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T A R T A L O M - J E G Y Z É K 
a „Religio-Vallás" 1899. I. félévi folyamához. 

Vezéreszmék és tanulmányok. 

Az uj év kezdetén. SzerJc. 1. 
A papnevelés elmélete. Miliályfí könyvéről. 1, 2. 
Egy kis reflexió a „Prot. Egyh. és ísk. Lap" antijesuiti-

káira. tői. 3. 
Encyclica quociragesimalis ill. et rssimi D. Dris Caroli 

Rimely eppi Neos. 4, 5. 
In laudem Familiae Sacrae. Hymnus. XIII. Leo pápa költ. 

Csicsáky ford. 4. 
Főpásztori buzdítás a századzáró év hajnalán. M. és ft. 

székhelyi Majláth Gusztáv Károly gróf erdélyi püspök 
ur főp. levele. 5, 6. 

Leo PP. XIII ad Archi-Episcopos et Episcopos ex America 
Latina. 6. 

Igazságszolgáltatás. A történelem számára. A „Religio-
Valiás" sajtórendőri pőrének elsőfokú tárgyalásáról rövid 
jelentés. Szerlc. 7. 

Az isteni erények s a három fő-jócselekedet közti viszony, 
s ez utóbbiakról érdemileg hol történjék a tárgyalás ? 
Kiess Gáspártól. 7. 

Elnöki beszéd, melylyel m. és ft. dr Steiner Fülöp székesf. 
püspök ur az Aquinói Sz. Tamás-Társaság ezidei közgyű-
lését megnyitotta. 8. 

Az Ur Jézus imádatos köszöntése két század találkozásán. 
A székesfejérvári püspök ur szózata. 9. 

A szándék szerepe a hitéletben. Doktori értekezés Zubriczky 
Aladártól. 9, 10, 11. 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 

Néhány vonás Szerencs város és egyháza történetéből. 
Faszlavszhj S.-tól. 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18. 

A negyvennapi böjtről. Mélt. és ft. Hetyey Sámuel pécsi 
püspök ur főp. levele. 10, 11. 

Az Oltáriszentség tiszteletéről. Főm. és ft. Vaszary Kolos 
bibornok hgprimás és esztergomi érsek ur nagyböjti 
főp. levele. 13. 

Leonis PP. XIII literae apostolicae ad Jacob. Card. 
Gibbons, A.Epp. Baltimorensem, de Amcricanismo. 16, 17. 

M. és ft. Bende Imre nyitrai püspök ur nagyböjti főp. 
levele. 16. 

XIII. Leo pápa megválasztásának 21-ik évfordulóján. 18. 
A pannonhalmi főapát ur nagyböjti főp. tanitása. 19. 
A magyarországi kath. klérus bölcsészet-, hit- és kánon-

jogtudorai. Dr KussinszJcy Arnoldtól. 20, 21, 22. 
Et incarnatus est . . . Elmélkedés Gyümölcsoltó-Boldog-

asszony napjára. JBreth Gy.-tól. 24. 
Nagyheti krooostichonok. 24. 
Pázmány Péter szobrának Budapesten elhelyezéséről. Dr 

Acsay A.-tói. 25. 
Háromszázötven esztendő előtti idő húsvéti szent ékes-

szólása 26. 
XI. Kelemen pápa imája. Költ. Latinból Balassy István-

tól. 26. 
A Festum SaecuJare a pécsi egyházmegyében. Főp. szó-

zat. 27. 
A pécsegyházmegyei papi nyugdij-ügy reformálása végett 

tartott egyházmegyei értekezlet jegyzökönyve. 28, 29, 30. 
XIII. Leo pápa nevenapján. 29. 
A népiskolai hitoktatásról. A pécsi egyházm. tanitók 

1898-iki dolgozatai bírálatának előszava, Hanny G. ka-
nonok, egyházm. tanfelügyelőtől. 35, 36. 

XIII. Leo pápa apostoli levele az amerikai katholikusok 
hitét kisértő tévelyekről. (Magyar szöveg). 37, 38. 

A szerzetes rendekről. Dr Weiss Albert után. 39, 42, 44, 
46, 47, 48, 49. 

Jöj j el Szentlélek Ur Isten ! Pünkösdi elmélkedés Breth 
Gy.-tól. 40. 

Emlékbeszéd Erzsébet királyné fölött. Dr Schlauch 
Lőrincz bibornok, nagyváradi püspök úrtól. 40, 41. 

Nagy jubileumi búcsú az 1900-ik esztendőre. XIII. Leo 
pápa Bullája. 41. 

A spiritizmus a tudomány és a ker. kath. felfogás Ítélő-
széke előtt dr Mayer Béla cz. püspök ur felolvasása. 
42, 43, 45, 47, 48, 49 52. 

Literae encyclicae SS. D. N. Leonis PP. XIII. de homi-
nibus Sacratissimo Cordi Jesu devovendis. 44. 

Jézus az ut. Jézus szents. Szive ünnepére. Költ. Kemenes-
től. 46. 

Ujabb római hang a magyarországi kath. autonómiáról. 46. 
Türr István a pápáról a hágai békekongresszus alkalmá-

ból. 46. 
A hála és kegyelet megnyilatkozása I. b. Cziráky János 

grófné sirja felett. Csicsáky I.-től. 47. 
A napirenden levő vitatárgyak : autonoinia, a Pazmaneum 

hazatelepitése, a theologiai tanitás latin nyelve. Szerk.hO. 
A magyarországi kath. autonomia szervezete a 27-es bi-

zottság terve szerint. Szerk. 51. 
A 27-es autonomiai bizottság javaslata. 51, 52. 

Egyházi Okmánytár. 
Jézus szects. Szive litániájáról a S. R. Congregatio hatá-

rozata. 33. 
Decretum S. Congreg. Indicis de die 15. Dec. 1898. (Schell 

műv.j 17. 
Nekrológok. 

Kanda István. 7. 
Szalay Pál. 16. 
Apponvi György gróf. 18. 
Winterhalter Antal. 43. 

Egyházi Tudósítások. 
A) Belföld. 

Bácska. A hitehagyott szántovai sokáczok. 25. 
Bártfa. Nm. és ft. Bubics Zsigmond püspök ur beszéde a 

restaurált templom felszentelésénél. 45. 
Budapest. Újévi üdvözlések a budapesti katholikus kör-

ben. 2. —'Szentgyakorlatok műveltebb kath. férfiak szá-
mára. 3. — A la/aristák letelepítése Budapesten. 5. — 
A „Pécsi Közlöny" szózata a papsághoz a tollforgatás 
és irodalom-pártolás ügyében. 8. — Egyház és művészet. 
9. — Királyi intézkedés és utasítások a kongrua és álta-
lában az egyházak jövedelme körül. 12. — A protes-
tánsok panaszkodása. 16. — Róma két nyilatkozatáról. 
17.— Az egyház tanítása az amerikanizmussal szemben. 

18, 19. — Magyarország keresztény újjászületése 26. — 



Pártok és önző érdekek verekedése a magyarországi 
schismatikus 9zerb egyház autonómiájában. 27. — A tolnai 
templomi zendülésről. 28. — XIII. Leo pápa beszéde 
nevenapján. 29. — A „pesti" zsidóság jótékonyságáról. 
30. — Vallási dolgok a képviselőházban. 30. — Főpász-
tori felszólalás az egyetemi alap kath. jellege ügyében. 33.— 
Szomorú jelenet a kegyszer-vitából. 34. — Képek hazánk 
kultur világából. 35. — Mária-congregatio Jézus szents. 
szive templomában. 35- — Magyarországban a katb. 
egyházat újra kell épiteni. 38. — A lelkipásztori tanitás 
egy modern terve és módja. 39. — A magyar középis-
kolai tanitás legújabb reformja. 41. — Egy kiváió jó-
tékony egyesület működéséről. 43. — Keresztfeltevés 
a karmeliták templomának tornyára. 52. / 

Beszterczebányai egyházmegye. A „holt kéz." Nagy 
alapítványok. 29. 

Csanádi egyházmegye. A hitélet köréből. 3, 9. — Arany-
mise. 32. 

Eger. Főpásztori körlevél a papsághoz az évfordulat al-
kálmából. 1. 

Erdélyi egyházmegye. Kovács Ferencz praelatus. 3. — 
Főpásztori tanitás a hivekhez a nagyböjti idő üdvös 
használatáról. 13, 14, 15. — Misszió Kolozsvártt. 22. — 
A székesegyház restaurálása. 27. — Főp. utasítások és 
oktatások. 36. — Bérmaut. 48. 

Esztergom. Főpásztori szózat az uj év alkalmából. 6 — Ja-
vaslat a százados ünnepre vonatkozólag, 22, 23, 24, 25. 

Fiume. Felbivás testvéri adakozásra. 12. 
GyÖr. A győregyházmegyei kath. tanitó-egye3ületek szö-

vetsége alakulóban. 15. — Szalay Pál esp.-pleb. em-
léke. 16. — Püspök és kegyúr. 31. 32. — A keresz-
tény munkások zászlója. 42. — A vallás- és közokta-
tásügyi minister levele megyés püspökünkhöz. 47. 

Gyulafehérvár. A románok vallási uniója. 20. — Főp. 
levél a hivalkodó élet ellen. 21. — Lelki szentgyakor-
latok és a Mária-congregatio felélesztése. 25. — Főp. levél 
lelki szentgyakorlatokról. 50. 

Kalocsa. Főp. felhivás a katholikus koptok segélyezésére. 
3. — Utóhangok a J. t. konvictus karácsonyi elő-
adásaiból. 3. — Az alakuló keresztény munkás egyesü-
letről. 5. — A kalocsai egyházi énekiskola. 29. — 
Érsek urunk és Majorossy püspök ur bérmautja. 50. 

Kassai egyházmegye. Életbevágó és figyelmet érdemlő 
reform a kassai seminariumban. 1. 

Munkácsi egyházmegye. A g. kath. nagyhét Ungváron. 39. 
Nagyvárad. A Kath. Kör közgyűlése. 11, 12. — A kath. 

legényegylet a bibornoknál. 30. — A katholikus iskolák 
népessége Nagyváradon. 38. — Winterhalter emléke. 44. 

Nyitra. P> Schlick hete. 29. — Egyházmegyei értekezlet 
a papi nyugdijalap ügyében. 32. — Felsőbb leányisko-
lánk. 46. — Az eszmék harcza. 49. 

Pécsi egyházmegye. Mozgalom egyházmegyei tanító-
egyesület alakítása iránt. 4. — Egy plébános halála és 
emlékezete. 9. — Még néhánv szó a népmissziókról. 
11. — Mélyebben szántsunk! 26. 

Pécs. Vota Praesulis in exordio anni. 6. — Inditvány 
egyházmegye irodalmi kör alakítása iránt. 7. — Keresz-
tény lapot a ker. munkásoknak ! 47. — Közérdekű 
miniszteri határozat. 49. 

Szatmár. Katholikus hang az autonomia ügyében. 3. — 
Visszatekintés egy püspöki élet tiz évére. 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19. — Kimutatás egy év alapitványairól és 
adakozásáról a szatmári egyházmegyében. Egy példás 
pap halála. 16. — Szent-szív ünnepe a Kálvárián. 49. 

Székesfejérvár. Katholikus egyesületi ház építése. 5. — 
Főp. szózat a világ-hódolat előkészítése ügyében. 23. 
— Nagyböjti főp. körlevél. 24. — A hívekhez. 25. — 
A szents. Sziv Tridnuma végén. 49. 

Szepesi egyházmegye. A Rituale uj kiadásról. 19. 
Szombathely. A püspök-szentelésről. 5. — Visszapillantás 

a jan. 15-iki püspök-szentelésre. 7. — Magyar hithir-
detőnk levele Cbinából. 28. — Az euchanstikus kon-
gresszusról. 34, 35. — A papi nyugdijegyesület köz-
gyűlése. 38, 39. 

Szombathelyi egyházmegye. A jaáki templom építése 
1898-ban. 6. 

Temesvár. Az iskolanővérek jeles tanintézetéről. 8. 
VáCZ. Kanda István kanonok emléke. 7. — A szent-

Yincze egylet közgyűlése. 28. 
Veszprém. Mit tett az egyház az iskoláért és a művelő-

désért. 46. 
Zsombolya. A szent misszió hatása. 17. — A hitélet kö-

réből. 44. 
B) Külföld. 

Bécs. Az osztrák állami népiskola visszatérése a vallásos 
nevelés befolyása alá. 5. — A párját kereső ünnepről. 49. 

Berlin. Vegyes hirek. 19. 
Havana. Apostoli delegatusság Cuba számára. 28. 
Köln. Krementz bibornok emlekezete. 44. 
Németország. A jezsuita-törvény 2. §-a hatályon kivül 

helyeztetik. 3. 
Páris. A katholikus vallás az 1900-iki világkiállításon. 

37. — XIII. Leo, a „Revue des Deux Mondes", és a 
franczia szakadkőművesség. 40. — XIII . Leo pápa 
levele Richard bibornokhoz. 50. 

Róma. A Vatikánból. 1. — Egy állam szobrot állit a 
Megváltónak. 4. — Hirek a Vatikánból. 9. — Két 
levél a pápához. 17. Vatikán mellől. 36. — Ötvenhét 
vértanú boldoggá avatása. 37. — Az uj bibornokok és 
még valami. 40. — Érthetőségek és érthetetlenségek. 
42. — Egy hitvalló kath. hírlapíróról. 43. — A dél-
amerikai egyházmegyék teljes zsinatáról. 45, 46. 

Rottenburg. (Wurtembergâban.) Az uj püspök, Keppler 
székfoglaló beszéde. 10. 

Washington. Az itteni kath. tudomány-egyetemről. 28. 
Würzburg. Schell meghódolása. 19. 

A „Religio-Vallás" Tárczája. 
á szeretet könyve. Irta Violet Gyula áldozópap. 1, 2, 3, 

4 5, 6, 8, 9 
Hamvazó szerdán. Cserey J . „Uünepei' í-ből. 13. 

Katholikus Autonomie. 
Az autonomiai 9-es és 27-es bizottságok összehivása. 25. 
A 27-es bizottság ülése. 31, 32, 35, 36, 37, 40, 42. 
Timon Ákos nyilatkozata a 27-es bizottság előtt a fő-

kegyúri jog tartalmáról. 33. 

Kath. Nevelés- és Tanitásügy. 
A bibornok hgprimás elismerése a magyar kath. tanítók 

országos bizottsága iránt. 13. 
Az országos kath. tanügyi bizottság febr. 27-iki ülése. 18. 
A magyarországi kath. tanítók országos bizottságának fel-

hívása dr Steinberger Fer. elnöktől. 24. 
A nagyszombatvidéki r. k. népnevelők egyesülete tagjai 

részére az 1899-ik évre kitűzött tételek. 37. 
^Az iskola-testvérekről. 44. 
A kath. tanügyi tanács ülése. 52. 

Kath. Egyesületi Élet és tevékenység. 

A Szent-István-Társulat uj otthona. 4. 
Az erdélyi r. k. írod. társulat 1898. decz. 7-iki vál. ülésé-

nek jegyzőkönyve. 4, 45. 
Országos-Pázmány-Egyesület 5, 7, 8, 41, 42. 
Budapesti Kath. Kör. 5, 19, 23, 48. 
Budapesti Kath. Népkör. 5, 31, 48. 
Aqui a ói-Szent- Tamás-Társaság. 7, 8. 18, 20, 29, 37. 
Országos Magyar Czeczilia-Egyesület. 8. 
Katholikus írjak Köre. 11. 
Felhívás a ker. szövetkezetekhez. 12. 
Az évenkinti lourdesi zarándoklat ügyében. 15. 
A Budapesti Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi 

iskolája. 17. 
Szent István-Társulat. 19, 22, 31, 40. 

* 



Katholikus Kongrua. 20. 
A budapesti Oltár-Egyesület és kiállítása. 22. 
A kalocsai Oltár-Egyesületről. 27. 
A budapesti Szent-Vincze-Egyesület felhivása a közép-

iskolai hittanárokhoz. 29. 
Az erdelyi egyházmegye r. k. középiskolai tanárainak évi 

kongresszusa. 31. 
Budapesti Szent-Vincze-Egyesület közgyűlése. 33. 
Budapesti Katb. Legény-Egyesület. 33. 
Szent István király megkoronázásának és keresztény állam 

megalapításának kilenczszázados évforduló ünnepe, annak 
tervezete. 36. 

Püspöki konferenczia május 6-án. 37. 
A Ker. Szövetkezetek Országos Központjának működése. 37. 
A budapesti közp. növendékpapság irodalmi és művészeti 

ünnepélye. 43. 
Felhívás a zsombolyai „Jesuleum" támogatására. Csicsáky 

I-től. 47. 
A katholikus legény-egyesületek országos szövetségének 

nagygyűlése. 50 
Az angolkisasszonyok budapesti tanitónőképzőjének segély-

egyesülete megalakul. 51. 
Katholikus Kongrua. 52. 

Irodalom. 

Minő világtörténelmet vegyünk ? Mïkros-tói. 2. 
Naptáraink 1899-re. 2. 
XIII . Leo pápának szűz Máriához irt költemény-virágai, 

fordította Csicsáky Imre. 3. 
VioletJi Gyula. A szeretet könyve. 3. 

Értesítés a budapesti karmelita zárda kiadásában megjelent 
könyvekről. 6. 

Dr Babits A,, Jézus Krisztus isteni Megváltónk élete. 10, 12. 
Dr Kiss J., A gyémántmisés pap öröme. Dr Csajághy 

Károly gyémántmiséje alkalmából. 11. 
Cserey J . k. r. t. Lnnepek. A Sz.-I.-T. népiratkái 145— 

152. sz. 13. 
LesTió Józs. Szaicz Leo, a kath. újságírás magyar úttörője. 15. 
Dr Sutái: Ján. k. r. t. Geometriai axiómák, 15. 

Dr Margalits Ede. A rigómezei ütközet. Szerb népdal, 
magyarítva. 15. 

j Dr Titz Antal. Katholikus vallástan. IIÍ. rész. 17. 
Dvoreczky-Huszlía. Krisztus keresztje és a vörös socializ-

mus. 17. 
Kubinyi Viktor. Maison rouge. Elbeszélés. Francziából. 18. 
Jézus szentséges Szivének litániája. Kiadja a Sz.-I.-T. 18. 
Dr Franéiscy Lajos. Az általános választói jog. 18. 
Schultz Károly. Munkálatok a kath. egyházpolitika, tanügy 

és közélet köréből. 19, 26. 
Csicsáky I. Imakönyv az ifjúság számára. 20. 
Dr Walter Gyula. Knauz Nándor. Emlékbeszéd. 21. 
Dr Mayer Béla püspök. A spiritizmus ker. kath. megvi-

lágításban. 23, 31. 
Lasserre-Adjutus Secundus. A lurdi szent Szűz tisztelete 

május hónapjában. 25, 29. 
Dr Commer Ernst. Die immerwährende Philosophie. 26. 
Analecta Ecclesiastica, római folyóirat. 28. 
Mészáros Kálmán sz. f. r. A kampocavallói fájdalmas Szűz 

csodái. 32. 
Meschler-Adjutus. Novena a lurdi sz. Szűz tiszteletére. 32. 
Scotti Adjutus. Elmélkedések papok számára.-32. 
Szalay. Egyházibeszédek Bourdalone és Massillon nyomán. 32. 
Dr Teilet Ödön. Kétévi folyamban Mária-beszédek. 36. 
Az ország bíboros hgprimása pályázatot hirdet néhai 

Hátz András, Archeologia liturgica cz. munkájának ki-
adására. 41. 

Dr Balázs Andr. História ecclesiastica N. F. quam in usum 
cleri inniorís concinnarit. 2. kiad. 49. 

Dr Melichár Kálmán. A katonai lelkészet. 44. 
Dr Hurther H. Nomendator litterarius 4-ik köt. e czim alatt : 

„Theologia catholica tempore medii aevi." 44. 
Fonyó P. Módszertani hitelemzések. 44. 
Vincze Ambró „Vallástan"-ának javított kiadásáról. 45. 
Dr Katschthaler-Br Kiss. Agazatos hittan, 6 köt. 46. 
Dr Kiss János kiadványai. 48. 
Hivatalosak. Vegyesek stb. 
A Horváth-fele alap uj pályatételei. 41. 
A Horváth-féle alap márcz. végével letelt pályázatának 

eredményéről jelentés. 46. 
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ï Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

{ szerdán és szombaton. 
1 Előfizetési dij : 
§ félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
I Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
! Bajza-utcza 14. sz., 
{ hova a lap szellemi 
\ részét illető minden 
: küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

ű r , postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, es Nagy Sándor 

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 
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K A T H O L I K U S EGYHÁZI, TARSA 
Ó T V E N N Y O L O Z A 

Budapesten, január 4. 1 . 

DALMI ES IRODALMI F0LY0IRAT, 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1899. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
idlabora... Nos interim grati animi Nostri p%gnus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmek es lanulmányok. Felhivás előfizetésre! — Az uj év kezdetén. — A papnevelés elmélete. — Egyházi Tudó-
sítások. E g e r : Főpásztorunk körlevele papságához az évfordulat alkalmából. — K a s s a i e g y h á z m e g y e : Életbevágó és figyelmet 

érdemlő reform a kassai szemináriumban. — R ó m a : A Vatikánból. — Vegyesek. 

PUT F e l h i v á s e lő f ize tés re ! " ^ M 
N a g y köszöne t te l t a r t o z u n k m . t . o lva sóközönségünk-

nek , h o g y az előfizetés te l jes í tésével oly se rényen s ü r g ö -
lődik. E z m a g a n a g y meg t i sz t e l é s és buzd í t á s a k i t a r t á s r a , 
és a n a g y e l fog l a l t s ág közt n a g y segí t ség , n a g y könny í t é s . 
K ö s z ö n e t é n e . A szeri:. 

Az uj év kezdetén. 
„Inter persecutiones mundi et con-

solationes Dei peregrinando procurrit 
Ecclesia." Salvianus. 

Most, az év elejére, hiába mondjuk, hogy 
boldog legyen. Az eleje már nem boldog; csak 
a folytatása és vége lehet boldoggá, hogyha 
Isten segítségével leszorítjuk az idők folyásáról 
a boldogtalanságot, mely az év elejét meg-
szállta. 

Az emberiség mindig hasonló marad magához 
és ugyanazt teszi, a m i t te t tek Ádám, Noé kortársai, 
s a mit te t tek Szém, Cham és Jáphe t ivadékai 
a maguk idejében. Az emberiség folytonosan is-
métli önönmagát. S vakmerő csinyjeire mindig 
ugyanazok a büntetések következnek. Ádám a 
tudás fája tilos gyümölcsének élvezése által 
mindentudó akart lenni mint az Isten. És rab-
szolgájává lőn a tudatlanságnak és tévelygések-
nek. Noé kortársai Isten nélkül akar tak élni, 
mindenhatóságot tételeztek fel magukban, illetve 
mindenhatóságra akartak szert tenni. És tehe-
tetlenül megsemmisültek a vizözön árjaiban. 

Szém, Cham és Japhe t megsokosadott ivadékai 
Ádámnál és Noé kortársainál okosabbak akar tak 
lenni. Belát ták, hogy se mindentudók nem lesz-
nek, se mindenhatók nem lehetnek, mig Isten 
van az égben. Tornyot kezdtek tehá t építeni, a 
bolondulásig nagyot, fel egész az égig érőt, hogy 
foglyul ejtsék az Istent s lehozzák a földre az 
emberi önösségek örökös szolgálatára. De a 
botor munka közben rá jok szakadt, nem az ég, 
mert az nem emberi munka, az rendületlenül 
áll, hanem rájok szakadtak az ég büntetései. És 
azoknak súlya alatt , meg sem értve egymást, 
kik azelőtt oly adász egyetértésben valának az ég 
ellen — elidegenedve egymástól, mint ellenségek, 
szétbujdostak a föld szinén, hogy ne is találkoz-
zanak többé egymással, mint testvérek soha és 
sehol, csak miután az Isten fia megfizette a vég-
telen sok bün árát, és asztalt t e r i te t t az egész 
emberiség lelki egészségének és életének táplá-
lására, Isten országában, a csodák csodája, a folyton 
élő csoda, a nagy oltáriszentség mysteriumában, 
az isteni fiúság földre telepitet t testvériség 
számára. 

Az emberiség hosszú élete — képe minden év 
folyásának. Ádám az emberiség életét boldogta-
lansággal kezdte. Az a boldogság, mely a bűnbe-
esést megelőzte, Isten ajándéka vala, nem Ádám 
alkotása. A mint Ádám az emberiség sorsának 
intézésébe belemarkolt, azonnal tönkre ment az 
Isten-adta boldogság s megindult körút jára a 
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2 RELIGIO. 

földön a boldogtalanságok pusztító járása. A 
boldogság most is minden esztendőben kínálkozó 
Isten ajándéka. Isten aclja az időt, hogy azt a 
tőle vet t javak használata által megtöltsük boldog-
sággal. A bűnös ember, a népek ugv választanak 
most is minden évben, csaknem minden perczben, 
mint Ádám választott az idők kezdetén. Az ember 
Isten akar lenni s a népek maguk akarják sorsukat 
intézni — Istennel ellentétben. De ez lehetetlen. 
Beáll tehá t a visszahatás A bukás mindig épp 
oly nagy, mint Ádámnál; a büntetés is épp 
ugyanaz, mint Adnámnál volt: a boldogság el-
vesztése. S megindul ezután, minden bűnbeesés 
után, az elvesztett boldogság áhitása ós keserves, 
fáradságos keresése. íme az ember, itne a népek 
élete. Eldobják maguktól az Isten nyúj to t ta bol-
dogságot, maguk akarnak boldogok lenni Isten 
nélkül. Beáll a következmény. Elvesztik a bol-
dogságot s a boldogtalanság súlya alatt keserves 
küzdelmet kénytelenek vivni az elvesztett bol-
dogság visszaszerzésének akadályai ellen. 

Ez a most megkezdett esztendő is tele lesz 
a jobblétért való keserves küzdelem fájdalmaival 
és örömeivel. Vajha túlszárnyalnák a szenvedések 
fájdalmait a gyógyító vigasztalások örömei. Hogy 
ez igy legyen, Isten az ő segítésre mindig kész 
irgalmasságával, egészen az emberektől, egészen 
a népektől maguktól te t te függővé. „Sí vis ad 
vitám ingredi, serva mandata." Ember, nép, nem-
zet: ha akarsz, boldogulhatsz. De a boldogulás-
nak az a mellőzhetetlen föltétele van, hogy 
tar tsd meg az Isten parancsolatait . El kell égetni 
a hamis istenségek bálványképeit s vissza kell 
borulni bűnbocsáaatra az egy élő Isten elé, a ki 
minket a keresztfán megváltott . A magyarnak 
újból őszintén és igazán kereszténynek kell 
lennie. Vissza kell térni az oltáriszentségből való 
táplálkozáshoz. Ha a magyar egy oltárhoz járna : 
szeplőtelenül szeretné egymást és szentnek tar -
taná a testvéri összetartást s nem húzna 
annyifelé. 

A megváltó Isten által kinált boldogság 
út já t legújabban két nagy lelkipásztor világította 
meg mennyei tanítással: a pápa az ő karácsonyi 
szózatában, és Magyarország prímása III. Béla 
király hamvai felett mondott nemzeti apostoli 
feddésében. XIII. Leo pápa dicsérte a féktelen-
ség, az anarchia megzabolázására indí to t t európai 
mozgalmat. Ámde, úgymond, kellő eredményt 
nem fognak elérni mindaddig, mig a vezérek 
maguk nem térnek vissza az Istenhez, s mig 

nem terelik a dolgot oda, hogy „a népek lelki-
I ismeretében és az államok szervezetében feléledjen 
; az Isten szent szeretete, minden erkölcsösségnek 

főfő forrása." Magyarország bíboros főpásztora 
taní tásának veleje pedig az vala, hogy, ha a magyar 
szabadulni akar valamint a rémes „halál" ugy 
a boldogtalan „halhatat lanság" félelmétől, bűn-
bánatot kell tar tani és vissza kell térnie Isten 
tiszteletlenül elhagyott törvényére. Ez a jobbra-
f'ordulás, ez a boldogság egyedüli utja. 

Boruljunk le ós imádkozzunk az egyház 
szavaival : 

Isten, kit a bűn sért, a bűnbánat megen-
gesztel: tekints szánalommal esdeklő néped kö-
nyörgésére, és haragod ostorait, melyeket vétkei 
által megérdemelt, kegyesen fordítsd el. 

Exaudi, quaesumus, Domine, supplicum preces, 
et confitentibus Tibi parce peccatis, ut pari ter 
nobis indulgentiam tribuas benignus et pacem. 

* * 

A papné veiés elmélete. 
— Miliályfy Ákos dr. könyve. — 

Két év előtt jelent meg Mihályfy Ákos 
könyve „A papnevelés tör ténete és elmélete" 
czimmel. A várva várt kétkötetes munka nagy 
feltűnést kel te t t a tudós papi körökben, külö-
nösen miután jeles történészünk Hummer Nándor 
annak első részét már megismertet te ; de ezzel 
csakhamar napi rendre tér tek a dolog fölött, a 
második részt pedig, mely szerintem sokkal 

I fontosabb az elsőnél, kellő figyelemre nem mél-
ta t ták. Ez a papnevelés elméletéről szólva, igen 
is lényeges dolgokat tartalmaz, melyeket akkor, 
midőn minden oldalról, sőt még az országgyű-
lésen és a hírlapokban is évről-évre a szeminá-
riumok reformjáról hallunk beszólni, nagyon is 
érdemes, szükséges és hasznos minél szélesebb 
mederben ismertetnünk, nehogy ez a kérdés is, 

! az általános zűrzavar és tájékozatlanság folytán 
a többi katholikus érdekek sorsára jusson. 

Szerzőnek ezen művét, most ismét aktuálissá 
teszi a „katholikus egyetemekről" ir t tanulmánya, 
a mennyiben szoros okozati összefüggést láthatni 
a papnevelés és a kath. felsőbb iskolák rendsze-
rének ismertetése között. 

Én Mihályfy művét nem kritizálni akarom. 
I hanem mivel az nagy mértékben eredeti, és fel-

ölel minden e tárgyhoz tartozó kérdést ós esz-
közt, és mivel e téren hozzá hasonló szakmunkát 
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az egész katholikus irodalom terén nem isme-
rek, azért e szűk keretben lehetőleg az egész 
művet annak egész gondolatmenetét óhajtom a 
katholikus olvasó közönséggel megismertetni. 

Mindenekelőtt a papnevelés czéljával kell 
tisztába jönnünk, mert annak korrekt ismerete 
nélkül, nem mondhatunk sem az eszközökről, 
sem azok czél>zerü, vagy czélszerütlen voltáról 
megbizható Ítéletet. 

A papnevelés feladata oly papokat képezni, 
kik mint Jézus Krisztus helyettesei, a rá juk ! 

bizott működési téren, természetfelet t i életet 
ébreszteni, azt fenntar tani és terjeszteni képesek 
lesznek. Ez a feladata mindenféle állású papnak : 
püspöknek, lelkipásztornak, gyóntatónak, hitszó-
noknak, tanárnak egyaránt. Ezen feladatnak pedig 
csak az a pap fog megfelelni, aki kellő tudomány-
nyal ós alapos erényekkel bir és komolyan meg 
akar ja nyerni az embereket Krisztus hitének. 

Ezen három kel léket : a papi tudományt, 
papi erkölcsöket és a papi buzgalmat a jelöltek : 

szivébe csepegtetni, illetőleg ezek megszerzésében 
segítséget nyújtani , a papnevelés feladata. Mind-
erre a természetes paedagogia nem rendelkezik 
elegendő eszközökkel, mert a természetes eszkö-
zök hatáskörén kivül esnek és csakis természet- j 
felettiekkel érhetők el. Azért a papnevelésnek ! 
természetfeletti alapon kell nyugodnia és ott, a 
hol e természetfelett i jelleget fel nem ismerik, 
czélt nem érhet. 

A hittudósok tanítása szerint áldásos papi 
élet csakis természetfeletti hivatás alapján fej-
lődhetik. Tehát a legelső kérdés, a melylyel a 
papnevelőnek foglalkoznia kell, a hivatás kér-
dése. Az igazi hivatást felismerni és fejleszteni 
a papnevelő feladata. 

Isten már a gyermek szivébe beoltja a hi-
vatás kegyelmét, azt fejleszteni és felvirágoztatni 
a családi és iskolai nevelés egyik legszebb fel-
adata. Első sorban a szülők, utánuk a lelki-
pásztorok kötelessége, ha a gyermek lelkében a 
hivatást felismerik, nemes mondását és ha j lamát 
megérlelni. A lelkipásztorokról ez a kötelesség 
később átszáll a gymnasiumi h i t tanárokra és ott, 
a hol az egész tanári kar papokból és hi téletet 
élő világiakból áll, az egész tanár i karra. 

Sajnos, hogy igen sokszor ugy a családi, 
mint az iskolai nevelés a hivatást nemcsak nem 
ápolja, hanem egyenesen elöli. A vallásosság és 
a jó példa hiányzik a családban, az iskolában és 
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a vallásos nevelés legtöbb esetben üres sablonná 
válik, mely csak némi külsőségekben nyilvánul. 
Az igy nevelt i f jak sem a papi életről nem bir-
nak kellő fogalommal, sem azzal a vallásossággal 
és a szivnek azon tisztaságával, a mely a papi 
élethez elengedhetlenül szükséges. 

Az egyház még a leggondosabb házi és is-
kolai nevelésre sem bizza szivesen a hivatás 
ápolását. Ós időtől fogva arra törekedett, hogy 
az egyházi pályára készülők zsenge gyermekko-
ruktól kezdve a szentély árnyékában, egyházi 
intézetekben neveltessenek. 

És csakugyan a legrégibb időktől kezdve 
minden korban találunk olyan intézeteket, me-
lyekben már kora gyermekkoruktól fogva nevel-
te t tek az egyház leendő szolgái. A középkori 
egyetemek pára t lan felvirágzása lassankint ki-
szorí totta az egyház papnevelő intézeteit. De már 
a t r ient i zsinat ismét elrendelte a szemináriumok 
felállítását. A zsinat rendelete értelmében azokat, 
a kik pappá akarnak lenni, most is mint a régi 
időben, kora gyermekkoruktól kell a szeminá-
riumban vallásos jámborságban nevelni. 

Olasz-, Franczia-, Spanyol-, Németországban 
és Ausztriában alig van egyházmegye, melynek 
ilyen gyermek-szemináriuma nem volna. Nálunk 

I is vannak némely helyen gyermek-szemináriumok, 
de növendékeket csak a gymnasiumi ötödik osz-
tálytól kezdve vesznek fel, a minek következté-
ben ezen intézetekkel a gyermekszeminárium 
czélját csak félig érjük el. 

Az igazi gyermekszemináriumban a gyerme-
keket a gymnasium első osztályától kezdve val-
lásos szellemben nevelik. A gyermekszeminárium 
8 esztendője a la t t az ifjú távol ta r tva a világ 
minden zajától,megőrzi szive ártat lanságát , mind-
jobban megismeri vallását, abból él, azt gyako-
rolja. Megismerni és becsülni tanulja egyházát, 
megismerni a papi pályát, annak méltóságát, kö-
telezettségeit ; megismerni a hivatás szükséges-
ségét, a pályaválasztás fontosságát, a tanfolyam 
végén azután imádság és elmélkedés, gyónás és 
áldozás, gyóntatójával és elöljáróival folyta tot t 
tanácskozások, és komoly megfontolás után ha-
tározni el magát életének legfontosabb lépésére, 
hogy vagy belép nagy lelkesedéssel, mély vallá-
sos buzgalommal a nagyszemináriumba és pappá 
lesz, vagy, ha látja, hogy nincs hivatása, kimegy 
a világba, magával vive ismét a mély vallásos-
s á g o t ' é s a hálát azon intézet iránt, mely az 
egyház és vallás szeretetében őt felnevelte. 
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4 RELIGIO. 

A mindinkább növekedő papi hiány orvos-
lására és a papság szellemének javitására az 
lenne a legsürgősebb teendő, hogy minden egy-
házmegye igazi gyermekszemináriumot állitson 
fel, olyat a minőt a tr ienti sz. zsinat előir. 
Ebben például szolgálhatnak nekünk Németország 
és Ausztria gyermekszemináriumai. Ezekben a 
gymnasium első osztályától kezdve egyházi fér-
fiak nevelik a tanuló ifjúságot a vallás szellemé-
ben. Azonban eltérőleg az olasz és magyar 
gyermekszemináriumoktól, nem teszik meg őket 
kispapoknak, nem jára t ják őket reverendában. 
Még abban is lehetne ezen szemináriumokat utá-
nozni. hogy ezek nem teljesen ingyenes intézetek, 
hanem az ingyenes helyek mellett vannak fize-
tésesek is. Ezál ta l aztán gyermekszemináriumain-
kat könnyen ki lehetne bőviteni. 

Az igazi gyermekszemináriumok hiányát 
nálunk még érezhetőbbé teszi az a körülmény, 
hogy a nagyszemináriumba való felvételnél, az 
u. n. konkurzusnál sem fektetnek súlyt a hiva-
tásra. Felvesznek annyi ifjat , a hányra szükség 
van, ha tűrhető bizonyitványa, előadása és egész-
séges test i szervezete van. Néha megfelelő pro-
tekczió mellett, még ezeket is elengedik, a nél-
kül hogy a lélek hajlamaival valaki törődnék. 
Ily eljárás mellett aztán épen a nálunk divatozó 
konkurzusok hintik el a közvéleménybe azt a 
felfogást, hogy a papi pálya is csak olyan kenyér-
kereseti pálya, mint a többi. 

A hivatás kérdésének tisztázása után kez-
dődik a tulajdonképeni papnevelés és most kell 
a szemináriumnak a papi lelkület megszerzésében 
segédkezet nyújtani. A fokozottabb életszentség-
nek, a keresztény erényességnek, a szivet-lelket 
á tható papi buzgóságnak és a társadalmi viszonyok 
által megkivánt papi műveltségnek megszerzé-
sére — melyek együttvéve a papi lelkületet al-
kotják — a papnevelő számos hatékony eszköz-
zel rendelkezik. 

Mindezen eszközök között az első helyet a 
Szent Ignácz-féle lelkigyakorlatok foglalják el. A 
legkiválóbb szaktekintélyek egybehangzó véle-
ménye szerint, a jól végzett exercitium a szemi-
náriumi élet lelke. 

A Szent Ignácz-féle lelkigyakorlat az ő szer-
vesen összefüggő 4 hetével oly hatalmas benyo-
mást tesz az ember lelkére, a mely elől csak 
nehezen zárkozhatik el. Az exercitium napjai 
alatt szakadatlan egymásutánban feltárulnak az 
ember lelke előtt a hit legnagyobb igazságai, 

melyekkel eddig behatóan sohasem foglalkozott; 
feltárul lelke előtt az emberi élet igazi czélja, a 
keresztény tökéletesség utja, a küzdelemnek, 
szenvedésnek, lemondásnak keresztény felfogása. 
Ezen napok alat t egészen uj világ, uj eszmék, 
uj életelvek lépnek lelke elé, melyeknek helyes-
ségét és szükségességét kénytelen elismerni, sőt 
a hitnek összes motivumai arra kényszeritik és 
lelkesitik, hogy ezután egész életét ezen uj elvek 
szerint rendezze. 

De csak az igazi Szent Ignácz-féle exercitium 
fogja ezen eredményt létrehozni. Három nap alatt 
— mint nálunk általánosan szokás — teljes 
exercitiumot végezni nem lehet. Steinhuber bí-
boros abbeli meggyőződésének ad kifejezést, hogy 
három napos exercitium a lelki élet alapjának 
megvetéséhez és az ember belsőjének teljes át-
alakításához nem elégséges. Azért sokkal többet 
érne a két-három napos lelkigyakorlat helyett 
egyszer legalább hatnaposat végezni. Sajnos, 
hogy az ellenkező nézet nagyon erősen meg van 
gyökerezve, pedig a hagyomány is mellette szól. 
mer t a mult század végéig magyar egyházmegyei 
szemináriumokban is évenkint egyszeri 6—7 
napig tar tó lelkigyakorlat volt szokásban. 

A lelki életre az exercitium után legfonto-
sabb a mindennapi elmélkedés. Ez van hivatva 
az exercitiumban megkezdett munka folytatá-
sára ; önismeretre vezetni és az evangelium szel-
lemével megbarátkoztatva, napról-napra uj motí-
vumokat nyújtani , hogy Krisztus példáját köves-
sük és a mindinkább felgyuladó természetfeletti 
lelkesedésnek mindig ujabb táplálékot nyújtani. 

Az elmélkedés végzésében különféle gyakoiv 
latot lehet követni, csak azért legyen igazi el-
mélkedés. Meg kell jól ismertetni a növendékek-
kel az elmélkedés technikáját és tartalmas el-
mélkedési pontokról kell gondoskodni. A reggel 
végzendő elmélkedés anyagát az előző este kell 
előadni. Némely helyütt az elmélkedés anyagával 
semmi összefüggésben sem álló előadásokat szok-
tak esténkint a növendékeknek tartani. Keres-
sünk ezeknek alkalmasabb időt a napirendben ; 
nem közvetlenül a lefekvés előttre valók azok 
és sokszor nem is a kápolnába. 

A szemináriumok virágzása, vagy hanyatlása 
a szentségekben való gyakori vagy kevésbé g y a -
kori járulással függ össze. Ebben a kérdésben 
kevéssel ezelőtt még vastag előitéletek uralkod-
tak. Jelenleg már mindenütt törekesznek legalább 
is a testi gyónást és áldozást meghonositani, 
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bár ezen törekvés nem áll mindig arányban a 
dolog fontosságával és a copf-styl idejéből ránk 
maradt sallangoknak sincs hijjával. 

Ezen három legfőbb eszközön kiviil kimu-
ta t ja még a szerző a lelkiismeret-vizsgálatnak, 
az imádság különböző nemeinek, a lelkiolvas-
mánynak, a hallgatásnak és önmegtagadásnak 
nagy horderejét a papnevelésben. Ezeknek foly-
tonos gyakorlása által képes csak a papnöven-
dék lelkét annyira nemesiteni, hogy szemináriumi 
tanulmányai végeztével méltó legyen a papirend 
felvételére. 

A papnevelő-intézetek berendezése is nagy-
ban befoly a papnevelés eredményére. Bár ezen 
intézetek berendezése nagyon változatos, mégis 
két fő csoportra lehet a szemináriumokat osz-
tani : a muzeum-rendszerü és a czella-rendszerü 
szemináriumokra. Mig a jezsuiták, szulpiciánusok, 
lazaristák szemináriumai, valamint az ujabb erer 
detü szemináriumok, kivétel nélkül mind czella-
rendszerüek, a régibb egyházmegyei szeminá-
riumok muzeum-rendszerüek. 

Megvannak mindkét rendszernek az előnyei, 
hátrányai. Nem is annyira a rendszertől, mint 
inkább a kezelő embereklől függ minden. Hanyag 
kezelés mellett a legjobb rendszer is elfajulhat, 
mig a kevésbé jó is bámulatos eredményeket 
hoz létre, ha a nevelésben szellem, okosság és 
buzgóság lakozik. Mindazonáltal leghelyesebb, ha 
kisszemináriumban muzeum-rendszerben folytonos 
felügyelet mellett neveljük a növendékeket, — 
a nagyszemináriumban pedig a különszobák rend-
szerét honositjuk meg, a mivel kapcsolatosan a 
növendékek több szabadságot és önállóságot nyer-
nek. A kisszeminarista fiukat erős fegyelem által 
kell engedelmességhez, rendhez, pontossághoz 
szoktatni. A nagyszemináriumban mennél több 
teret kell az öntudatosságnak, szabad elhatáro-
zásnak, jellemfejlődésnek engedni; i t t már nem 
szoktatásról, hanem a jellem öntudatos fejleszté-
séről van szó. Arra a közös, erre a magános 
szobák rendszere az alkalmasabb. 

(Vége köv) 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Eger. FÓpásztorunk körlevele papságához az évfor-

dulat alkalmából. — 
— Latin eredetiből. — 

Az év zárultával hő vágya lelkemnek, hogy szeretett 
testvéreim és fiaim iránt szivemhez forrott legszentebb 

kötelességemet lerójjam és szivembe vissza nem fojtható 
legbensőbb érzelmeimnek irántok kifejezést adjak. 

Az isteni kegyelem túláradó bősége ugyanis, jóságá-
nak annyi más kiváló bizonysága mellett, legközelebb 
megengedte látnom érseki székfoglalásom huszonötéves 
évforduló napját, melyet ugyan a keresztény alázat 
nyomdokain járva lelki elvonultságban s a komoly ön-
vizsgálódás magányában töltöttem el, de ti együttes meg-
jelenésiek, ragaszkodástok, kegyeletetek s áldozatkész-
ségtek annyi kimagasló és annyi módon tanusitott nyilvános 
jelei által diszes és fényes ünneppé emeltetek. 

Ez ünneplés nyilvánvaló bizonysága a szeretet ama 
szoros kötelékének, mely bennünket egybefüz s mely 
erősségét a lelkek és törekvések ama szent egységéből 
veszi, mely Isten jóságából közöttünk él és hat. A sze-
retet e szelleme, a lelki épületesség és kegyeletnek ez 
alkalomból megtermett gyümölcsei fölött méltán lehet 
azért örvendeznünk az Urban. 

Óhajtanám ugyan mindannyiaknak, kik szeretetök 
tanúságát nyujták, egyenként kifejezni bálás érzelmeimet; 
de mert ez külön-külön levélben alig lenne elérhető, 
szives jóindulatuk engedje meg, hogy amikép az irántam 
nyilvánitott hódoló tiszteletben egy volt mindannyiak szive 
és egy a lelke: ez egy szózatomban mondjak minden egyes-
nek együttes köszönetet. 

Azon megindultsággal és érzéssel tehát, melyet a 
hűséges lelkek jobban megértenek, mint a szó mondhatná, 
méltóképp kifejezhetné : legbensőbb köszönettel adózom 
főt. főkáptalanomnak, mely kormányzási gondjaimban 
tanácsával, bölcseségével gyöngeségemet támogatja, hogy 
a lelkek üdvére, a vallás gyarapodására s az egyház ja-
vára egyetértő törekvéssel annál biztosabban és hatható-
sabban munkálkodhassunk; de köszönettel adózom nektek 
is szeretett fiaim, hűséges segéd- és munkatársaim, kiknek 
ugy a lelkipásztorkodás, mint a tudományosság terén ki-
fejtett buzgalmuk a nehéz viszonyok közt nem csak nem 
lankad, de sőt szilárd kitartásssal, lelkesült készséggel 
fennragyog; és e soraimmal egyben ünnepélyesen vallom 
meg, bogy a szeretet, érzületnemesség és odaadó engedel-
messég annyi tanúságának emléke és hálája mindenkor 
élni fog lelkemben s nem szűnöm meg kérni a pásztorok 
főpásztorát, hogy mindannyitoknak, kik áldásokban vetet-
tetek, áldásokban adjon is gazdag aratást. 

De az ő jóságából ránk viradó évben is legyen 
hivatástok munkájában mindvégig oltalmazótok és gyá-
moltok; adjon sikert munkásságtoknak, és malasztjának 
ujabb és ujabb ajándékaival halmozzon el, hogy a súlyos 
küzdelmek közepett egyre fokozódó buzgalommal tölthes-
sétek be hivatástokat, tántorithatlanul harczolhassatok 
Ist<m s az ő egyháza ügyéért, serény pontossággal gon-
dozhassátok hiveitek üdvét s az ellenséges emberek gonosz 
ármányaitól, téves tanaitól, vészes törekvéseitől őket tör-
hetetlenül megvédhessétek. 

Eger, 1898. deczember hó 27. 
József, s. k. érsek. 

Kassai egyházmegye. Életbevágó és figyelmet érdemlő 
reform -a kassai szemináriumban. — 

Mióta a kassai egyházmegye kegyelmes főpásztcrá 
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nak bölcsesége a kassai szeminárium vezetésével főtiszte-
lendő Belky Károly kanonok ur ő nagyságát megbízni 
méltóztatott, azóta a kassai szeminárium belélete oly 
lényeges átalakuláson ment keresztül, hogy a régebben 
kikerült lelkészek bizonyára iá sem ismernének. Mert 
eltekintve attól, hogy a növendékek határozottan jobb 
anyagi ellátásban részesülnek ; nem is említve azt, hogy 
a növendékek testi fejlődését különféle, arra rendelt esz* 
közökkel iparkodnak elősegíteni ; mellőzve azt, hogy a 
növendékek szónoklási hajlamait szép összegű pályadijak 
kitűzése által kifejleszteni igyekeznek; mondom, mindeze-
ket figyelmen kívül hagyva, a papi pályához megkívánt 
tanulmányok elsajátításán kívül oly mellék-tanulmányok 
és ismeretek birtokába jut tat ják a növendékeket, melyek 
a papi pályához — magában véve — ugyan nem kíván-
tatnak meg, de a melyek ismerete a pap tekintélyét emeli, 
működését előmozdítja vagy legalább is előmozdíthatja, s 
áldásosabbá teheti. Állitásom igazságát példákkal is bizo-
nyítom : 

A szeminárium tapintatos és ritka derék igazgatója, 
— ki mellesleg megjegyezve, a növendékek valódi, igazán 
szerető és szorgos atyja — megfontolván ama körülményt, 
hogy a lelkész sokszor oly társadalmi viszonyok közt él, 
hogy a községben a kántoron és a jegyzőn kívül más, 
intelligensebb családot nem talál, s így teljesen magára 
van hagyatva. Már most a lelkész, mint társadalmi lény, 
ki szórakoztatásnak csakúgy szükségét érzi, mint más 
halandó ember, hol keressen állásának megfelelő szóra-
kozást? Önmagának kell arról gondoskodnia, önmagában 
kell azt feltalálnia. De miképen ? Mily előnyére válik ily 
esetben, ha valami hangszert — ha nem is művészileg — 
kezel ! Mily kellemes időtöltést és szórakozást találhat fel 
benne ! Ez mintegy felvillanyozza, friss erőt szolgáltat 
még a lelkészi teendők teljesítésére is. Míg ellenben, min-
denkitől elhagyatva, a világtól — mondhatni — elkülö-
nítve és elfelejtve nemcsak agyonbúsulhatja magát, hanem 
még lelkészi kötelességeit is, habár lelkiismeretesen, mégis 
hidegen, közönyösen fogja végezni. 

Erre ugyan azt vethetné fel valaki: no, derék is egy 
pap az, ki a hangszeren kivül másban nem találja szük-
séges szórakozását ! Hát a szentírás és más tudományos 
munkák tanulmányozása nem eléggé szórakoztatók-e ? Vagy 
a gazdaság nem nyujt-e megfelelő szórakozást ? Az utóbbira 
majd a végén visszatérek, az előbbire ez a válaszom : meg-
engedem ezt az objekcziót annál is inkább, mert a köz-
mondás is azt t a r t j a : a jó pap holtig tanul. De kérdem: 
lehet e azt követelni csak egy paptól is, hogy az szabad 
idejében egész életén át csakis Aquinói szent Tamás 
Summájával, s más theologiai és e tudományos könyvek 
tanulmányozásával foglalkozzék ? azonkn ül pedig könnyebb, 
az elmet nem annyira fárasztó szórakozást ne is igényeljen ? 
Sőt ellenkezőleg, éppen a felsorolt tanulmányok félbe-
szakítása után jól fog esni kissé felelevenednie, felfrissülnie; 
a mit bármely hangszerben is feltalálhat. Ez oly hatást 
idéz elő, mint a csendes, meleg eső nagy szárazság után. 
Tehát már ezen szempontból is igen üdvös dolog a papra 
nézve valamely hangszer ismerete. 

De más szempontból véve a dolgot: a lelkész elfog-
lalja állomását. A kántor, ki régibb idő óta működik 

ugyanazon helyen, oly lelketlenül nyomorgatja az orgona 
sípjait, hogy a miséző s a zenéhez értő lelkész hátát hi-
deg borzongás futja végig, s oly kinos érzés fogja el, 
mintha a fogait rángatnák. Ha mise után odaszól a kán-
tornak : Kántor uram : az Isten áldja meg, mit vetettek 
magának az orgona ártatlan sípjai, hogy oly kegyetlen 
bánásmódban részesíti azokat? a kántor gőg- és büszke-
ségtől telten erre azt válaszolja : Ha a tisztelendő ur job-
ban ért hozzá, akkor orgonáljon jobban ! Es ilyenkor, ha 
a tisztelendő ur jártas az orgonálásban, odaül az orgoná-
hoz és igenis megmutatja a hetykén beszélő kántor uram-
nak, hogy nemcsak ő tud ám orgonálni! 

Erre ismét kérdezhetné valaki: hát csak azért tanul-
jon meg a pap pl. orgonálni, hogy ez által tekintélyét 
megállapítsa a kántor előtt? Nem azért, de ez esetben 
határozottabban — mert egyébként is megteheti — meg-
követelheti a kántortól, hogy kedvére játszszék, s nem 
kell — esetleg — attól tartania, hogy a kántor figyelmez-
tetésére odavágja ma jd : Nem ért hozzá a tisztelendő ur ! 

Vagy hány helyen előfordul az, hogy az elöregedett 
kántor a szent-mise alatt majd minden vasárnapon ugyan-
azon énekdarabokat szedi elő, mert vagy egyáltalábau ő 
maga sem tud mást, vagy fejlett kora nem képesiti őt 
arra, miszerint ujakra betanítsa a népet. Mily örömet fog 
okozni ily körülmények mellett a lelkész énekelni szerető 
híveinek, ha egy kis munkától és fáradságtól vissza nem 
riadva, megtanítja őket szebbnél-szebb vallásos éne-
kekre. Sőt önmagának is mily gyönyörűsége telik majd 
abban, ha hívei egy szívvel s lélekkel dicsérik és áldják 
a Mindenhatót az általa betanított szent énekekkel. 

Ilyen s hasonló vezérelvek lebeghettek a szeminárium 
vezetésére minden tekintetben alkalmas és kiváló igazgató 
ur előtt is, midőn növendékei részére mindenféle hang-
szereket, u. m. harmóniumokat, zongorát, czimbalmot, 
hegedűket beszerzett s azok elsajátítását arra termett 
tanárok alkalmaztatása által lehetővé teszi. 

Továbbá: mily tekintélyt állapit meg magának hivei 
előtt a lelkész, mily hálára kötelezi híveit önmaga iránt, 
ha azokat a lelki vigasztaláson kivül az egészséget illető 
oktatással is ellátja ? Micsoda ragaszkodással és szeretettel 
fog Csüngni az a hivő lelkipásztorán, ha látja azt, hogy 
ez őt oly tanácscsal látja el, a melyért különben az orvos 
zsíros honoráriumot követel?! Minden szavát szentírásnak, 
minden kifejezett óhajtását parancsnak fogják venni. Es 
maga a lelkész is mennyi lelki örömet érez majd, ha 
segíthetett szenvedő embertársán?! 

Erre a körülményre is kiterjedt a gondja a mindenre 
figyelmes papneveidei igazgató urnák, a midőn Wandraschek 
orvos által az orvostant előadatja, hetenkint egy órában. 

Sed nunc venio ad fortissimum ! A legújabb intéz-
kedés, mely szerte-széjjel az országban, főkép azonban 
egyházmegyénk lelkészkedő papságánál helyeslésre talál, 
valóban feljegyzésre méltó, mert az intézet növendékeinek 
roppant hasznára válhatik majd az életben. 

Az uj intézkedés, melyet különben e lap tudós és 
nagynevű szerkesztője már néhány évvel ezelőtt megpen-
dített a lapjában, habár másképen óhajtotta, illetve gon-
dolta keresztülvihetőnek, a következő : 

A „Sárosm. K."-ben jelent meg eredetileg. Szerk. 
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A földmivelésügyi minister megyés-püspökünk ő 
exczellencziája közbenjárására és kérelmére megengedte, 
illetőleg elrendelte, hogy a kassai gazdasági intézet tanárai 
a papnevelde II., III. és IV. éves hittanhallgatcinak a 
kertészet-, állattenyésztés- és a gazdaságtant téli hónapok-
ban hetenkint egy, tavaszi hónapokban pedig heti két 
órában adják elő olyképen, hogy télen az elméletre, 
tavaszkor pedig a gyakorlatra fektessék a fősúlyt. 

Ez az ujitás, mely első hazai papneveldéinkben*) 
igazán örvendetes, ha tekintetbe vesszük azt, hogy egy-
házmegyénk legtöbb plébánosának a gazdaság képezi leg-
főbb jövedelmi pénzforrását. 

Ha ilyen (gazdasági) parochiára kerül a fiatal plé-
bános, ki a gazdaságban — melyet privát szorgalmából 
és érdeklődéséből sajátított el — otthonos, a megélhetés 
mikéntje legkisebb gondot sem okoz neki. 

Mig viszont, ha a plébános annyit ért a gazdaság-
hoz, mind a hajdú a harangöntéshez, ki, a helyett, hogy 
híveinek a gazdaságban is tanácsadója lenne, ö maga is 
az egyházfi, az egyházi gondnok, a biró vagy más köz» 
ségbeli ember tanácsát kénytelen kikérni és utasításaik 
szerint eljárni, ha nem akar koplalni, — micsoda követ-
kezmnéyeket von ez maga után ? Azt, hogy a plébános 
exisztencziája kétes, sajnálatraméltó, czifra nyomorú-
ság lesz. 

Es lehet-e ily körülmények között a fiatal plébánost 
okolni azért, mert a mezőgazdaság iránt parányi érdekkel 
sem viseltetik ? Semmiképen. Hiszen nem ő oka annak, 
hogy tizenhat évi tanulása alatt a gazdaságtant szóba sem 
hozták, s nem kedveltették meg vele. Mert csakis erről 
lehet szólanunk, a szemináriumi viszonyokat szem előtt 
tartva. Nem az a lényeges, s nem is vihető keresztül, 
hogy a nagy stúdiumokkal túlterhelt növendékpapok a 
gazdaságban teljes és alapos jártasságra tegyenek szert, 
hiszen ez heti egy, illetve két órában teljes képtelenség, 
hanem csak arról beszélhetünk, hogy a növendékek az 
alapot — a mi fő elsajátítsák, s a gazdaság iránt igazi, 
meleg érdeklődéssel és kedvvel viseltessenek. S ha ez 
sikerül, akkor a czél — minden kétséget kizárva — el 
lesz érve. 

S midőn ő exczellencziája ezt előmozdítani igyekszik, 
ezzel papjai iránt érzett, főpásztori bölcs gondoskodásának 
és szeretetének nyílt és ujabb jelét s bizonyítékát szol-
gáltatja, a fiatal levitákat pedig végtelen hálára kötelezi 
le, s kimondhatatlan jóságban részesiti őket. 

Örömtől repeső lelkesültséggel üdvözöljük ezen in-
tézkedéseért egyházmegyénk kegyelmes főpásztorát, lelki-
pásztorainak gondos atyját ! ! Ligethy Ambrus. 

Róma, decz. 29. A Vatikánból. — 
A pápa levele az éjszakamerikai Egyesült-Államok 

területén élő katholikusok közt támadt viták elintézésére 
Gibbons bibornokhoz Baltimoreba az örök városból e na-
pokban ment el. Európában csak akkor lesz közzé téve, 
ha már Amerikába megérkezett. XIII Leo egészsége bá-
mulatos. A karácsonyi allocutiót ifjú hévvel mondotta el. 

*) Tudomásom szerint az eperjesi gör.-kath. papneveldében is 
történt e tekintetben valami ujitás ! 

Szinte meglátszott rajta, hogy életerejének örvend s még 
mindig munkát érez maga előtt, melyről tudja, hogy 
azt neki kell elvégeznie. A karácsonyi tisztelgésen 18 
bibornok volt jelen. A bemutatottak sorában ott volt a 
többi közt cavaliere Flandoli, a „Katholikon" czimű 
illustrait uj folyóirat szerkesztőségének képviseletében. Ez 
a lap öt nyelven jelenik meg. Európa főnyelvein. Az első 
füzetet a pápa kapta meg elsőnek. Az éjféli misét a pápa 
a clementina capellában végezte, csendesen. 

T Á R C Z A . 
A szeretet könyve. 

I r t a : Violet Gyula, áldozó-pap. 

— Mutatvány. — 

Bevezető. 

Panasz sír föl mindenünnen, hogy boldogtalan az 
ember. 

Hogy is lenne boldog ? ! Távol az Istentől, önzés 
rabságában ! 

Lebontottuk a szeretet oltárát. Bálvány éktelenkedik 
helyén : magunk imádása. 

„Szeretet az Isten és aki szeretetben marad, Isten-
ben marad és Isten őbenne." (Ján. 1-ső lev. 4, 16) 

Szeretethez csak szeretet szárnyán juthatni. A sze-
retet szárnyát megtépdeste az önzés. 

A szent hajdan boldogságában világitó-melegitő sze-
retet pislogó mécses ma, se nem világit, se nem melegit. 

Mentül jobban fogy bennünk a szeretet, annál mesz-
szebb jutunk Istentől. 

Ó, de pusztaság az a sziv, melyben nem lakik, me-
lyet nem tölt be az Ur ! 

Azért boldogtalan az ember, mert nem szeret többé. 
Boldogtalan az egyes, boldogtalan az egész társada-

lom. Az egyesek közül kiemelkedik sok ragyogó kivétel, 
de le nem moshatják az egészre tapadt bélyeget. 

Az egyeseket kell meggyógyítani, hogy fölépüljön 
az egész. 

Egyedüli orvosság: a szeretet. 
Azért írtam könyvet a szeretetről, hogy mentül 

több szívben kigyulaszszam azt. 
Ha a szeretet megnyeri azt a helyet, mely azt 

méltán megilleti, ha minden szivet egészen át meg át fog 
hatni járni : akkor nem leszünk boldogtalanok, megszen 
tülünk, egészségesekké válunk. Akkor a nyomor és szeren-
csétlenség nem fog ijesztő mezítelenségben köztünk járni-
kelni ; mert a nyomort megszünteti az irgalmasság, a 
szerencsétlenséget enyhíti a részvétel. 

Szárnyat bont a lelkem s száll-száll eszmények hó-
nába, földi szépség fölé. Szeretet tölt be mindent, szeretet 
aranyoz meg mindent. Szeretetből ered minden, szeretetbe 
tér meg. Ahol mindenki szereti a másikat s minden szi-
vet átölel az Isten szeretete. 
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Ó, ha minden ember betartaná a szeretet parancsát ! 
Hogy megváltoznék egyszerre az egész világ képe! 

Ez lebeg előttem eszmény magaslatán. Ne legyen 
délibáb, lidércznek játéka, ó, nyisd meg a szived, hogy 
behasson az ige, tartsd meg ott a jó szót bő gyümöl-
csözésre, százszoros termésre. 

Vérmes reményeim eloszlanak menten, ahogy szent 
Ágoston kedves szép mondása ötlik az eszembe: „Érezni 
lehet a szeretetet, de meghatározni nem." 

E mondást meghazudtolni dehogy is akarnám. Ga-
gyogás lesz talán minden egyes szavam szív dobogásához, 
szeretet zengzéséhez mérve : de ha hatása lesz, mivel 
különb az ékes beszéd, mivel a legszebb irás ? 

Szivemből irok, szivedbe szántam. Szeretet vezeti 
tollam, talán szeretetet fog szivedben keltni ? ! 

Es ha csak egy szivet nyer is meg ez a könyv : 
már sokat ért el, már bő jutalmam van. 

(Folytatjuk.) 

V E G Y E S E K . 
*** A Gondviselés esztendeje. Ötven évig vándo-

rolt a Szent-István-Társulat egyik házból a másikba s 
lakott csekély hajlékban, szük körülmények között. A 
vándorlásnak már előbb, a szorongásnak most vetette 
végét a jóságos Isten. A Szent-István-Társulatot az 
1899-iki év monumentális uj házában találja, mely egész 
külsejével és összes arányaival hü kifejezője a társulat 
nagyságának és erejének. Az elnökség és a tisztikar Isten 
iránt való hálával és a buzgón teljesített munka önérze-
tével tekinthet a Szent-István-Társulat fölszentelt uj haj-
lékára. Mint az emlékezetes időforduló megörökitőjét, 
szívesen közöljük a társulati elnökség hozzánk érkezett 
következő üdvözletét a társulat választmányához: „A mit az 
uj társulati házban a megfelelő helyiség készületlen volta 
miatt elmaradó rendes gyűlésen élőszóval örömestebb tett 
volna : az újév alkalmából ez uton fejezi ki az igazgató-
választmány m. t. tagjai iránt legjobb Hvánatait a Szent-
István Társulat Elnöksége Dr. Kisfaludy Â. Béla alelnök. 
Budapest, 1898. decz. 31-én." 

— Uj autonomiai kongresszusi képviselő. A 
Salamon Tivadar halála következtében megüresedett sze-
pes-podolini autonomiai választó kerület 3198 szavazattal 
ifj . Zichy János gróf orsz. képviselőt választotta autono-
miai képviselőjévé. Csáky Gyula gróf 4, Duchon Ferencz 
ny. szolgabíró szintén 4 szavazatot kapott. 

— A mi első „sub auspiciis" Theologiae Docto-
runk. 0 felsége decz. 29-én irta alá Bécsben az engedel-
met, hogy Zubriczky Alfréd esztergom-főmegyei áldozópap 

középiskolai hittanár Budapesten, kitűnő középiskolai 
tanulás és a hittudományokból fényes sikerrel tett szigor-

latok alapján, a sub auspiciis regis történő doktorrá ava-
tással járó kitüntetésekben részesüljön. Gratulálunk a ki-
tüntetettnek, gratulálni lehet a hittudományi karnak is. 

— Az örök imádás templomára. Az Országos 
Pázmány egyesület az Erzsébet királyné templom javára 
felolvasó cziklust rendez a vidéken. Az első estély Győrött 
lesz, ezen Herczeg Mihály egyetemi tanár s Genner Lajos 
fővárosi katholikus káplán tartanak felolvasást s Zilahi 
Gyula, a Nemzeti Szinház művésze lép fel feleségével, 
Singhoff er Vilmával együtt. 

— Uj pápai prelátus. XIII. Leo pápa, gróf Mailáth 
Gusztáv Károly, erdélyi püspök ur előterjesztésére Kovács 
Ferencz marosvásárhelyi apát-plebánost házi prelátusává 
nevezte ki. 

— Veszprémből érkezett hir szerint dr báró Hornig 
Károly megyés püspök ur uradalmai gazdatisztjeinek ja-
vára nyugdíjintézetet alapit és annak biztositására első 
alapul 50,000 koronát tett le. Isten és emberek áldják a 
jó tettet. 

— Nevezetes ember halt meg m. évi deczember 
13-án Berlinben. Dr Hinschius Pál, a berlini egyetemen 
az egyházjog tanára, a porosz urakházának tagja, a hires 
német kulturharcz „májusi" törvényeinek és polgári há-
zasságának jurisztikai formulázója. Rögeszméje volt, hogy 
a pápai hatalom Pseudo-Izidor dekretálisaiból fejlődött ki, s 
nincs souverain hatalom a földön, csak az állam minden-
hatósága. Egyház-jogtudományi könyvét a 6-ig kötetig 
adta ki eddig. Friedberg hasonló szellemű egyházjogtu-
dós mondja, hogy az „unübertroffen." 

— Uj bibornokok. Hir szerint ő szentsége a bibor-
nokokat creáló consistoriumot tavaszra halasztotta. 13 
hely van üresedésben. A pápa 10-et akar betölteni. Az 
uj bibornokok sorában elsőnek Deila Volpe majordomust 
emlegetik. A jelöltek közt van 2 a mi monarchiánkból. 

— Anglia rekatholizálása. Az Osservatore Romano 
konstatálja, hogy a katholikus egyházba való visszatérések 
ismét hatalmas lendületet vettek. Legújabban egyike a 
legelőkelőbb protestáns lordoknak Aschley Morland Even 
tért vissza a katholikus egyházba. Megtérése nagy vesz-
teség az angol protestánsokra. Akár csak Tisza Kálmán 
lenne katholikussá Magyarországon. Ez a megtérés nagyobb 
szenzácziót keltett az angolok közt, mind a lord tíipon 
megtérése, aki tudvalevőleg nem csak hogy protestáns 
volt, hanem az angol szabadkőmivesek feje. Egy gazdag 
angol gyáros, aki maga is nem rég lett katholikussá ugy 
nyilatkozott, hogy ha XIII. Leo még husz évig pápa lesz, 
mind az egész világ katholikussá lesz. 

— Lönhart püspök sirboltja. A boldogult erdélyi 
püspöknek, Lönliart Ferencznek földi maradványait, melyek 
eddig a székesegyházi templom sirboltjában nyugodtak 
ideiglenesen, mult hó 30-án átszállították a piski-i sír-
boltba. A székesegyház kriptája előtt gróf Mailáth 
Gusztáv nagy segédlettel „Libera"-t mondott elődjének 
lelki üdvéért, a székeskáptalan, a központi papság, taná-
rok és szép számú közönség jelenlétében. 

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

Budapest, 18í 9 Napy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. az.) 
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SZ. I. Félév. 1899. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati proviovendae et arctius compingendae, 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezereszmék es Tanulmányok. Felhívás előfizetésre! — A papnevelés elmélete. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : 
Újévi üdvözlések a budapesti kath. körben. — K a l o c s a : Főpásztori felhívás a katholikus koptok segélyezésére. — Tárcza. — 

Irodalom. — Vegyesek. 

F e l t m r á s e lő f i ze tés re ! 

A papnevelés elmélete. 
— Miliályfy Á k o s dr . könyve . — 

(Vége.) 

Sok függ a rendszertől is, de még több az 
elöljáróktól. A rendszer test, az elöljárók alkot-
ják a lelket. Korunk pedagógiája elválasztja a 
tanulást a neveléstől, a t anár t a nevelőtől. Sajnos, 
hogy némely szemináriumba is behatol t ez a 
helytelen felfogás és a tanári kar élesen meg 
van külömböztetve az elöljáróktól. Ez a felfogás 
abszurdum, mert a theologia tani tása a papne-
velés egyik leglényegesebb eleme, a papnevelés 
munkája a theologiai tanárok és a szorosabban 
vet t elöljárók közös kötelessége. 

Hogy magasztos, de egyszersmind felelősség-
gel terhes hivatását teljesithesse, minden szemi-
náriumi elöljáróban három tulajdonság szükséges, 
melyeket sem magas kor, sem előkelő méltóság, 
sem magas műveltség nem pótolhat. Szükséges, 
hogy kiválóan jár tas legyen a theologiában és 
az aszkezisben, hogy mély és őszinte jámborsággal 
birjon, és hogy birjon azon egyéni tulajdonsá-
gokkal, a melyek felnőtt if jak természetfelett i 
nevelésének elengedhetlenek. Ha a szemináriumi 
elöljáró ezen egyéni jó tulajdonokkal, mint 
higgadt, szelid természet, tapintatos leereszkedő 
modor, alázatosság, bizalmat keltő egyéniség, 

nem bír : felnőtt , művelt fiatal emberek nevelé-
sére képtelen. Ezen három tulajdonságnak nem 
is csak egyik-másik elöljáróban kell meglennie, 
hanem valamennyiben. Csak az a szeminárium 
nevelhet igazi, sikeres eredménnyel, a melyben 
minden előljáró igyekszik ugy élni, hogy életé-
ből, mint nyi tot t könyvből tanulhassák meg a 
növendékek, a pap szellemét ós erényeit. Azért 
a püspök szemináriumi elöljárónak csak olyat 
válasszon, a ki t a fontos állásra nemcsak jám-
borsága és tudományos képzettsége ajánl, hanem 
egyéni tulajdonságai is elég garancziát nyújtanak, 
hogy növendékei bizalmát, a sikeres nevelés 
elengedhetetlen feltételeit, képes lesz megnyerni. 

Az elöljárónak folytonosan szem előtt kell 
tartania, hogy a szemináriumi nevelés czélja,. 
önálló, öntudatos, jellemes emberek nevelése. Nem 
szolgákat vagy gyermekeket kell nevelnie, a kik 
lerázva a szolgaságot, a szabadsággal nem tud-
nak élni, később magukra hagyatva is gyerme-
kek maradnak. Biztos meggyőződést, erős akara-
tot, szilárd jellemet, gyengéd lelkiismeretet kell 
adni a növendékeknek, mer t az élet számára ne-
velünk. 

A papi lelkület mellett legfontosabb köteles-
sége a növendék papnak a theologiai tudományok 
minél tökéletesebb elsajátitása. A papi működés 
hasonló az orvoséhoz. Yaljon megérdemli-e az 
orvos nevét, a ki a betegséget főbb szimptomáit, 
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a fiziologia törvényeit, gyógyító eszközeit nem 
ismeri ? Ep igy nem érdemli meg a pap nevét, 
aki bir ugyan papi hatalommal, de teljesen tá-
jékozat lan a természetfeletti világrend légköré-
ben. A papnak ismernie kell vallásának taní tását 
a maga egészében és részleteiben ; a hi t dogmáit, 
-erkölcsi törvényeit, az egyház parancsait és bünte-
tései t ; a szentségek kiszolgáltatására, a kultuszra 
s a hi vek lelki kormányzására vonatkozó egy-
házi szabályokat és rendeleteket. De a dogmák, 
törvények, rítusok, rubrikák gépies betanulása 
sem elégséges ; hanem ezeknek szellemét kell 
ismernie, be kell hatolnia értelmükbe ; ismernie 
kell okaikat, összefüggésüket, hogy egyrészről 
maga is megtudja azokat becsülni, másrészről 
pedig a hivőket helyesen taníthassa. Mert a pap-
nak talán legelső sorban önmagáért van szük-
sége alapos theologiai képzettségre. A pap hité-
letének, aszkezisének ez képezi alapját. 

Ha a pap hivatásának akar élni, összes cse-
lekedeteibe]! nyilvánuló folytonosan ós öntuda-
tosan ápolt élő hitre van szüksége, a melynek 
egyik legfőbb forrása a theologia alapos ismerete. 
Alapos theologiai képzettség nélkül a vallási 
.gyakorlatok igazi értékét nem ismeri, s igy azokat 
kellőkép nem is becsülheti ; nehézségekre akadva 
«elhanyagolja; e nélkül hivatása mindennapi kö-
telességeiben folytonos rébuszok előtt áll ; a 
misekönyvből, breviáriumból, rituáléból hierogli-
fákat olvas; a hit dogmái, melyeket nem ért és 
a melyekkel mégis mindennap kell foglalkoznia, 
teherként nehezednek szellemére ; összes papi 
működése élettelen mechanizmussá sülyed, mert 
nincs a mi őt lelkesítse, hivatásának becsülésére 
tani tsa . Minderre a theologia taní t ja a papot. 

Az idők folyamán a theologia tanitása sok-
féle változáson ment keresztül. A keresztény 
ó-korban a tanítás vezérfonala a szentírás volt. 
A szentirás-magyarázat keretében tanul ták az 
egész theologiát, a melyhez a l i turgia ismerete 
járult . Ezekhez csatlakozott később, mint külön 
vált disciplina a scholasztikus theologia és a 
kánonjog, a melyek körül az egyetemeken az 
egész oktatás csoportosult, mig az alsóbbfoku 
theologiai iskolákban a casus conscientiae és 
a pericopák magyarázata voltak a főtárgyak. 
Később a különvált ós a mindinkább felsza-
porodó melléktárgyakat is mind felvették 
az oktatás keretébe, még pedig minden tekinte t 
nélkül a tárgyak egymáshoz való viszonyára ós 
szerves összefüggésére. A Mária-Therézia óta 

nálunk gyakorlatban levő tanulmányi rendszer a 
tör ténet i és krit ikai tárgyakat is mind felöleli, 
sőt egyrangba helyezi a tulajdonképeni theologia 
tárgyaival s ezek rovására bőven, behatóan tanít-
t a t j a azokat, még pedig nemcsak az egyetemen, 
hanem az egyházmegyei szemináriumokban jfc, 
ezáltal a két iskola között eddig fenálló külömb-
séget megszüntette. Es épen ez a Mária Therézia-
féle rendszer egyik főhibája. Mert minden pap-
nak szükséges ugyan a theologia alapos ismerete, 
de a propedeutikus tárgyakról elégséges, ha álta-
lános átnézetet szereznek, ezek beható ismerete 
csak azoknak szükséges, a kik a theologiát tudo-
mányosan akarják művelni. 

Ma is sokat v i ta to t t kérdés, egyetemen avagy 
szemináriumban tanulják-e a növendékek a theo-
logiát. Iraeneus Themistor és Julianus Friedmann 
kontroverziájának ideje óta a kérdés állandóan 
napirenden van. Mig Németországban az egyetemi 
tanítás van túlsúlyban, Olasz- és Francziaorszá-
gokban a szemináriumi, Magyarországban és 
Ausztriában mindkettő meg van ugyan, de egy-
mástól lényegesen nem külömböznek. A tör ténet i 
fejlődést ta r tva szem előtt, azon meggyőződést 
szerezhetjük, hogy a mult század közepéig, egészen 
más volt az egyetem hivatása, mint a többi 
theologiai iskoláé. Azok magasabb tudományos 
intézetek, ezek a gyakorlati lelkipásztorságra elő-
készítő szakiskolák voltak. A képzésnek ezen-
ket té választása később is megmaradt a jezsuita 
egyetemeken. Hogy még ma is ez az egyház 
álláspontja, kitűnik abból, hogy a legújabb katho-
likus egyetemek mint a freiburgi és wasching-
toni szintén ezt a rendszert fogadták el. És bi-
zonnyal ez a leghelyesebb, mert a papság zöme 
számára ma is elégséges a szemináriumi szakok-
tatás, ha az minden tekintetben a kor színvo-
nalán áll, másrészt pedig a magasabb theologiai 
tudományosság megszerzésére elkerülhetetlenül 
szükségesek az oly egyetemek, melyek ezen ma-
gasabb tudományosság kincses házát csakugyan 
fel tárják a tudomány szomj as if jak előtt. 

Igy fogva fel a dolgot, nem nehéz belátni, 
mennyire helytelen az, ha az egyetemen ugyan-
azon tárgyakat , ugyannyi órában, ugyan oly ter-
jedelemben, ugyan azon tankönyvek szerint adják 
elő. Elméletileg leghelyesebb volna az egyete-
meket a franczia ós belga kath. egyetemek min-
tá já ra berendezni, a melyeken csak azok, a kik 
szemináriumi tanulmányaikat elvégezték, nyernek 
az egyes theologiai szakokból igazi tudományos 
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kiképzést. Azonban ezen rendszert a gyakorlati 
élet czélszerütlennek bizonyitotta : sok időt, sok 
pénzt emészt fel, azért ezen fakultásokon rend-
kívül csekély a hallgatók száma. Jobban megfe-
lelnek a czélnak a freiburgi, waschingtoni ós a 
jezsuiták vezetése alat t álló egyetemi karok, a 
melyeken két párhuzamos kurzus, egyetemi ós 
szemináriumi van. 

Az egyetemi fakultások reformjának kérdé-
sében Mihályfy lényegében elfogadja Dechevrens 
javaslatát, mely szerint az egyetemi taní tás két 
részre oszlanék, alapvető taní tásra és tudományos 
képzésre. A négy évig t a r tó alapvető tanfolyam, 
magában foglalná mindazt, a. mit egy papnak 
tudnia kell ós középpontj a u a scholasztikus dog-
matika képezné. A tulajdonképeni theologia tár -
gyaiból alapos, a segédtárgyakból általánosan 
tájékoztató ismereteket nyújtana. Ezután következ-
nék a tudományos képzés, mely a la t t időhöz nem 
kötve csak egyik theologiai tárgygyal, a tör té-
nelemmel, a kánonjoggal, vagy a szentírás tudo-
mánynyal foglalkoznának szakszerűen. Ehhez 
mérten a szigorlatok rendszerét is meg kellene 
változtatni. A tudori czim megszerzésére szolgál-
ha tna három szigorlat. Az első az alapvető ta-
nulás u tán a scholasztikus theologiából, a máso-
dik egy speciális szakból, a harmadik egy iro-
dalmi becsű dolgozatból és effelett t a r to t t kol-
loquiumból tar ta tnék. 

így minden theologus alapos dogmatikai 
képzettséggel, a szaktudós detail-tudásával ós a 
modern módszerek világító mécsesével haladna 
a tudomány ösvényén ós semmiben sem marad-
nának el a nagyratörő profán tudósoktól. 

Azon sajnálatos közönyösségnek, a melyet a 
papságnál a theologiai tudományosság i ránt ta-
pasztalunk, igazi gyökere a jozefinizmus által 
szemináriumainkban meghonosított hibás tanítási 
módszerben rejlik. Egy százados szomorú tapasz-
talás szól a mellett, hogy a régiek helyes mód-
szeréhez vissza kell térnünk, azt a kor követel-
ményei szerint módosítva ismét érvényre kell 
ju t ta tn i . Adjunk a növendékeknek filozofiai elő-
képzettséget, állítsuk vissza a theologiai tantár-
gyak között a helyes arányt, a helyett hogy min-
dig ujabb és ujabb melléktárgyakat hoznánk be, 
adjuk meg a scholasztikának az őt megillető 
helyet, a divatos biflázás és kikérdezés helyett 
állítsuk vissza a disputácziókat és szemináriumi 
gyakorlatokat. 

Általánosan ismert sajnálatos tény az, hogy 
szemináriumaink növendékeiben nincs lelkesedés 
a theologia iránt, azt csak a kelletlen és kelle-
metlen kötelesség igájában művelik. Sem a sze-
mináriumi tanulási időnek 5 évre való feleme-
lése, sem az Írásbeli dolgozatok behozatala, sem 
egyéb panacea nem segít, mig a tanítás mód-
szerét meg nem változtatjuk, Térjünk vissza a 
régiek módszeréhez, mindjárt más lesz a növen-
dékek szelleme, felébred lelkesedésök a theologia 
i rán t s tapasztalni fogjuk, hogy nem elógesznek 
meg kompendiumokkal, hanem nagyobb theologiai 
munkákba is bele fognak nézni és társalgásaik 
közben is, vissza-vissza fognak térni tanulmányaik 
körébe. 

A theologia taní tási nyelvéről is sokat 
vi tatkoznak napjainkban. A szélsőségeknél he-
lyesebb a középút. Feltétlenül szükséges, hogy a 
theologia legnagyobb része latin nyelven tani-
tassék, hogy ezáltal a növendékek az egyház 
nyelvét, gondolkozásmódját, szellemét teljesen 
elsajátíthassák. Mindamellett a honi nyelvnek is 
lehet t é r t adni a szemináriumi oktatásban, mert 
másként a gymnáziumból a szemináriumba lépő 
i f jaknak a latin nyelvben való gyakorlat lansága 
miat t egyrészt, másrészt a tantárgyak felszapo-
dása folytán igen nagy teher nehezül a növen-
dékekre. Sok érv szól a mellett, hogy az ujabb 
keletű theologiai tárgyak, melyek a régiek tan-
tervében nem szerepeltek, melyeknek irodalma 
is nagyrészt ujabb keletű, hazai nyelven adassa-
nak elő. 

Mihályfy annak a bebizonyítására, hogy 
javaslatai nem utópiák, a szemináriumok szá-
mára egy tan te rve t is áll í tott össze, mely sze-
rint 4 év a la t t a ma divatozó biennalis rendszer-
ben öt tanár , a növendékeknek és a tanároknak 
a mainál nagyobb megterheltetése nélkül, az 
egész theologiát előadhatná. 

Nagy nálunk a hajlandóság arra, hogy a 
szemináriumba mindenfele hasznos, de nem ok-
vetlenül szükséges tá rgyakat hozzanak be. Leg-
több helyen be van hozva az egészségtan, sür-
getik a magyar közjogot, hazai- ós irodalom-
történetet , gazdászatot stb.; sőt a közjog és a 
gazdászat már tényleg szerepelnek is egyik-másik 
szemináriumban. 

Erre csak azt felelhetjük, hogy a szeminá-
rium szakiskola, a melynek nem lehet feladata 
sokféle általános ismeretek megszerzése, hanem 

2* 
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€sakis a szaktárgyak alapos művelése. A szemi-
náriumban minden melléktárgy a papi tudomá-
nyok rovására megy és azok kisebb-nagyobb 
mérvű elhanyagolását vonja maga után. 

Mihályfy könyve szól még az irodalmi isko-
lákról is. 

Ezen fényes multu intézmény története a 
nemzeti ujjáébredés koráig nyúlik vissza, mert 
éppen az ébredező nemzeti szellem és érzés ápo-
lására jöttek létre. Ma azonban már ez a nem-
zeti szellem nem szorul melegágyra, és mélyen 
beétette már magát az egész nemzet organizmu-
sába. Iskoláink, irodalmunk, társadalmunk telje-
sen a nemzeti szellem befolyása alat t állanak, 
ma már nem a nemzeti érzést és szellemet, hanem 
a theologiai érzést és szellemet kell féltenünk. Ma 
az irodalmi iskolákat is az egyházi, a theologiai 
szellem és érzés melegágyaivá kell tennünk. 
Felületességre vezet, ha a tanulás ideje alatt 
már tollat adunk az ifjú kezébe, hogy a nyil-
vánosság terén szerepeljen. Helytelen, hogy a ki 
még alig kezdett tanulni, már iró akarjon 
lenni. 

Hagyjuk az önálló irodalmi működést ak-
korra, mikor már befejeztük tanulmányainkat, és 
ne a növendékek, hanem fiatal papok számára 
alakitsunk irodalmi egyesületeket. A szemináriumi 
irodalmi köröket pedig alakitsuk át ugy, hogy 
szervesen összefüggjenek a theologiai oktatással 
és annak előmozditói, élesztői legyenek. Lesz 
azért még alkalom magyar styl-gyakorlatokra, a 
nemzeti szellem és érzés ápolására is. A komoly 
tanulás érleli ugy az irói, mint a költői tehet-
séget, tanulás nélkül pedig az irodalmi munkál-
kodás legtöbbször éretlen, élvezhetetlen marad. 

A Mihályfy művének legvégén egy fejezet 
áll ezen felirással: „A nevelés befejezése." Jüséhány 
az életből vett vonással mutat ja a szerző, hogy 
habár a szemináriumi élet befejeztével a nevelés 
legtöbbször véget ér, befejezve még nincsen. Az 
ifjú a szemináriumban ugyan megszerezhette a 
papi lelkűletet de még meg nem erősödhetett. 
Telve van buzgósággal és lelkesedéssel, de még 
ifjú, tapasztalatlan és gyenge. Azért fontos, hogy 
milyen helyre kerül először a szemináriumból az 
életbe lépő fiatal pap; sokszor ez dönt egész 
élete felett. Az első dispoziczión kivül a szeminá-
riumi nevelés betetőzésére szolgálnak az első 
kápláni években végzett lelkigyakorlatok. 

Mindezen eszközt felhasználva, minden em-

berileg lehetőt meg kell tennie a püspöknek 
hogy a nevelésnek üdvös hatása biztositva legyen. 

íme ez Mihályfy dr. könyvének tartalma, 
ámbár a számos nagyhorderejű kérdések közül, 
melyeket a szerző felölel csak a legfontosabba-
kat érintettük. De ezekből is fogalmat alkothat-
nak az érdeklődő körök, hogy oly művel állanak 
szemben, a melynek intenczióit a szemináriumi-
reform nagy kérdésében figyelmen kivül hogyni 
lehetetlen. Es ha most összevetjük a szerzőnek 
legutóbb ujabban megjelent és ugyanezen 
szakba vágó alapos tanulmányát a „Katho-
likus egyetemekről," akkor látjuk, hogy a három 
könyvben egy oly szép trilógiával szaporo-
dott egyházi irodalmunk, mely a katholikus fel-
sőbb oktatásügynek, szakszerű, öntudatos, kivá-
lóan pragmatikus, históriai és kritikai éllel meg-
irt progr mmját és reformácziój át foglalj a m agában. 

Reméljük is, hogy műveinek szorgalmas ol-
vasása által az egyház jövendőjét szivükön viselő 
illetékes tényezők között a papnevelés, és a 
kath. felsőbb oktatás ügyének barátokat, pártfo-
gókat, de mindenekelőtt ügybuzgó munkatársa-
kat fog szerezni. —er. 

EGYHÁZI TUDOSITÂSOK. 

Budapest, jan. 6. Újévi üdvöslések a budapesti kath. 
körben. — 

Mult évi deczember hó 30-án tartott a budapesti 
Kath. Kör választmánya ülést. Megválasztották a jövő évi 
bizottságokat, módosították az ügyrendnek a pénztárnoki 
állásra vonatkozó rendelkezéseit és más folyó ügyeket in-
téztek el. Az uj év alkalmából a választmány táviratban 
üdvözölte Vassary Kolos bibornok-bgprimást, esztergomi 
érsek urat, a főváros és a budapesti Kath. Kör főpásztorát, 
továbbá Esterházy Miklós Móricz grófot, a kör elnökét, 
valamint ifj. Zichy János grófot, a kör alelnökét. A vá-
lasztmány gyűlésében elnöklő Piatér Kálmán ügyvivő 
alelnök üdvözlő beszédet intézett a tagokhoz, tolmácsolván 
egyúttal az elnökség jókivánatait az uj év alkalmából. 

„Visszatekintve — úgymond — a z elmúlt év képére, 
nem sok vigaztaláat oldunk le róla, politikai életünk ha-\ 
jója vészes hullámok közt hánykolódik, nemzeti összetar-
tásunk meglazulva, a társadalmi erkölcs hanyatlóban — 
anyagi és szellemi haladásunkat sem lehet magasztalni, — 
a hitélet alig lendült, — a kath. összetartás és önérzet 
még sok kivánni valót mutat, — kath. körünk is anyagi, 
szellemi és erkölcsi erőkben még fogyatékos. De a kath. 
ügyekre vonatkozólag egy örvendetes momentumot még 
fölemiithetünk, a kath. körök, szövetkezetek orsz. kon-
gresszusát, amely tanácskozmányaiban sikerült, de ered-
ménye a jövőé. Ettől a jövőtől, a születésre váró század-
tól sokat remélhetünk, miután jelen századunk utolsó 
tombolásai lezajlottak. Az igazságban mindig bizni és re-
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mélni emberi voltunk alapja, az igazság eszméje pedig 
Istennél van, kitol minden jónak teljesedését, minden rossz-
nak javulását várjuk és kérjük. Adja a Mindenható, hogy 
a jövő év áldásosabb legyen minden téren, mint e hal-
dokló év. T. tagtársaimnak, ugy a jövő évben, mint a kö-
zeledő uj század éveinek hosszú sorában minden jót kí-
vánok, mire elégedett embernek szüksége van. Adja meg 
nekünk Isten jósága a mindennapi kenyerünket." 

A választmány nevében Kanócz István válaszolt e 
szép szavakra, lelkes beszédben fejezve ki a választmány 
ragaszkodását fáradhatatlan alelnöke iránt. 

Kalocsa. Főpásztori felhívás a katholikus koptok 
segélyezésére. — 

Non est, ut pro ulteriori hortatione epistolae, quam 
infra per extensum publico, quamque Illustrissimus prae-
latus pontificius et S. Romanae Rotae decanus Joannes 
de Montéi e benignissimo Sanctissimi Domini Nostri 
mandato in negotio sublevandae ecclesiae Coptorum ad 
me direxerat, aliquid addam. Ex singulis Missionum 
ephemeridibus notum est enim omnibus nobis, quanta in 
miseria et summa paupertate versentur inter Orientales 
écclesias praecipue illae, quae voci Summi in terris Christi 
Vicarii vocanti aurem obtemperantem praebentes, ad 
unitatem Ecclesiae redierunt. Diversis harum ecclesiarum 
indigentiis Sanctissimus Dominus Noster utpote omnibus ! 

exspoliatus solus succurrere non valet. 
Velint ergo animarum Curatores et hanc rem cum 

fidelibus suis suffalciendam suscipere, et sic aliquid ad 
implendum istud Salvatoris fo tum: „fiat unum ovile et 
unus pastor" pro posse conferre. 

Stipem, quae pro dicto hoc pio fine usque initium 
mensis Junii anni affuturi collecta et Ordinariatui meo 
submissa erit, ad locum suum destinatum dirigi curabo. 

Epistola haec sic sonat : 
„Excellentissime ac Reverendissime Domine! Ea est 

Sanctissimi Domini Nostri Leonis XIII. inexplebilis erga 
errantes et perituras oves Charitas et sollicitudo, ut assi-
duo urgeatur desiderio opus illud perficiendi, quod Ipse 
jam aliquot annos in bonum Ecclesiarum praesertim 
Orientis fuit aggressus, et sedulo etiam per me alias 
commendavit. Neque mirum, Principem Pastorum, ab ipso 
Domino Piscatorem hominum nuncupatum, in animabus 
hominum captandis assidue incumbere, atque Successores 
Apostolorum, Episcopos nempe, sibi in hoc perficiendo 
adjutores adsciscere. Itaque hoc item anno Ipse committere 
mihi dignatus est, ut Episcopos Regai Hungáriáé iterum 
compellarem ad fideles suae curae concreditos exhortatione 
valida excitandos et fovendos, quo Orientalium praesertim 
Ecclesiarum spiritualibus necessitatibus, collata stipe, libe-
raliter providere sit datum. Hos inter Coptorum natio, 
quae regiones Aegypti longe lateque incolit, Beatissimo 
Patri potissimum cordi est, erga quam in praesenti mo-
mento oculos et studia convertere non cessât. Ibi enim 
messis quidem multa, operarii autem pauci, cum nempe 
magnus sit numerus eorum, qui catholicae fidei semina 
ultro in corde susciperent, modo iis sollicitae agricolarum 
curae praesto essent. Cui quidem incoepto jam Sanctitas 
Sua manum admovit, dum mirabili ausu et ingentibus ex-

pensis a fundamentis exstructa Pontificis Seminarii fabrica 
in ea plaga caput erigit. At alumnis inibi instituendis 
subsidia omnigena sunt comparanda, idque Summus 
Pontif'ex sub hostili adhuc dominatione constitutus, nisi 
fidelium populorum fuerit ope suffultus, perficere non valet. 
Quare mandatisEius obtemperans enixius ipse Excellentiam 
Tuam obte$tor, ut fideles Tuae curae commissos hortari 
non desinas, quatenus pro majori Dei gloria, pro Ec-
clesiae catholicae incremento, et salute aeterna fratrum 
nostrorum submittant adjumenta. Qam vero pecuniae 
summám Excellentia Tua collegerit, earn, juxta Summi 
Pontificis placitum, ad me transmittere faveas, sicut ipsemet 
receptam ad Suos pedes deponam. Jam vero Natalis Domini 
Nostri Jesu Christi cum religiosa Solemnitas immineat, 
et novus jam annus properet, sine me faüsta omnia Ex-
cellentiae Tuae Reverendissimae ominari, et a bonorum 
omnium Largitore Deo effusis precibus exposcere, ut Ex-
cellentiae Tuae et Clero ac populo Tuo cuncta cédant in 
bonum Interim Sacrum Annulum reverenter osculatus, 
profunda cum veneratione et pietate me profiteor, Ex-
c e l l e n c e Tuae Reverendissimae Romae Via Panico II. 
85 die octava Decembris 1898 obsequiosissimum, et 
paratissimum famulum Joannem de Montel Decarlum 
Consilii a Sacra Rota. 

Coloczae, die 29-a Decembris, 1898. 
Georgins Archiepiscopus. 

T A R C Z A . 
A szeretet könyve. 

I r t a : Violet Gyula, áldozó-pap. 

— Mutatvány. — 

(Folytatás.) 

1. Szeretet. 

Mi a szeretet ? A szeretet természetfölötti ajándék, 
Istentől belénk öntött erény, mely által Istennek javát 
akarjuk ő érette s felebarátunk javát Istenért. 

Mi a szeretet? Érzelem, mely két sziv rokon termé-
szetéből termett, mely két szivet összeforraszt, összeköt. 

Mi a szeretet? Szivedbe irt törvénye az Istennek,-
mely máshoz űz, mert magadban nem vagy, nem lehetsz 
megelégedett. 

Mi a szeretet? Boldogságunk. Mi sinc9, mi itt a 
földön tiszta boldogságot is szerezne a szereteten kívül. 

Mi a szeretet ? Enyhülés, biztos menedék az élet 
viharában. Hatalmas segitő jobb, melynek hián esetiünk-
botiunk. Szeretet nélkül halál az élet is, betegség a jólét 
is; véle boldogulás, élet, egészség jár. 

Mi a szeretet ? Szükség, a sziv legfő szükséglete, 
nélküle elpusztulsz. Napsugár nélkül elfagy a természet : 
szeretet nélkül a sziv. 

Mi a szeretet ? Csudája az ember szivének, egyik 
fő bizonyító érve annak, hogy van Isten, van menny-
ország. 

Ezek összesége a szeretet. Nem kimerített megha-
tározás ez. Dehogy. Egy-két odavetett vonás, melyből 
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olyan karczolat, vázlatféle rajz kerül csupán elő. 
Hogyan is merészkedném én meghatározni a szeretetet, 
mikor annak kimerítő meghatározását a szeretet Istenétől 
sugalt szentírásban is hiába keressük. 

A szeretet minden önzéstől ment. Ha szeretünk, 
akkor a magunk lénye, egész valója háttérbe szorul. 

Az olyan szeretet, melyben főkép és mindenek fölött 
magunkra tekintünk, alig nevezhető helyes szeretetnek. 
Ha te Istent azért szeretnéd csupán, mert mennyországot 
tart készen számodra: akkor tulajdonkép te magadat sze-
retnéd, nem a hatalmast. Aki barátját csak azért szereti, 
mert e barátságból haszna van, s nem a barát lelkének 
szépségei, rokon vonásai fonták kedves hálóba a lelkét : 
barát az ilyen ? . . . 

A szeretet lemondáson épül föl. A szeretett lény 
kedvéért lemondunk az örömekről, szívesen elvállaljuk a 
szenvedést. Az örömekről való lemondás nem nehéz, a 
szenvedés, mert szeretetből teszszük, nem szúr. Az a ki-
csordult könnyű nem égeti arczomat, de üditő harmat-
ként hat rám. 

Kép elevenül meg előttem. Illatos tavaszszal lányka 
ül a csobogó patak partján. Virágokat tépdes s dobál a 
habokba. A habok kedves enyelgéssel kapkodják el s 
szép játékkal viszik tova. Olyan szép e játék, hogy kár-
pótolja a veszteségért. 

Mása e képnek : Szeretetből eldobáljuk örömeinket 
s az a tudat, hogy könyet szárítunk, bút oszlatunk vele, 
könnyűvé, édessé teszi a lemondást. 

A szeretet első megnyilatkozása a bizalom. Az em-
ber eredetileg zárkózott természetű. Ugy-e, elitéljük az 
olyat, kinek mi a szivében, az a száján is ? Olyanok va-
gyunk, hogy szivesebben tűnünk föl titokzatosaknak, mint 
olyan nyilt könyvnek, melyben mindenki olvashat. 0 , de 
ha találtunk egy szivet, ki minket megért, önkényt föl-
pattan szivünk zára s azokat a gondosan eltakart titko-
kat egymás után hozzuk föl. 

Szeretik a szívet tengerhez hasonlítani. Sok igazság 
van e hasonlatban. A tenger mély, drága gyöngyök 
teremnek mélyében, rejtelmes-titkos ország rejtőzik benne. 
Ilyen a sziv. Mély, mintha feneke sem volna. Drágasá-
gok, szent érzelmek rejtőznek benne, nagy titkok lappan-
ganak mélyében. A tengerbe bemegy a búvárló s előke-
rülnek a gyöngyök, korállok. A szívbe bemerül a szere-
t e t : érzelmek kelnek belőle ki, titkok, óva őrzött titkok 
jutnak napvilágra. 

Ahol bizalom nincs, ott szeretet sincs. Ahol bizalom 
van : ott már szeretet is van. 

Azt is merném mondani, hogy a szeretet mérője : a 
bizalom nagysága. Kit nagyon szeretünk : az előtt nincs 
titkunk. 

A szeretet kívánja az együttlétet. Akit szeretünk, 
az után vágyakozunk, közelségében jól érezzük magunkat. 
A szeretett lény szemében beszédes lelke ragyog. Nem 
kell szólnia, elég, ha látjuk. Sokat beszél nekünk a szem. 
A beszéd félrevezethet, a szem nem hazudik soha. A szem 
tüköré a léleknek, a szívnek. Amilyen gondolat terem a 
lélekben, aminő érzelem serked a szívben: látszik a szem-
ben. Hiába hazudná valaki, hogy örül, ha a szeme pere-
mén fájdalmas köny csillog. Igy olvassa ki a szeretet az 

örömet és bánatot. Az örömet mosolygással teszi teljessé, 
a fájdalmat részvéte oszlatja el. 

Ha a szív tele van • önkényt ömlik a szó. Ékes be-
széd a szeretet minden szava. Az egyszerű ige arany-
mondássá válik, ha a szerető ajakáról hangozik el. Nincs 
szó, melyet zokon venne a másik ; nincs, amelyen fönn-
akadhatnának. Igazat mond Koroda: 

:.Akik szeretnek,' egymásnak beszédét 
Sose veszik úgy, mint szóba öntve, 
De mindig úgy, mint átérezve volt." 

Azt pedig tudja a szerető hogy csak jót érez, csak 
nemeset gondol, aki szivét kedves rabságába fonta. 

A szeretet tettekben nyilvánul. Azt mondja Petőfi, 
hogy Demoszthenesznél is szebben beszél a tett. E hires 
görög szónok nagy dolgokat művelt szavával ; de nála is 
szebben, hangosabban beszél a cselekedet. A szó lehet 
hamis, a cselekedet meg nem csal. 

Mondhatja valaki, hogy szán nyomoruságodban, de 
ha — bár tehetné — nem segít rajtad : hazudik. 

Az a szeretet, mely tettekig nem emelkedik, amely 
csak az ajakon él : az nem szeretet. 

Akinek mondani kell, hogy s/eret s tetteiből ki nem 
olvasható : bár ne szólana. Hazugsággal úgyis tele van 
a világ. 

Az igaz szeretet Istenből ered s Istenbe tér meg. 
0 oltotta szivedbe a szeretetet, 0 akarja egész szivedet, 
egész lelkedet. 

Az a szeretet, melyből Isten ki van zárva, nem lehet 
szeretet, nem erény, de bűn. 

0 a szép. Lelkünk szépsége csak az 0 szépségének 
visszaragyogása. 

0 a jó. Minden jóra csak 0 vezet. 
0 a gazdag. Lelkünk, szivünk minden kincsét csak 

az 0 bőségéből nyertük. 
0 a tökéletes. Ami tökéleteshez hasonló csak lehet 

bennünk, azt mind 0 adta. 
0 a hatalmas. Amit csak nagyot teszünk, mindenre 

0 vezet. 
0 tanit szeretni, 0 visz a szeretetbe, 0 parancsolja 

a szeretetet, 0 jutalmazza a szeretetet, csak 0 érette, 0 
benne szeretünk szerettetünk. 

Gyönyörűen van megirva az írásban (1. Kor. 13.), 
hogy milyen a szeretet. Meg nem állhatom, hogy le ne 
másoljam: „A szeretet tűrő, — békével elvisel mindent, 
a félreértést, a szenvedést, a bántódást, — kegyes, kinek 
sem akar rosszat, mindenkinek javát munkálja ; a szeretet 
nem irigykedik, — dehogy kivánná a másét, dehogy szo-
morkodnék másnak örömén, — nem cselekszik rosszul, — 
sőt épen a jócselekedetekben bővelkedik, mi ballépés sem 
jelzi útját , — nem fuvalkodik föl — alázatos, magának 
mit sem tulajdonít, amit tesz is, ugy szereti tartatni, 
mintha mi jót sem tett volna, nem nagyravágyó, — nem 
akarja, hogy dicsérjék, magasztalják, tudja, hogy a t t t t 
magában hordja a jutalmat, nem keresi a magáét, hanem 
mindig a mások java lebeg szemei előtt, ez az irányt 
jelző csillaga, — nem gerjed haragra, nem bántja mi sem, 
nem gondol rosszat, mindenkit jónak tart, hogyan itélne 
el másokat, — nem örül a hamisságon, nem fér a hamis-
ság ös3ze a szeretettel, — hanem az igazságon örvend; 
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mindent elvisel, mi neki a szenvedés, a baj, a fájdalom? 
édes teher minden, mindent elhisz, ami jót csak mondanak 
embertársairól, — mindent remél, — jóra változik minden 
rossz, mindent elszenved, még a halál sem keserű neki, 
mert megédesíti a szeretet. A szeretet soha sem szünih 
meg. Elmúlik a föld, fölbomolhat a világ mai rendje, de 
a szeretet meg nem szünhetik, mert a szeietet Isten szi-
véből íakadt s az Isten nem múlik, „ugyanaz tegnap és 
ma és mindörökké." (Zsid. 13, 8.) 

A szeretet nem ismer akadályt, melyet lene győzhetne. 
Nem rossz időt, sem járatlan utat. 

„A szeretet előtt nincs lehetetlenség. Minden keze-
ügyébe esik, bármely anyánál szelídebb, bármely királynénál 
gazdagabb, a fárasztó dolgokat könnyűvé és édessé vará-
zsolja, az erényt könnyűvé, a bűnt nehézzé teszi." (Arany-
szájú sz. János.) 

A szeretet külsőre nem néz, csak a lélek ölelkőzése 
a szeretet. 

A szeretet meg nem állapodik; vagy nő, vagy fogy. 
Bebizonyított tétel, melynek igazságát ezrek keserű fáj-
dalma, milliók örömkönye igazolja. Vagy mindig jobban-
jobban szeretek, vagy napról-napra inkább meg inkább 
hűl a szivem. Figyeljétek meg, ha nem igazat szólok-e ? 
Azért vigyázzunk, hogy szeretetünk mindig növekedésben 
legyen, mert ha egyszer elkezd fogyni, nagy dolog jöjjön 
közbe, hogy újra emelkedésbe jusson. 

A szeretetben számtalan fok van. Ugy, mint ma-
gánkat, mindenkit kell szeretni, Istent mindenek fölött. 
Akiket nem ösmerünk, vagy kevéssé ösmerünk, szeretjük, 
mert felebarátunk. Ez az alsó fok, ezen nagyon sokan 
vannak. Rokonainkhoz a vér köteléke füz, ismerőseinkhez, 
honfitársainkhoz a kedves emlékek. Ezeket jobban sze-
retjük. — Találunk néhány le ket, kikkel rokon hangok 
csendülnek meg a lelkünkben, kikkel összehoz közös 
sorsunk, vagy bánatunk, ezek iránt melegebbre hango-
lódik a szivünk : ezek barátaink. — Kiválik sorukból, egy, 
aki szivünk-lelkünk felévé lesz. — Mindezeknél jobban 
szeretjük édes szülőinket, kik ezer lemondás árán tettek 
azzá, amik vagyunk. Elszólít a családi fészekből az élet, 
találsz egyet, ki megoszt ve!ed mindent, — ez egyet 
jobban szereted, mint szülédet: ez a hitvesi szeretet. — 
Ezeknél jobban szereted hazádat s legjobban, mindenek 
fölött Istenedet, anélkül, hogy az előbbeniekkel összeüt-
köznél, tőlük elszakadnál, sőt akiket csak szeretsz, Istenedért 
szereted. 

* 

íme. ez a szeretet Nagy kincsünk, boldogságunk. 
Való kincset akarsz gyűjteni : szeress. 
Boldogulni akarsz az életben s a siron tul : szeress. 
Be akarod tölteni életed hivatását: szeress. 
Szeress, mert aki szeret, él, „aki nem szeret, halál-

ban marad." (Ján. 1. lev. 3, 14.) 
Szeress, mert a szeretet nem tűnő álom, de igaz 

valóság. 
Szeress, mert ha nem szeretsz, mire sem mégy. 

„Szóljak bár emberek és angyalok nyelvén, ha szeretetem 
nincs, olyanná lettem, mint a zengő érez és pengő czim-
balom" (1. Kor. 13, 1 ) Elhangzik a szavad, eltűnik élted, 
örök szenvedésre kerülsz. Ha meg szeretsz, örökké élsz. 

Bocsánat, békeség, boldogság, egészség, élet fakad nyomán. 
„A szeretet erős, mint a halál." (Énekek éneke 8, 8.) 

(Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
Minő Világtörténelmet vegyünk ? 

Az alkalomból, hogy a Révai Testvérek irodalmi 
intézet részvénytársaság kiadásában, Marczali Henrik dr, 
egyetemi tanár szerkesztése mellett, 12 kötetben „Nagy 
Képes Világtörténelem" indult meg, melynek egy-egy, 40 
iv szöveget nyújtó kötete kötve 8 frt, bátorkodom az 
érdeklődő közönség figyelmét a következő műre felhívni : 
Dr Weisz János egyetemi tanár Gráczban, Világtörténe-
lem. Magyar nyelven kiadja Szabó Ferencz apát-plebános 
Nagy-Becskereken s megrendelhető itt és dr Kiss János 
egyetemi tanárnál Budapest, Rottenbiller-utcza 5/a. A mű 
terjedelme 22 kötet. Egy-egy, nagy alakú, 50 — 55 ives 
kötetnek ára fűzve 3 frt, diszes félbőr kötésben 3 frt 
80 kr. 

Hét kötet már kész, a többi sajtó alatt. E nagy-
szabású müvet a szerző mindenütt nyilvánuló oagy olva-
sottsága, éles kritikai szelleme s rendkívül érdekes elő-
adása ajánlják. Azért, midőn a mű kötetei a hatvanas 
években először megjelentek, tudósok és a művelt olvasó-
közönség elragadtatással szóltak a kitűnő munkáról s 
fokozódott érdeklődéssel várták a többi kötetek megjele-
nését. Alig jelent meg egy ujabb kötet, midőn a régeb-
ben megjelentek némelyike már teljesen elfogyott a 
könyvpiaezon, ugy, hogy midőn az egész munkának még 
fele sem jelent meg, az előző kötetek már negyedik, sőt 
ötödik kiadást nyertek. Hogy pedig a müveit német olvasó-
közönség, mely oly könnyen válogathat a jelesebbnél 
jelesebb történeti művek közül, mily lelkesedéssel karolta 
fel ezt a maga nemében páratlan művet, 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. Nem is csoda: nagyszerű az 
egész mű, remek kivitelű minden részletében, ugy hogy 
ha az egészet áttekintjük, mintha egy nagyszerű dómban 
volnánk, melynek legkisebb része is gyönyörű összhang-
ban 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 On 
müve nagyszerűen van tervezve s részleteiben igen szépen 
ki van dolgozva !" 

A szerzőt 1898 végén ujabb kitüntetés érte: a L ;pót-
rend középkeresztjét kapta. 

Weisz Világtörténelmét Szabó Ferencz apát-plebános 
a legújabb német kiadás után készült magyar fordításban 
nyújtja, a minket közelebbről érdeklő magyar, bolgár, 
román és szerb nemzetek történetének átdolgozásával és 
kibővitésével, ugy hogy a magyar kiadás az eredetinél 
még teljesebb. 

*) A fődolog pedig az, hogy Weiss kereszte'ny szellemű mint 
kár egy theologus. SzerJc. 
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Árát a kiadó szinte hallatlanul olcsóra szabta, sokkal 
olcsóbbra az eredeti áránál. Mig az eredeti egyes kötetei-
nek ára fűzve 4 frt és f'ölebb, kötve 5 frt és fölebb, 
addig a magyar kiadás egy kötete fűzve 3 frt, erős és 
diszes félbőr kötésben 3 frt 80 kr. 

Minél számosabb megrendelő jelentkezik, a kötetek 
annál gyorsabb egymásutánban jelennek meg. A megren-
delők eddigi száma megdöbbentően csekély. Már pedig ez 
a remek mű mindenki pártolásra érdemes. 

Rendeljük meg tehát Weisz Világtörténelmét. 
Mikros. 

Naptáraink 1899-re. 

Természetesen csak azokról szólhatunk, melyeket 
hozzánk beküldöttek. 

1. Első volt a megjelenésben a XVI. évfolyamába 
lépett a gy őr egyházmegyei könyvnyomda által kiadott „A 
Szent Család Képes Naptára", melyet két pécsegybáz-
megyéi áldozár alapított. Mostani tartalma is teljesen 
méltó kiváló jó hírnevéhez. Ara 30 kr. 

2. Elismeréssel kell megemlékeznünk a „ tiózsa 
Kálmán és neje" cz. könyvkiadó czég vallásos szellemű 
naptáráról, melynek czime ez: Lurdi SZŰZ Mária és a 
Szent Család Naptára 1899-re. Ára szintén 30 kr. Egy-
szerűen közöljük olvasmányainak czimjegyzékét. Ki fog 
tűnni belőle, hogy ez a naptár keresztény katholikus 
vallásunknak akar szolgálatokat tenni. Lássuk 1. Lurdi 
események 1897/98. 2. Nem a gazdagság hanem a meg-
elégedés teszi az embert boldoggá. 3. A kereszténység 
jubileuma (Nagyon korszerű figyelmeztetése társadalmunk-
nak, hogy mit köszönhetünk a ker. vallásnak.) 4. A ka-
rácsonyfa alatt. 5. Egy árva herczegnő szenvedései. 6. A 
mindennapi kenyér. 7. A bérmálás. 8. Mária remetesége 
Hidegkút mellett. 9. A keresztény atya. 10. Az apácza. 
11. Nagy Boldogasszonyunk képe az esztergomi várban. 
12. A fogoly. 13 Ké<" család vértanusága Japánban. 14. 
Az egyház múltjából. 15. Szent Margit csodatevő fátyola. 
16. A besnyői zárda. 17. A hitről. 18. Botrányos és ki-
csapongó emberek számára. 19. Szent Erzsébet. 20. Néhány 
szó az Ur Jézus kínszenvedéséről. 21. A pápa töviskoro-
nája. (Költ.) 22. A pápa jub:leuma. 23. A katholikus pap. 
24. Szent László és a keresztes vitézek. 25. Mi az asszony, 
mi a lány ? (Költ.) 26. A mi egyedül volt képes a lelki-
ismeretet megnyugtatni. 27. A király jubileuma. 28. A 
nem vétkes szórakozottság az imában. 29. A__ Mária kép 
Radnán. 30. Szent István király. (Költ.) 31. Atkozás. 32. 
Ne haragudjál. 33. A tisztitóhelyről szóló tan vigasztaló. 
34. Szent Gellért püspök. 35. Egy levél. 36. A szoozialisták 
igazmondása. 37. Az örökös imádás. 38. Aranyszájú szent 
János. 39. A lefőzött rabbi. 40. Hasznos tudnivalók. 41. 
Talányok. 42. Képes adomák. 

Szívesen részleteztük tartalmát. Megérdemli. 
3. Ugyanattól a czégtől megjelent még 
a) Családi Naptár (nagy képes) Ára 1 korona 20 

fillér, b) Trattner-féle megbővitett közhasznú nemzeti vagy 
hazai Kalendariom. 85-ik évfolyam. Ára 1 kor. 60 fillér. 

4. Törvényhatósági Naptár az 1899-ik közönséges 
évre. 14. évf. szerkesztette dr Toldy László, Budapest 
székesfőváros főlevéltárnoka. Ára fűzve 1 frt 50 kr. 
Főbizománvos Singer és Wolfner. Adatai megbízhatók. 
Mintegy 6000 helyről vannak beszerezve. 

V E G Y E S E K . 
*** Rómából érkezett hir szerint XIIL Leo pápa 

elfogadta a Hayti és S.-Domingo sziget-államok közt fel-
merült viszályban a békebiróságot. 

— Uj köztársasági elnök. Újév napján Svájczban 
Ruffy elnöktől Müller elnök vette át a köztársaság kor-
mányzását. 

— A király az egri egyházmegyének. Az egri 
érsek, dr Samassa József ur székfoglalásának huszonötödik 
évfordulója ünnepére a főkáptalan s az egyházmegyei fő-
papság emlékérmet veretett, melynek egy arany díszpél-
dányát, felajánlotta a királynak. A király elrendelte, hogy a 
főkáptalannak ugy a diszérem felajánlásáért, mint azon 
tántoríthatatlan hűség- és hódolatért, mely ez alkalommal 
a főkáptalan és egyházmegyei papság részéről kifejezésre 
jutott, legmélyebb köszönete nyilváníttassák. (H.) 

— Amerikai bőkezűséggel. Egy gazdag amerikai 
katholikus nő arany tubák-szelenczét készíttetett a szent 
atyának és azt kívülről gyémántokkal rakatta tele. Be-
lülre 500,000 frtot tett. 

— Szíves kérelem a jótékony szivekhez. Most már 
nem a magam, hanem szegény, leégett számára kérem a 
kegyes segítséget féláron küldendő műveimért. En rajtok 
csakis igy segíthetek. Mély bizalommal kérem a jótevő 
pártolást, a miért közös imánk leszen a hálás viszonzás. 
Eger, 1899. jan. 5. Babik József, tanár. 

— New-Yorkból azt jelenti a londoni ,Catholic 
Times", hogy M. Kinley elnök az É.-A.-E.-Á. követéül a 
czár által javasolt béke-kongresszusra mgr Ireland st. 
paul-i érseket szándékozik Európába küldeni. Az érsek a 
pápa jóváhagyását már megkapta. 

— Az angol birodalom területén az ezévi „Catho-
lic Directory" szerint (Burns and Oatesnál) van 132 kath. 
érseki és püspöki szék, 28 vikariátus, 11 apostoli prae-
fectura. Magában Acgolországban van 1 érsek és 15 
püspök, 3212 áldozópap [(tavai 3119), templom és ká-
polna 1854 (tavai 1832), szerzetes pap 965. 

— Jubiláris püspök. Németh József canád i czim-
zetes püspök ur az iden üli meg püspökké szentelésének 
huszonötödik évfordulóját. A kitűnő főpapot ez alkalom-
ból nagy óvácziókban készül részesíteni a csanádi papság. 
Németh József püspök ur 1831. április 20-án született 
Szegeden. Áldozárrá 1854. augusztus 24-én szenteltek. Az 
izauropolisi püspökségre 1874. január 16-án prekonizálták 
és püspökké ápril 19-én, születése negyvenharmadik év-
forduló napján szentelték. 1884-ben pedig püspöki viká-
rius lett. 

Szerkesztőségi telefon. 

M. A latin iskolák ifjúságának használatára készült Graeff'el 
János volt nagyszombati kedves emlékű gymn. tanár, most eszter-
gomi kanonok ur „Adjutorium nostrum in nomine Domini, seu 
selecía pietatis exercitia" czimű imakönyve. Különösen annak 
1896-iki latin-magyar „epitome" kiadása minden igénynek megfelel, 
s még a főiskolák ifjúsága is nagy lelki élvezettel használhatja. 

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

Budapest, 18í 9 Napy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. az.) 
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O T V E N N Y O L O Z A 

Budapesten, január 11. 3. 

Előfizethetni 
minden 

kir postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, es Nagy Sándor 

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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 . 

] Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

! szerdán és szombaton. 
\ Előfizetési dij : 
5 félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
I Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
Ï Tl., Bajza-utcza 14. sz., 
j hova a lap szellemi 

részét illető minden 
küldemény czimzendő. 

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

ü g T Fe lh i i r á s e lő f ize tés re ! " I B I 

Egy kis reflexió. 
A Protestáns Egyházi és Iskolai Lapnak 1898. 

évi november 14-én megjelent számában a jézus-
társaságról ez áll: „Az a sötét sereg, a melyet 
Németország befogadni nem akar,*) hazánkban 
szabadon él és végzi re t tenetes munkáját , annak 
daczára, hogy országos törvényeilik t i l t ják it t-
létezésüket." 

Ft. Tomcsányi Lajos, jézustársasági tag, 
(Budapesten) felszólította fennevezett lapnak 
szerkesztőségét ezen állitásának bizonyitására. 

Eme felszólitásra a szerkesztőség 1898. évi 
deczember 25-én megjelent számában válaszol, 
mondván, hogy ajéznstársaságot eltörlő „Dominus 
ac Redemptor" kezdetű pápai brévét Mária 
Terézia a 1773. november 26-án placetummal lá t ta 
el és igy fennevezett jézustársaságot Magyaror-
szágból kiti l totta. 

A placetum regiumot pedig, — mondja 
továbbá a szerkesztőség, — biztositják az 1840: 
6; 1715: 74; 1773: 70; 1729: 21 és az 1765: 
23. törvényczikkek, továbbá az 1870. évi aug. 
9-én kelt legfelsőbb kir. elhatározás. 

*) Lásd lejebb az egyházi tudósítások rovatát. 
Szerk. 

Az 1814. évi aug. 7-én ke l t : „Sollicitudo 
omnium Ecclesiarum" bulla, — úgymond a 
szerkesztőség — nem dicsekszik ily piacettel. 

Scitovszky, herczegprimás csak ugy be-
csempészte a jezsuitákat, az absolutismus alatt , 
az országba. 

A jezsuiták javai természetes személyekre 
vannak kebelezve és nem a rendre, mint erkölcsi 
s z e m é l y r e . . . a rend tehát csak ugy bujkál az 
országban . . . 

Ezeket i r ja az ékes tollú Prot. E. ês I. Lap, 
krisztusi szeretettel, a magyarországi jézus-
társaságról. 

Válaszunkat a fennebb elmondotl akra a kö-
vetkezőkben adjuk elő, egyedül az igazságnak 
kedvéért : 

XIV. Kelemen pápa, a nélkül, hogy a jézus-
társasága ellen vizsgálátot rendelt volna, elfogadta 
az azok ellenségei által fölhozott vádakat és 
1773 évi jul. 21-én aláir ta a „Dominus ac 
Redemptor" kezdetű brévét, mely által az egész 
jézustársaság feloszlattatott . 

Hogy mily nemes alakok voltak a jézus-
társaságának vádlói, arról lásd a történelemnek 
lapjait. 

Egy történelemiró igy emlékezik meg erről 
az esetről: Der Orden erlag den Ränken und 
ward aufgehoben, unüberwiesen und ungehört! 
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Und immer wird es auffallend bleiben, dass man 
einen Orden, dem man die unerhörtesten Ver-
brechen zur Last legte, nicht vor ein öffentliches 
Gericht zog, sondern gewalt thätig unterdrückte 
und dass man bei dem Lärmen über die schlechte 
Moral der Jesuiten ihnen niemals persönlich 
Immoral i tä t nachweisen konnte." Alzog. Kircheng. 
II. 515. 

VII. Pius pápa 1814. évi aug. 7-ón kelt 
„Sollicitudo omnium Ecclesiarum" kezdetű bullá-
jával, az egész hivő közönségnek kivánságára és 
örömére, a jézustársaságot visszaállította ; Ausztriá-
ban már 1820. óta, nálunk, Magyarországban, 
1853. év óta szerepelnek ujabban. 

Pápa törölte el és pápa ál l i tot ta vissza a 
jézustársaságot; mig azonban a rendnek egykori 
eltörlése minden jóérzésű embert megdöbbentett 
vala, és elszomorított, addig a rendnek vissza-
állítása a ker. kath. világnak általános örömet 
és elégtételt szerzett. 

Ámde VII. Pius pápának 1814. évi auguszt. 
7-én kel t : „Sollicitudo omnium Ecclesiarum" 
kezdetű bullája, melylyel a jézustársaságot visz-
szaállitotta, nincsen a placetum regiummal el-
lá tva : t ehá t a jezsuiták, — a Protestáns Isk. és 
Egyh. Lopnak szerkesztősége szerint, — az or-
szágba, csak ugy, be vannak csempészve. 

Azt állitja ugyanis fennevezett lap, hogy a 
placetum regiumot biztositják az 1440: 6; 1715: 
74; 1773: 70; 1729: 21; és az 1 765: 23-ik tör-
vényczikkek, nemkülönben az 1870. évi aug. 9-én 
kelt legfelsőbb kir. elhatározás. 

Ez a szerkesztőség legfőbb állításának argumen-
tuma ; lássuk tehát közelebbről! 

Erre röviden Deák Ferencznek szavaival vála-
szolok, — minden hosszabb bizonyitgatást mel-
lőzve jelen alkalommal, — a ki a magyar ország-
gyűlésen 1873. évi junius 28-án mondott beszé-
dében nyiltan bevallotta, hogy a placetumra nézve 
egyetlen egy törvényünk sincsen. 

A szerkesztőség által idézett, fennebb elé-
sorolt törvényczikkek vagy nem is az egyházról, 
vagy legalább nem a placetumról szólanak. 

József császár hozta be egy kormányrendelet 
által a placetum regiumot 1781. évben az egész 
birodalomra nézve; ámde József császár hazánk-
nak koronás királya nem volt és igy emii tet t 
kormányrendelete sem let t soha törvénybe ik-
tatva. 

Jelenleg dicsőségesen uralkodó apostoli ki-

rályunk 1855. évben a concordatum második 
pont ja értelmében a placetum regiumot végképen 
megszüntette ; és miután a concordatum tényleg 
nálunk is alkalmaztatott , általa mindazon meg-
szorítás, mely hazánkban valaha létezett, el-
enyészett. 

A magyar korona területén, a vatikáni 
zsinat félbeszakitása után, a placetum regiumot 
új ra be akarták hozni gróf Andrássy Gyula, 
magy. kir. ministerelnök, Bécsben 1870. aug. 10. 
1411. szám alat t kelt, és báró Eötvös József, 
vallás ós közoktatási magy. kir. minister ugyan-
azon évi szept. 29. 1056. sz. a. kiadott s a ma-
gyar püspöki karhoz intézet t irataikkal. Termé-
szetesen sikertelenül. 

Ez azon irat, melyre a Prot. E. és 1. Lapnak 
szerkesztősége, mint legfelsőbb, királyi elhatá-
rozásra hivatkozik. 

' Bizony nem volt az legfelsőbb, királyi el-
határozás, hanem két magy. kir. ministernek 
rossz órában fogamzott öt lete; főleg csodálatra 
méltó a nagy, gondolkodó Eötvös József báró, 
aki a főrendek ülésében már 1843. szept. 26-án 
igy nyilatkozott : „ Vallásos szabadság független 
egyház nélkül nem lehet" 

Kérdem, vájjon összeegyeztethető-e az 1848-iki 
ós későbbi például az 1895: 43 
törvényekkel a placetum? Eme törvények el-
törölték az előleges censurât, megengedték a 
sajtószabadságot, minden honfit, minden bevett 
vallást szabadnak akartak tenni ; mikópen akar-
ha t ták volna csupán a kath. egyházat és annak 
intézményeit, melv Magyarországot dajkálta, ne-
velte s polgárositotta, a placetum békóiban tovább 
sanyargatni ? ! 

Végső argumentuma a Prot. E. és I. L. szer-
kesztőségének a jézustársaságnak Magyarország-
ban való maradása ellen még az, hogy állítólag 
a hazai törvények értelmében javakat nem szerez-
hetnek, vagy, mint a szerkesztőség elég gallimathiás 
módjára fejezi ki magát, a jezsuiták javai termé-
szetes személyekre és nem a rendre, mint erkölcsi 
személyre vannak kebelezve . . . a rend tehát csak 
ugy bujkál az országban . . . 

I t t a nemezis ismét utóiérte a szerkesztő-
séget: nagyot akar t mondani és nem sült el. 

Éppen ellenkezőleg áll a dolog, t. i. javaik 
csakis a rendre, mint erkölcsi testületre vannak 
kebelezve, amennyiben a szegénységi fogadalom 
miat t egyiknek sincs közülök magán-vagyona. 
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És vájjon csakugyan bujkál-e a jézustárs*-
sága az országban1? Nap-nap mellett hirdetik az 
evangéliumot a templomban, a szószéken, a hol 
mindenki láthatja, hallhatja őket! Az általuk 
vezetett iskolából kerülnek ki hazánk jeles fiai-
nak nagy háuyada, akik örömmel gondolnak 
vissza a kitűnő nevelésre és gondozásra! 

Ezek után kérdem a Prot. E. és I. Lapnak 
általam különben ab invisis igen tisztelt szer-
kesztőségét, hogy nagy garral hangoztatott 
állításaiból mi maradt még megczáfolatlanul ? ! 

Föltéve azon véletlen esetet, hogy elismeri az 
igen tisztelt szerkesztőség, legalább önmaga előtt, 
hibáját, bűnét : elmélkedjék egy ideig a Szent Biblia 
Mózes II. könyvének NX. része, 16. verse fölött, 
mely Károli Gáspárnak legújabban kiadott ma-
gyarsága szerint igy szól: „Ne tégy a te fele-
barátod ellen hamis tanúbizonyságot,u 

Dr. V 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOE. 
Budapest, jan. 9. Szentgyakorlatok műveltebb katho-

likus férfiak számára. — 
Tomcsányi Lajos Jézus-társasági atya folyó év 

január 23—27-ig a budapesti központi papnevelő-intézet-
nek kápolnájában műveltebb katholikus jérfiak számára 
szentgyakorlatokat fog tartani. A szentgyakorlatok ideje 
alatt az ájtatosságok sorrendje a következő : január 23 ikán 
(hétfőn) este 6 órakor bevezető szent beszéd ; január 24., 
25., 26-ikán : naponkint reggel 7 órakor elmélkedés, fél 
8 órakor szent mise; délatán fél 5 és fél 7 órakor elmél-
kedés; január 27-ikén (pénteken) reggel 7 órakor elmélke-
dés, utána szent mise, mely alatt közös szent áldozás. A 
résztvevők az intézet elöljárósága engedelméből a szent-
gyakorlatok folyama alatt, jelesen a délutáni két elmél-
kedés közti időt, az intézet kápolnájában vagy a dísz-
teremben tölthetik el. Ugyanezen helyeken megfelelő 
ájtatossági vezérkönyvek bőviben fognak rendelkezésükre 
állani. Az elmélkedések ideje ugy lett megállapítva, hogy 
azokon bárki is résztvehessen. A szentgyakorlatokra, egy-
szerű levelezési lapon, Bundala János papnöveldéi lelki-
iga'/gató czimére lehet jelentkezni. A bejelentés kívánatos 
ugyan, de nem szükséges feltétlenül. — A szentgyakorla-
tok természete a csendes magábaszállást, tehát a hallga-
tást követeli. Biztat a remény, hogy elvégre már a szent-
gyakorlatokra szolgáló külön ház is létrejön, a hol a 
résztvenni szándékozók a szentgyakorlatok egész idejére 
teljesen visszavonulhatnak. Addig is meg kell elégedni 
azzal, a mit az adott viszonyok megengednek. A szent 
gyakorlatok rendezői bizalommal fordulnak ugy a buda-
pesti, mint a vidéki katholikus körök, a Sz.-István-, a 
Sz.-László-, Szent-Imre-, a Pázmány-, a Sz.-Yincze, az 
Oltáregyesületek, a Mária-kongregácziók férfitagjaihoz, a 
katholikus sajtó munkásaihoz, a tanári és tanítói pályán, 
valamint általában ugy a magán, mint a köztéren működő 
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férfiakhoz, hogy felhasználva a kínálkozó alkalmat, minél 
számosabban vegyenek részt az igazi katholikus életre 
oly elhatározó fontossággal biró szentgyakorlatokon. Meg-
tisztult lelkiismeret nélkül nem lehet öntudatos katholikus 
gondolkozás és igazi katholikus élet! Ezek nélkül pedig 
meddő marad minden törekvésünk ! Vegyünk tehát minél 
többen részt a férfi szentgyakorlatokon! 

Csanádi egyházmegye. A hitélet köréből. 
Kidomborodik még akkor is az ember egyéni értéke, 

a suly, melyet a közélet terén szerzett magának, ha bár-
csak csendben is, szerényen működik. Csak a lelkesedés 
igaz hevével, a hivatásérzet teljes melegével működjék ! 

Nagyságos és ft. Csicsáky Imre, pápai titkos kamarás 
és zsombolyai plébános, alig két éves működése után az 
Ur igaz, és lankadatlan buzgalmu szolgájának bizonyult. 
Eletét, lánglelke egész erejét magasztos hivatásának, egy-
házának és hiveinek szentelte. Es az elért eredményei 
valóban fényesek. A miről sem itt, sem a környéken még 
soha sem hallottak : a pádovai szt.-Antal intézményét ő 
alapította. És immár 3000-nél több szép, fehér kenyeret 
volt képes a szegények között kiosztani. „A szegények 
karácsonyfáját" ő teremtette és lélekemelő ünnepély alatt 
33 gyermeket tudott teljesen téli ruhával, 22-öt pedig 
liszttel, kenyérrel és tésztával, hússal ellátni. Nem átallotta, 
azt sem, hogy szegényei javára felkereste a gazdagabb 
hiveit, intvén őket a köny őrület és a szeretet gyakorlására. 
Feldíszítette könyöradomány által a templomot és ugyan-
ezekkel az eszközökkel állította fel a diszes lourdesi 
oltárt és pádovai szt.-Antal gyönyörű, nagy szobrát. Es 
most éppen azon fáradozik, hogy egyik legszebb alkotását 
befejezze: a „Jézus szive oltárát," mely 1200 frtnál többe 
került. Ezt a pénzt is a felbuzdult hivek adták össze. A 
gyönyörű oltárt f. hó 15-én nagys. és ft. dr Kim László, 
csanád egyházmegyei kanonok ur fogja fényes segédlet 
mellett felszentelni. Nagy, magasztos ünnepélyre készülünk. 
És noha példás életű, hitbuzgó papjaink leikök egész 
hevével dolgoznak a hivők körében, mégis Csicsáky Imre 
ő nagyságának sikerült ugyanezen időre a pilis-csabai laza-
risták három misszionáriusát : Lollok, Galambos és Médics 
urakat megnyerni 15 napig tartó szent működésre. Lesz 
mindennap két predikáczió és szentgyakorlatok stb. Es mind 
ezek mellett talál Csicsáky ő nagysága még időt arra is, 
hogy az irodalom terén is babérokat szerezzen magának. 
Eddigi műveihez újból 'egy fényes alkotását csatolta. A 
pápa ő szentségének olasz és latinnyelvü^ költeményeiből 
egy valóban ragyogó virágfüzért alkotván, ezen költe-
ményeket magyar nyelvre átfordította és ezen igen si-
került művét a csanádi püspök Desseívffy Sándor ur <> 
nagyméltóságának ajánlotta. Néhány példányát ezen mű-
nek ragyogó kiállításban, aranyos nyomtatásban adták ki, 
és ezekből egyet megküldötték a pápa ő szentségének is. 

Legyen a római kath. egyháznak minden papja f. t. 
Csicsáky Imre fáradhatlan, önfeláldozó példájának köve-
tője, és hitéletünk magasztos nyilvánulásain még azok is 
fel fognak buzdulni, kik eddig hitök iránt közönyösséget 
tanúsítottak. 

Zsombolya, 1899. január hó 8-án. 
Leitich Antal, 

polg. isk. igazgató. 
3* 
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Erdélyi egyházmegye. Kovács Ferencz praelátusl— 
XIII. Leo pápa ő szentsége püspök ur ő méltóságá-

nak előterjesztésére Kovács Ferencz marosvásárhelyi apát-
plebánost házi praelátusi méltósággal tüntette ki. E ma-
gas kitüntetés az egész egyházmegyében, de különösen 
M.-Vásárhelyt általános örömet keltett. Kovács praelátus 
ur ő méltósága 1860-ban szenteltetett pappá. Hosszasab-
ban működőit mint szemináriumi tanár. 1873-ban a ma-
rosvásárhelyi tekintélyes hitközség plébánosává és maro.s-
keiületi főesperessé neveztetett ki. Tevékeny működést 
fejtett ki a közélet minden terén. 0 alapította a Székely 
Nemzeti Ipar-Muzeumot, alelnöke a marostordai gazda-
sági egyesületnek stb. 0 méltósága III. oszt. vaskorona-
rendnek is lovagja. — Erre vonatkozóiaga „Közművelődés" 
Maros-Vásárhelyről a következő tudósítást vette : 

Marosvásárhely karácsonyfája ! Az általános örömet, 
a mely minden hivő szivét és lelkét betölti Jézus szüle-
tése ünnepén, fokozta azon örvendetes hír, melylyel az 
ájtatos közönséget az ünnep kiváló szónoka, Karácson 
Márton t. tőesperes, főgymn. igazgató megl-pte. Sz. beszédé-
ben meggyőző érvekkel, találó hasonlatokkal mutatott rá 
a/, emberiség örömére, czéljára, rendeltetésére s bebizonyí-
totta a karácsonyfa gyümölcseit és mindezeket Jézus szü-
letéséből magyarázta ki. A megváltó születése felett érzett 
altalanos örömmel a meghatottság hangján hozta kap-
csolatba ama magas megbízatást, a melyben őt Erdély 
főpásztora részesítette, siet is ennek megfelelni annál is 
inkább, mivel ez az . örömhír egy várost, sőt az egész 
egyházmegyét érte akkor, midőn Kovács Ferencz apát-
plébános urat püspök ur előterjesztésére ő szentsége házi 
főpapjává kegyeskedett kinevezni. A szónok, mint a ki-
tüntetett egykori tanítványa, a lelkesedés, a szeretet és a 
hála hangján beszélt, minden szavából kiérzett a tiszta 
lélek nemes vonása, meghatottsága és a megbízatás fon-
tossága. Altalános érdeklődés között olvasta fel a szónok 
a megbízó levelet, a pápai kinevező okmányt. A beteges 
abbast, nem is sejtve kitüntetését, a váratlan meglepetés 
elérzékenyitette, sirt, könyezett; zokogott vele a közön-
ség is. Minden egyes liivő arczán az öröm és szomorúság 
könnye csordult alá; az örömé, hiszen papját érte a ma-
gas kitüntetés, a ki mindene hívőinek ; a szomorúságé, 
mert már régóta gyengélkedik szeretett lelkipásztora. Az 
általános örömet és meglepetést a derék igazgató csatta-
nós fordulattal tetézte, midőn imára szólította fel a hívő-
ket a beteges praelatusért. A magas kitüntetés hire vil-
lámgyorsan terjedt szét, siettek üdvözölni ő méltóságát; 
mig számára hosszú életet kértek, addig a rajongó szere-
tet hangján éltették Erdély kiváló püspökét. Ad multos 
annos! Olti M. 

Kalocsa, jan. 8. Utóhangok a Jézustái\-asági atyák 
konviktusában tartott karácsonyi előadásokból. 

Mint minden évben, ugy az idén is gondoskodtak a 
főgymnasium tanárai, hogy a vakácziózó diáksereg a sz 
ünnep szellemének megfelelő nemes szórakozásban része-
süljön. Naponkint változatos műsorral előadásokat rendez-
tek a konviktus díszes színpadán, melyekre az itt időző 
szülők is megjelentek. Ez előadások kettején ő exczel-

lentiája CsászJca érsek ur is jelen volt; s deczember 26 án 
körülbelül igyen buzditá előadás végén a szereplő ifjú-
ságot : 

Krisztusban kedves fiaim ! 
Mai szépen sikerült előadástok programmja, mit 

kezemben tartok, e szavakkal kezdődik : Az élet álom. 
Ez a most eljátszott történeti szinművecskének czime, mely 
Komárik atya avatott irói tollát dicséri. Az egész darab 
erkölcsi tartalmát annak feltüntetése képezi, hogy akkor 
nem álom, hanem egy boldog valóság az élet, ha Istenünk, 
hazánk és embertársaink iránti kötelességeinket hiven 
teljesítjük ; ellenben ha életünk magasztos czélját fel nem 
érijük, akkor gonosz, kárhozatos álomnak mondható az, 
mint e színmű szerencsétlen hősének éiete. — De hát mi 
az a magasztos czél, mely az emberi életnek legszentebb 
feladata? Programmtok végén itt olvasom ez öt betücs-
két : 0 . A. M. D. G. = Omnia ad maiorem Dei glóriám! 
Mindent Isten nagyobb dicsőségére. Igen, kedves fiaim, 
ez az egyedüli ut a mi életünk czéljához, a czél pedig 
nem más, mint az üdvösség megszerzése. Ennek a czél-
nak szenteljétek tanulmányaitokat, munkásságtokat, még 
szórakozástokat is, akkor nem leszen liiu álom a ti élete-
tek itt a földön, hanem boldogító valóság. Az Isten szent 
áldását kérem reátok és gondos nevelőitekre, tanáraitokra. 

Decz. 29-én szintén végignézte ő exczellentiája az 
előadást, a konviktus zsengébb növendékei által bemuta-
tott Megváltás angyala czimű színműdet s tetszésének ily 
forma szavakban adott kifejezést: 

Krisztusban kedves gyermekeim ! 
A megváltás angyala, ki a világ üdvösségét hirdeti, 

örömet, boldogságot hirdet nektek is mindegyiteknek. El-
maradhatatlan ez a mennyei öröm, ha az Ur Jézus az ő 
sz. kegyelmeivel szivetekben megszületik. Legyetek rajta, 
hogy megszülessék. Az ima és áhítat karjain fogadjátok 
a megszületett kis Jézust, és ő fényes világosságot gyújt 
elmétekben, szivetekben, azt a mennyei világosságot, me-
lyet az általatok most bemutatott szép élőkép oly ked-
vesen jelképezett, azt a mennyei világosságot, melynek 
isteni fényénél mindenkor megtaláljátok az üdvösségre 
vezető utat, a jók és igazak szent ösvényét. Azon a 
szent ösvényen azután az élet minden körülményei között 
mindvégig meg is maradjatok. — Most pedig éltessétek 
velem együtt kedves gyermekeim e derék intézet igaz-
gatóját és dicséretes, épületes szép előadástok fáradhatatlan 
rendezőjét, Rosfy Kálmán atyát. Éljenek. 

Szatmár. Katholikus hang az autonomia ügyében. — 
Az itteni „Heti Szemle", újévi számában, „A 

kath. autonomia ügye" cz. alatt, következő nyilatkozattal 
szóit az autonomia ügyéhez, illetve a 9-es bizottság 
javaslatához : 

Egyházunk jövendő sorsára annyira fontos, a katho-
likusok jogainak biztosítására szolgáló s régen óhajtott 
emez intézmény létesítése végett eddig tett előmunkálatok 
éppen nem alkalmasak arra, hogy a katholikusokat, a kik 
nem hajlandók az egyház függetlenségét, törvények által 
biztosított jogait a változó hajlamú kormányok kényének 
kiszolgáltatni, megnyugtassa. 
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Mint ismeretes, az alakuló kongresszus egy 27 tagu 
bizottságot küldött ki, a tervezet javaslatszerü elkészíté-
sére, a mely kebeléből ugyanezen munkát egy 9-tagu 
bizottságra ruházta. 

Eközben a jelenlegi kormány is kibocsátott egy me-
morandum-félét, a melyben kifejti a maga álláspontját a 
létesítendő autonómiával szemben, a kormány eddigi jogtalan 
befolyásának és hatalmának oly mértékű fentartásával, hogy 
véleményünk szerint a kath. autonomiai kongresszus ez 
alapon még tárgyalásba sem bocsátkozhatik a kormány-
nyal. E felett alig is van eltérés az egyház javát valóban 
szivökön viselő katbolikusok között. Hiszen a kormány 
memorandumában lényegileg teljesen fentartandónak véli 
a mai képtelen állapotokat és viszonyt. Nem hajlandó 
kiadni kezéből semmi intézkedő s rendelkező befolyást; 
nem akarja kiadni a katholikusoknak a őket törvény és 
jogszerint megillető vagyont s iskolákat ; legfeljebb bi-
zonyos sanctió nélküli ellenőrzői tisztet szán az autonómiá-
nak, minden itézkedő és tényleges jogok nélkül. 

A mult napokban a 9-es bizottság is elkészült ja-
vaslatával s az néhány lapban napvilágot is látott, nem 
kis megütközést keltve az igaz kath. hivők táborában. 
Mert, habár a javaslat a püspökök választására nézve 
elég tűrhető módozatot tartalmaz, sőt a kath. és kir. 
kath. tanintézetek tanárainak kinevezésére és a kath. 
egyháznak ezen iskolák beléletében elég tűrhető befolyást 
biztosit ; de még sem olyant, a minőt joggal kívánhatunk, 
s minővel a protestánsok már régen birnak. Az pedig, 
hogy a javasîat a kath. egyház kétségtelen vagyonát és 
alapjait továbbra is a kormány kezelése alatt hagyja, s 
az autonómiának csak az utólagos ellenőrzést és felül-
vizsgálást tartja meg, a minőket a mai orsz. ellenőrző 
bizottság is bir, — egyenesen az egyház joga feladásának 
tartjuk. 

A 9 es bizottság azonban jogtalanul hatáskörét is 
túllépte. Javaslatát ugyanis a kormányhoz és a herczeg-
primáshoz is benyujtá, hogv tegyék meg reá észrevételei-
ket s jelezzék azzal szemben álláspontjukat, hogy ezek-
szerint aztán módosíthassák. Erre a lépésre pedig nem 
nyert felhatalmazást, mert hiszen akkor az aufconomia 
egész ügye minden részletében már e bizottságban jutott 
volna dűlőre. Mire való lett volna akkor a 27-es bizott-
ság, sőt a közgyűlés tanácskozása is, ha már itt dőlt 
volna el minden vitás és lényeges kérdés. Nagyon helye-
sen tette tehát a herczegprimás, a midőn e javaslatot a 
9-es bizottságtól, mint illetéktelentől el sem fogadta. 
Hasonlókép tette a kormány is, nem akarván kiadni még 
most minden ütőkártyáját, amint egy kormánylap jellemző-
leg közölte. 

Ily körülmények közt a 27-es bizottság elnöke 
január közepére a javaslat tárgyalása végett összehívta a 
bizottságot, a mely előreláthatólag a katholikusok jogai-
nak hatályosabb megvédésére lényeges módosításokat fog 
tenni a javaslaton. Mindenesetre vigasztaló, hogy a kon-
gresszus többsége olyan férfiakból áll, a kik nem egy köny-
nyen fogják feláldozni az egyháznak vitális érdekeit; még 
vigasztalóbb lenne, ha az egyház s állam közt ismét 
helyreállítaná azt az áldásos viszonyt, melyet mind-

kettőnek egymásra utalt érdeke és a haza java múlha-
tatlanul megkíván. 

Addig mi várhatunk s inkább várjunk, mint el-
hamarkodva jogfeladásokkal minden jövő jobb alkotások-
nak útját vágjuk. 

Németország. A jezsuita-törvény 2. §-a hatályon 
kivül helyeztetik. — 

A „Magdeburger Zeitung" s a „Hamburger Nach-
richten" egyidejűleg jelentik, hogy a „Bundesrath" a 
hírhedt jezsuita törvény második paragrafusának, mely a 
jezsuiták száműzetéséről szól, ez alkalommal hozzá fog 
járulni e paragrafus hatályon kivül helyezéséhez. A hir 
igen valószínűleg hangzik, mert a bir. gyűlésnek immár 
óriási többsége kívánja a törvény megváltoztatását. Lim-
burg 'Stimm gróf a konzervativek, Rickert az egyesült 
szabadelvűek részéről pártolja a módosítási javaslatot, 
Bennigsen a nemzeti szabadelvűek vezére maga is a 
jezsuita-törvényben felesleges szigort talál. 

T A R C Z A . 
A szeretet könyve. 

I r t a : Violet Gyula, áldozó-pap. 

— Mutatvány. — 

(Folytatás.) 

2. Szeretet a boldogságunk. 

Boldogulni, boldogulni ! Ez az álom gyötör min-
denkit. Elkezdve a patak sima köveit kereső gyermek-
ségen, a himes szárnyú lepkét kergető ifjúságon, az élet 
harczában fáradó férfikor is, a régi szép emlékeken me-
rengő öregség is boldogulni akar. 

Boldogság ! Be sok visszaélést űznek e szóval ! Pedig 
nagy, komoly szó ez. Röviden megvilágítva: minden kí-
vánságnak meghalása a boldogság. 

Tedd szivedre a kezedet. Mondd meg igazán, ugy-e 
teli s teli vagy kívánságokkal? Egyik be sem telik, már 
van egy uj, még az nem teljesült, már a harmadikat 
ápolod. Nyughatatlan, kívánságokat, ezer vágyat tápláló 
az ember, míg csak él. 

Nincs boldogság, igazi boldogság e földön, csak ott 
a túlsó világon, a mennyországban virul az. 

Nem is egész értelmében veszem a szót, csak ugy 
viszonylagosan, midőn boldogságról beszélek. 

Boldogulhat mindenki, aki csak akar. Nem valami 
nagy tudomány a boldogulás nyitja. Nem nehezen föl-
található, melyhez csak kevesen férhetnének. Egyszerű, 
mindenki előtt nyitva álló bőség : szeretet az. 

Többet ér a világ minden tudományánál. A had-
vezérek mitiden dicsőségénél. A tudomáuy ki nem elégit. 
A hir, a dicsőség csak addig kecsegtet, míg el nem 
nyerted. Ha egyszer az emberek ajakán él neved, koszorús 
lesz homlokod, ugy fog tetszeni, mintha máskép nem is 
lehetne. A szeretetet, ha megízlelted, annál jobban szom-
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juhozol utána, annál inkább kívánod. A szeretet, egyedül 
a szeretet az, mi a földön tiszta boldogságot ád. 

Nem ugy van ? Nézzük sorra ! 
Titkos vágy hajtotta az embert, hogy a földet f ú r j a : 

álomszerüleg csengett a fülébe, hogy kincset talál ott. 
Elindult, fáradt, dolgozott csüggedés nélkül, mindig szeme 
előtt lebegett az a ritka szép kincs, melyet ott találni 
álmodott. Messze mélybe ért már. Ott van, ott kell 
lenni . . . S ime ? Mérhetetlen kőszikla állja út ját s dönti 
a semmiségbe minden munkáját. 

Igy járt a tudomány. Óriási léptekben haladt az 
igazságok kifürkészésében előre, de egyszer csak meg-
fejthetetlenhez ért, végkép megakadt. Merész toll vetette 
papírra, hogy a tudomány csődöt mondott. Ugy is van-
Behatoltunk mélységes titkokba, kifürkésztük megállapí-
tottuk a csillagok járását, ma már a villamosság segít-
ségével meg tudják nézni benső részeidet; de — sem a 
lelket, sem az életet meg nem fejthetjük. 

Igy jutott csődbe a tudomány. Hányszor hallottam 
kereskedők fájdalmas zokogását, mikor drága holmijukat 
potom olcsón kótyavetyélték e). Ilyen szomorúság illik 
a tudományhoz is, mert hisz megakadt, előbbre nem 
mehet. 

Hogyan szerezne boldogságot az ilyen tudás ? Örömet 
sokat szerez, ha látjuk fáradságos kutatásaink eredményét, 
de minthogy tudásunk mindig tökéletlen, igen tökéletlen 
marad : boldogságot nem szerezhet soha. 

Kérdezd meg a tudóst magát, ha habozol elhinni 
állításaimat. 

Sok igazság szorult Goethe e két sorába: 

„ Arc it nem tudunk, épen használhatnék. 
Amit tudunk, annak nem vesszük hasznát." 

Tehetetlenek vagyunk tudásunkkal nagyon. 
A világ nem utolsó bölcse volt, ki azt mondta: 

„Azt tudom, hogy nem tudok semmit." 
Hogyan tehetne az ilyen tudomány boldoggá? 
Nem ! nem tehet. 
Talán a hir, a dicsőség ? 
Minden embernek van köre : kisebb, nagyobb. Ez a 

kör, melyben mozgunk vagyunk, ismer. Ha jól betöltjük 
hivatásunkat, dicsér; ha nem, gáncsol. A helyeslő, dicsérő 
vélemény: a mi becsületünk. Jól esik, egyedüli jutalma a 
földön fáradozásunknak ez az elismerés. — Nagy a köröd, 
sok ember fölött húzódik életed pályája, jól betöltöd, 
hivatásodat, sokan becsülnek, sokan tisztelnek, sokan 
dicsérnek : ez a hir, a dicsőség. Nagyon jól esik, öröm-
mel áraszt el, ha látjuk, hogy önzetlen tetteinket min-
denki helyeseknek itéli. 

0 , de nem boldogít a hir, a dicsőség tartósan ! 
A dicsőség nagyon követelő. A gyönge ember örök 

példája: Amánnak esete. A hirnek-dicsőségnek beczézett 
kegyeltje volt. A nép leborult előtte, mert igy parancsolta 
a király. Azt hiszitek boldog volt? Minden dicsősége mel-
lett nagyon boldogtalan volt. Mi okozta e szomorúságát ? 
Egy, egyetlen zsidó, — Mardócheus — ki nem akart 
előtte térdet hajtani. 

Hány Ámánt hord hátán a vén föld, kik hirben 
úsznak, kiket magasztaló énekek dicsérnek s amellett 
nagyon boldogtalanok. 

Az emberek vélekedése olyan, mint a nádszál : köny-
nyen meginog. Ma tenyerükön hordoznak, holnap a sárba 
dobnak. Ma magasztalják neved, tetteited, holnap kővel 
dobálnak. Nem ugy vau? . . . 

Megmondta az igazat Bismarck születése 90-ik év-
fordulóján : 

— Ha összeszámítom életem igazán boldog óráit: 
alig tudnám 24-nél többre fölvinni. 

0 beszélt igy, kire a dicsőség bő áradatban hullt. 
A babér-koszoruba mindig bele van kötve az a 

gondolat, hogy hervatag. A dicsőség velünk együtt sírba 
száll. 

Adhat-e hát, hogyan szerezhetne boldoeágot a hir, 
a dicsőség? Ingoványból előpislogó fény az, melynek 
világánál nagynak véljük magunkat s majd mindig kicsiny-
nek ösm érjük fel az embert. 

Talán a gazdagság ? Megveheted a kényelmet, sze-
rezhetsz pénzért élvezetet magadnak, de boldogságot nem. 
Ez alapon a gazdagok mind boldogok volnának. Pedig 
azok talán kevésbé megelégedettek, mint a szegények. 

A boldogság első föltétele: a lélek nyugodtsága. A 
lélek nyugodságát megszerzi az a tudat, hogy köteles-
ségemet teljesítem, a rossztól óvakodom s e röpke szárnyon 
tovasiető élet után biztosan várom a mennyországot. 
Második a lapja : hogy nyomorult ne legyek s ne szűköl-
ködjem. Tovább nincs. Ezek egyikéhez sincs a gazdagság-
nak parányi köze is. Örömet szerez, ha jót tehetek más-
sal. A jótétemény fokát nem az adomány nagysága, de 
az adó szive jósága állapítja meg. Erre sem kell gazdagság. 

Az a hitvány élvezet, mámor, amit pénzen meg-
vásárolhatsz : az nem boldogság. A tilosban tépett rózsa 
illatát nem élvezheted szabadon mert mindig szúr a tövise. 
Ilyen rózsa a mámoros élvezet, szúr a gondolat, hogy 
nem szabad. Ha el is alszik lelkiismereted, mig a mámor 
tart, de ha elmúlik, ugy-e hatalmas vádolással támad rád? 
Ezt veheted meg. Boldogság ez ? . . . 

A szeretet boldogít egyesegyedül. A szeretetben hal 
meg legtöbb kívánságod. Ha szeretsz, magadra nem tekin-
tesz, kívánságaid vágyaid elalusznak. Ha szereted az Istent, 
az Ö parancsa lebeg csupán lelked előtt: hogyan élhetné-
nek kívánságaid ? 

Ideillő példát olvastam a szeretet leányáról, egy 
szerzetesnőről. Kereskedőhöz nyit be kéregetni. Sokszor 
megfordult ott, üresen nem távozott soha. A kereskedő 
nagyon el van foglalva : 

— Nővér, menjen el, most nem adok mit sem. 
A nővér nem mond le, tovább unszolja. A kereskedő 

elveszíti hidegvérét, megüti. Azt hiszitek, fölfortyant a 
nővér s tán kemény szavakban tört elő neheztelése ? 

— Köszönöm ez az enyém, de most adjon valamit 
szegényeimnek, mert nagyon éheznek. 

Látjátok, ilyen a szeretet. Nincs kívánsága más, 
csak hogy szerethessen. E kívánság könnyen betelik, tehát 
a szeretetben boldogság terem. 
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A szeretetben eltörpül a fájdalom, megszűnik min-
minden baj. Miből származik minden baj ? A bűnből. A 
bűn hozott ránk minden szomorúságot, minden keserűséget. 
De „a szeretet befödözi a bűnök sokaságát", (Pét. 1. lev. 
4, 8.) „aki nagyon szeret, annak sok bűne bocsáttatik 
meg", (Luk. 7, 47 ) tehát a szeretet orvosság a bűn által 
ütött minden sebre, a vele jött minden keserűségre. 

„Az Istent szeretőknek minden javukra szolgál." 
Nem én mondom, de magad is megolvashatod a Szent-
írásban, (Róm. 8, 28.) Isten mondja, Isten igéri. Ugy 
kell lenni. Tapasztalhatod lépten-nyomon. Aki szeret, 
annak minden javára fordul : a rossz, a kellemetlen eltűnik, 
a keserűség édessé válik, a szomorúság örömmé vará-
zsolódik. 

Szeretet nélkül kopárság az élet, a szeretet virágos 
tavaszt fakuszt mindenütt. Szeretet nélkül sötét a lélek, 
hideg a sziv, a szeretet világosságot, meleget gyújt ki. 
Szeretet nélkül szomorúság az élet, szeretettel öröm, 
vigasság jár. 

* 

Boldogulni akarsz, ugy-e ? Könnyű, nagyon könnyű 
elérni. Szeress. Ez egy szóban rejlik a boldogulás egész 
tudománya. 

Szikra szeretet többet ér a világ összes tudományá-
nál. Az ész kit sem boldogít, a szeretet földi s örök bol-
dogságot szerez. 

Egy értem fölmelegedett szivet többre becsülök a 
világ minden dicsőségénél. A dicsőség nem oszlatja el 
bánatom, a szeretet igen. A dicsérő szó átokká fajulhat, 
velem hal, a „szeretet soha sem szüoik meg." Tudom, 
hogy „egyedül a szeretet által font kötelékek tartanak 
örökké." (Masillon.) 

Tovább megyek. Egy engem szerető szivet nem 
adnék a világ minden aranyáért. 

A szeretetnek egy föllobbanása többet ér minden 
élvezetnél, minden mámornál. 

A szeretet a mi boldogságunk. Tehát szeress, nagyon 
szeress, és mindig csak szeress. 

így boldogulsz csupán. 

(Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
»** XIII. LEO PÁPÁNAK SZŰZ MÁRIÁHOZ IRT 

KÖLTEMÉNY-VIRÁGAI. Fordította Csicsáky Imre, ő 
szentsége számfeletti titkos kamarása, zsombolyai plé-
bános. Temesvár, 1898. Csanád-egyházmegyei könyv-
nyomda, 8-r. 40. lap. Elejétől végig aranynyomással. 
Fekete nyomással 50 kr. 

XIII. Leo a pápák sorában mint szépiró és költő 
csaknem páratlanul áll. Mint költő Damasus mellé emel-
kedett. Olaszul, latinul, egyenlő szerencsével versel s 
versei igazi költemények, a költészet kedves varázsával 
hatók valamennyien. Csicsáky szerencsés fordítója a 
remekiró pápa költeményeinek. Egyetmást itt is be 
fogunk mutatni. 

- h A szeretet könyve. Irta Violet Gyula, áldozó-
pap. Kassa, 32-r. 144 lap. Ára 1, 2, 4 korona. 

Csodálatos kis könyvecske. Szerény mint Kempis 
Tamás könyve, mélységesen mystikus mint szent János 
evangelista iratai, hatásos és magával ragadó mint sz. Pál 
apostol vitázó és buzditói levelei. Az erkölcsi világrend 
főfő dolgáról, a szeretetről szól. Az emberiség legnagyobb 
betegségének fészkére, a szeretlenségre teszi gyógyító 
kezét. Egyszerűen és igénytelenül, egy kiforrott papi lélek 
tiszta látásával és őszinteségével. Szent Ágoston nagyon 
találóan azt mondotta: „Credamus fratres, quantum quisque 
amat Ecclesiaum Christi, tantum habet Spiritum sanctum." 
A szeretet mértéke az Ur Isten bennünk lakozásának, 
tehát mértéke a boldogságnak. Mivel a magyar társada-
lomra nagyon sűrűn szakadnak le a boldogtalan-
ság csapásai, a boldogság, az igazi boldogság, a 
keresztény boldogság útját mutató s arra kedves jó 
tanítással rávezető népies vezérkönyvre nagy szükségünk 
van. Minthogy igenis kivánatosnak tartom, hogy az kis 
könyvecske, mely e czélra kiválóan alkalmas, minden faluba 
behatoljon, esetleg minden katholikus családban a keresz-
tény szeretet ébresztője és őre lehessen, e lap Tárczájában 
bemutatom egyes részeit, de nem az egészet, — hogy 
lássa mindenki, mily kedves és élvezetes nemcsak a 
szoros értelemben vett szépirodalmi, de a legtisztább 
aszketikai olvasmány is. Ha az élet viharai lelkedet 
felzaklatták, megnyugtatásodra vedd kezedbe Kempist vagy 
ezt a könyvet, vagy a hozzá hasonlókat. 

— Egyedüli magyar szaklap, mely a hitoktatással 
behatóan és alaposan foglalkozik, és annak emelésére és 
fejlesztésére fekteti a fősúlyt a : „Katholikus Tanügy", a 
nevelés és tanitásügy összes ágait felölelő kath. paed, szak-
közlöny. Állandó rovatai : Általános paedagogia, Hittanitás, 
Népiskola, Tanítóképzés, Nőnevelés. Tanügypolitika, Kis-
dedóvás, Kézügyességi oktatás, Tárcza, Irodalom és mű-
vészet, Különfélék és Rövid közlemények. A „Katkolikus 
Tanügy" havonkint 3-szor jelenik meg 12 oldalnyi terje-
delemben és előfizetési ára egész évre csak 3 frt. Lehet 
erga 10 sacra is megrendelni. A derék lapot, mely 1899-
ben Y. évfolyamát kezdte meg, a legmelegebben ajánljuk 
a ft. papság és tanító urak buzgó pártfogásába. Szerkesz-
tőség és kiadóhivatal : YL, Érsek-u. 2. sz. 

V E G Y E S E K . 
— Dr Schlauch Lőrincz bibornok és a Pázmány-

egyesület. A nagyváradi biboros-püspök a következő 
levelet irta dr Herczegh Mihály egyetemi prorektornak, 
mint az Országos Pázmány-egyesület elnökének : 

A kath. hírlapírók és irók országos Pázmány-egye-
sületének, mely a jó Isten segítségével kath. egyházunk 



24 RELIGIO. 

s magyar hazánk üdvére nagyon, de nagyon sok jót van 
hivatva tenni, pártolása hivatásomnak egész természetes 
folyománya. Méltánylásomnak és reményemnek már szóval 
akkor kifejezést adtam, midőn nagyságod vezetése alatt 
az egyesület küldöttségével személyesen volt szerencsém 
érintkezni. Ezúttal a magasztos czélu egyesület anyagi 
támogatására tisztelettel 500 forintot küldök alapítványul 
s a jó Isten bőséges áldását esdem áldott működésükre. 
Fogadja nagyságod kitűnő tiszteletem nyilvánítását. 

Nagyvárad, 1899. január 4. 
Dr Schlauch Lôrincz, 

bibornok nagyváradi 1. sz. püspök. 

— A györegyházmegyei kath. tanítók, a mint már 
jelentettük, lelkes mozgalmat indítottak arra nézve, hogy 
az egyházmegyében létező összes kath. tanítókat tanitói-
egyesületeket egy egyházmegyei kath. tanitó-egyesijfótben 
egyesitsék. így kellene ezt tenni minden e g y h á z m e g y é i n , 
megalkotni a tanítók részére az életerős, tevékeny vidéki 
központokat, melyek azután ismét egyesülnének az orszá-
gos központba- s 'ezáltal összes kath. tanítóink egy hatal-
mas falankszá tömörülnének, melyen mindenkor megtörne 
az államosító törekvések hulláma. 

— A budapesti központi Oltáregyesület január 
8-án, vasárnap az angolkisasszonyok templomában reggel 
6 órától esti 6 óráig szentségimádással egybekötött közös 
istentiszteletet tartott . 

— XIII. Leo szózata a kath hírlapírókhoz. Az 
évforduló alkalmából, midőn friss erőre, u j buzdulásra, 
kitartásra, a szent ügy iránt való meleg lelkesedésre van 
szükségük a kath. sajtó munkásainak, buzdításul jól esik 
ő szentségének, XIII . Leo pápának szavait idéznünk egy 
magánkihallgatás alkalmából, melyen a legkiválóbb olasz 
hírlapírók mutatták be hódolatukat a szentszék előtt. Be-
szélgetés közben körülbelül következőképen nyilatkozott 
ő szentsége : A katholikus sajtó munkásait apostoloknak 
tekinti, akiknek tolla legalkalmasabb s a mai viszonyok-
ban legmegfelelőbb fegyver. Ahová az élő szó talán ei-
nem érhet, ahol más eszköz talán kevésbé használhat, 
vagy a jobb siker reménye már eltűnik — ott nyilik meg 
a sajtónak igazi munkatere. Ne féljünk elleneinktől, midőn 
őket saját fegyvereikkel verhetjük vissza. Ne ijedjünk meg 
attól a tengernyi konkolytól, melyet élelmes módon el-
hinteni mesterkélnek, mert egyetlen buzaszem, mely jó 
földbe hull, sokszor egy vékányi gazmagot képes ellen-
súlyozni. Készséggel nyitja meg és tár ja fel ő a sajtó 
munkásai részére az Anyaszentegyház szellemi kincstárát. 
Es hogy az anyagi segélyezéstől sem vonja meg őket, 
fényesen mutat ja az a több rendbeli katholikus nyomda-
egyesület, melyet különösen Olaszországban vagy ő léte-

sített, vagy amely az ő bőkezűségének köszönheti léte-
sülését. 

— Gymnasiuraot alapító püspök. Dr Jeglir laibachi 
püspök főp. levelet intézett papságához, melyben kijelenti, 
hogy székhely éti gyermek-szemináriumot állit fel teljes 
gymnasiummal kapcsolatosan. A vallástalan tanerők rom-
boló hatását csak igy lehet legalaposabban kikerülni. 
Kath. if júságnak csak katholikus nevelés, az oltár leendő 
szolgáinak csak papi nevelés — felel meg. 

— Az esztergomi bazilika uj szobrai. Mióta az 
esztergomi bazilika dunai homlokzatáról leszedték az 
időrongálta óriási szobrokat, a hatalmas székesegyház nem 
éppen tetszetősnek tünt föl. A főkáptalan előterjesztésére 
a herczegprimás most elrendelte, hogy az uj szobrok föl-
állítása haladéktalanul munkába vétessék. Az erre vonat-
kozó költségvetéseket és terveket legutóbbi tanácsülésé-
ben tárgyalta a főkáptalan. Megállapodás szerint a hom-
lokzatra három óriási terjedelmű szobor fog elhelyeztetni. 
A középen elhelyezendő Heligió alakja hat. méter magas 
lesz talapzat nélkül. Az eszményi alak óriási, mintegy 
nyolcz méter magas keresztet tart balkezében, jobb kezé-
vel pedig az égre mutat. A főszobortól jobbra Sz. István 
király szobra, balra pedig Sz. László király szobra lesz 
elhelyezve, mint az ősmagyar kath. egyháznak két leg-
dicsőbb, kimagasló alakja. Ezen szobrok öt méter magas-
ságúak lesznek talapzat nélkül. A szobrok horganyból 
lesznek öntve. E nagy munkával a főkáptalan Kiss György 
szobrászt bizta meg. 

— Még alig szállt sírba Bismarck és máris koholt 
mesékkel kezdik alakját elhomályosítani. „Das neu Jah r -
hundert" név alatt egy nagyigényű lap jelenik meg, mely 
állítólagos beszélgetést közöl Bismarcktól Bucher Lothár-
ral Ausztriáról és ennek uralkodójáról. A pamphlet tele 
van durvaságokkal és alávalóságokkal. 

— A pápa 33,000 lirát osztatott ki karácsonykor 
Róma szegényei közt. 

— Az uj olasz kongruáról, mely 400 f r t ról 450 
fr t ra tervezi az olasz katb. papság kongruájának föleme-
lését, egy szabadelvű lap, a „Gazetta di Mantova", be-
vallja, hogy semmi jele sem mutatkozik annak, hogy az 
olasz papság hithűségét pénzzel megközelíteni lehessen. 

— Az éjszaknémet apostoli vicariatus, mely az 
osnabrücki egyházmegyével van egyesítve, s melyhez Bréma, 
Hamburg, Lübeck városok, a két Mecklenburg, Schaum-
burg-Lippe és Schleswig-Holstein hgségek tartoznak, 67,145 
lelket gondoz. 36 állomáson van 53 misszionárius 
pap, 40 iskolában 108 osztály van. Ez németország leg-
nagyobb katholikus diasporája. 

— A gráczi hgpüspök legújabb főp. levelében 
mindenek fölött az egyetértést és összetartást, az egységet 
köti papságának szivére. Zárószavai ezek • „Custodite 
unitatem sacerdotalem, bene scientes, libertatem in rebus 
profanis minoris esse ducendam quam bonum unit,atisr 

ergo illi semper esse renuntiandum, cum hoc in periculum 
vocatur." 

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

Budapest, 18Í9 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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nPerge alacriter in coepto tun : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati anxmi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

timus." IX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 
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I M F F e l h í v á s e l ő f i z e t é s r e ! " ^ S S 

F ő p á s z t o r i o k t a t ó l e i r é l . 

Encyclica quadragesimalis ill. et rssmi D. Bris Caroli 
Himely episcopi neosőliensis de zelo et prudentia, nec non 

disciplina ieiunii et abstinentiae. 

Fra.tres et Filii in Christo dilectissimi ! 

Pro eo, quo in Vos zelo affectu, ut quaepiam 
ad Vos proferrem verba ad exordium anni, zelus 
semet offert pastoris ad gregera, quo déficiente 
ruit omnis profectus Jaborum Vestrorum. Novi 
quidem Yos ea, quae ad vitam pastoralem cum 
salute provehendam necessaria sunt, probe nosse, 
nec tarnen superfluum esse reor, ea repetere et 
ad animum Yestrum revocare. Zelus igitur, seu 
promtus sincerusque conatus, animas Deo lu-
crandi, eas in sancto Dei amore conservandi et 
continuo ad maiorem perfectionem ducendi, sit 
optabile mihi, Yobisque proficuum obiectum, 
quod animo Yestro profundius imprimere ag-
gredior. 

Sacerdos alter Christus, dicit proverbium ; 
ast Christus ardebat amore, tantus erat zélator 
animarum, ut formam servi induerit, vitamque 
egerit opprobriis, doloribusque consitam, omnia 
sustinuit cum humilitate et mansuetudine, per-
transiit benefaciendo et sanando, doctrina et 
vitae exemplo omnes ad ovile suum vocando, 

quaesivit ovem perditarn, et reduxit ad caulam, 
flevit super Jerusalem eo quod filios eius sub 
alas congregare volens, hi venire noluerunt. 
cibum respuit, videns regiooes albas ad messem, 
ubi perfieere debuit opus Patris, nec est dedi-
gnatus mulierem peccatricem in domo pharisaei, 
ut earn salvaret, qui coarctabatur desiderio 
baptismi, baptismi sanguinis ad redimendas 
animas qui moriens in crucu cum clamore valido 
exclamabat „Sitio," siti vit amore, siti vit zelo 
animarum sanguine suo redemptarum. 

Annon sacerdos alter Christus, tanti Pastoris 
vice fungens, commovebitur zelo, ut vadat in 
vestigiis apostoli gentium per labores plurimos, 
per passiones plures, quas toleravit in corpore, 
per sollicitudines animi sui pro omnibus ecclesiis, 
per caritatis suae condescensum pro infirmis, 
per dolores suos pro scandalisatis ; — ubi 
esurientes panem vitae, sitientes fontem salutis, 
errantes portum, morientes iuvamen, moesti 
consolationem, omnes auxilium eius pro animabus 
suis appellant, annon permanebit cum eodem 
Paulo in carcere, propter profectum fidelium 
suorum et gaudium fidei, dum coarctatur, desi-
derium habens dissolvi et esse cum Christo, 
annon laborabit cum eodem Apostolo usque ad 
vincula? 

Zelus animarum est scopus totius curae 
pastoralis, est sollicitudo pro fratribus nostris, 

4 
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est probléma vitae nostrae, u t monent sancti 
pa t res ; nec enim diligitur Deus, ubi non diligitur 
proximus, et«qui non diligit, zelum non habet, 
in morte manet . Zelus igi tur in sacerdote, si 
al ter Christus esse cupit, necessarius est, ut sal-
vetur et salvet, f requenter enim dicente S. 
Chrysostomo ob peccata fidelium pereunt sacer-
dotes, sed to t et iam obtinebunt coronas in coelo, 
quot animas Deo per zelum suum lucrat i sunt, 
ut t e s t a tu r S. Augustinus. 

Quum iam zelus an imarum exigat, adhibere 
quam solertissime et prompt iss ime media omnia, 
quae salutem fidelium operan tur et promovent , 
hinc nulli parcendum est labori, quo finis hic 
obt ineatur . Ideo verbum salutis, quo i tur tu te 
ad vitam, annunciare diligenter, pr imum reputa-
bit officium is, qui fideles suos zelat et a peccato 
tu tos conservare desiderat. Annunciat io enim 
verbi Dei, ut ait S. Gregorius, praecedere debet, 
hanc enim sequitur Dominus, veniens in habita-
culum cordis nostri . et vae! inc lamat pastori, 
qui dormit , nec vigilat, dum inimicus semina 
peccatorum in animas fidelium larga spargit 
manu ; sanguinem in te remptorum peccato de 
manu eius requi re t ! Ciamet igi tur et non cesset 
clamare, praedicet verbum opportune, importune, 
obsecret, increpet, in omni pat ient ia , et doctrina 
sacra, e paginis sacris desumpta, nec enim solum 
eri t tempus, de quo loquitur Apostolus, sed 
omnino iam est, cum sanam doctr inam non 
sust inent , sed magistros quaerunt iam homines, 
dictione mendaci auribus eorum prurientes, fabulis 
homines decipientes. Zelus igi tur suggérât sacer-
doti prompt i tudinem proloquendi homilias cate-
chesesque ex ambone, et inst i tuendi sermonibus 
suis obviantes, ecclesiamque Dei solum circum-
euntes nec in t rare volentes. 

Idem zelus movebit pas torem amplissima 
cura promovere moralem sensum fidelium per 
lectiones sacras et spiri tui ut i les; dici enim 
nequit, quantopere homines diebus nostr is de-
s t ruan tur et in devia deducantur per lectiones 
u tp lur imum pagellarum unius diei, in quibus 
Veritas ipsa unius solum diei valorem habet , si 
studio non cor rumpatur spiri tus ad nihil amplius 
credendum, et ad amplectenda placita talium, 
qui nec Deum nec ullam auc tor i t a tem super se 
admi t tun t , hancque sentent iam suam magnis 
promissis suffultam divendunt, quin aliud in 
obversum dare sive parat i sint, sive possint, 

quam ruinam fidelium extremam. Huic malo 
occurrere pastorem zelus docebit per scripta 
bona, per quorum lectionem fideles in salute sua 
non p e n d i t a n t u r , imo a pravis operibus mundan-
tu r et in fide sua confirmantur . História quoque 
docet multos piis lectionibus in viros evasisse, 
quorum memór iám et opera saecula narrant , 
gentesque redemtae proclamant. 

Idem zelus docebit pastores spiri tum religio-
sum inter suos f'overe per varia pietat is exercitia, 
per confra terni ta tes , per sodalitates, per missiones, 
verbo per coniunctiones, quibus languor fugari, 
pietas accendi, zelus foveri, vi taque religioni per 
omnia congrua provehi idonea videbunter ; quibus 
peccatores converti, occasiones peccandi auferri, et 
conversi in bono firmari, confortari et conservari. 
vacillantes debilesque consolidari opt ime poterunt . 
Ob idque zelus docebit pastorem, qui a l ter Christus 
esse desiderat. ins t i tu to salutis, quae confessio est 
peccatorum, i ta continuo et infat igabil i ter et 
zelo flagranti promptissime versari, ut omni 
poscenti seria car i ta te ad emendationem et 
poenitentiam succurrere valeat. — Oculi igitur 
pastoris animarum semper aper t i sint super omni-
bus membris indigentiisque fidelium, ut omnibus, 
non prolibus solum, sed et parent ibus et prae-
positis, famulis ac servis ex aequo adesse, eorum-
que indigentiis conformiter in via salutis adiu-
torio esse possit. Non puliul abunt sic vitia, quae 
primo or tu eradicabuntur, efflorescet pax, religio-
sitas, vir tutesque cuamplurimae, quae fideles 
ornabunt . — Magna est dignitas animarum, 
quarum vei unam perdere, ingens onus respon-

I sionis est, legere talia, quae perniciosa sunt, 
visi tare continuo amicos, commessationibus carnis 
vituperiis, ludisque indulgere, iniquitati mam-
monae cum dispendio s ta tus et nominis propri i 
indulgere, animas autem Christi sanguine redem-
ptas faucibus leonum relinquere, reatus est maxi-
mum. Sacerdos al ter Christus! zelus ergo sacerdotis, 
cui cura certa an imarum aut his similium con-
credita est, zelus Christi sit opor te t . 

Ast vero zelus ta l i ter non qualiscunque, sed 
zelus spiritui Christi conveniens sit oportet . Zelum 
tuum inflammet Caritas, informet scientia, firmet 
constantia, sit ille fervidus, sit circumspectus, 

I sit invictus, nec teporem habeat, nec careat 
discretione, nec sit timidus, ait S. Bernardus, — 
zelus tuus ex char i ta te procedat, si taces, tace 
ex amore, si clames, ex amore clama, si corripis 
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amor te ducat, si parcis ex amore parce, radix 
amoris in te sit, inde zelus procedat et omne 
bonum, dicit S. Augustinus. 

Ne misceatur zelo vanitas, quae sibi in 
multis auditoribus aut confitentibus complacet, 
qui laudes quaerit aut honores, dum ad virtutes 
inflammare satagit, talis enim semet coece perimit ; 
nec proprii studium cornmodi zelum producat, 
nec impurae intentiones, nemo potest Deo servire 
et mammonae, qui enim proprii lucri studio 
ducitur specie zeli, quem praeseferre videtur, is 
gravi pondéré suiipsius gravitat versus infernum ; 
dicere enim apte ad concionem, missas celebrare 
aere fundatas, visitare aegros potentes, nauseare 
autem miseros, turpis philautia est, quae nec 
nominetur inter eos, qui Christi servi esse, eius 
zelo inflammari desiderant. 

Sit zelus tuus circumspectus, quem mansue-
tudo constanter dirigat, agat quidem etiam rigor, 
non tamen exacerbans, agat amor, sed non mollis, 
agat lenitas sed non imbecillis, sit zelus fortis 
ut mors, quem non déprimant adversa, non emol-
liant prospéra, alioquin si zelum dominabuntur 
placita hominum, non erit ille zelus Christi. Ora 
Deum, ut tibi t r ibuat Prudentiam, quae te doceat 
modum zelum tuum augendi aut temperandi. 
Prudentia tempere t zelum immodicum in agendo, 
doceatqe modum in omnibus adiunctis cum 

I moderatione ac circumspectione procedere, doceat 
i confidentiam fidelium emereri, doceat te prudentia, 
j quid et quomodo agendum sit in prosperis et 
; arduis adiunctis sive tuis sive aliorum, bonum i ' 

I enim ipsum non est bonum, si bonum male fiat. 
I (Vége köv ) 

In landein Familiae Sacrae. 
Hymnus. 

Sacra iam splendent decorata lychnis 
Templa, iam sertis redimitnr ara 
Et pio fumant redolentque acerrae 

Turis honore. 

Num iuvet summo Geniti Parente 
Regios ortus celebrare cantu ? 
Num domus David, decora et vetustae 

Nomina gentis? 

Gratius nobis memorare parvutn 
Nazarae tectum, tenuemque cultum ; 
Gratius Iesu tacitam referre 

Carmine vitam. 

Nili ab extremis peregrinus oris, 
Angeli ductu, propere remigrat 
Multa perpessus Puer, et paterno 

Limine sospes. 

„Irriget sudor mea membra, dixit, 
Antequam sparso madeant cruore : 
Haec quoque bumano sceleri expiando 

Poena luatur." 

Assidet mater stúdiósa nato 
Assidet sponso pia nupta, felix 
Si potest, lassis medium p^r aestum 

Ferre levamen. 

0 neque expertes operae et laboris, 
Nec mali ignari, misercs iuvate, 
Quos reluctantes per acuta rerum 

Urget egestas. 

Demite his fastus, quibus alma ridet 
Faustitas; mentem date rebus aequam ; 
Omnia ex vestro licet impetrare 

Numine sancto. 

A szent Család dicsérete.*) 
Hymnus. 

Gyertya-fényektől ragyogó a szentély, 
Szép virágdiszes ime, nézd, az oltár 
A tömény-füstnek gomolyogva száll fel 

lllatozása. 

Zengjem-é valljon az örök Atyának 
Egyszülöttét és fejedelmi voltát? 
Vagy talán Dávid hires-ős családja 

Nemzetiségét ? 

Kedvesebb nékem, ha terólad dallok 
Rólad, óh ! kisded Nazareth lakása, 
Kedvesebb zengnem : milyen egyszerű volt 

Jézusom ! élted. 

A Nilus-parttól vezeté az angyal, 
Nagysietősen tova ment a kisded, — 
Mennyit is szenvedt, mig„ elérte végül 

Osi lakását ! 

„Tagjaim öntözze verejték — monda — 
Hisz' utóbb úgy is pirosítja vérem, — 
Hadd legyen mindez a világ bűnéért 

Áldozat önként. 

Ott sürög-forg a kegyes Anya köztük. 
Majd Fiát, majd meg Jegyesét segíti, — 
S hogyha könnyíthet a nehéz dologban 

O h ! mi szerencsés! 

Oh ! ti olyan nagy bajok, annyi munka 
Részesi, jertek segedelmül annak, 
Akit az élet-teher elnyom és a 

Szörnyű szegénység. 

Szent Család! add hogy legyen itt igazság! 
Hassa át a dust a szelíd alázat, 
Szent segítségtek csupa jót hoz, áldást 

Minden időben. 

*) Mutatvány Csicsáky fordításából, melyben XIII. Leo pápának Máriára vonatkozó költeményeit kiadta. 
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EGYHÁZI TUDOSITÁSQK. 
Pécsi egyházmegye. Mozgalom egyházmegyei tanító-

egyesület alakítása iránt. — 
A „Pécsi Közlöny"-ben, „ A pécs-egyházmegyei tani-

tök figyelmébe" czim alatt, a következő okos és lelkes 
felhívást olvastuk : 

Nemrég Győrben gyűléseztek győregyházmegyei kol-
legáink oly czélból, hogy az egyházmegye területén mű-
ködő tanitó-egyletek egyesüljenek egy egyházmegyei 
tanitó-egyJetté és igy az eddig szétforgácsolva működő 
vidéki egyletek, mint egy pár száz tagból álló egyesület, 
eredmény teljesebben működhessék. 

Az eszme nemes és méltó a követésre! 
Mert bizony nagy igazság az, hogy a mostani egy-

letek eredményteljes működésének nagy hátrányai vannak, 
melyek csak ártalmára lehetnek ugy a nevelés, mint a 
tanítóság közös ügyére nézve is. 

Az első ok a mostani vidéki egyleteknél a rossz 
földi beosztás. Csak egy példát hozok fel erre nézve. A 
„Siklós-vidéki r. k. t. e." oly nagy kiterjedtségü, hogy 
kezdődik Pellérdnél és végződik Monostor tájékán. Ily 
esetben pedig a gyűlésen való meg nem jelenés nem az 
ügy iránti lelkesedésen, hanem a nagy távolságon, a rossz 
utakon múlik ; mertbizony senki sem hajlandó egy nap alatt 
10—12 óráig az olyan különösen jól ellátott kocsi ülése-
ken összetöretni magát. Ehhez járul még az is, hogy igen 
sok esetben megtagadják a köteles kocsi fuvart a nagy 
távolság miatt és ebből ismét czivakodás származik. 

A második ok, az egyleteti tagok részéről mutatkozó 
nagymérvű közönyösség, melynek forrását abban kell 
keresnünk, hogy a vidéki egyletek nem képesek semmi, 
vagy csak nagyon csekély eredményt felmutatni. 

Mind e két és még számtalan ok megsemmisülne, 
ha sikerülne a „pécs-egyházmegyei r. k. tanitóegyletu-et 
megalakítani. Ámde ez nehéz dolog, de nem legyőzhetlen. 
Szinte hallom már azokat a megjegyzéseket, melyek a 
„r. kath." jelleg ellen fognak irányulni. Dá nem kell 
megijedni a szőrszálhasogatástól ! Ismerjük meg egymást, 
sorakozzék mellénk a lelkészkedő papság, küzdjünk váll-
vetve egy irányban és fel fog virágozni a kath. tanügy, 
melynek nyomában az erkölcsileg elzüllött társadalom meg-
javulása fakad ! 

Vegyék az ügyet kezökbe a kath. tanférfiak, (akad-
nak még ilyenek is!) hívják össze a tavaszra az egyház-
megyei egyletek tanítóit alakuló gyűlésre és alakuljon meg 
az egyesület, mert az egyesülésben van az akarat, az erő, 
az ügybuzgóság és a szeretet! 

Adja Isten, hogy a XX-ik század egyesülve találjon 
bennünket ! Deutsch Kálmán, 

ócsárdi tanító. 

Róma, jan. 8. Egy állam szobrot állit a Megváltónak. 
A pápa képviselője ott lesz az államok béke-kongresszusán. — 

Columbia köztársaság senatusa és alsóháza, néhány 
hét előtt, törvényt hozott, mely szeriut a két százados 
évforduló alkalmából, hálául azokért az áldásokért, me-
lyekben a nevezett köztársaság különösen a jelen század 
alatt részesült, a bogotai székesegyházban szobrot állit a 

Megváltónak. A földszinén ez az első parlament, mely ily 
nyilvánosan és törvényben hódol hálából és tisztelettel a 
világ Megváltója Jézus Krisztus iránt, ki iránt más or-
szágoknak és parlamenteknek is volna kötelességök elég, 
csak tudnának hivatásuk magaslatára fölemelkedői. A 
nevezetes törvény szövegét Velez tábornok karácsony 
napján nyújtotta át a Vatikánban XIII. Leo pápának. 
Közlöm én is. 

Columbia kongresszusa elhatározza: 
1. Czikk. Columbia köztársaság végén a századnak, 

a melyben reá nézve uj élet kezdődött, érzi kötelességét, 
hogy Jézus Krisztus társadalmi hatalmát nyilvánosan és 
ünnepélyesen elismerje és a vett jókért neki hálákat 
mondjon. 

2. Czikk. E hálás elismerés megpecsételéseül, a 
nemzet hálájának symboluma gyanánt, és örök emlékére a 
kongresszus e tettének, az egyházi hatóságokkal egyet-
értésben, a bogotai székesegyházban egy emlékmű állít-
tassák fel. 

3. Czikk. Jelen törvény egy példánya az itteni apos-
toli delegátusnak kézbesítendő egy másik a köztársaság-
nak a pápai szentszék mellett levő követe által ő szent-
sége XIII. Leo pápának küldendő meg, jeléül Columbia 
népe ragaszkodásának Jézus Krisztus helytartójához. 

4. Czikk. A jelen törvény végrehajtására szükséges 
összeg a legközelebbi országos költségvetésbe veendő fel. 

Most már nagy a valószinüsége annak, hogy a 
Miklós czár által javasolt béke-kongresszus össze fog 
ülni. Az olasz kormány minden követ megmozdított a 
végett, hogy e béke-kongresszusból a pápaság ki legyen 
zárva, s abban csak oly souverainek képviselhessék ma-
gukat, kiknek hadseregök van. XIII. Leo pápa nem az az 
ember a diplomacziában, akit fondorlatokkal legyőzni 
vagy háttérbe szorítani lehetne. Levelet irt egyenesen 
Miklós czárhoz s abban értesítette a czárt, hogy a béke-
konferencziában követe által részt akar venni. Dictum 
factum. A czár nem utasította vissza a jelentkezést, tudva 
azt, hogy XIII. Leo pápa békeéltető törekvéseit az egész 
világ ismeri és méltányolja. A pápa tehát nem czellába 
zárt „papocska," hanem az egész világ souverain após-
tola, a ki mint szen't Pál apostol az athenei areopágbau 
megjelenik és részt vesz a népek fejeinek és hatalmasai-
nak tanácskozásaiban és intézkedéseiben egyaránt, pá-
ratlan fensőbbséges lelki hatalmával. Et nunc reges 
intelligite ! Et populi — quara meditati fuistis inania ? ! 

T Á R C Z A . 
A szeretet könyve-

I r t a : Violet Gyula, áldozó pap. 
— Mutatvány. — 

(Folytatás.) 

3. A szeretet hatalma,. 

Nem mindenkit hat meg egyképen a lágyság, a 
gyöngédség. 

Egyikre hatalmas erővel hat a csendes e3te, midőn 
a szellő elnyugszik a tájon, a messzeségből csalogány 
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danája hangzik, lenn patakcsa kiséri lágy csobogással 
énekét, csillagok gyúlnak ki az égen, a hold nyájasan 
mosolyog alá. 

Másikat a vihar vad tombolása elégiti ki, igézi meg. 
Ha ilyenkor szembe nézhet a természet óriási hatalmával : 
édes érzés tölti el szivét. 

Egyiknek is, másiknak is megvan a varázsa. Bennem 
ellenkező érzéseket ébreszt. A csendes nyári este kedves 
hangulatba ringat, lélekben a mennyországba szállok. A 
vihar eszembe jut ta t ja , . hogy a természet Urához mérve 
tehetetlen semmi vagyok. 

A szeretet szépsége-jósága olyan hatással van rám, 
mint a csendes nyári este, hatalma megindít. 

Akit meg nem nyert, amit eddig irtam : nyerje meg 
h a t a ^ a , melyet röviden most méltatok. 

* 

A Szentírásban találtam ezt az utólérhetlen szép sort : 

„Erős, mint a halál, a szeretet." 

Nem dajkamese ez, de színarany igazság. A halál 
nem félelmetes, ha szeretetből kell belémenni. Az életet 
vigan eldobjuk, ha általa hasznot nyújtunk a szeretetnek. 
Ez az értelme e rövid sornak. 

Megdöbbenve állunk a szeretet hatalma előtt. 
Gyökeret ver a lábunk, köny gyűlik a szemünkbe, 

valahányszor a szeretet hatalmát látjuk. Nem a földről 
való, égből származó lelkünk sajátja a szeretet. Isten 
tanított rá. Azért képes erőnk fölött való dolgokat 
művelni. 

Ki tudná megindulás nélkül olvasni paulai szent 
Yinczének e szép tettét: 

A kikötőben fiatal gályarab mélységes bánata ra-
gadja meg figyelmét. Hogyne volna bánatos szegény ! 
Rabságából még hosszú idő van hátra. Még sokáig nem 
mehet feleségéhez, kit talán már el is sorvasztott a bánat, 
gyermekeihez, kik talán már el is vesztek gondos apa 
nélkül! Megesik a szent szive. Elmegy a felügyelőhöz s 
kieszközli,. hogy ő szenvedhesse le a hátralevő rabságot. 
Ugy is történik. Őt vasalják a padhoz és ott van éjjel-
nappal, hidegben melegben. Békén szenved ütést-bántal-
makat. Kénytelen hallgatni a vad káromkodást, csúf be-
szédeket. 0 nem szól, nem zúgolódik, az ostorcsapásokat 
mosolyogva türi, örömest éhezik, szívesen szomjúhozik: 
mert szeretetből szenved. 

Ez több a halálnál. Meit a halál után, ha szeretet-
ben halunk, mennyország derül ránk, de ő rá szenvedés-
fájdalom borult. „Szenvedve szeretni és szeretve szen-
vedni." (Bossuet.) Ez a nagy tudomány, ez a szeretet 
hatalmának kulcsa. Ez alapon válik lehetővé az ily hősi 
cselekedet. Aki nem szeretett szenvedve, azaz akire csak 
örömeket hozott a szeretet s nagy próbára soha sem 
került, — aki nem szenvedett szeretve, hogy épen a sze-
retet miatt kellett neki nélkülözni — lemondani: annak 
hiába mondom ezeket. 

De aki óriás megpróbáltatásokon könnyen átesett, 
mert szeretetből tevé, — akire nézve a szeretés folytonos 
vértanúság, mert lemondani és mindig csak lemondani 
taní t ja : annak kebléből minden betűhöz egy helyeslő szózat 
fakad elő. 

Azt írja sz. Bernát : „Tudjátok-e emberek, tudjátok-e, 
hogy mit irigyelnek tőletek az angyalok ?" Nem olyan 
ádáz irigységgel, mint amilyen sok örömet letarol itt a 
földön, hanem olyan nemes vetélkedéssel, mely tiszteletre-
méltó. „Azt irigylik, hogy ők Istenért nem szenvedhetnek." 
A szenvedés tehát az, amely bizonyos értelemben az 
angyalok fölé emel. A szenvedés békés elviselése szere-
tetből : a szeretet mértéke Mindenkinek van fájdalma, 
szenvedünk mindnyájan. Az egyik zúgolódik, a másik 
békén tűr. A zúgolódás nem enyhíti, csak súlyosítja a 
kínt. A szeretetből eredő béketűrés megszenteli a könyüt. 
Raj tunk a választás. Vagy, vagy. A kettő közül válasz-
tani kell. 

Válaszd a béketűrést, a szeretetet! Úgyis rövid ez az 
élet. Utána mennyország vár rád. Mennyország ! tündéres 
szép város, ahol nincs többé egyenetlenség, ahol igazság 
uralkodik. Ahol nincs háború többé, de örök béke honol. 
Ahol az Isten maga törüli le szemeiről a könyüt. Örökké 
látod, gyönyörködöl az örök változhatatlan szépségben. 
Ezért a mennyországért semmi a világ minden fájdalma, 
nyomorúsága, szenvedése. 

Szenvedj békén, mutasd meg, hogy mily hatalmas a 
szeretet ! Tiéd legyen a lemondás, ha töviseket terem is 
utadra, másé legyen a boldogság, ha véred árán kell is 
azt megszerezned. 

Rigyogó példák tündöklenek előtted. Tudod-e, hogy 
Teréz, ez egyszerű szerzetesnő, annyi örömet talált a szen-
vedésben, hogy legnagyobb fájdalmai között ilyen szavakra 
fakadt : szenvedni, szenvedni és meghalni érted Istenem!" 
Elolvadni szeretett volna a szeretettől nemesült szeretet 
tüzében. Jól tudta Ö, hogy milyen kincstáros az Ur ! Neki 
ne:n kell csak minden salaktól ment arany-sziv. Az 
aranyat a tüz teszi tisztává, szivünket a szenvedés, a 
békén viselt szenvedés teszi aranynyá. 

Nincs több szavam e helyt, ha még elmondom, hogy 
volt szűz, aki még ennél is többet mondott. Pazzii 
Magdolna azt mondta: „szenvedni, szenvedni és soha meg 
nem halni." Ez a legfelső fok. Ettől fellebb nem szállhat 
ember. Ez a szeretet óriás hatalma. E leányzó eldobja 
magától a vigságot, melyhez mindnyájunknak egyenlő 
jogunk van, s a szenvedést választja. Szenvedni akar, 
nem hogy örök boldogságot vásároljon fájdalmán, de 
szenvedni akar, mert édes neki a szenvedés, mert harmat 
neki a könyü. 

* 

Ilyen hatalma van a szeretetnek. A gyöngét erőssé 
aczélozza. Lehetetlennek tetsző dolgok kivitelére képesít. 
Erős, mint a halál, legyőzi még a halált is. 

Aki többet tesz, mint a mennyit tennie kell, már a 
szeretet gyúrja ily hatalmassá. 

Nem mindenkinek van módjában oly nagyot tenni, 
mint Vincze tett, nem mindenki mondhatja igazán, amit 
Teréz, vagy Magdolna mondott : de mindenki tehet többet, 
mint amennyi elő van irva, mindenki hozhat áldozatot 
szeretetből s igy mindenki megmutathatja, te is beigazol-
hatod, hogy hatalmas erő, a leghatalmasabb erő a 
szeretet. (Folytatjuk.) 
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KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
A Szent-lstván-Társulat uj otthona. 

Fönállásának ötvenedik évében, az imént létünk esz-
tendő alkonyán foglalta el uj, pompás otthonát Magyar-
ország egyik legtiszteletreméltóbb irodalmi egyesülete: a 
Szent-lstván-Társulat, mely igazán az írás mustár-magjá-
hoz hasonlóan növekedett a tervezői által elvetett csirá-
ból terebélyes s dús gyümölcsöket termő fává, a melynek 
gondozásában nemzetünk legjobbjai mindenkor egymással 
vállvetve buzgólkodtak. 

A negyvenes években, egy csöndes karácsonyi éjsza-
kán fogamzott meg eszméje Fogarassy Mihály nagyváradi 
kanonok:, a későbbi püspök lelkében ; de alighogy a ke-
resztény szellemet az irodalom utján hathatósan terjesztő 
intézményének terve szerény keretben megvalósult, össze-
omlással fenyegették a csapások, a melyek sulva alatt 
minden szabadságunk összetörött, a melyek nyomában 
halotti csönd borult az egész országra. 

Isten bölcs végzéséből azonban a „Jó és olcsó könyv-
kiadó-társulatot",— a mint akkoriban katholikus irodalmi 
egyesületünket nevezték, — a zsarnoki önkény is csak 
ideig-óráig tudta megbénítani. S a Szent-lstván-Társulat 
kiállván magyarságáért szenvedett üldöztetését, az elnyo-
matás keservvel telt idejében csakhamar a hazafias törek- ; 
vések egyedüli menedékhelye lett. A halottnak tetsző | 
nemzet virrasztói : Deák Ferencz, Sennyey Pál báró, 
Eötvös József báró, Majláth György és más jelesek állot-
tak élére s fokozták tekintélyükkel társulatunk országos 
jelentőségét, népszerűségét, a mely akkoriban a magyar 
keresztény világot felekezeti különbség nélkül arra kész-
tette, hogy tömegesen lépjen a hazafias missziót teljesitő 
egyesület tagjai sorába. 

Folytonos fejlődés innentől fogva a Szent-lstván-
Társulat története. Föllendülésével lépést tartva növeke-
dik munkaköre, változik szervezete; de sohasem czélja, 
melyet alapitói kitűztek : a katholikus szellemnek az irott 
és élő szó hatalmával való terjesztése. Simor János, a 
megboldogult herczegprimás megnyitó-beszédeivel az egész 
ország figyelmét fölkeltő társadalmi eseményekké avatja 
nagygyűléseit. Ipolyi Arnold alelnöksége idejében ke-
resztül viszi, hogy az összes katholikus iskolákat társu- j 
latunk lássa el könyvekkel, mi által ifjuságunk katholikus ; 
és hazafias szellemben való egyöntetű nevelése válik 
hathatósabbá. S mig Károlyi Sándor gróf egész oda-
adassal a Társulat anyagi megerősödése körül buzgól-
kodik, ápponyi Albert gróf szellemi munkásságán lendit. 
E ket jeles four elnöksége idején alakul meg mai szer-
vezetével a Szent István-Társulat tudományos és irodalmi 
szakosztálya, mely immár oly tekintélyes szerepet játszik 
a m&gyar szellemi életben; ekkor indul meg a tagillet-
ményként megjelenő Katholikus Szemle, mely ma dr 
Mihalyfi Ákos jeles szerkesztése ala't legelőkelőbb tudo-
mányos folyóirataink egyike. Az alapitóktól hagyomány-
ként rájuk maradt s az elődeik szellemében vezetik társu-
latunk ügyeit majdnem egy évtizede mostani elnökei: 
Zichy Nándor gróf és Esterházy Miklós Móricz gróf s 

Kisfaludy Á. Béla, a hivatásának egész odaadással élő-
lelkes alelnök. A Szent-lstván-Társulat egészséges, intenzív 
fejlődése alattuk is fokozatos és szakadatlan, ifjúsági s 
népies irodalmi vállalatainak ügye mind örvendetesebb 
módon lendül föl, a világirodalom katholikus szellemű 
remekei egymásután jelennek meg kiadásában. A belső 
tartalomnak megfelelő s egyre díszesebb a társulat kiad-
ványainak külső kiállítása R Igazgatósága ennek jóizlést 
fejlesztő hatására egyre nagyobb gondolt fordit, mi által 
a kor színvonalán álló legelőkelőbb irodalmi vállalatokkal 
is versenyre kel s az ízlés eltévelyedésének jelen kor-
szakában valóságos missziót teljesít, a melynek fontos-
ságát senki sem kicsinyelheti, ha ismeri az emberi műve-
lődés történetét, a melynek tanulságai szerint az erkölcsi 
zülléssel karöltve jár a jóizlés megfogyatkozása, viszont 
a szép, jó és igaz utján haladó művészet hatása alatt 
az emberiség szive J s fogékonyabbá válik a nemes-
eszmék iránt. 

E kulturbistóriai igazság lebegett a Szent-lstván-
Társulat vezetőinek szeme előtt, midőn egyesületünk jelen-
tőségével együtt fejlődött feladataival nem férvén el többé 
Királyi-Pál-utczai szük házában, uj otthon építésére gon-
dolt. Nagy arányúnak tervezték, hogy benna a Társulat-
nak a nagyközönséggel való közvetlen érintkezését foko-
zottabb mértékben tegyék lehetővé s az építészt, szobrászt 
és festőt egymással vetélkedő versenyre hívták föl, hogy 
az uj palota mindenkire, a ki csarnokaiban megfordul, 
maradandó, fölemelő művészi hatást tegyen ; társulatunk-
nak fényes múltjához méltó otthona legyen egyben kife-
jezője az uj korszaknak, a melyben félszázados, áldásos 
tevékenység után ide költözve lép. 

A székesfőváros vásári zaján kivül, de központjához 
közel eső c-öndes Szentkirályi-utczában (28. szám) áll az 
uj palota, a melyet első sorban Zichy Nándor gróf, a 
hitéhez rendületlenül hű katholikus főúr, társulatunk ér-
demes elnöke és Kisfaludy Á. Béla alelnök hathatós buz-
gólkodásának köszönhetünk. Hatszázhetven négyszögölnyi 
területen, közel félmillió forint költséggel épült Hofhauser 
Antal tervei után s helyiségeinek a modern követelményeknek 
minden tekintetben megfelelő elrendezésével, homlokzatá-
nak és belsejének a legaprólékosabb részletekig befejezett 
művészi kivitelével kevés mintaszerű középületünk között 
az elsők mellé sorakozik. A késői csúcsíves stílus szelle-
mében kiképzett kétemeletes palota impozáns homlokzatát 
négy merészen kiugró, égfelé törő rizalit határolja, ma-
gán a homlokzatnak tágas ablakokkal áttört közepén, a 
melyet szent Istvánnak Holló Barnabás mintázta monu-
mentális hatású szobra diszit, az egyenes vonalak domi-
nálnak s ízlésesen faragott kövekből összerótt, diszes bal-
lusztrádos párkánynyal koronázott keretükben a csucsosivü 
részletek reneszansz-stilü díszítő elemekkel váltakoznak, 
szerves egészszé olvadó harmóniában, a mely tele van 
erővel és lázas kapkodás nélkül való nyugalommal, a mit 
az épület sarkain czimert tartó szimbolikus állatok fara-
gott képei is kifejeznek. A két sarok-rizalit kapui a 

I palota két szélső udvarába vezetnek, a belső szökőkutas, 
I virágágyas területét az épület magvának négy hatalmas 

szárnya zárja körül. A főbejárat hármas nyílású kapuján a 
I Sz.-I.—Társulat repreczentativ jellegű hivatalos helyiségei-
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nek előcsarnokába léphetünk, a csipkeszerüen áttört díszí-
tésű, faragott kövekből készült, oszlopos lépcsőházba, a 
melynek két nagy ablakát a földszinten egyfelől Magyar-
ország pátronájának koronáját fölajánló szent István kirá-
lyunk másfelől a szent atyának a társulat alapszabályait 
bemutató Fogarassy püspök üvegfestésü képe fogja dí-
szíteni. 

A széles, nyílt lépcső elsőbben is a palota dísztermébe 
vezet, a mely hatalmas méreteivel, oszlopos szép karzatai-
val társulatunk nagygyűlései közönségének is elegendő 
helyet biztosit, s a mely gazdag művészi kiképzésével, 
dúsan faragott fülkés mennyezetével, karcsú oszlopokkal, 
kiugró párkányzatokkal tagozott s freskókkal diszitendő 
falaival bizonyára nagyban emeli majd a társulat életében 
felmerülő ünnepies aktusok diszét és hatását. E diszterem-
ben tarthatja majd ezután a társulat tudományos és iro-
dalmi osztálya is fölolvasásait, a melyek meghallgatása 
nagyobb közönségnek, alkalmas helyiség hiján, eddigelé 
nem volt lehetséges ; és a melyek a nagy nyilvánosság 
előtt előadva, az élő szó varázsával bizonyára még hat-
hatósabban juttatják érvényesülésre a katholikus szellemet, 
mely a tudomány özszes ágait felölelő fölovasásokból 
szerteárad; ezenkívül minduntalan falai közé gyűjtvén 
tagjait, szorosabbá, családiasabbá teszik a köztük s a tár-
sulatunk között íöDálló kapcsolatot. 

A diszterem és mellékhelyiségei szomszédságában 
van a tágas könyvtárterem ; az oszlopos előcsarnokból 
nyílnak az igazgató«vá!asztmány faragványos faburkolatu 
ülésterme s egy tágas előszobából a tárulati elnökségnek, 
igazgató és titkárnak hivatalos szobái. Mind kényelmes, 
ízlésesen berendezett, világos helyiség. 

Mig az emelet a társulat szellemi intézőinek czél-
jaira szolgál, a megfontolt terveiket megvalósító technikai 
műhelyek az óriási épületnek egész földszintjét s részben 
félemeleti és földalatti helyiségeit is elfoglalják. Az eddig 
megvolt s most oly szerényeknek tetsző eszközökből, a 
melyekkel a Szent-István-Társulat irodalmi terveit meg-
valósította, nagyszabású, a külföld hasonló intézményeivel 
is vetekedő irodalmi s könyvkiadó-vállalat kerekedik, a 
mely nemcsak azt teszi lehetővé, hogy társulatunk ezen-
túl minden kiadványát a maga munkásaival házilag készít-
tesse el, hanem hogy az összes modern technikai vívmá-
nyokkal fölszerelt műhelyeivel részt vegyen a könyvnyom-
tatás és kiadás terén való versenyben, a mivel egyrészt 
sokszorosító technikáuk fejlődésén van hivatva lenditeni, 
másrészt nemes eszközeivel és czéljaival az itt is jelentkező 
egészségtelen irányzatokat ellensúlyozni. 

A palota utczára néző földszinti helyiségében látjuk 
viszont a Szent-István-Társulat nemrégiben még sötét 
szobákban szorongott ügynökségét fényes könyvkereskedés 
képében, a melynek polczain megtalálhatjuk majd a ka-
tholikus irodalom minden valamire való hazai és külföldi 
termékét. A helyiségek egész sora nyul be innen a tágas 
udvarba; a könyvkiadó-hivatal termei, csomagoló- és ex-
pediczió-termek, az óriási raktárak, a melyek állvány-
erdején hatalmas garmadákban elrendezve tornyosulnak 
egymás fölött a társulat megbecsülhetetlen szellemi és 
anyagi vagyont kitevő kiadványai: ájtatossági és ima-
könyvek, tankönyvek, iskolaszerek, ifjúsági iratok, népies 

olvasmányok, a katholikus irodalom világhírű remekei, 
pazar fényű díszmunkák, szentképek művészi sokszorosí-
tásban. E villamfénynyel világított tűzmentes helyiséget 
fölvonó-gép köti össze a száraz és szellős félemelettel, 
mely szintén ugyanoly óriási terjedelmű s ugyané kiad-
ványokat foglalja magában krúdában. A sűrűn egymás-
mellett álló állványok sorai között reggeltől estig munkás-
kezek szorgoskodnak, a nap-nap után megrendelt s a 
szélrózsa minden irányába országszerte szétküldendő 
anyagot válogatván ki, a melynek szellemi tartalmát a 
Szent-István-Társulat gyűjtötte össze, a melyet azonban 
még idegen műhelyek öntöttek formába. Ezután a köny-
vek nyomtatását és kötését is a társulat palotájában végzik 
el, melynek a Zerge-utcza felé eső szárnyában most ren-
dezik be az e czélra szánt s korunk színvonalán álló nagy-
szabású műhelyeket. Az uj palota egyelőre még fölösleges 
helyiségeit magánlakók bérlik s igy a társulat beléje 
fektetett s nemes czélokat szolgáló vagyonának legkisebb 
része sem marad gyümölcsözetlenül. 

íme ez nagy vonásokban a Szent-István-Társulat uj 
otthonának képe. A fővárosi és vidéki katholikusok ne 
mulaszszák el az alkalmat, hogy e palotát megtekintsék ; 
ha még szunnyadna bennük katholikus önérzetük büsz-
keségük, föl fog ébredni láttára s nyomában a társulat 
törekvései iránt való érdeklődésük is, a mely hogy ko-
rántsem oly nagy, mint a hogy ezt elvárhatnók, annak 
bizonysága, hogy a tagilletményeinek nagy tömegével és 
értékével s nemes hivatásával egyaránt páratlanul álló 
Szent-István-Társulatnak a hazánkban kilencz millió főnyi 
katholikusok közül alig ötezren tagjai. A katholiczizmus 

! iránt való közöny szomorú jelének tarthatnék ezt, ha nem 
lenne köztudomású, hogy forrongó korunk vásári lármája, 
heves kavarodása a jóakaratú emberek figyelmét is eltereli 
a zajtalanul, a közjóéval együtt az ő érdekükben is mun-
kálkodó intézményekről. A Szent-István-Társulat uj palo-
tájé, mely maga is uj és szélesebb körű működés prog-
rammja, mint a katholikus szellem erős vára bizonyára 
nemcsak ellenségeinek fog feltűnni, hanem a keresztény 
eszmék híveinek is s a tömegesebb pártolás, melyben ez 
utóbbiak, nemes törekvéseivel megismerkedvén, részesíteni 
fogják, könnyebbé teszi majd az önzetlenül működő, buzgó 
vezetői tervezte reformok megvalósulását, a melyek czélja 
a Szent-István-Társulat működési körének a szellemi élet 
összes nyilvánulásaira való kiterjesztése. A katholikus 
magyarság régi fölényét hazájában csak szellemi fölényé-
vel vívhatja vissza ; a keresztény eszmék diadalra jutatásá-
tól várhatjuk csak hazánk jelen siralmas helyzetének 
jobbulását, melybe a keresztény ideáltól elfordult s immár 
maga is megváltás után szomjúhozó korunk erkölcsi és 
politikai romlottsága sodorta. 

Jegyzőkönyv 
az erd. rám. Icath. irodalmi társulat választmányi gyűlés-

ről, 1898. decz. 7 én, Gyulafehérvárt. 
Jelen voltak: Ujfalussy József dr elnök, Tamási 

Áron alelnök, JBálinth Gy. titkár, Vass A. pénztáros, 
Csihj M. ellenőr, Steinitzer E., Pál A , Kóródy P. dr., 
ErŐss J . , Péter J . dr, Wagner S. választmányi tagok és 
Fogarasi János. 

Elnök az ülést megnyitván, a november 23-án tar-
tott ez évi rendes közgyűlés jegyzőkönyvét, mely a r K . a -
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ben szabályszerűen megjelent, hitelesnek jelenti ki, azzal 
az észrevétellel, hogy a pénztári hivatalnak 1897-ik évről 
szóló számadása, mely aunak idején szintén megjelent a 
„KB-sben, a közgyűlés jegyzőkönyvébe is felveendő. Ahoz-
tartásul szolgál. 

Jelenti továbbá, hogy Bass Károly gymn. tanár és 
Kovács Nándor brassói tanitó 1899. jan. 1-től kezdőleg a 
társulat rendts tagjaivá kívánnak lenni. Tudomásul szol-
gál. A titkár utasítást kap, hogy a felvételi okiratok és 
alapszabályok egy példányát nevezetteknek küldje meg. 

Ez után az elnök jelentést kér a nyilvános felolva-
sások rendezésére kiküldött bizottságtól, hogy mennyire 
haladt munkájában ? A bizottság, mely a szept. 26-án 
tartott választmányi gyűlésen kapta megbízatását, nyilat-
kozik s bejelenti, hogy a legközelebbi gyűlésén az első 
felolvasás tárgysorozatát a választmánynak bemutatja. E 
kijelentést a gyűlés tudomásul veszi. 

Ujfalussy J . dr elnök ezután tárgyalás alá bocsátja 
Kóródy P. dr, indítványát a ,K"-s külső alakjának meg-
változtatása és az alapszabályok módosítása ügyében, mely 
indítványa a fent idézett közgyűlés jegyzőkönyvébe fog-
lalva a K-s ez évi 48. számában megjelent és a tagok 
előtt ismeretes. Az indítvány tárgyalás alá vétetvén, elnök 
mindenek előtt annak eldöntését sürgeti, hogy a „K" s alak-
jának megváltoztatása l. szükséges-e, 2. hasznos-e, 3. 
lehetséges-e? Kóródy dr hosszabb megokolással támogatja 
indítványát. A tervezetbe vett tetszetős külső forma 
emelné a lap iránt az érdeklődést, tartalma és a czélszerü 
megoszlás által élénkebbé válnék, hirdetésekből még 
anyagi hasznot nyerhetne a társulat. Pál A. a mostani 
alak megtartását kívánja, Eröss J . a szerkesztőség indít-
ványát támogatja, Péter J . dr egy szerkesztőt és átalakí-
tást sürget, jBálinth Gy. az indítvány pontjait összefüggő-
leg kívánja tárgyalni, mert egyik a másik nélkül ugy is 
kivihetetlen lenne. Ujfalussy dr aggodalmát fejezi ki :iz 
iránt, hogy a ,Közművelődés," mely rendeltetése szerioi, a 
társulat közlönye, valóságos liirlappá alakitódjék. Végül 
szavazás alá bocsátván az indítvány első pontját, a vá-
lasztmány szótöbbséggel a mostani alak fentartását hatá-
rozza. 

Az inditvány második pontja szintén beható eszme-
cserét kelt. Az elnök felteszi a kérdést: Szükséges-e a 
rendes tagsági dijnak 8 koronára való felemelése, mint az 
inditvány kívánja, és ha szükséges, kivihető-e? A tárgya-
lás során némelyek feltétlenül szükségesnek tartják a 
felemelést, ugy okoskodván, hogy a rendes tagok legna-
gyobb része amúgy sem teljesiti azt a kötelességét, hogy 
évenkint legalább egy dolgozatot beküldjön, tehát a jogát 
is elvesziti ahhoz, hogy egész éven át csupán két forintért 
kapja a lapot. Azután figyelemre méltó szempont az is, 
hogy a tagsági díjnak felemelése lehetővé tenné a kivá-
lóbb munkálatoknak megjutalmazását, a mi megint a 
munkakedvet és a lap tartalmasságát előnyösen fokozná. 
Ezzel szemben a más nézetüek ugy okoskodnak, hogy a 
felemelés megrendíthetné a társulatot, a mennyiben lehet 
attól tartani, hogy többen kilépnének. 

Ekkor az elnök egy közvetítő indítványt tesz, hogy 
t. i. a rendes tagsági dij hat koronára emeltessék; ez 
indítványban a választmány eltérő nézetei találkoznak és 
Kóródy dr, visszavonja inditványát. Igy a választmány 
egyértelmüleg hozzájárulván a közvetítő indítványhoz, ha-
tározattá válik, hogy a legközelebbi rendkívüli közgyű-
lésnek ajánlani fogja a választmány a rendes tagok dijá-
nak hat koronára való felemelését. 

Igy az inditvány harmadik pontja tárgytalanná válik , 
és eles k. I 

A negyedik pont az alapszabályok átdolgozását tar-
talmazza. A választmány a revíziót elvben elfogadja és 
annak előmunkálatára egy bizottságot küld ki Kóródy dr, 
Bálint Gy., Erőss J., Péter dr és YVagner S. személyében. 
Egyúttal feladatává teszi a bizottságnak, hogy a jövő 
hó elején tartandó bizottsági gyűlésén tegyen jelentést 
munkálkodása eredményéről, hogy azt onnan a nem 
sokára összehívandó rendkívüli közgyűlés elé lehessen 
terjeszteni. 

Végül az inditvány ötödik pontjához a választmány 
egyértelmüleg hozzájárul. 

Egyéb tárgy nem lévén, elnök a jegyzőkönyv hite-
lesítésére Tamási A., Pál A. és Kóródy P. urakat kéri fel 
és a gyűlést bezárja. K. m. f. Bálinth György. 

titkár. 

V E G Y E S E K . 
— Vaszary Kolos bibornok hgprimás esztergomi 

érsek ur a Ranolder-intézetben levő polgári leányiskola 
igazgatójává Krizsán Mihály pápai kamarást, a közp. 
papnevelő-intézet vicerektorát nevezte ki, a ki a nevezett 
intézetben levő más iskoláknak már évek óta nagytevé-
kenységü igazgatója. 

— A holtkéz adományai. Schuster Konstantin váczi 
püspök ur 20,000 frtot adott Szolnok városának iskola-
építésre, legújabban pedig megígérte, hogy még 4 tan-
termet és más szükséges épületrészeket emeltet az uj 
iskolának. A szolnoki katholikusokban lesz annyi lelki-
erő, hogy még utódaikban is nemcsak áldani fogják a 
nagylelkű főpásztort, de az iskola katholikus jellegére is 
büszkék lesznek. — Zalka János győri püspök ur 1000 
frtot adott a Megváltóról nevezett soproni apáczáknak a 
rendház kibővítésére és óvoda felállítására. 

— Püspök-szentelés lesz f. hó 16-án. Az nap lesz 
István Vilmos szombathelyi segédpüspök ur consecratiója. 

— Az Ut meg van törve. Az Országos Pázmáoy-
Egyesület győri felolvasó estélye nagyon sikerült. Győr 
társadalma meg van nyerve, az ut meg van törve Ma-
gyarország egész kath. társadalmának megnyeréséhez. A 
vidéki felolvasások denique nagyon hatásosak és — hálásak, 

— Görög katholikus parochia Dtbreczenben. 
Eddig tudvalevőleg a debreczeni görög katholikusok pap 
nélkül voltak ; tekintve, hogy az 1600 lélekből álló hit-
község Böszörmény adminisztrácziójára szorult, holott ott is 
2500-an vannak s igy az adminisztráczió gyakran legyőz-
hetetlen nehézségekbe ütközött, Firczák Gyula munkácsi 
püspök ur a közoktatásügyi miniszterhez fordult egy 
debreczeni önálló segédlelkészi állomás szervezése iránt, 
javasolván, hogy a lelkészi állomás javadalmazása a vallás-
alap terhére engedélyeztessék. 

Szerkesztőségi telefon. 
Figyelmeztetés. A ki egész évre fizetett elő s netán véletle-

nül félévre szóló uj czimszalag alatt kapja a lapot, legyen nyugodt, 
mert czimszalagja a második félévre is már ki van szedve. 

Kiadótulajdonos és felelős s7erkesztő: Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 18í 9 Napy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. az.) 



j Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

î szerdán és szombaton. 
I Előfizetési dij : 
\ félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
I Szerkesztő lakása : 
s Budapest, 
I VíM Bajza-utcza 14. sz., 
I hova a lap szellemi 
I részét illető minden 
I küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

kir postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, es 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 EGYHÁZI, TARSA 
Ó T V E N N Y O L O Z A 

Budapesten, január 18. 5. 

c DALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1899. 

„Perge alacriter in coepto two: praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatevi főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati ammi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicavi Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmek es Tanulmányok. Felhívás előfizetésre ! — Főpásztori buzditás a századzáró év hajnalán. — Főpásztori oktató 
levél. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : A lazaristák telepítése Budapesten. — K a l o c s a : Az alakuló keresztény munkásegyesületről. — 
S z é k e s f e j é r v á r : Katholikus egyesületi ház. — S z o m b a t h e l y : A püspök-szentelésről. — B é c s : Az állami népiskola vissza-

térése a vallásos nevelés befolyása alá. — Tárcza. — Kath. Köztevékenység és Egyesületi Élet. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Fe l l i r yá s e lő f ize tés re ! 

Főpásztori buzdítás 
a századzáró év hajnalán. 

Székhelyi Majlátli Gusztáv Károly gróf 
Isten irgalmából és az apostoli szentszék kegyelméből erdélyi püspök. 

Krisztusban kedvelt papjainak és híveinek Áldást és 
Üdvöt az Urban! 

Nagyfontosságú ügyről akarván Hozzátok 
szólani ezen uj-év kezdetén, mindenek előtt hálás 
érzelmeimnek kell kifejezést adnom a karácsonyi 
ünnepekre és az uj-év alkalmával hozzám be-
küldött szives jókivánatai tokért és az értem 
végzet imáitokért . Hallgassa meg a jó Isten 
azokat, mert nagyon is érzem, hogy test i erőm 
nem áll arányban szivem vágyaival és lelki erőm 
is nagyon csekély ama megmérhetlen teendőkhöz 
képest, melyeket főpásztori hivatalom szent és 
múlhatat lan kötelességeimmé te t t és melyekért 
Jézus Krisztus Ítélőszéke előtt be kell számolnom 
egykoron. Támogassatok imáitokkal ezután is és 
ajánljátok püspöki működésemet a legbuzgóbban 
Jézus isteni Szivének és a katholikus egyház 
irgalmas Anyjának, a Boldogságos Szűz Máriának. 

Szivem egész hevével kivánok Nektek is 
igen boldog uj-évet, de kívánja azt Nektek még 
forróbban a mi Megváltónk Jézus Krisztus, ki 
közöttünk él az Oltári Szentségben, mert küzdő 
és ezer veszélyben forgó testvéreitől nem tud 

megválni, mellet tünk áll segitő kegyelmével? 
velünk küzd lá tható és lá thata t lan ellenségeink 
ellen; kezeit nyújt ja , hogy az élet bősz hullámai-
ban el ne merüljünk és mintegy kar ja in hord a 
tá tongó örvények fölött, hogy biztosau elérjük 
a boldog örökkévalóság par t ja i t . 

Ezen Jézus Krisztushoz terelem figyelmete-
ket, különösen ma; midőn ezen század utolsó 
évébe lépünk és sietve ragadta tunk az idő árja? 
által egy uj század felé, mely az előjelek szerint 
talán nagyon válságos lehet ugy az Anyaszent-
egyházra, mint édes hazánkra nézve, vagy ha 
Isten irgalmából nem lenne azzá, bizonyára nagy-
fontosságú az egész kereszténységre. 

Gondoljátok meg, Krisztusban Kedveseim 
hogy az 1900-ik év a legörvendetesebb jubilaeum 
a keresztény világban, mert 19. százados évfor-
dulója ama véghetetlen vigasztaló eseménynek, 
hogy az Isten fia örök szeretetében leszállott e 
siralom völgyébe, emberi természetet öltve magára, 
emberi alakban közeledve hozzánk, hogy a két-
ségbeesés örvényéből kiemelkedve siessünk szerető 
karjaiba és engedjük magunkat megmentetni, s 
á tvi te tni boldog hazánkba, a mennyországba, 
melyből bűneink mia t t kizárattunk. 

Ama nap volt az, melyen az ég angyalai 
ha tár ta lan örömmel lekiálták a földre: Ti boldog 
emberek! „emeljétek fel fejeiteket, mert közel vagyon 
a ti váltságtok." 
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Nincsen évforduló, melyet oly örömmel és 
lelkesedéssel kellene megülnünk, mint ezen 19 
századost és ha már egy földi fejedelem ri tka 
jubileumának méltó megülésére hónapokon át 
készülnek a hű és hálás alattvalók, illő hogy 
Jézus Krisztus, a dicsőség királyának jubileumára 
akár egy egész éven át készülődjünk. 

De készül is a katholikus Egyház erre. Már 
a mult évi negyedik körlevelemben tudat tam 
veletek, hogy e czélból nagyszerű mozgalom 
indult meg mely teljesen méltó az Anyaszent-
egyház isteni fenségéhez. Az egész katholikus 
Egyház, a világ összes keresztényei a hála és 
szeretet ünnepélyes hódolatával akarnak tünte tn i 
Jézus Krisztus a világ Megváltója mellett. 

Krisztusban kedvelt Papjaim és Hi veim! 19 
évszázad alat t megismerhette a világ, hogy Jézus 
Krisztus valóban az élő Istennek fia, a meg-
testesült örök Ige, a világ Megváltója. 

Ezer és ezer módon mu ta t t a meg, hogy ő 
az erős Isten, a népek fejedelme, az összes idők 
királya, a seregek Ura ; hogy 0 az Isten egy-
szülöttje, ki által let t minden, és ki nélkül mi 
sem jöt t létre; hogy ő hatalmas Király, kinek 
jogara terjed a világ minden részeire és a föld-
gömböt kezeiben hordja s azt saját akara t ja 
szerint kormányozza; ki az egyes királyságoknak 
határ t szab • és hatalmuknak korlátot vet ; ki 
parancsol a dühöngő tengernek és bősz haragját 
megfékezi; ki a villámot és dörgést nevénél 
szólitja és az összes elemeket lábai a la t t fogva 
t a r t j a ; ki ledönti a hatalmasok t rón ja i t és szét-
töri jogarai t ; ki előtt minden földi nagyság merő 
porfelleg, melyet egyetlen lehelletével nyom-
talanul a semmibe űz; 

(Vége köv.) 

F ő p á s z t o r i ok t a tó levé l . 
Encyclica quaclragesimalis ill. et rssmi D. Dris Caroli 
Eimely episcopi neosoliensis de zelo et prudentia, nec non 

disciplina ieiunii et abstinentiae. 

(Vége.) 

Zelus non prodest quidquam, si eum non 
dirigit prudentia, solidae disciplinarum sacrarum 
scientiae innixa, „semper quidem zelus absque 
scientia minor efficitur minusque utilis invenitur, 
u t ait S. Bernardus, plerumque autem et perni-
ciosus valde sent i tur ;" prudentiam ergo oret a 
Deo is, qui ardore zeli tenetur, oret instanter 
patrem luminum, legát et consulat sapientes, 

non recedat a manu eius Scriptura sacra reve-
latione divina insignis, frequenterque tera t bio-
graphias imprimis Sanctorum, in quorum cordi-
bus viguit fides, floruit spes, et ardebat Caritas 
multimode et copiose emicuerunt virtutes, con-
tetaplarique quasi potuit Deus, operans zelum 
in cordibus eorum, patientiam in iis fovendo, ad 
uti l i tatem doctrinae instruendo, iam lacrimas poe-
nitentiae in iis excitando. Audiat sapientes anti-
quos. „Ne despicias narration em presbyterorum 
sapientium, et in proverbiis eorum corversare," 
ab ipsis enim discet sapientiam et doctrinam 
intellectus, — „non te praeterat narrat io seni-
orum, quoniam ab ipsis disces in tempore neces-
sitatis dare responsum." Qui autem prudens per-
manere desiderat, consignabit in libro experien-
tias suas, doctrinamque aliunde partam, „nulla 
dies praetereat sine linea, quod notare hodie 
neglexisti, perdidisti, et iam eras perditum defle-
visti," ait Sapiens. — Luceat zelus noster plus 
exemplo quam verbo, progrediendum enim erit 
nobis irremisse, ne remaneamus, dicente S. 
Augustino: „Semper tibi displiceat id, quod es, 
u t possis pervenire illac, ubi necdum es, si enim 
tibi ipsi complacuisti iam remansisti, oremus 
constanter oremus, ut det nobis Deus spiritum 
sapientiae et intellectus, fortitudinis et cousilii, 
spiritum scientiae amorisque Dei, quibus virtuti-
bus prudentes, zelosi, Deo chari, fidelibusque 
nostris utiles evademus." 

Prudentia spiritu sapientiae sustentatur, quid-
quid enim praesuscipis, ut scopum assequaris, déli-
béra animo, a passionibuslibero, coram Deo, et quae 
deliberasti, perfice absque mora, securus in eonfi-
dentia tua erga Deum. Opere perfecto, age Deo 
gratias, illi soli honor et gloria. Si incassum 
laborasti, ora Deum, ut quod non potuisti modo, 
possis aliquando, id enim sapientis est consilium. 

Prudentia velut spiritu consilii te docebit 
perpendere omnia, comparare praesentia, prae-
ter i ta ac futura, perpendere media vimque medio-
rum. Indiges consilio ? a sapiente tale perquire, 
ast noli consiliari cum eo, qui tibi, ubi potest, 
insidias struit, omnis enim consiliarius talis 
non tua, sed seipsum quaerit ; pro consilio virum 
adhibe tibi in bono consentientem. Adulatores 
procul remove, et vis doctior fieri, consule pru-
dentes, vis fortior fieri, consule potentes, pacem 
vis habere, consule eos, qui communem tecum 
actionem habent, ut ait S. Bonaventura. — Con-
silium ne cape contra Superiorem, consilium 
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nullius sperne, sequere optimos. Lustra acta 
Martyrum, ut fortes in fide Martyres videas, et 
cum forti tudo animi magnos exhibuit semper 
omni loco et aevo viros, magna eos secuta est 
turba invidorum diversissimorum item inimi-
corum; si ergo fortis animo apparere desideras, 
pati disce, fortis est omnis auxilio Dei. Hos tarnen 
fortes magis admiratur, quam sequitur vulgus, 
et cum vulgo sit t ibi commuiliter agendum, 
spiritum fortitudinis prudentia tua a Domino 
quaerat, ut te nunquam vitiosis accomodes, nec 
eorum vitia dissimules, minime talium favores 
aucupari contendas. — Et si pacato vultu eos 
i terum i terumque monuisti, qui gregi tuo quoquo 
demum modo periculum minan tur : extollat te 
prudentia in coelos, et inclama illos: non licet 
tibi hoc facere ! et morere cum Joanne, habe-
bisque fructum, in coelo centuplum, quem tibi 
t r ibuet iudex Christus. 

Prudent ia per scientiam acquir i tur; disce 
ergo, et dein doce in spiritu Ecclesiae tuae 
semper, ipsa est sciens veritatis, quae vicit 
mundum. Doce non in doctis humanae sapientiae 
verbis, sed in spiritu veritatis, verba sapientiae 
humanae foliis sunt leviora caclucis, verbum 
autem Domini manet in aeternum ! Prudentia te 
instruet doctas hypotheses audire et ponderare, 
an veritati, quam te quaerere vocatio monet, 
consonae sint. Et cum Creator Spiritus, unus 
idem que sit Deus, unam oportet esse viam. quae 
ad eum ducit, banc viam sequere, hac via dirige 
fideles tuos, inclamitante quantumcunque, quali-
tercunque mundo semitam a Deo deviam 
insequente. 

Prudentia et pietas! Nemo vere prudens, 
nisi pius sit, pius in spiritu Deo coniunctus, 
secundum praecepta Dei vitam suam componens. 
Pietas haec ad omnia utilis, ut proverbium dicit, 
tibi necessaria est, est enim haec pietas, tes tante 
S. Ambrosio, tr ibunal iustorum, portus indigentium, 
ref'ugium pauperum, reconciliatio peccatorum, est 
anima pastoris. Haec pietas formabit te in virum 
perfectum, qui sciat gaudere cum gaudentibus, 
flere cum flentibus, amare cunctos. odisse 
neminem, misereri omnibus, parcere cunctis, 
sustinere omnia, allicere omnes, repellere nemi-
nem, qui magis studet amari quam timeri, quem 
reverentur omnes, obque reverentiam offendere 
cavent ; a quo tristis recedet nemo, qui dat cito, 
sciens, bis talem dare, qui dat cito. Haec est 
prudentia pia, prodesse omnibus; datur enim et 

prudentia carnis, quae non per carUatem, sed 
per Studium commodi proprii operatur. hanc 
prûdentiam mundi fuge, nec enim aliud talis 
prudentia intendit, quam abuti aliorum imbecilli-
täte, prudentia haec contraria est sipiritui pietatie. 

Prudent ia tandem, quae sic intendit omnibus, 
ut adsit singulis, sic adest singulis, ut simul 
omnibus nunquam desit, sic summa regit, u t 
ima non deserat, sic imis praesens est, ut a 
superioribus non recedat, sipiritu timoris Domini 
acquiritur. Tim ere Deum est ex amore in Deum 
angustiari, ne offendamus Deum, Ipse enim est 
adiutor noster, protector noster, cornu salutis 
nostrae, susceptor noster, cui subiecta est in 
humili tate anima nostra, initium et virtus 
sapientiae nostrae est t imere Deum. Qui t imet 
Deum, terribilis fit malis; qui non amplius t imet 
Deum, talis ab omnibus merito t imendus est, 
mucro anceps haeret in manibus talis ad effun-
dendum sanguinem praepotent is iusti, et qualis-
cumque imaginarii adversarii, imo et amici. Quo 
igitur amplius evilescit t imor Domini in populo, 
quo pluries sentimus horrendas talis evilescentis 
t imoris Domini sequelas, tu cum omni domo tua, 
qui sunt fideles tui, t ime Deum, esto in magnis 
et arduis operibus humilis t imens Deum ! Si 
enim, ait Ecclesiasticus, non in t imoré Domini 
tenueris te instanter , cito subvertetur domus 
tua. Securitas, quam tibi ingerunt vires tuae 
propriae, mater est peccati ; t imor solum Domini 
radix est et custos omnium bonorum, in t imoré 
Domini dabitur tibi fort i tudo relinquendi omnia 
quae possides, superandi adversa, sustinendi 
mortem ipsam, et quod amplius, vincendi t e 
ipsum. 

Zelus ergo prudentia suffultus repleat cor, 
animumque tuum in servitio Domini, cui t e 
dedicasti, servum torpentem abominabitur Deus, 
nec enim ad ullum utilis est laborem, qui non 
zelanter talem suscipit. Motor laboris est zelus, 
fructus autem laboris praemium est ae ternum; 
qui non zelat, manet in morte, servus inutilis 
est. Quanto studio currit mundus, et ii,, qui de 
mundo sunt, ut corruptibile assequantur prae-
mium; an non horum exemplo movebitur 
pastor animarum, et procedet cum zelo ut prae-
mium reportet incorruptum, vi tam quippe aeter-
nam pro se, et omnibus curae suae concreditisl 
dum adhuc est tempus merendi, usque dum omnes 
recipient mercedem suam a iusto iudice pro zelo 
suo, quo eidem servierunt. 
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In his igitur estote, haec meditemini, ut 
profectus Yester manifestus sit omnibus; seu sic 
in illis tot i estote, ut omnes cognoscant zelum 
Yestrum et verbum doctrinae, quo illud praedi-
catis, aut prout Theophilactus dicit, pietatem et 
doctrinam Vestram. In his estote tot i praeprimis 
diebus his sacri ieiunii, quod ipse Dominus 
exemplo suo ordinavit, Ecclesia semper sancte 
servavit, praecipuumque askeseos medium consi-
deravit, quo tarnen hodie mnlti porro ad choreas 
abutuntur. A stricto rigore remisit amor Ecclesiae 
iam multa, servate id, quod praecipitur, sancte, 
et ut a fidelibus quoque servetur, agite pro 
Vestra pietate, Yestroque exemplo. Ii itaque, 
qui et volunt et possunt, servent disciplinam 
Ecclesiae, ii autem, qui et imbecilles sunt, nec 
disciplinam strictam ieiunii servare valent, tales 
se ab esu carnium feriis II., III., V. et Dominicis, 
ad prandium et quod remanet ad coenam, ab-
stinere non sunt obligati, nec tarnen cibos 
carnales cum cibis ieiunalibus diebus dispensatis 
miscere talibus licet. A feria IV. maioris hebdo-
madae nec carnes edent, nec pinguedinem suillam 
adhibebunt dispensati, operibusque misericordiae 
dispensationem talem compensabunt. 

Neosolii, festo Circumcisionis D. J. Ch. 1899. 
Carolus m. p., 

Eppus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 13. A lazaristák telepítése Buda-

pesten. — 
A katholikus közönség nagy részének bizonyára 

már volt alkalma egyet-mást hallani ezen, amennyire 
üdvös, ép oly szükséges mozgalomról. Közel hat éve 
annak, hogy Istenbe vetett bizodalommal az ügyet meg-
indítottam. Támaszom egyedül a jó Isten volt és az a 
tudat, hogy annyi lélek üdve széles e hazában s főképp 
a rohamosan terjedő székesfővárosunkban nem lehet kö-
zönyös dolog sem a fő- és alpapság, sem maguknak a 
hivőknek szemében sem. 

Az ügy sürgős volta meglátszott csakhamar s a szán-
dék tisztaságát a jó Isten áldása kisérte; mert alig hogy I 
ez irányú szerény felhivásom az országban elhangzott: 
csakhamar egy magát megnevezni nem akaró jótékony 
kéz 16 ezer forintot küldött kezemhez, azzal az óhajjal, 1 

bárha példája vonzóvá lenne ! S lett is, mert azóta a nél-
kül, hogy bárhol csak egy szóval is alkalmatlankodtam 
volna, az első tőke a többi befolyó ajándékokkal s egy 
telek szerencsés eladásával 40 ezer forintot fölülhaladó 
összeggé növekedett, nemcsak, hanem a székesfőváros 
tanácsa jóvoltából egy megfelelő telekhez is jutottunk; 
nem ugyan ingyen, hanem mérsékelt áron, kedvező föl-
tételek alatt. Igaz, hogy e telket még nem mondhatjuk 

magunkénak, mert a belügyminister ur, minden ez irá-
nyú jóakarata daczára, még nem erősítette meg a székes-
főváros ezen intézkedését, de reméljük, hogy nemsokára 
ez is megjön, s akkor a katholikus közönség s főkép a 
székesfőváros híveinek buzgó közreműködésére támasz-
kodva, megkezdjük az ügy végleges lebonyolítását; ille-
tőleg először a ház, azután a templom fölépítését. Szent 
József és szent Antal, kik eddig is kiváló módon segít-
ségünkre voltak, akkor még inkább fogják velünk érez-
tetni hathatós pártfogásukat s bebizonyítják, hogy nem 
hiába bízik bennük, aki hozzájok fordul. 

Elhiszszük és belátjuk, hogy a katholikus adakozó 
közönség most ugyancsak igenybe van véve ; de azt is 
belátja mindenki, hogy ha a lelki életet föl akarjuk 
ébreszteni, vagy ha az fölébredt, azt fönn akarjuk tar-
tani, ahhoz főkép jó szerzetes rendekre van szükségünk. 
A katholikus közönség előtt ez állítást fölösleges hosz« 
szasan bizonyítanom, s hogy a lazaristák csakugyan buzgó, 
jó papok, azt ugy széles e hazában, mint a székfőváros-
ban is igen sokan tudják, mert tapasztalták. 

A jelenleg oly dicsérendő mozgalmat előidézett 
Orökimádás temploma is a mi ügyünket nemcsak hogy 
nem teszi fölöslegessé, hanem még kívánatosabbá, mert 
ahol imádók, ott gyónok is vannak, ezeknek pedig gyón-
tató atyákra, lelki vezetőkre van és lesz szükségük ; lévén 
pedig ez az Orökimádás temploma egy női szerzetnek 
szánva, e körülmény csak még inkább egy jó férfi szerzet 
betelepítését teszi szükségessé, lévén ez idő szerint ugy a 
szerzetes, mint a világi papság, mely jelenleg Budapesten 
működik, ugy is a lehetőnél is jobban igénybe véve. 

Amidőn e jelentést a katholikus közönség becses 
figyelmébe és jóindulatába ajánlanám, még csak azt kell 
megjegyeznem, hogy ügyünket ugy a nagyméltóságú püs-
pöki kar, a bibornok-herczegprimás ő eminencziájával az; 
élén, mint a magas kormány is helyeselte, illetőleg meg-
erősítette. A belügyminister ur pedig 58255. sz. alatt a 
gyűjtésre engedélyt is adott. 

A befolyó kegyadományokat átveszi és hirlapilag 
nyugtázza Bundala Mihály, 

pápai t. kamarás, a központi papnevelő 
lelki-igazgatója, 

mint a gyűjtő-bizottság pénztárosa, Buda-
pesten, központi papnevelő. 

Kalocsa. Az alakuló keresztény munkásegyesületről. — 
A tervbevett kalocsai és kalocsavidéki keresztény 

munkásegyesület ismét egy lépéssel közelebb jutott a 
megvalósuláshoz, a mennyiben folyó hó 8-án délelőtt 10 
és fél órakor már alakuló gyűlését is megtartotta. A városi 
elöljáróság, különösen Brandtner György főjegyző és 
Stulits Antal biró a legnagyobb készséggel engedték at 
e czelra a városháza tanácstermét, miáltal az előkészítő 
bizottságnak azon alapelve gyakorlására nyújtottak szives 
segítséget, mely szerint a munkások helyzetének javításá-
ban minden erre hivatott tényezőnek vállvetve kell közre-
működnie. A közigazgatási hatóságot Almássy Károly tb. 
főszolgabíró ur képviselte, kinek megérkezésekor Brandt-
ner György, Stulits Antal és a városi előljáró urakon 
kivül már egybegyűltek az előkészítő bizottság tagjai 
közül : ngos Zittl Róbert kanonok plébános, Petrovácz 
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József igazgató, Sztára József, Berauer József, Kopping 
Jakab képezdei tanárok, Kurcz Adolf hitoktató, Zgama 
Károly, Ámon Pál theol. tanárok. Mire a munkások — 
számra 350-en — elhelyezkedtek, Petrovácz József, mint 
elnök, pont féltizenegykor megnyitotta a gyűlést és röviden 
kifejtette a megalakítandó egyesület czélját, mely nem 
más mint a munkások szellemi és anyagi helyzetének 
törvényes uton való emelése a politika teljes kizárásával. 
Erre Ámon Pál, mint az előkészítő bizottság előadója fel-
olvasta az egyesület alapszabálytervezetét, melyet az alakuló 
gyűlés kifogás nélkül magáévá tett. Az alakuló gyűlés 
erre megválasztotta: I Alelnökül: Berauer Józsefet. II. 
Alelnökül: Király Mártont. Pénztárosul: Szabadi Istvánt. 
Ellenőrül: Horváth Jánost. Könyvtárosul: Kopping Jaka-
bot. Választmányi rendes tagokul : Petrovácz Józsefet, 
Pethő Mihályt, Sztára Józsefet. Korsós Józsefet, Kurcz 
Adolfot, Farkas Istvánt, Csóti Mihályt, Katona Ferenczet, 
Mezei Mártont, Nagy Tamás Istvánt, Nagy Farkas Gergelyt, 
Kákonyi Ferenczet. Póttagokul: Katona Istvánt, Kis 
Somogyi Jánost, Balaton Sándort, Kapitány Istvánt. A 
megalakult egyesület erre az elnök felhívására elsősorban 
Császka György ő exczellencziájának fejezte ki határozati-
lag lelkesülten köszönetét, kinek magas pártfogása és 
nagylelkűen megigért támogatása nélkül még a kezdet 
kezdetéig sem jutott volna. Végül Király Márton mondott 
köszönetet Petrovácz Józsefnek az elnöklésért, mire a 
gyűlés a legnagyobb rendben feloszlott. Egy magát meg-
nevezni nem akaró polgártársunk 25 forintot ajándékozott 
a keresztény munkásegyesület betegsegélyző pénztára 
javára. 

Székesfejérvár, jan. 2. Katholikus egyesületi ház — 
építését sürgeti a „Fej. N.41 „Építsünk hajlékot" cz. lel-
kes következő vezérczikkében : 

A belvárosi katholikus kör, ez a virágzó, egyre gya-
rapodó, erőben gazdag társadalmi intézmény kénytelen 
volt legutóbb kölcsönkérni a czisztercziták dísztermét, 
hogy felolvasó estét tarthasson. 

Tulajdonképen nincs ebben semmi különös dolog, és 
mégis be kell vallanunk, hogy bizonyos röstelkedés fogott 
el bennünket, a mikor ezt tudomásul vettük, s egyben 
mintegy önkéntelenül fölmerül előttünk a kérdés : miért 
nincs hát már saját hajléka a körnek, a mikor a rég föl-
vetett idea megvalósításának megvolnának az eszközei ? ! 

Szinte hihetetlen, hogy az a hatalmas erő, mely a 
megye s a székváros katholikus társadalmában katholikus 
köreink s egyleteinken rejlik, nem tudott még központot 
teremteni magának, a mely mintegy szilárd összetartó 
kapocsát képezné az együtt működésnek s hivatva volna 
irányt adni társadalmi téren a katholikus törekvéseknek ! 

Hihetetlen, de sajnálatos való, hogy olyan városban, 
mely bővelkedik a katholikus akczió tényezőiben, a mely-
nek falai közül csak nem is nagyon régen országra szóló 
hatalmas katholikus mozgalom indult meg s diadalt is 
aratott, a mely szellemi téren is meg van áldva a tehet-
ségek egész gárdájával, a melynek van katholikus sajtója, 
— mondom, hogy ilyen városban szét van forgácsolva az 
erő, szétdarabolva a test, melynek egy-egy része körök 
vagy egyletek alakjában nyomorúságos kis helyiségekben 

kénytelen magát megvonni s érezni akárhányszor az elhá-
ríthatatlan nehézségeket, melyeket terjeszkedni vágyó erői 
elé az összeszorult helyzet oda gördit ! 

Mi más volna egyszeriben a helyzet, ha megvalósu-
lást nyerne végre a szép terv, amely nem más, mint 
megteremtése a megyei katholikus centrumnak, fölépítése 
egy minden igényeknek megfelelő körháznak ! 

Ez volna a sziv, melynek lüktetése mindig friss vért, 
életet lövelne a tagokba s óriási mértékben gyarapítaná 
az egész test erőit. 

Kiszámíthatatlan előnyöket látunk biztositva a kör-
ház fölépítésében, rizikót pedig abszolúte nem veszünk 
észre. 

Tudtunkkal meghaladta már a 13 ezer frtot az ösz-
szeg, mely a házépítés czéljaira eddig már összegyűlt. 
Hisz ez a summa csaknem elegendő a már kiszemelt csa-
torna-parti telek megvásárlására! Az épités már gyerek-
munka, mert tudjuk, hogy bármely pénzintézet szívesen 
megadja ehhez a szükséges amortizácziós kölcsönt. A 
teher nagy lesz, az bizonyos, mert az épületnek impozáns-
nak, terjedelmesnek s a czélnak teljesen megfelelőnek kell 
lenni, de ez ne okozzon aggodalmakat senkiben. Ha majd 
idővel látjuk az óriási előnyöket, melyeket az épület 
nyújtani fog, eltörpülnek szemeink előtt a szemben álló 
terhek. 

Szerény nézetünk szerint helyet kell készíteni az 
épületben nemcsak a belvárosi katholikus körnek, hanem 
egyúttal a katholikus legény-egyletnek is, amelynek mos--
tani vergődése a silány helyiség miatt igazáu szánalmas. 
Az arányok megszabásánál azonban számítani kell a két 
társadalmi intézmény rohamos gyarapodására, nehogy 
ugy járjunk, mint a közoktatási kormány járt a buda-
pesti műegyetemmel, amely néhány esztendő alatt haszna-
vehetetlenné vált a szűk volta miatt. 

Helyet kell adni továbbá egy létesítendő megyei 
szövetkezeti központi raktárnak, a melynek szüksége 
voltát nem igen kell bizonyítani. A fővárosi központ 
tulajdonképen csak direktívákat ad majd, megyei köz-
ponti raktárt azonban a megye székhelyén kell létesíteni, 
már pedig hol volna az jobb helyen, ha nem a mi saját 
hajlékunkban. Az u j körház ilyenformán nemcsak a 
megyei katholikus mozgalmaknak volna központja, ha-
nem közgazdaságilag is annak tekinthetné a katholikus 
polgárság. 

Az öröm megdobogtatja szivünket, ha a pillanatra 
gondolunk, a mikor beköltözünk a mi hajlékunkba. De 
hol van még az a pil lanat?! Sajnos, ugv tapasztaljuk, hogy 
az a lelkesedés, mely kath. társadalmunkat annyira jellemzi, 
mintha szunnyadoznék ennél a? üg\nél! Pedig a czél oly 
szép, az eredmény oly kecsegtető, hogy minden erőnkkel, 
egész odaadó buzgalmunkkal rajta kell lennünk, hogy 
minél hamarább élvezhessük annak a nagy pillanatnak 
gyönyörűségeit. 

De talán homályosabb színben látjuk a helyzetet, 
mint a milyen az valóban s valóban örömünkre szolgálna, 
ha a közel jövő akcziója ráczáfolná gyengéd szemre-
hányásainkra. S hisszük is, hogy részünk lesz a czátolat-
ban, mert a mely ügy mellett oly lelkes, fáradhatatlan 
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alakok állanak, mint a milyenek Mayer Károly kanonok *) 
s az ő lángoló szivü társai a munkában, kétséget sem 
szenved, hogy azt az ügyet fényes eredmény, teljes diadal 
fogja koronázni! 

Ugy legyen! 

Szombathely, jan. 15. A püspök-szentelésről. — Dr 
István Vilmos ur ő méltóságát f. hó 15-én reggel 
x/29 órakor kezdődő szertartással szentelte fel megyés 
püspök ur ő méltósága püspökké. Mint asszisztáló püs-
pökök, dr Steiner Fülöp székesfehérvári megyés püspök 
és Kutrovácz Ernő győri segédpüspök urak szerepeltek, 
kik tegnapelőtt délután a 3 órai vonattal érkeztek váro-
sunkba. A pályaudvaron dr István Vilmos segédpüspök 
ur és Vidos Lajos püspöki titkár fogadta a magas ven-
dégeket. Itt emiitjük meg, hogy egyházmegyénk segéd-
püspöke a felszentelést megelőző lelki szentgyakorlatot 
Pilis-Csabán végezte ft. P. Lollok József lazarista atya 
vezetése mellett. 

A lelkes „Sz. U." a következő hódolattal köszönti 
a legifjabb magyar püspököt a püspöki méltóságban : 

István Vilmos dr ! 
Püspökké való felszentelésének napján tisztelettel 

köszöntik őt nemcsak az egyházmegyei papság, hanem 
mindazok, a kik munkás, egyszerű életének tanúi 
voltak. 

Mi is leteszszük tiszteletünk és ragaszkodásunk 
adóját az uj főpap elé, a kinek életében már eddig is 
valóság volt a püspök-szenteléí rítusának amaz igéje, 
hogy „gyűlölje a kevélységet, szeressa az alázatosságot, 
az igazságot; ezt soha el ne hagyja, megszédítve akár a 
hízelgéstől, akár a félelemtől, ne tegye a világosságot 
sötétséggé, vagy a sötétséget világossággá; ne mondja a 
rosszat jónak és a jót rossznak." 

És kérjük az | E g Urát, hogy malasztjával tegye 
áldásos gyümölcsökben foganatossá az uj főpap püspöki 
méltóságát. 

Ad multos annos ! 

BéCS, jan. 11. Az állami népiskola visszatérése a 
vallásos nevelés befolyása alá. — 

E nevezetes fordulat jeléül tekinthető a bécsi her-
czeg-érsek, Gruscha bibornok főpásztori körlevele a fő-
egyházmegye területén levő valamennyi kerületi iskola-
tanácshoz. A főpásztori levél meghatározza a vallásos 
gyakorlatokat, melyek a nép- és polgári iskolák tanulóira 
általánosan kötelezők, s melyekre az ifjúság az iskola 
által vezetendő. A főpásztori levél intézkedik: 1. az isko-
lai imádságokról, 2 a közistenitiszteletekről. 3. a szent-
ségekhez való járulásokról, a 4 a körmenetekben való 
részvevésről. Ez intézkedés szerint az iskoláknak ezután 
imádságosabbaknak kell lenni, mint eddig, s pénteken egy 
külön imát kell elmondani. Az iskolásokat nemcsak isko-
lás napokon, de vasár- és ünnepnap is tartoznak a taní-
tók templomba vezetni s az istenitisztelet alatt vallásosán 
gondozni. Szóval, a jelszó itten is: A'issza az Istenhez! 

*) Mayer kanonok ur hatalmas buzditó beszédet tartott a 
székesfejérvári vizivárosi. kath. kör legutóbbi közgyűlésén. 

A Ii. szerl\ 

T Á R C Z A . 
Ä szeretet könyve. 

I r t a : Violet Gyula, áldozó-pap. 

— Mutatvány. — 

(Folytatás.) 

4. Szeretetre vagyunk. 

Lehetetlen nem gondolkozni azon, hogy honnét 
jöttem, hová megyek s mit akarok itt. Ki sem kérdezte, 
akarsz e élni; ki sem kérdezi meg akarsz-e halni. A hit-
telen tudomány hamar kész a felelettel : finomult állat 
vagy, porrá leszesz. Ha por lesz belőlem, miért remélem 
ez élet után a boldogságot? Hogyan került a szivembe az 
az el nem nyomható vágy a boldogulás után ? 

Nem az a felelet elegit ki, hanem amit a hit ád: 
Isten teremtett ; hozzá kell menned. Isten teremtett, mert 
szeret téged; hozzá mégy, ott örökké boldogulsz, mert 
szeret a Hatalmas. Hozzá — a Legszentségesebbhez csak 
a szent juthat ; szent pedig, aki szeret. Aki szeret, mindent 
megtett, amit kell, mert az írás szerint (Róm. 13, 10.) : 
„A törvény teljesítése a szeretet." 

Erre a szeretetre vagyunk mi itt. 
Be akarod tölteni hivatásodat? Szeretned kell csupán 

s mindent megtevél. 
Nem kell gazdagság, nem kell kincseket gyűjtened. 

Pedig hányan vannak, kik azt álmodják, hogy erre van-
nak, ez az életük hivatása ! Szerencsétlen ! ha meghalsz, 
mondd meg igazán, kincseidből mit viszesz magaddal? 
Jönnek a nevető örökösök, kik alig várták, hogy behunyd 
szemedet, szerte ragadják keserves nélkülözésed gyümölcsét. 

Látod, ha takarékosságodhoz piczi igaz szeretet 
szegődött volna s te nem gazdagságod szaporulatán örültél 
volna, hanem azon, hogy mentül inkább szaporodnak azok, 
kiknek könyüit feltörülte irgalmasságod, ők azért imád-
koztak volna, hogy mentül hosszabbra nyúljon életed, s 
halálod után nem nevetni, de az igaz részvét könyeit 
elsirni gyűlnének koporsódhoz. 

Szeretetre vagy teremtve, mert szeretet nélkül semmi 
vagy. Kemény ige ez, de igaz. 

Szeretet nélkül nincs élő hit. Szeretet nélkül nincs 
való reménység. Mid van há t? ! . . . 

Szeretet nélkül nem lehet erényt elképzelni. Szeretet 
a szülőanyja-táplálója minden erénynek. Mi vagy erény 
nélkül ? ! . . . 

Az erények legnehezebbike, a szüzesség, halljad, mivé 
silányul szeretet hián. Sz. Bernát mondja: „Szeretet nélkül 
egy erénynek sincs értébe. Maga az erénynek legszebbike, 
a szüzesség is, hasonló szeretet nélkül a lámpához, mely-
ben nincs olaj. Vedd el az olajat s. a lámpa nem világit; 
vedd el a szeretetet s a szüzesség nem fog többé tetszeni." 

Mi vagy szeretet nélkül, hallgass, ne rám, de az 
Isten sugallatával irott könyvre: „Legyen bár jövendölő 
tehetségem és tudjak minden titkot és tudományt ; legyen 
bár oly teljes hitem, hogy a hegyeket áthelyezhessem, ha 
szeretetem nincs: semmi vagyok. Osszam el bár a szegények 
táplálására minden vagyonomat és adjam át testemet, ugy 
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hogy égjek, ha szeretetem nincs: mit sem használ nekem. 
(I. Kor. 13, 2 - 3 . ) 

Semmi vagy szeretet hiáo, szeretettel pedig minden. 
A teremtés koronája, az Úristen barátja, gyermeke, a 
mennyország örököse. Ha nem tudsz lélekzeni, elpusztulsz: 
ha nem szeretsz, elvész a leiked. 

Ha az Úristen nem szeret, ma sem vagy. 0 boldog 
volt, véghetetlen boldog magában nélküled. De 0 szere-
tett, szeretetből teremtett, szeretet kiván és szeretetével 
örökre boldogít ott túl. 

Szeretetre vagyunk tehát legfőbb fokban egyesegyedül. 
Nem is olyan nehéz a szeretet parancsának betöltése ! 

Akarni kell csupán : „Más jó cselekedetnél mentegetőz-
hetni — tanit sz. Jeromos, — de azt ki sem mondhatja, 
hogy nem tud szeretetre szert tenni. Mondhatod : „Nem tudok 
házasságon kivül élni ; vagyonomat nem oszthatom szét 
a szegények közt ; de mondhatod-e : En nem tudok szeretni ? 
Nem tehetsz csudákat, nem támaszthatsz föl halottakat; 
de szabad-e mondanod: Én nem tudok szeretni?" 

Egy izben sz. Egid igy szólt Bonaventurához : 
— 0 , mily szerencsések vagytok ti, tudósok, Isten 

titeket a legfölségesebb ajándékokkal halmozott el, ame-
lyekkel neki sokoldalulag szolgálhattok s előmozdíthatjá-
tok sz. neve dicsőségét az emberek között. Mit tehetünk 
mi, szegény tudatlanok, az 0 dicsőségére ? 

— Mit tehettek ? Egyet biztosan : szerethetitek Ot 
teljes szivetekből? S ez az, ami neki egyedül tetszik. 

A szeretet a legegyszerűbb és legfölségesebb tudomány 
azt az egyet mindenki tudhatja, mert hisz velünk születik 
e tudomány s az élet áradatában mindig nő, ha ápoljuk. 
Természetét öli meg, aki nem szeret. Itt a földön, az ég-
ben mindenkinek szeretői kell. Lenn a pokolban nincs 
már szeretet. 

Marie Jenna érdekes álmot beszél el, melynek veleje 
egészen összhangzó az igazsággal. 

— „Az Isten megmutatta a messze távolból nekem 
is a fájdalmak városát, hol a kárhozottak szenvednek. 
Lelkem a menny örömeitői áradozva, végtelen szánalomra 
lágyult s esdve kértem az Urat, hogy 0 — az irgalom 
Atyja — irgalmazzon nekik. Es imádságom ép oly benső-
ségteljes volt, mint aminő végtelen az ő fájdalmuk. 

Ekkor igy szólt hozzám az Isten : 
— Menj és oszd szét köztük irgalmasságomat. 
Repültem járatlan utakon, amelyeket halandó nem 

érintett soha. A mélységből zavaros, ijesztő lárma hangjai 
törtek föl átkokkal és sikoltásokkal keverve. Zörgettem 
a sötét örvény ajtaján s a pillanatnyi meglepetés csöndjé-
ben bekiáltottam : 

— Tudtok-e szeretni?! 
Mélységes hallgatás. Azután éktelen zsivaj a hangok 

összeségéből : 
— Nem, ó mi nem tudunk szeretni! 
A halálos aggodalom verítéke gyöngyözött arczomon. 

Nem tudtam, hogy mit csináljak az Isten irgalmasságával. 
Végre még egyszer összeszedtem minden lelki erőmet s 
túlharsogtam a lármát: 

— Legalább akartok e szeretni?! 
Néma csend. Azután ismét az előbbi za j : 
— Nem, ó mi nem is akarunk szeretni! 

Imádva borultam le az én igazságos Istenem előtt 
és megértettem, hogy miért nem tud leszállani végtelen 
irgalmasságával a gyűlölet e sötét hazájába." 

Csak a pokolban nincs tehát szeretet. Akik oda jut-
nak, azok nem is tudnak, nem is akarnak szeretni. Rette-
netes a pokolnak szenvedése-kinja. Azt hiszem, mégis az 
teszi pokollá a poklot, hogy ott nincs többé szeretet. Az 
a szerencsétlen, aki odajut, kifordul természetéből, szere-
tetre teremtett szive csak gyűlölni tud már. 

Szeretetből szeretetre teremtett minket az Ur ! 
Nincs más rendeltetésem, parancsom a szereteten 

kivül. 
Ha szeretek : mindent megtettem. Ha szeretek : meg-

szentülök, üdvözülök. (Folytatjuk.) 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
— Az Országos Pázmány-Egyesület választmánya 

tegnapelőtt este 6 órakor ülést tartott az egyesületnek 
Gvöngytyuk-utcza 3. sz. a. levő helyiségeiben. Az ülésen 
folyó ügyek intéztettek el, majd tagfölvételek eszközöl-
tettek. Az 0 . x\ E. közgyűlése január 26-án lesz. 

— A Budapesti Katholikus Kör e hó 18 án, 
este 6 órakor saját dísztermében (Molnár-utcza 11.) a 
következő műsorral tartja hatvanhatodik felolvasó.estélyét : 
Az örök emberről. Huttkay Lipóttól. A földön és a 
csillagok közt. (Elbeszélés.) Cyprian-tói. — Elbeszélés 
Krúdy Gyulától. — Ostorpattogás. (Humoreszk.) Czenner 
Lajostól. 

— A Budapesti Katholikus Népkörben Esterházy 
Jenő Jézus-társasági atya f. hó 8-tól 15-íg este félnyolcz 
és kilencz óra között lelkigyakorlatokat tartott, melyeknek 
végeztével a tagok vasárnap a szent gyónás- és áldáshoz 
járultak. Vasárnap este, a befejezés alkalmával. P. 
Mészáros Kálmán, Ferencz-rendi áldozár a Népkörnek 
buzgó elnöke, szép alkalmi beszédben köszönte meg szives 
fáradozásait P. Esterházynak és a kör nevében emlékül 
Jézus szent Szive képét ajánlotta fel neki. 

H I V A T A L O S . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-
terjesztésére Laky Demeter premontrei kanonoknak és 
csornai perjelnek a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett 
rajki czimzetes prépostságot adományozom. 

Kelt Bécsben, 1898. évi deczember hó 20-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Dr Wlassics Gyula, s. k. 

V E G Y ESEK. 
*** A budapesti központi papnevelő intézetben 

Vaszary Kolos bibornok hgprimás és esztergomi érsek ur 
ő emja a pozsonyi kanonokságba emelt dr Való Simon 
helyett 1-ső tanulmány felügyelővé és könyvtárossá dr Purt 
Iván eddigi 2-ik tanulmány felügyelőt léptette elő. Az igy 
üresedésbe jött 2-ik praefectusi állásra dr Glattfelder 
Gyu!a fővárosi hittanárt nevezte ki. A távozó után szivé-
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lyes vale-1 küldünk, az uj praefectusoknak pedig legjobb 
kivánatainkat nyilvánítjuk. Salvete ! 

— Szilágyi Sándor, t. egyetemi könyvtárigazgató halála 
alkalmából, a jólelkű és kedves modorú férfiú emlékezetére 
az egyházi nyilvánosság előtt fel kell említenünk azt a 
tényt, hogy Pázmány Péter összes munkáinak egyetemi 
kiadása nagy részt neki köszönhető. 0 tette meg a kiadás 
végett az első hivatalos lépést, ő adta be az indítványt 
az egyetemi tanácshoz. 

— Papi konferenczia. Holnap, folyó hó 19-én 
délután 5 órakor, a központi papnevelő házi kápolnájában 
konferencziára gyül össze a budapesti papság. 

— A kalocsai főmegyében érsek ur ő exeja Winkler 
Pált egyházmegyei könyvtárnokká s egyúttal az érseki 
hivatalhoz levéltárnokká és actuariussá nevezte ki. 

— A magyar theologiai tanárok seniorja ezidő-
szerint a budapesti k. m. tudomány egyetem hittudományi 
karának proseniorja dr Klinger István siklósi apát, a 
lelkipásztorságtan ny. r. tanára, a ki, előbb Rozsnyón, 
most Budapesten, 45 év óta tanítja szakadatlanul a 
theologiát. Suum cuique. A hosszú tanári pálya érdemei 
előtt nemcsak a tanítványok nagy serege, hanem az 
egész magyar egyházi közönség tisztelettel áll fel és 
emeli meg kalapját. Hasonló hosszú tanárkodással csak 
Németország theologusainak sorában találkozunk. 

— A titkos befolyás. Van Mondragoneban, Olasz-
országban, a jezsuitáknak egy országos hirű nevelő inté-
zete. Oly híres az a nevelő és tanintézet, és oly jótékony 
a befolyása, hogy még az egyház nyílt ellenségei is fiai-
kat oda küldik nevelésbe. Ennek az iskolának 110 befo-
lyásos államférfiú, senator és képviselő által aláirt kér-
vény nyilvánossági jogot kért az olasz közoktatásügyi 
kormánytól. Az illető szakminister már alá is irta az en-
gedményt, sőt az már az illető ministerium bolletino-jában 
is megjelent. Egy titkos befolyás azonban erősebb volt 
s oly hatalmas ellenáramlatot keltett, hogy az egész ügy 
dugába dőlt. 

— A hitélet nagy nevelőintézete — felnőttek és 
ifjak számára — Váczon a Jézus Szentséges Szivének 
Társulata, melynek 93U0 tagja van. Ez a társulat most 
tartotta évi közgyűlését Újhelyi István kanonok társulati 
igazgató elnöklése alatt. Vácz város hitéletének fellendí-
tésében ez a hatalmas társulat nagy szerepet visz. 

— A bajor kath. papság mulasztásainak most ke-
servesen adja meg az árát. Elmulasztotta kellő időben a 
földmivelő népet keresztény katholikus elvek szerint mű-
ködő egyesületekbe összegyüjtögetni. Szétmentek az agi-
tátorok s a bajor parasztság jó nagy részét az u. n. 
Bauernbund kötelékeibe vették fel, a hol azután a nép 
eltanulta a liberális frázisokat és szokásokat, melyek közt 
első, a vallásra keveset vagy semmit se adni, a papságot 
bántalmazni és üldözni, szóval a papgyülölet. A bajor 
papság most egyre-másra kénytelen a Bauernbund vezérei 
és közönséges paraszt tagjai ellen a törvényszékek előtt 
megtorlást keresni. Az egyház fiaiból ellenségeket engedtek 
csinálni... Miért szünetel, vagyis halad oly lassan, nálunk a 

kath. körök és olvasó-egyesületek alakítása ? Vagy a ke-
resztény fogyasztási egyesületek miért terjednek oly lassan ? 
Minden kath. lelkipásztor egy-egy társadalmi kath. egye-
sületben bevehetetlen várat épit a hitéletnek és igy a 
maga békés és üdvös lelkipásztori működésének. A ki 
csak tehet valamit, tegyen, mig nem késő. Minden egy-
házmegye mindenek előtt alakítson egyházmegyei tanító-
egyesületet. Az éber és hithű tanítóság állandóan jobb 
keze lesz a papságnak kath. egyesületek alapításában és 
gondozásában. Sero medicina paratur, cum mala per 
longas . . . mondhatja a bajor kath. papság. 

— Missions to non-catholics. így nevezik az 
Egyesült-Államok legnagyobb városában, New-York-
ban, azokat a missiókat, melyeket a paolista atyák szerzete 
a protestánsok számára szokott rendezni a végett, hogy 
velők a kath. egyház isteni eredetét, isteni szervezetét és 
isteni tanítását megismertessék. Az ezidei farsangon a 
grand central Palaceban fognak a nevezett atyák 3 hétig 
tartó ily missiót tartani. Mily arányú lesz a protenstáns 
atyafiak megjelenése, mutatja a helyiség nagysága, 4—5000 
ember elfér benne. A világ és az élet küzdelmes zajában 
kifáradt lelkek enyhülést keresnek a vallásban ; és Ameriká-
ban épp ugy mint Angolországban, a protestánsok mele-
gebben mint valaha kezdenek érdeklődni az ősi anyaszent-
egyházba való visszatérés ügye iránt. 

— A maroniták uj patriarkája. Távirat jelentette 
f. hó 7-én a Libanonból Rómába, hogy a maronita püspökök 
patriárkájokká mgr Hoyek-et választották. 

— A dániai apostoli vicariátus területén 7949 
katholikus lakik, kiket 24 pap gondoz. 

— A pagság és a művelődés. A művelődésnek a 
papságnál nincs buzgóbb és hatalmasabb tényezője. Ezt 
kézzelfogható statisztikai adatokkal lehet beigazolni. 
Ausztriában Schmidt Ferdinand dr összeállította a tan-
ügyi czélokra papok által tett alapítványok sorozatát s a 
következő fényes eredményre jutot t : 

ösztöndíj évi összeg tőke 
Alsó-Ausztriában 147 26,090 frt 552.640 frt . 
Felső-Ausztriában 69 11.156 » 352,540 „ 
Salzburgban . . . . 39 13.048 » 327,910 „ 
Stájerországban . . . 121 16,340 T) 400,000 „ 
Karintiában . . 42 3 561 * 86,548 „ 
Krajnában 137 9,652 V 2*9,049 „ 
Triesztben 49 6,652 n 249,049 „ 
Görzben és Gradiskában 9 591 71 19,710 „ 
Isztriában 1 84 n 2,145 „ 
Tengerpart (Küstenland) 59 6,417 * 186,227 „ 
Tirolban 146 13,t>28 » 455,411 „ 
Vorarlbergben . . . 92 4,996 » 131,426 „ 
Csehországban. . . . 370 49,376 n 1.487,176 „ 
Morvaország . 207 18,079 » 490,659 „ 
Sziléziában . . . . . 33 2,292 n 69,296 „ 
Galicziában 329 42,254 n 917,961 „ 
Bukovinában . . . . 6 S26 » 14,490 „ 
Dalmácziában . 89 11.435 •n 384,003 „ 

Összeg . . . 1945 236,477 frt 6.376,240 frt. 

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

Budapest, 18í 9 Napy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. az.) 
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K A T H O L I K U S EGYHÁZI, TARSA 
Ô T V E N N Y O L O Z A 

Budapesten, január 21. 6. 

DALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
E ) I K É V F O L Y A M . 

I. Félév. 1899. 

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

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

TARTALOM. Vezèreszmêk es Janulmányok. Felhivás előfizetésre! — Leo PP. XIII. ad Archiepiscopos et Episcopos ex America Latina. — 
Főpásztori buzdítás a századzáró év hajnalán. — Egyházi Tudósítások. Főpásztori szózat az uj év alkalmából. — P é c s : Vota Praesulis 

in exordio anni. — S z o m b a t h e l y i e g y h á z m e g y e : A jaáki templom épitése 1898-ban. — Tárcza. — Irodalom. — Vegyesek. 

fpfp* F e l h í v á s e lő f i ze tés re ! 

VENERABILIBVS FRATRIBVS 

ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS 

EX AMERICA LATINA 

LEO PP. XIII 
VENERABILES FRATRES 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Cum diuturnum recolimusPontificatus Nostri 
cursum, nihil unquam praetermisisse videmur, 
quod ad constabiliendum in istis gentibus promo-
vendumque Christi regnum pertineret. Rerum 
quidem, quas Deo opitulante adhuc vestra causa 
gessimus, manet apud vos memoria et gratia, 
Yenerabiles Fra t res ; quorum navitat i diligentiae-
que ilia providentiae Nostrae officia haud frustra 
commendavimus. — Nunc vero Nostri erga vos 
animi novum extare documentum volumus; id 
quod iam diu Nobis in optatis fuit. Etenim ex 
quo tempore saecularia sollemnia agebantur 

quar tum ob memóriám detectae Americae, sedulo 
cogitare coepimus, qua potissimum via communibus 
raj ionibus latini nominis, novum orbem plus 
dimidia par te obtinentis, prospicere possemus. 
Optimum autem ad earn rem fore perspeximus, 
s i quotquot essetis ex istis civitatibus Episcopi 
consultum inter vos, invi tatu et auctori tate 
Nostra, conveniretis. Siquidem conferendis consiliis 
sociandisque prudentiae fructibus, quos cuique 
vestrum usus rerum peperisset, apte per vos 
provisum iri intelligebamus, ut apud eas gentes, 
quas idem aut certe cognatum genus coniunctas 
teneret , unitas ecclesiasticae disciplinae salva 
consisteret, vigescerent digni catholica professione 
mores, atque concordibus bonorum studiis Ec-
clesia publice floreret. Illud etiam magnopere 
suadebat initum exequi consilium, quod vos, 
sententiam rogati, huiusmodi propositum ingenti 
cum assensu excepissetis. — Ut autem venit 
perficiendae re imatur i tas , optionem vobis fecimus, 
Yenerabiles Fratres, ut eligeretis locum, ubi id 
habendum esse concilium videretur. Porro autem 
vos maximam par tem significastis coituros libentius 
Romam, ob earn quoque causam, quod pluribus 
vestrum expeditior hue pateret aditus, quam 
propter difficillima istic i t inera ad longinquam 
aliquam americanam urbem. Huic declarationi 
sententiae vestrae, quae non leve habebat 
indicium amoris in Apostolicam sedem, fieri non 
potuit, quin magna a Nobis comprobatio accede-

5 
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ret. Quamquam moleste ferimus, qua nunc condi-
tione sumus, ademptam Nobis facultatem, unde 
vos, Romae dum eritis, tarn liberaliter honeste-
que tractemus, quam velimus. Igitur sacrum 
Consilium Tridentinis decretis interpretandis habet 
iam a Nobis in mandatis, ut concilium Epis-
coporum omnium e rebuspublicis Americae latinae 
Romam convocet in annum proximum, atque 
opportune praescribat, quas illud ad leges dirigi 
oporteat. 

Interea caelestium munerum auspicem, tes-
temque benevolentiae Nostrae vobis, Yenerabiles 
Fratres, et clero populoque singulis concredito 
Apostolicam benedictionem peramanter imper-
timus. 

Datum Romae apud - S. Petrum ipsa die 
natali D. N. Iesu MDCCCXCVIII, Pontificatus 
Nostri anno vicesimo primo. 

LEO PP. XIII. 

Főpásztori buzdítás 
a századzáró év hajnalán. 

Székhelyi Majláth Gusztáv Károly gróf 
Isten irgalmából és az apostoli szentszék kegyelméből erdélyi püspök. 

(Vége.) 

Megismerhette a világ 19 évszázadon át, 
hogy Isten Jézus Krisztust „felmagasztalta és oly 
nevet ajándékozóit neki, mely minden név fölött 
vagyon, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon 
a mennyeieké, a földieké és a földalattiaké— 
(Filip. 2. 9.) A ki alázattal meghódol e név előtt, 
az felmagasztaltatik, a ki pedig dölyfösön meg-
veti azt, elpusztul. Tanúskodik erről a századok 
világharcza Krisztus ellen. 

Heródes volt az első, aki fellázadt e név 
ellen ós megölette az ár ta t lanokat Bethlehemben 
és csakhamar lebukott trónjáról, a világ csúfja j 
let t ós eleven testében megették őt a férgek; — 
fia Antipas is gúnyolta e szent nevet és elveszte 
atyai örökét és száműzetet t ; — Pilátus ke-
resztre feszité a világ szine előtt a szent nevet, 
és elűzetett és mint öngyilkos végezte gyáva 
életét; — Júdás, e szent név legaljasabb árulója, 
felakasztot ta magát és lebukott a legmélyebb 
mélységbe. 

A mi tör tént az egyesekkel, az tör tónt a 
lázadó, káromló népekkel is ; — a zsidók, kik e 
szent néven megbotránkoztak, elvesziték váro-
sukat, templomukat, el az oltárt , papságot, ki-
rályt, királyságot és szétszórva élnek a népek 

! között megvetve ós hontalanul a mai napig; — 
; a vashatalmu római nép, mely ezen szent nevet 
; esztelenségnek t a r t á és azt tüzzel-vassal kiirtani 

törekedék, nyomtalanul hullott a porba ós eltűnt 
a föld hátáról, — ugy jár tak a többi népek is, 
kik a dicsőség királya ellen fellázadtak. 

Támadtak ezerféle tévtanitók is, kik a ha-
zugság, tévely sötét fellegeivel elakarták homályo-
sítani Jézus nevének ragyogó napját, dühöngtek 
egy ideig, de végre is szétfoszlott minden törek-
vésük, mint a kelő napra eltűnnek a mérges 
ködök. Lát ta a világ a hitetlenek egész seregeit, 
kik a gyűlöletes boszu minden fegyverével neki 

i rontot tak ezen imádandó névnek, de a dicsőség 
j királya kinevette őket, szégyennel elhalmozva 

lesúj tot ta őket az erkölcsi mocsarak mélységébe; 
Jézus szent neve pedig i t t ragyog diadallal és 
imádják azt. Yalósul az irás szava mai napig 
minden Krisztus gyalázón: „Nem igy az isten-

I telenek, nem igy, hanem mint a por, melyet a szél 
I elhány a föld színéről(Zsolt. 1. 4.) 

Jézus pedig halad tovább diadalmasan a 
gúnyolódok, káromlók, üldözők sorai között ti-

I porva és földig megalázva őket és tovább lobog-
ta t j a zászlaját szolgái által a világ minden ré-
szeiben, műveltek ós vadak között és seregesen 
sorakoznak Jézus neve hal latára ezen zászló alá; 
fejedelmek és népek esküszuek örök hűséget a 
királyok királyának. 

Látjuk mindenütt e dicső sereget, mely 
szent Pállal mondja: „Én tőlem távol leqyen 
másban dicsekednem, mint a mi Urunk Jézus 
Krisztus keresztjében, a ki által nekem a világ 
megfeszíttetett és én a világnak" (Gal. 6. 14); 
lábbal t iporja a birvágyat, testvágyat és az élet 
kevélységét és semmiféle ravaszság, semmiféle 
gonoszság, vagy durva erőszak sem képes azt 
Krisztus szeretetében megtántor i tani ; férfiak, nők, 
if jak és szüzek, öregek és gyermekek, tudósok 
és tanulatlanok, gazdagok és szegények, fejedel-
mek ós alattvalók készek bilincseket, börtönt, 
kínpadot és ezerféle halált szenvedni, haldokolva 
is csak azt hirdetvén: „Jézus neve minden név 
fölött vagyon, hajoljon meg előtte minden térd az 
égben és az ég alatt." 

Nyissuk ki szemeinket és lássuk, hogy 
valósul 19 század óta a próféta szava: „Nektek 
pedig, kik az én nevemet félitek, feltámad az igaz-
ság napja, üdvözülés van szárnyai alatt; . . . és el-
tapodjátok az istenteleneket, mikor hamuvá lesznek 
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lábaitok talpai alatt az napon, melyen én cselekedni 
fogok, ugy mond a seregek Ura." (Mai. 4. 2.) 

Nem pusztult el még a keresztény ország, 
mely Jézus nevét tiszteletben tar t ja , bármekkora 
viharok dühöngtek is benne népei bűnei mia t t ; 
város, község, család nem let t még szerencsétlen, 
hogyha Jézus nevéhez hű maradt ; és az egyes 
keresztények gunyoltatva, üldöztetve is Szikla-
szilárdon állanak előttünk, mint győztesek a túl-
nyomó hatalom fölött, mig Jézus nevéhez ra-
gaszkodnak. 

A kereszténység 19 századon át t a r t j a e 
jel igét: „Christus vi vit, Christus vincit, Christus 
imperat," „Krisztus él, Krisztus gyöz, Krisztus ural-
kodikŐ és a világ között folyni fog a harcz 
az utolsó napig, mer t 0 &oha sem fog leköszönni 
isteni jogairól, a világ pedig soha sem fog ki-
békülni az evangelium nyolcz boldogságával, — 
a „pokol kapui" soha sem fognak hódolni Jézus 
Krisztusnak, a dicsőség királyának. 

Tartson bár a harcz a világ végezetéig, a 
győzelem biztos. Krisztus és egyháza el nem 
veszhet, sőt szenvedés, megaláztatás, halál, látszó-
lagos legyőzetés által megtisztulva és megerő-
södve nyeri el a diadalt, mely örökké fog tartani . 

Mint addig folytonos a hullámzás, az elmél-
kedés ós alásülyedés, győzelem ós legyőzetés; 
folytonos a harcz mindenütt, a merre csak ellát 
szemünk; nem csak nagyban: a világosság és 
sötétség, az igazság és hazugság, az egyház és a 
világ között, de minden emberi lélekben is, sőt 
minden egyes üdvös cselekedetben. Mindent 
karddal kell kiküldenünk, mig fel nem virrad 
Krisztus végleges győzelmének napja. 

Az egyház ama boldog öntudatban él, hogy 
örökkévaló és a pokol kapui nem vesznek erőt 
raj ta . Magasztos nyugalommal, szánakozó mo-
solylyal nézi a dühös, de tehetet len ostromlókat 
ós zengi a zsoltáros szavait; „Miért agyarkodnak 
a pogányok és gondolnak a népek hiúságokat ? Fol-
állanak a fold királyai és a fejedelmek egybegyűl-
nek az Ur ellen és az ö fölkentje ellen. „Szaggassuk 
el kötelékeiket és rázzuk le magunkról igájukat." 
A mennyekben lakó kineveti őket és az Ur ki-
gúnyolja őket. Az Ur mondá nekem : neked adom a 
pogányokat örökségül és birtokid a fold határait..." 
(Zsolt. 2, 1.) 

Vége lesz majd a harcznak is, a midőn nem 
lesz többé ellenség. A halál lassankint elnyeli 
őket és végre megsemmisül a halál is, követvén 

azt a dicső feltámadás. Ekkor lesz Krisztus dia-
dala teljes. 

„És letöröl Isten minden könyhidlatást az ő 
szemeikről ; és lialál többé nem leszen, sem bánat, 
sem jajgatás, sem fájdalom nem leszen többé és 
mondá, ki a királyi széken ül vala : Íme minde-
neket megujitok." (Jelen 21. 4.) 

Álljunk addig hősiesen, mert nekünk mondja 
Krisztus: „Bízzatok, én meggyőztem a világot 
(Ján. 16. 33.) Maradjatok bennem élő hittel, re-
ménynyel, maradjatok szeretetemben — „a ki árt, 
ám ártson tovább is ; a ki tisztátalan, maradjon 
rut ezentúl is, de a ki igaz, legyen igazabb és a 
szent legyen szentebb. íme liamar eljövök és jutalmam 
velem van, hogy megfizessek mindenkinek az ő 
cselekedetei szerint." (Jeleû. 22. 11.) Amen. 

* 
* * 

Ti pedig tisztelendő testvéreim ! szivesen 
vegyétek, ha pár jó tanácscsal szolgálok útmu-
tatásul, hogy ezen jubileumi év híveiteknek nagy 
lelki hasznára váljék. 

Mi tudjuk legjobban, mennyire igazak Krisz-
tus szavai: „Ez az örök élet, hogy megismerjenek 
téged, egyedül igaz Istent és a kit küldöttéi, Jézus 
Krisztust." (Ján. 17. 3.) „Nálam nélkül semmit 

r 

sem cselekedhettek." — (Ján, 15. 5.) „Es nincsen 
másban senkiben üdvösség; mert nem is adatott 
más név az ég alatt az embereknek, melyben nékünk 
üdvözülnünk kellene." (Ap. csel. 4. 12.) 

Honnan van a nagy lelki nyomor a világon? 
„A világ meg nem ismerte Ut" — és ebből mi 
ered? „Az övéi be nem fogadták." 

És kik boldogok e világon? Kik Krisztust 
befogadják. És kik fogadják be? Kik megismerték 
őt. — Mert azok szeretik is a végtelen jóságot, 
kivánkoznak utánna, befogadják és „hatalmat 
kapnak, hogy Isten fiaivá legyenek." (Ján. 1. 12.) 

Ebből megismerhetitek, mi volna Krisztus 
papjainak teendője, t. i. megismertetni a világgal 
Jézus Krisztust. 

Soha sem volt jobb alkalom erre, mint ezen 
jubileumi évben. Figyelembe véve a századvég 
ünneplését előkészitő egyházmegyei bizottság 
javaslatait , egyelőre következőkben foglalom 
össze szivemnek óhajait , melyeknek teljesítését 
a ti buzgalmatoktól várom. 

1. Óhajtom, hogy ezen évben a vasárnapi szent 
beszédek — folyton emlegetve a bekövetkező nagy 
jubileumot — Jézus Krisztusról szóljanak. (Kicsoda 
Jézus Krisztus ? — Megtestesülésének t i tka 

6, 
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haszna. — Krisztus istenségének bizonyitása 
saját vallomásaiból, jövendöléseiből, csodáiból. — ! 
A messiásról szóló ó-testamentomi jövendölések. 
Az apostolok csodái. — Krisztus tanának gyors ! 

elterjedése. — Krisztus tana a világot átalakit ja. 
— Krisztus egyházáról; a szentségekről. — 
Krisztus élete, erényei, szentséges Szive, szenve-
dése, halála, föltámadása. — Krisztus életének, 
működésének folytatása a legméltóságosabb Oltári 
Szentségben; — szent mise, — szent áldozás. — 
Krisztus morális jelenléte, működése az Egy-
házban. stb.) 

2. Nagyon szeretném, ha a legméltóságosabb 
Oltári Szentség tisztelete, imádása minél nagyobb 
lendületet venne, és minden egyes hitközségben az 
„örök imádás" behozattatnék. Azért megengedem, 
hogy ott a hol a hivek részvétele azt kívánatossá 
teszi, minden vasárnap estefelé a legméltóságosabb 
Oltári Szentség imádásra kitétessék, s ezen al-
kalomból az oltár lehetőleg díszesen fölékesit-
tessék és minél nagyobb gyertyafényben tün-
dököljön. 

Nagyon megfontolandó, vájjon nem lenne-ë 
jobb a vasár- és ünnepnapi szentbeszédeket nem, 
délelőtt, hanem este felé megtartani. (A társadalmi 
viszonyok megváltoztak. Sokan a legjobb aka-
ra t ta l sem hallgathatnak prédikácziót délelőtt, a 
szent misére is alig képesek időt szakítani. Eveken 
át nem hallják az Isten igéjét, pedig rájuk nézve 
ez sürgősebb lenne a szt.-misénél. — Innen a 
nagy tájékozatlanság a keresztény élet legfontosabb 
igazságaiban. A tapasztalat mutat ja , hogy az esti szt. 
beszédeket mindenüt t sürün látogatják, ráérnek; 
az esti homály is kedvezőbb. — A lelki pász-
toroknak is könnyebb; vasárnap délelőtt nagyon 
is igénybe vannak véve hivatalos teendőkkel, 
nagymise, gyóntatás, egyéb szentségek kiszol-
gáltatása, kimerítik. Elég, ha a nép a délelőtti 
szentmisére eljő, kényelmesebben elvégezhetik 
többi teendőiket, a délutáni órákban pihenhet-
nek és este már az idő hossza miat t is szívesen 
eljönnek. Az esti szt. beszéd és áj tatosság által 
sok veszélyes mulatság is megakadályozható.) 

Megengedem, hogy kiki tegyen próbát az 
esti ájtatossággal, és ha a tapasztalat ennek 
üdvös voltát igazolja, az egyöntetű intézkedés 
részemről el nem fog maradni. 

3. Óhajtanám, hogy minél több hitközség része-
süljön a szt. missió áldásaiban. Közöljétek velem 
még a tél folyamán erre vonatkozó óhajaitokat , 

és a mennyiben a hithirdető szerzetesek csekély 
! száma miat t mindenüvé nem mehetnének, a világi 

papok között azok, kiket az apostoli lelkület e 
fontos munkára készségesekké tesz a távolabb 
eső plébániákon alkalmasan helyettesithetnék a 
missionáriusokat. A kik erre vállalkoznának, tudas-
sák velem szándékukat. 

4. A folyó évben lesz a boldogságos Szűz 
kolozsvári kegyképének kétszázados jubileuma. Fi-
gyelmeztessétek már most hiveiteket a minket 
erdélyieket közelről érdeklő eseményre, hogy a 
Kolozsvártt ta r tandó ünnepélyes körmeneten a 
vidékről is többen részt vehessenek. Az ünne-
pélyes körmenet idejéül az idei Statusgyülést 
követő napot jelölöm meg. 

5. Kivánatos, hogy a csiksomlyói bucsujárá-
son is minél számosabban és minél buzgóbban 
vegyenek részt ugy a jelen század utolsó, mint 
a következő század első évében, hogy a múltban 
elkövetett mulasztásokért az Istent kiengesztel-
jük, a jövőre pedig áldását és irgalmát édes 
hazánkra leesdjük. 

Záradékul arra kérlek Tisztelendő Testvéreim, 
kövessetek el mindent a mi üdvösnek mutatkozik, 
hogy az Ur Jézus Krisztus ismerete tibennetek 
és hivetekben növeltessék. 

A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme mind-
nyájatokkal. Amen. 

Kelt Károlyf'ehérvártt 1899. Újév napján. 
f Gusztáv Károly s. k. 

erdélyi püspök. 

SGYHáEI TCDÖSiTÁSOK. 

Esztergom. Főpásztori szózat az uj év alkalmából. — 

LAUDETUR JESUS CHRISTUS! 
Ineuntis armi primordia agentes, plurimae Nobis 

redditae sunt literae, gratulationum nuntiae atque obser-
vantiae et in Archipraesulem amoris testes. Quae quidem 
humanitatis aeque ac filialis devotionis studia eo ac-
ceptiora et gratiora accidere, quod, uti nulli dubitamus, 
ex sincero corde prcfecta sint. Omnes igitur she Venera-
biles Fratres sive Charissimos Filios, qui gratulationum 
auctores erant, faustitatis ominibus ac paternae caritatis 
studio prosequentes, enixis a coelesti Patre luminum pre-
cibus postulamus, ut Vos in illuminatione vultus sui ad-
versus potestates tenebrarum harum benigne servet atque 
in fideli perfunctione ministerii, invicta sua ope et vir-
tute sustentet. In fundendis autem coram Deo precibus 
ipsi quoque Venerabiles Fratres! contendentes aemula-
mini, ut paria temporum difficultatibus concilietis Archi-
praesuli auxilia, divinae sapientiae lumina, firmioresque 
semper vires, quibus quantopere indigeamus, nos ipsi in 
imbecillitate sentimus vei maxime. 
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Liceat denique Venerabiles Fratres! nonnulla pa-
ternae eiiam exhortationis addere verba, quibus vos in 
Domino obsecramus ut ad leniendam animi aegritudinem, 
•ex tot praesentium rerum acerbitatibus conceptam, studio 
in dies alacriore incumbatis ad partes integre religioseque 
explendas praenobilis rainisterii, quod cuique vestrum in 
singulis curiis demandatum est. Quod ut iuxta vota fiat, 
necesse est plane instructos esse solidae scientiae prae-
sidiis, simulque virtutibus clarescere, nam si harum ex-
pertes fueritis, inanem aut paene sterilem dabitis operam 
sacerdotalibus muniis obeundis. 

Tempus porro ipsum quod monet, pericula perpen-
dite, quae ex pravis doctrinis invalescentibus imminent 
üdeli populo et universae societati, nam adversus haec 
mala, non tarn serpentia, quam grassantia, unicum ac 
certum salutis praesidium est in ecclesia eiusque admi-
nistris. 

Renovatis igitur iu novi anni limine viribus, colla-
tisque uti decet studiis et laboribus, pergite fideles vestros 
verbo et bonorum operum exemplo docere, périclitantes 
contra gliscentes errores praemunire, lapsos erigere et 
cutantes confirmare, ut ita pax fiat in virtute Dei, et 
abundantia in turribus, seu cunctorum ad divinae legis 
normám componantur mores. 

Interim Yenerabiles Fratres! sacratissimo Cordi Jesu 
vos fidelesque vestros dovoveo et magna voluntate ominor, 
ut cunctos Salvator noster Christus divitiis gratiae suae 
repleat cumulate. 

Strigonii, die 9. Jau. 1899. Claudius 
Card. Aeppus. 

Pécs. Vota Praesulis in exordio anni. — 
Ex infinita misericordia Dei, apud quem unus dies, 

sicut mille anni et mille anni, sicut unus dies II. Petr. 
3. 8. limina novi hujus anni, saeculo quo vivimus ultimi, 
transgressi sumus. Sacratissimis bis diebus, dum festa 
natalia celebravimus SS. Salvatoris, cujus apparitione dis-
pulsis errorum tenebris mentes hominum veritatis luce 
irradiatae, corda virtutum coelestium ardore liquefacta ac 
toti mundo, orbe antiquo collapso, via salutis aperta est : 
diebus bis conveait, ut non tantum pro innumeris bene-
ficiis Omnipotent!, bonorum omnium largitori débitas 
rependamus grates, verum etiam fugacitatem vitae huma-
nae ac vanitatem rerum mundanarum considérantes, miti-
gemus terrena desideria ac discamus amare coelestia. 
Etenim monente Apostolo I. Cor. VII. 29: Tempus breve 
est; reliquum est, ut qui utuntur hoc mundo, tamquam 
non utantur ; praeterit enim figura hujus mundi. Teste 
vero Job 14 1 — 2 : Homo natus de muliere, brevi vivens 
tempore, repletur multk miseriis. Qui quasi flos egreditur 
et conteritur et fugit velut umbra, et nunquam in eodem 
statu permanet. 

Praesentia baec brevi peritura instante novo anno 
animo revolventes, ne incumbamus vanis et inutilibus 
rebus, sed omni cura et sollicitudine tempus redimentes, 
conemur mérita in perpetuum mansura aquirere, ut quon-
dam digni habeamur elogio illo libri Sapientiae 4. 13— 
14: Consummatus in brevi explevit tempóra multa. Pla-
cita enim erat Deo anima illius. 

Igitur exordio hujus anni obsecro Vos VV. Fratres 
et Filios in Christo Dilectissimos, quorum est neonati SS. 
Salvatoris genus humánum redimendi opus continuare, ut 
sedulam geratis curam populi fidelis vobis concrediti, ne 
venenosa principia aevi hujus mentes cordaque eorum in-
vadant, et pascatis eos salutaribus verbis annunciantes in 
Ecclesiis diebus dominicis et festis, quae ipsis necessaria 
sunt ad salutem. Vivus est enim — ait S. Apóst, ad 
Hebr. 4. 12. — sermo Dei, et efficax, et penetrabilior 
omni gladio ancipiti, et pertingens usque ad divissionem 
animae et spiritus. 

Praecipuam autem curam impendatis eruditioni et 
educationi religiosae juventutis scholasticae, ut rudimenta 
religionis totam vitam christianam moderantia, mature 
tenellis iuvenum animis instillentur. 

Praeterea impense commendo Vobis animarum Cura-
toribus, ut vertente hoc saeculo, ss. Missionibus ubique 
asservandis et promovendis operam conferatis. His enim 
nil utilius, nil efficacius ad vitia inveterata radicitus ex-
stirpanda, ad abusus suffereudos, at totam christianam 
vitam innovandam. 

Ut autem fideles curis temporalibus expediti eo 
facilius coelestia appetere possint, muneris vestri esse 
sciatis, illis adjutrices praebere manus in erigendis ac 
fovendis consociationibus per totam jam Dioecesim disper-
sis et destinatis sive ad merces plebi necessarias aequo 
pretio aquirendas, sive ad alios quoscunque bonum tem-
porale promoventes fines. Quantopere ejusmodi consocia-
tiones, praesertim nostris temporibus sint necessariae, vo-
bis, in tiaedio populi versantibus et indigentiarum ejusdem 
gnaris, explicare superfluum foret. 

Pro coronide verbis s. Pauli I. Cor. 15. 58. hortor 
Vos omnes : Stabiles estote et immobiles, abundantes in 
opere Domini semper, scientes, quod labor vester non est 
inanis in Domino. E t Thess. 3. 13: Nolite dificere bene-
facientes. Nec satis sit vobis bonum aliquo tempore cer-
tasse certamen, sed cursus consummandus est; non enim 
coronatur, nisi qui usque fiuem legitime certaverit. 

Quinque-Ecclesiis, 4. Jan. 1899. 
f Samuel m. p. 

episcopus. 

Szombathelyi egyházmegye. A jaäki templom épi-
tése 1898-ban. — 

A „Sz. U." a jaáki monumentális román templom 
restaurálásáról a következő tudósítást kapta: 

Igen tisztelt Szerkesztő u r ! 
Az 1897. év november havában irt közleményemben 

azt Ígértem, hogyha Isten engedi, mindaddig, mig a jaáki 
templom restaurálása tartani fog, gondoskodom arról, 
hogy becses lapjából az érdeklődő közönség értesülhessen 
a munkálatok előre haladásáról. Szavamat tehát ezúttal 
beváltom és lehetőleg rövidre szabott közleményben le-
irom, micsoda munkát végeztek a hires műemléken a 
lefolyt 1898-ik évben, vagyis a restauráczió 3-ik évében. 

A korábbi közleményben emiitettem, hogy legelőször 
a fő és mellékszentélyek lettek stylszeriileg megujitva és 
a mikor ezek elkészültek, legottan munkába vették már 
1897. év őszén a déli tornyot, amelyet egész az első 
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emelet magasságáig leszedtek, vagyis az orgona kórusig. 
Innét kezdve helyezték el újra a roppant tömör falak uj 
köveit mintegy másfél méter magasságra, mire a beköszön-
tött hideg idő miatt abban kellett hagyni a munkát, a 
melyet aztán csak a kőfaragók folytattak tovább, a télen 
át folyvást készítve és kidolgozva a torony falában elhe-
lyezendő részint sima, részint ornamentális köveket az 
egyes rétegekhez. 

Minthogy a tél nem sokáig akadékoskodott, már 
1898. márczius havában újra megkezdhették a kőmivesek 
is az ő munkájokat. Csakhamar nőni kezdett újból az erős 
zömök torony. Egyik rét g a másik után, egyik emelet 
a másik után emelkedett, ugy hogy már junius hó végén 
a falazat magasságot elérték és már a sisakot rakták. 
Valamint az egész torony erős tömzsi alkotású, ugy a 
sisak is roppant erős és zömök alkotású, daczára meg-
lehetős magasságának. A falak szerint ez is négy szeglet-
ben emelkedik és csak a csúcson, a keresztrózsa száránál 
megy át nyolczszögletbe ; ellenben belül, a toronyfal leg-
felsőbb párkányánál már, a kötéseknél fogva átmegy 
nyolczszögletbe. A torony falai minden egyes emeleti pár-
kánynál erős vaskötéseket kaptak. A csúcson emelkedő 
szépen stilizált keresztrózsa egyes részei pedig szintén 
erős vasrúd által füzettek egymás fölé. 

Hogy milyen tömör egészet képez ez az elkészült 
déli tornya a jaáki templomnak, kitűnik abból, hogy a 
belsőleg felhasznált tégla anyagon kivül körülbelül tizen-
nyolcz vaggonra menő margitai kő ment rá. 

Julius hó 18-án délután 4 órakor helyezték el csú-
csán a keresztrózsát, a mikor is a jaáki közönség nagy 
számban gyülekezett össze a torony körül emelkedő hatal-
mas állások köré, hogy a munkásoknak onnét felüről el-
hangzott hálaszavát hallhassa, melyben Istennek mindnyá-
junkkal együtt köszönték, hogy megengedte, miszerint 
szt. hajlékán eddig végbevitt munkákat ugy teljesíthették, 
hogy semmi baj nem történt egész ekkoráig, mikor már 
újra a messze távolba jelzi az uj torony Egyházunknak 
Krisztus Urunk ajkairól vett amaz intését: Sursum corda ! 
(fel a szivekkel) quae sursum sunt, quaerite, non quae 
super terram (amik odafön valók, azokat keressétek és 
nem a földieket) ! 

A déli torony elkészültével, mig az álláscsinálók a 
tömérdek faanyagot lehordták, a kőmivesek addig részint 
az uj torony belső tisztogatásán, részint pedig az északi 
torony lábazatán dolgoztak. Már augusztus hó folytán ezt 
is körülvették állásokkal egész a sisakig és már szeptem-
ber hó elején, tehát egy évre a másik torony keresztjé-
nek levétele után ezé is levétetett abból a magasból, a 
hol 113 évig ékeskedett mint megváltásunknak dicső 
emlékjele. 

Ugyancsak szeptember hó vége felé lehordatott az 
északi torony is egész a legalsó párkány árkettái-ig, a 
honnét nyomban kezdték aztán az ujraépitést, illetve az 
uj elhelyezését a gyönyörűen kidolgozott és kijavított 
köveknek. És itt oly szép előhaladást tettek október 
havában, hogy már azt gondoltuk, hogy mire a téli idő 
beáll, talán már a harang-ablakok magasságáig fognak 
feljuthatni. De aztán november dereka táján beállott 
néhány napi fagy intette a munkavezetőket, hogy a 

folytatás majd talán 1899. év márcziusában fog követ-
kezni. 

Az épités körül ugyan hála Istennek nem történt 
eddig semmi szerencsétlenség, de a restauralás kezdete óta 
mégis két haláleset történt a munkások között. Egy derék, 
nemes szivü, anyjának és testvéreinek egyedüli gyámolát 
képező ifjú : Ollinger Károly kőfaragó legény hunyt el 
épen Urtiapján. Es egy helybeli szorgalmas jó fiatal 
családapa, napszámos munkás: Sváb József pedig most 
újév utáoi napokban halt el váratlanul. Ezeknek adja meg^ 
a jó Isten a jutalmat, hogy az ő hajlékán fáradoztak. A 
többieket pedig tartsa meg, erőben, egészségben, hogy 
még sokáig munkálkodhassanak ! 

M agyar ász Nándor. 

T A R C Z A . 
A szeretet könyve. 

I r t a : Violet Gyula, áldozó pap. 

— Mutatvány. — 

(Folytatás.) 

5. Isten iránt való szeretet. 

Szeresd a te Uradat Istenedet, teljes szivedből, teljes-
lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! (Luk. 10, 
26.) Ez a legfőbb parancs s mondhatnám, hogy egyedüli 
parancs. Aki ezt betölti, már a többit is betöltötte. Nem 
lehet az Istent szeretni s azokat, kiket 0 szeret, gyű-
lölni. Nem lehet az Istent szeretni s parancsát lábbal 
taposni. 

Mindenekelőtt értsük meg ezt a parancsot. Nem 
nehéz az, csak látszik terhesnek csupán, nem keserű annak 
betöltése, de kellemes édesség. 

Szereted az Istent teljes szivedből, ha szivednek a 
Hatalmas a királya. Nem, mint első a hasonlók közt, 
hanem, mint olyan, kinek egyedül van joga a szivedhez. 
De ő nem kíván egyedül uralkodni ra j ta : megtűr benne 
másokat is, sőt azt akarja, hogy szereteted átölelje az 
egész emberiséget. Mindenki benne legyen, de 0 legyen 
az első, 0 legyen a legfő. 

Szereted az Istent egész lelkedből, ha tisztán meg-
őrized azt, miként ragyogó ékességekkel fölgazdagitva 
került ki a keresztvízből. Ne essék rá valaha a lüanek 
mocska, mindig ragyogjon a megszentelő malaszt fényes-
ségétől. 

Szereted az Istent teljes elmédből, üa az észt, mely-
lyel megáldott, nem ellene használod fegyverül, hanem 
elméddel az ő dicsőségén munkálsz. Ha az emberiség javán 
csügg figyelmed, ha nem a magad, de mások java lebeg 
szemed előtt: az Isten ügyén fáradsz. 

Szereted az Istent minden erődből, ha az 0 dicső-
ségének terjesztése gondjaid sorában az első, ha teszesz 
sokat, mindent, hogy Öt tiszteljék-szeressék. Szereted az 
Urat ugy, mint kell, ha szivedből szent érzemények fa-
kadnak elő, ha lelkedben imádságos gondolatokat táplálsz 
feléje, ha szívesen szolgálsz neki, kinek szolgálni — az 
írás szerint — uralkodás, ha alázatosságodban meghajolsz 
ítélete előtt, nem akarsz hiu módon titkaiba hatolni a 
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"Szentségesnek, — ha Őt, a szépségest, a jóságost, minden 
tökéletesség-bölcseség-szeretet főforrását és bőségét többre 
becsülöd a világ minden szépségénél, gazdagságánál. 

Többre becsülöd az Istent 'minden egyébnél. A 
becsülő szeretet a legfőbb fokon álljon. Véglet ez a 
becsülő szeretet. Ha kevesebbre becsülöd, már nem becsü-
löd. nem szereted. Megeshetik, hogy az érző szeretet 
nagvobb benned más iránt, mmt Istened iránt, de a 
becsülő szeretetnek nem szabad a legfelső fokról piczit 
sem alább esni. A sziv ragaszkodása lehet, hogy nagyobb 
édes szüléd, gyermeked, barátod iránt. Ezek közvetlen 
közeledben vannak, szemeiddel látod Istent a hit világá-
nál ismerted meg s bár mindenütt jelen van, körötted áll, 
benned lakozik, de testi szemeddel gyönyörködhetei szép-
ségében. Ez megtörténhetik, de a becsülő szeretetnek nem 
szabad kisebbnek lenni. Ha közülük valaki közbeállana s 
Istenek iránt való szeretetedet kivánná: inkább ezer 
szeretet kihidegülését, akárhány barátság szétszakadását 
kellene választanod, mint az Isten szeretetéről lemondani. 

Ilyen választás elé sokszor kerülünk. Hányan nem 
téged választanak, Uram ! Hányan választják azt a csalóka 
örömet, gazdagságot s igy álompénzen eladják örök bol-
dogságukat, romba döntik az Irántad köteles szeretetet. 
Hányan választják szereteted árán azt a tisztséget, mely 
padig nem ad egy szikra örömet nélküled, távol tetőled ! 

íme ez a főparancs értelme. 
Hithirdetőről olvastam, hogy midőn a pogányoknak 

hirdette az Isten igéjét s épen azt magyarázta, hogy van 
fölöttünk egy jóságos IsteD, akinek szeretete bőségéből 
kapunk mindent, aki a legszebb, legjobb, legszentebb, 
aki csupa szeretet, szeretetből teremtett minket, kinek a 
kebelén örökre boldogok leszünk ott tul s aki mindezért 
viszonzásul csak azt parancsolja, hogy szeressük: — 
hallgatói közül megszólal egy pogány : 

— Csudálatos! hát kell még azt parancsolni is, hogy 
ezt a legjobb atyát szeressük, hisz ez magától érthető. 

Ami világos, magától érthető volt annak a tanulatlan 
pogánynak, sajnos! de igen sok keresztény előtt nagyon 
is érthetetlennek tetszik nagyon is homályos. Legyen az 
könnyen érthető, legyen az világos! íme halljad, hogy 
mit'írt kell az Istent szeretned. 

Természetünkben fekszik, hogy a rúttól elfordulunk 
s a széphez vonzódunk. Az Ur szép, olyan szép, amilyen 
szépet soha el nem tudsz képzelni. Minden szépség, amit 
csak látsz a földön, a természetnek ezer gyönyörűsége, 
magä a teremtés koronája az ember, a legszebb ember: 
mind csak árnyék, mely a fényesség után húzódik. Vonj 
el a világból minden szépséget s foglald együvé: az Ur 
sokkal, nagyon sokká), végtelenül sokkal szebb. Olyan 
szép, hogy az egész örökkévalóságon át — amikor nem, 
mint ma, tükörön át látod, hanem szinről-szinre — mindig 
fogsz uj és uj szépségét fölfedezni rajta. Oly szép az 
Isten, hogy „ha jámbor lelkeknek a távolban fölcsillám-
lott, szivüket emésztő vágygyal sebzé meg olyannyira, 
hogy a jelen élet fölött sóhajtozva kiáltottak föl : J a j 
nékem, hogy vándorutam oly soká ta r t ! Lelkem már 
eped az erős, az élő Isten után ! Mikor mehetek és jelen-
hetek meg szentséges szine előtt ?" (Sz. Vazul.) Olyan 
szép az Ur, hogy ha elmondanék minden szépségest, amit 

csak elmondhatok, amit csak el tudok képzelni : hiszitek, 
hogy mondtam volna egy méltó szót is róla? 

„ízleljétek és lássátok, mily édes azUr ! " (33. Zsolt.) 
Szépsége megnyer, szeretetnek édes rabságába hajt. 
Miért kell az Istent szeretned? Mert 0 legfőbb, 

legtökéletesebb. Régen, mielőtt ezt a szép minden-
séget alkotta volna, volt öröktől. Nem másnak tetszéséből, 
hanem magától. Volt, van és lesz mindig. Változhatatlan, 
„ugyanaz tegnap, ma, mindörökké." Végtelenül boldog 
magában. Nincs benne, ami zavarná békéjét, boldogságát. 
O a legtökéletesebb. Kiben nincs árnyék, minden ragyogó. 
Kiben nincs zavaró, minden összhangzik. Kiben nincs hiba, 
minden szent. Kiben nincs hamisság, minden igazság. 
Ki fölséges, legfőbb, leghatalmasabb Ur. 

Örökkévaló Isten ! Tovatűnő árnyak vagyunk hoz-
zád mérve. Mögötted nincs malt, mint mögöttünk, melyet 
siratunk, vagy örömmel merengünk rajta el ; nincs jövő, 
mint előttünk, melynek reményei hozzád kötnek: csak 
jelened van. 

Te hoztad e nagy minden ezer nemét 
A semmiségből, a te szemöldököd 
Ronthat s teremthet száz világot 
S a nagy idők folyamit kiméri. 

Berzsenyi : Fohászkodás. 
(Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
Értesités. 

A karmelita zárda kiadásában (Budapest, VIM Huba-
utcza 12) a következő könyvek kaphatók: 

Kármelhegyi Rózsabimbók. Imádságos és énekeskönyv. 
Negyedik kiadás. I. Vászonkötés 1 frt. II. Vászondiszkö-
tésben 1 frt 50 kr. III. Bőrkötésben 2 frt. IV. Fekete 
csontkötés 3 frt. V. Elefántcsontkötés 4 frt. VI. Párnázott 
borjubőrkötés 4 frt 50 kr. VII. Peluchkötés 6 frt. 
Casettával 7 frt 

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

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

Liliomfüzér emlékül az első szent áldozásra. Negyedik 
kiadás. Vászondiszkötésben 20 kr. 

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

A prágai kis Jézuska olvasója 5 kr, érme 3 kr, 
képe 1 és 2 kr. 
Skapulárék drbja 8 kr. Felvételi czédulák drbja 1 kr, 
100 drb 50 kr. 

Ugyanott kaphatók: Dr Nogáll János fsz. püspök mun-
káiból a következők : 

Krisztus követése. Vászonkötésben 1 korona, ugyanez 
nagy képes szalonkiadás félvászonban 4 frt, vászondisz-
kötésben 6 frt. 

Boldogasszony követése. Vászonkötés 1 frt. 
Lig. Szent Alfonz Vezérkönyve az Oltáriszentségről. 
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Diszkötésben 2 frt. 
Skupuli Lőrincz lelki harcsa. 1 korona. 
Csarnok. Útmutató a keresztény hitéletre. Kötve 1 

fr t 50 kr. 
Keresztény vezérczikkek. Elmélkedések a ker. vallás 

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

Fűzve 1 frt. Kötve 1 frt 50 kr. 
Liliomszálak. Elmélkedések a bold. Szűz életéről, 

olvasójáról és szeplőtlen szivéről. Kötve 1 frt 50 kr. 
Szentek tudománya. Kalauz főkép az egyházirend 

növendékei számára. Kötve 1 frt 50 kr 
Szeráfhangok szent Teréziától. Kötve 1 frt. 
Mindezen könyvek jövedelme a szerző kegyes enge-

delmével az Angyalföldön épülő karmelita templom javára 
fordittatik. Supradicta opera etiam erga ss. mittuntur, 
computando unum sacrum 50 kr. 

V E G Y E S E K . 
- f Monumentális uj templomok. Vaszary Kolos 

biboraok, bgprimás és esztergomi érsek ur mint patrónus 
Bars-Yerebélyen, Győry Teréz grófnő, szintén mint 
patrónus Nagy-Perkátán Fejérmegyében a régi kisebb 
templom helyett nagyobb és monumentális stylü templomot 
építtetnek. 

— A perkátai kath. kör közgyűlése. Nagy-Per-
kátán legutóbb tartotta a kath. kör évi közgyűlését Posits 
Mihály plébános elnöklete alatt, ki szép beszéddel nyi-
totta meg a közgyűlést, s üdvözölte a nagyszámmal 
megjelent tagokat. Lakatos Frigyes titkár felolvasta évi 
jelentését, melyben beszámolt a kath. kör egy évi műkö-
déséről. Az évi jelentés rövid kivonata ez: A kath. kör 
tagjainak száma 90, kik buzgón látogatták a kört s ta 
nácskoztak fontosabb társadalmi intézményekről. A kör 
vagyona még csekély, de idővel helyzete még a tagok 
csekély száma mellett is örvendetesebb fog lenni. 7 lapot 
járatott a kör s ketőtt Posits Mihály plébános saját költ-
ségén. A könyvtár mult évben is ujabb könyvekkel szapo -
rodott, Győry Teréz grófné ajándékozott 47 bekötött 
könyvet s Posits Mihály plébános népies könyveket s 
népiratkákat. Felolvasást tartottak 16-ot, majd a tanitók, 
majd Ásványi Béla káplán, ki 8 szor olvasott fel. Ezen-
felül Posits Mihály plébános — ki a körnek igazi lelke — 
összejövetelek alkalmával szabad előadásokat tartott több 
ízben. Nevezetesebb mozzanat: egy kath. temetkezési 
egyletet alapitanak. Alelnöknek Mészáros Györgyöt, könyv-
tárnoknak Vörös Józsefet választották meg. Elnök meg-
köszöni a tagok szives megjelenését, a közgyűlést ezzel 
bezárta. 

— Saecularis ünnep. A folyó XIX. század végén 
és a XX. század kezdetén az isteni Megváltó iránt nyil-
vánítandó hódolati ünnepségek megállapítására a főmagas-
ságu és főtisztelendő bibornok, herczeg-primás ur által 
kegyelmesen kinevezett esztergomfőegyházmegyei ötvenes 

bizottság f. é. január hó 26-án, csütörtökön délután 
órakor a budapesti papnövelde disztermébeu ülést tart. 

— A szent-Vazul társulat 4500 írttal kettős, magyar 
és ruthén nyomdát szerzett és állított fel Ungvártt. 

— Az iskolák vallásos jellege veszedelem nél-
kül mellőzhetetlen. Az ettyeki kath. körben, Budapest 
mellett, Magdics István sz. széki ülnök, esperes-plebános 
e hó 14-én tartotta meg második előadását a tagoknak és 
családjaiknak élénk részvétele mellett. Az iskolák pontos-
ságáról és rendeltetéséről beszélt s ez által a legégetőbb 
kérdést tárgyalta, mely ugy Ettyek községét, mint általá-
ban a még kath. iskolával biró községeket a mai liberalis-
áramlatban leginkább foglalkoztatja. Kimerítő tárgyilagos-
sággal és dönthetlen érvekkel tárgyalta a katholikus iskola 
főlényét a felekezetnélküli vagy állami iskola fölött, s 
keserű fájdalommal mutatott a katholiczizmus azon szük-
keblüségére és könnyelműségére, melynél fogva az elődök 
által nagy fáradtsággal és áldozatkészséggel épített iskolákat 
sokszor azoknak hivatott védői megdöbbentő közönyösség-
gel dobják ki kezükből éppen akkor, mikor más vallás-
felekezetek a legnagyobb szorgalommal iparkodnak iskolákat 
állítani. Felhozta a magyar katholiczizmus szülővárosának 
Székesfejérvárnak példáját, hol kálvinistának, zsidónak, rácz-
nak egyaránt megvan a maga felekezeti iskolája, egyedül 
a katholikusok kénytelenek halhatatlan lélekkel megáldott-
gyermekeiket községi közös iskolába küldeni, melyet kath. 
őseik áldozatkészsége emelt, s melyet szt. István városá-
nak katholiczizmusukból kivetkőzött atyái 3 napi kinos 
tanácskozás folytán a jobb érzésüeknek kimerítésével el-
közösiteni nem átallottak. Beszélt azután az apáczák 
fölényéről, a világi tanítónőkéi fölött, minthogy az apáczák 
a világról teljesen lemondva teljes odaadással szentelhetik 
idejöket és életöket az ifjúság nevelésére. — Egyszersmind 
azon erős bizalmának és reményének adott kifejezést, hogy 
Ettyek községének róm. kath. hivei között fognak akadni 
lelkes és áldozatkész emberek, a kik anyagilag is hozzá 
fognak járulni ahhoz, hogy apáczák részére tanintézet 
létesüljön a község ugy anyagi mint vallás-erkölcsi életé-
nek kiszámithatlan előnyére. A mély tudománynyal és 
nagy lelkesedéssel tartott előadás a legnagyobb érdek-
lődést, keltette a hallgatóság körében s élénk eszmecserére 
és megfontolásra adott alkalmat a községben. 

— A berni „ó-katholikus" állami Mttani fakul-
tásnak 4 tanára és 5 hallgatója van mindösszesen. 

f A nagybányai minorita-rendház tagjai mély fáj-
dalommal tudatják, hogy szeretett rendtársuk és testvérük 
Csáki József Dénes minorita r. áldozópap, házi lelkiatya 
folyó hó 16-án d. e. 9 órakor hosszú szenvedés s a hal-
doklók szentségeinek felvétele után, végelgyengülés követ-
keztében életének 69-ik, szerzetességének 47-ik, áldozó-
papságának 43-ik évében jobb létre szenderült. A meg-
boldogult lelkeért f. hó 18 án, szerdán d. e. 9 órakor a 
minoriták templomában engesztelő szent miseáldozat mutat-
tatik be s íöldi maradványai ennek végeztével d. e. 10 
órakor fognak a róm. kath. temetőben örök nyugalomra 
tétetni. Nagybánya, 1899. jan. 16. Nyugodjék békesség-
ben s az örök világosság fényeskedjék neki ! 

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

Budapest, 18í 9 Napy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. az.) 



l Megjelenik e lap heten-
ként kétezer : 

{ szerdán és szombaton. 
I Előfizetési dij : 
§ félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
[ Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
! Ví., Bajza-utcza 14. sz., 
I hova a lap szellemi 
: részét illető minden 
I küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

I kár, postahivatalnál : 
: Budapesten a szerkesz-
I tőnél, es Nagy Sándor 
[ könyvnyomdájában, 
Ê IY., Papnövelde-utcza 
i 8. sz. alatt, hova a 
I netaláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott 
I levélben, intézendők. 
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K Â T H O L I K U S EGYHÁZI, TARSA 
Ö T V E N N Y O L O Z A 

Budapesten, január 25. 7. 

DALMI ÉS IRODALMI F0LY0IRAT. 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1899. 

„Perqe alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, umtati promovendae et arctius compingendae 
adlábora... Nos interim grati ammi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter imp er-

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

TARTALOM. Vezéreszmék est Ianulmányok. Felhívás előfizetésre ! — Igazságszolgáltatás. — Az isteni erények s a |három fő-jócselekedet 
közti viszony, s ez utóbbiakról érdemileg hol történjék a tárgyalás? — Egyházi Tudósítások, f Kanda István. — P é c s : Indítvány egy-
házmegyei irodalmi kör alakítása iránt. — S z o m b a t h e l y : Visszapillantás a jan. 15-iki püspök-szentelésre. — V á c z : Kanda István 

kanonok. — Kath. Köztevékenység és Egyesületi, Élet. — Vegyesek. 

HjflT" F e l h í v á s e lő f i ze té s re ! ^ÜÜ 

I g a z s á g s z o l g á l t a t á s . 
— A történelem számára. — 

A „Religio-Vallás" ellen az itteni Mr. ügyészség 
mult évi október hó 13-án kelt inditványával sajtó-rendőri 
vádat indított. Czim : Illetéktelen politika, kauczió hiánya-
Terhelve volt kezdetben az 1898. II. félévi 18. számban 
„A katholikus körök szövetséges nagygyűlésén mondott be-
szédek1" czimfí budapesti egyházi tudósitás, és ugyanott a 
kassai „Főpásztori levél szent István napjáról és szent 
István király tiszteletéről.u Időközben az ügyészség, a 
vádlott lap szerkesztőjének felvilágosítására, a főpásztori 
levél terhelését visszavonta és ráadásul a lap előbbi (17-ik) 
számából váddal terhelte „A katholikusok ébredése Magyar-
országon^ czimű vezérczikket. 

Hosszas és viszontagságos fejlemények után f. hó 21-én 
került végtárgyalás alá a dolog. 

A bírói székben elnökölt Eördögh András tanácselnök, 
társbirák jRuttkay István és Szejpesy István valának. 

A vádoló hatóságot dr. Böhm Alajos alügyész kép-
viselte. 

Védőnek dr. Günther Antal jelent meg. 
Az előrebocsájtandók előrebocsájtása és a terhelt közle-

mények felolvasása után az elnök a vádlónak adta a szót. 
0 egyszerűen a vád ismétlő előadására szorítkozott. 
Következett a védő — rövid, de velős beszéde. A politi-

kai kauczióról szóló 1848-iki törvényt nem ötletek és egyéni 
felfogások szerint kell alkalmazni, hanem az ország törvé-
nyeinek sz-ellemében. Az 1790/1-iki törvény kimondotta, hogy a 
protestáns vallás gyakorlása és védekezése nem vonható 
politikai üldözés alá. 1848-ban a bevett kath. és prot. vallások 
közt tökéletes egyenlőséget és viszonosságot állapított meg. 

A vallás szabad gyakorlásáról szóló 1895-iki törvény pedig 
ezenfelül minden vallás számára biztosította a gyakorlás 
szabadságát. Ennélfogva a kétségtelenül vallási tárgyú 
czikkek számára felmentést kért a bíróságtól, annál is inkább, 
mert a határvonalát vallás és politika közt megvonni az 
egyoldalúság veszélye nélkül baj os, sőt legtöbbször lehetetlen. *) 

Vádlottnak, tekintettel a vádló egyszerű rövid nyilat-
kozatára, és tekintettel a védő röviden mindent kimeritő 
beszédére, nem maradt más hátra, mint két rövid észrevétel, 
a melyre a fentiek után senki sem lehet kiváncsi. 

A biróság, tanácskozásra való rövid félrevonulás után 
újra megjelenvén, fölmentő Ítéletet hozott. A vádló fölebbezett. 

Az isteni erények s a három fő-jócselekedet 
közti viszony, s ez utóbbiakról érdemileg hol 

történjék a tárgyalás?**) 
Az isteni erények az eszközök és módok, 

melyek igénybevételével kell az itteni malaszttal 
üdvünk érdekében közremunkálnunk. De az isteni 
eréuyek szintúgy a szentlélek természetfölötti lelki 
ajándékai, mint maga a malaszt, kérdés t e h á t : az 
ember a maga részéről „mi ál ta l" járul jon hozzá, 
hogy az isteni erényeket lelkében működtesse örök 

*) Ugyanígy nyilatkozik dr Tüdős István sárospataki colle-
giumi bittani tanár, a „Sárospataki Lapok" szerkesztője, levelében, 
melylyel a maga hasonló ügye érdekében megtisztelt. „Az ügyész-
ség felfogásának érvényesülése esetén, úgymond, a tisztán 
egyházi s iskolai lapok — megszűnnének." 

**) Az alsó-aradi kerület hitoktatóinak mult nyári 
értekezletén felolvasta a szerző. Még 1898. II. 30. szám-
ban megígértük, bogy közöljük. 

7 
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üdve érdekében? Természetesen minden üdvös, 
minden jóságos s minden erényes cselekedet által 
járulhassunk ehhez, pl. a sz. miseáldozat buzgó 
hallgatása, önmegtagadás, béketűrés, búcsújárás 
stb., legfőképpen pedig a méltó sz. áldozás ál ta l ; 
de mindezen üdvös, jóságos és erényes cselekedetek 
összefoglaltatnak a három fő-jócselekedetben : az 
imádság, bőjtölés és alamizsnálkodásban, tudnunk 
kellvén azt, mi legyen külön az imádság, külön 
a bőjtölés s külön az alamizsnálkodás fogalma alat t 
értendő? (Ámbár igaz, hogy sokszor az egyik 
fogalom a másikkal s mind a három is egy-egy 
üdvös s erényes cselekedetekben olykor egybe-
olvad.) Ha pedig ezt igy vesszük, amint hogy 
igy is kell vennünk, akkor az imádság s mind 
az, mi ezalatt értendő, legközelebbi vonatkozás-
ban lesz a hittel, a bőjtölés, a remény nyel s az 
alamizsnálkodás a szeretettel. 

S most már könnyen megér the t jük az isteni 
erények s fő-jócselekedetek közti viszonyt s viszo-
nosságot, t. i. az imádság a hitet, a böjt a remény-
séget, s az alamizsnálkodás e szeretetet van hi-
vatva lelkünkben szüntelen éleszteni s ápolni 
avégre, hogy hit, remény ós szeretet által az 
Isten malasztjával közremunkáljunk. 

Arra tehát, hogy az Isten malasztjával örök 
üdvünkre közremunkáljunk, Isten részéről az 
isteni erényekre, s a magunk részéről a három fő-
jócselekedetre van szükség. Azért a hálában ott, 
hol arról van szó, hogy az Isten malasztjával 
szabad akaratból közre kell munkálnunk, nem 
csupán az volna felemlítendő, hogy ez az isteni 
erények igénybevételével történik, hanem ezzel 
kapcsolatba volna hozandó az is, hogy az isteni 
erények Istentől vett természetfölötti, s a fő-jócsele-
kedetek természetes emberi eszközeink az Isten 
malasztjával való közremunkálásra, ily szoros 
egymásra való vonatkozásban állván csak amazok, 
s viszont azok csak emezekhez. Nagyon alkal-
masan hozatnak szóba ezek a fő-jócselekedetek 
a megszentelő malasztról tárgyaló §-ban, de szorosabb 
kapcsolatba s vonatkozásba is kell ezeket hozni 
az isteni erényekkel s ezek által az Isten malaszt-
jával való közremunkálással is; igy tüntet jük fel 
csak igazán ezeknek értékét s üdvünk munkálása 
tekintetében csak azok nagy jelentőségét. 

Különben az imádság „Isten szeretetének," 
a bőjtölés a „magunk helyes szeretetének," s az 
alamizsnálkodás a „felebaráti szeretetnek" össze-
gezett kifejezője, s ime ezeken sarkallik az egész 

törvény! A sz. atyák taní tása szerint a bojt és 
alamizsna a két szárny, melyen imádságunk égbe 
emelkedik. Természetes; mert bőjtölés s alamizsnál-
kodás nélkül az imádság — farizeismus; böjt 
nélkül az imádság farizeismus önmagunkkal s 
alamizsnálkodás nélkül felebarátunkkal szemben. 
Hiábavaló fecsegés annak az imádsága, ki tehet-
ségéhez képest böjtölni (s illetve ki magát meg-
tagadni) s alamizsnálkodni nem akar. Mind a 
háromról egyformán áll, mit az égi követ a 
jámbor Tóbiásnak mondot t : „Jó az imádság a 
bőjtölés s alamizsnálkodással inkább, mint az 
arany-kincs gyűjtése." (12, 8.) „Ez a faj (az ördög) 
nem űzetik ki, hanem csak imádság és bőjtölés 
által" (Mát. 17, 20.) íme, hogy az Ur Jézus 
egyenlő rangba helyezi a böjtöt az imádsággal! 
Hát az alamizsnáról mi az örök Igazság szava? 
Olvassuk, mit mond 0 az itólet napján e tekin-
tetben a jóknak, mit a gonoszoknak! Lehet-e 
vájjon ezt legbensőbb meghatot tság és szinte 
lelki megrendülés nélkül hallanunk és tudomásul 
vennünk?! Éheztem, ós ennem adtatok — szóm-
juhoztam és innám adtatok ! stb. 

A többi jócselekedetekkel pedig a három 
fő-jócselekedet oly viszonyban áll, mint a minőben 
a főerények a többi erényekkel állnak. Ezek nem 
azért neveztetnek főerényeknek, mint ha szükség-
képpen legnagyobb erényeknek kellene lenniök, 
hanem mivel a többi erényeket magukban 
foglalják, s ezek belőlük mint megannyi forrá-
sokból fakadnak. Igy a fő-jócselekedetek is a többi 
joságos cselekedeteket mind magukban foglalják 
s illetve belőlük származnak a többiek. A magunk 
részéről tehát erényes s Istennek tetsző életünkhöz a 
három fő-jócselekedet szolgáltatja az alapot. Azért 
i r ja sz. Pé te r : „Atyánkfiai! igyekezzetek, hogy a 
jócselekedetek által bizonyossá tegyétek hivatás-
toka t s választatástokat ; mert ezeket cselekedvén, 
soha sem fogtok vétkezni." (II. 1, 10.) 

Az imádságról tüzetesen szó van a káté 
végén mint „malaszteszközről"; a böjtről az anya-
szentegyház 3-ik parancsolatánál; a alamizsnál-
kodásról ott, hol a felebaráti szeretet parancsolata 
tá rgyal ta t ik . De kérdem, a böjt és alamizsnál-
kodás nem malaszteszközök-e szintén, éppoly mér-
tékben, mint az imádságé ! Akárhányszor fürkész-
tem már az okát, hogy miért veszik kátéink 
csupán az imádságot malaszteszköznek. És Deharbé-
nál pl. csak azt az elég vékony indokolást talál-
tam, hogy imádsággal kérjük, s a szentségek által 
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tényleg elnyerjük a malasztokat. Ugy ám; de hát 
bőjtölés és alamizsnálkodással is talán malasztokat 
(különféle testi s lelki jókat!) akarunk Istentől 
számunkra kieszközölni?! Más végre ugyan miért 
is böjtölnénk és alamizsnálkodnánk ! Az Ur Jézus 
nem csak imádkozott, de bőjtöle is, s malaszttal 
teljes egész földi élete s nyilvános működése a 
nyomorgó, bűnös emberiség i ránt való szakadat-
lan alamizsnálkodás volt. Mind a három tehát , 
ugy az imádság, mint a böjt és alamizsnálkodás, 
egyenlő értékű malaszteszközök ; egyik sem cse-
kélyebb vagy nagyobb értékű a másiknál. 

Canisius meg a „remény" szakaszába fog-
lalja az imádságot, s e szakaszban éppen csakis 
az imádságról szól. Ugy de hát — kérdem ismét 
— a böjt és alamizsnálkodás nem szintén „remény-
ségből" történik-e, hogy bűnbocsánatot s malasz-
to t nyer jünk?! Bajos ezeket egymástól szótvá-
lasztani, levén ugyanaz az alapjuk és czéljuk: 
üdvünk eszközlése vezérsorban. Hogy többféle imád-
ság van, amint ezek káté inkban az imádság rovata 
alat t helyesen tárgyal ta tnak s amint azokat nap-
ról-napra vagy időről-időre el kell mondanunk. ez 
nem lehet érv az ellen, hogy a bőjtölés és ala-
mizsnálkodás nem oly szerben és mórtékben üd-
vös és szükséges malaszteszközök, mint az imádság. 
Amint az irás szavai szerint bizonyos értelem-
ben szünet nélkül ós mindenkor kell imádkoznunk, 
ugy a maga helyes értelmében szünet nélkül és 
mindenkor kell böjtölnünk s alamizsnálkodnunk is. 
Ez tagadhatat lan igazság. 

Ha tehát a káté végén az imádságról mint ma-
laszteszközről tárgyalunk, nem lehetne-e {ujabb 
nyomaték-adás végett lagalább !) ugyanezt a bojt' 
tel és alamizsnálkodással is tennünk ? ! Hogy ma-
napság a bojt és alamizsnálkodás mibenléte, czólja 
és nagy feladatáról aligha is lehet elég hang-
ós tárgy-nyomatékkal szólnunk, nyilván muta t j a 
a mindennapi tapasztalás. Akárhányan vannak, 
úgynevezett keresztények, kik, mihelyt magukat 
az uri osztályba valóknak s ezzel felvilágosodot-
taknak képzelik, már restelnek imádkozni, temp-
lomba járni stb., vagy ilyesmit rangjuk s állásuk-
hoz illőnek nem ta r t anak ; a bojt nálunk ostoba-
ságszámba megy, vagy legfölebb gyomor- s ter-
mészetparancsolta önmérséklés kérdése; az ala-
mizsnálkodást számitó önzésből s dicsekvésből 
végzik, melyben vajmi kevés vagy inkább semmi, 
Isten s felebarát i ránti komoly s igaz szeretet 
nincs ! Vájjon ilyenképpen a sokféle név alat t és 

sokféle alakban fellépő felforgató elemek (szocziá-
listák stb.) ginon törekvései leszerelhetők lesz-
nek-e?! Utópia lesz biz ez mindaddig, mig a 
böjt s önmegtagadás helyes ér telmét az egyik, s az 
alamizsnálkodás helyes ér telmét és gyakorlatát a 
másik részről, s illetve mind a ke t tő t mind a 
két részről nem akarják s nem fogják fontolóra 
venni s üdvösen érvényesíteni. Imádság, bőjtölés 
és alamizsnálkodás — ezek képesek ker. társadal-
munkat megmenteni! 

Mennyire de mennyire rendjén való dolog 
t ehá t éppen a három fő-jócselekedet igaz értékét 
és szükséges vol tát ugy földi mint örök üdvünk 
eszközlése érdekében kátéinkban akár több helyen 
is, de különösen is még annak végén az imádság 
után hangsúlyozva ki tüntetnünk, utalván egyben 
az iiteni erények ide vonatkozó s velők kapcso-
latos értéke és szükséges voltára is, melyek által 
Isten malasztjával (s ebből kinek-kinek elég jut , 
hogy sorsát tűr je s életfeladatát megismerje!) 
közre kell munkálnunk ! Ezt kell értenünk és 
megér te tnünk; másképp, félő, hogy nem fogunk 
szilárd alapra épiteni hi toktatásunkban, s bajosan 
remélhetjük a ker. hi té let fellendülését s a ker. 
társadalom győzedelmet. Riesz Gáspár. 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 

f K A N D A I S T V Á N 
kanonok. 

1832—1899. 

A váczi székesegyházi káptalan szomorodott szivvel 
jelenti, hogy ngos és főtisztelendő Kanda István székes-
egyházi főesperes, kanonok és kegyes alapítványi gondnok 
1899. január 17-én életének 67-ik és áldozárságának 43-ik 
évében a haldoklók szentségeinek ajtatos felvétele után, 
csendes ima között, Istenben elhunyt. A boldogult hült 
teteme f. hó 18-án d. u. 4 órakor fog koporsóba tétetni, 
f. hó 19-én d. e. 1/29 órakor beszenteltetni és a székes-
egyházban tartandó gyászszentmise után a középvárosi 
temetőben a feltámadás napjáig elhelyeztetni. Yáczon, 
1899, január 17. Az örök világosság fényeskedjék neki! 

Pécs, jan. 22. Indítvány egyházmegyei irodalmi líör 
alakitása iránt. — 

K. A-d. tollából a „P. K." legutóbbi számában a 
következő lelkes és tanulságos inditvány jelent meg: 

Amit oly régen hangoztatunk, a „Pécsi Közlöny" 
mult számainak egyike a papok irodalmi működését vette 
bonczkés alá.*) A jeles czikk sajnálattal kénytelen konsta-

*) Majd arra is rátérünk. Szerk. 
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tálni, hogy a papok intelligencziájukhoz mérten nagyon 
is keveset törődnek az irodalommal, a sajtó terén pedig 
csak ismert nevekkel találkozunk. Mennyi hézag van 
irodalmunkban, melyet papságunknak kellene betölteni, 
betöltésére pedig képesiti képzettsége, kvalifikácziója és a 
papság hallgat ! Pedig amig mi pihenünk, hallgatunk, 
addig nem pihen és nem hallgat más, fölhasználják az 
alkalmat, s irnak helyettünk mások megrontására, a lelkek 
örök veszedelmére. Nem akarok kiterjeszkedni hittudo-
mányi könyveink fogyatékos voltára, hisz teológusaink 
tudják jól, hogy a külfölddel szemben mennyire hátra 
vagyunk ; nem a hitbuzgalmi művekre, a melyek csak 
idegen munkáknak magyar mezbe öltöztetése, de eredeti 
dolgokkal nem dicsekedhetünk ; nem a belletrisztikára, 
mert ebben igen sok plagizátorral találkozunk; nem a 
többi tudomány-ág művelésére, csak a sajtóban kifejtendő 
munkásság érdekében emelem föl szavamat. 

A sajtóban való munkálkodásra a papnak ideje, 
alkalma és tehetsége is van — ebben én igen csekély 
kivételt ismerek. A mi az imából és munkából ideje fen-
marad, fordítsa publiczisztikai munkálkodásra. Bizony 
némely községben, ahol a lelkipásztor működéséből, meg-
feszített munkásságából nem sok lelki örömet érez, való-
ságos áldás reá nézve az irodalmi munkálkodás. Ha abban 
a községben nem értik meg, megértik a sajtó utján más-
hol és megszívlelik tanítását, melyet hivei ellenszenvvel 
fogadnak. 

De nem akarok épen egyoldalú lenni. Minden pap 
abban az irányban fejtsen ki irodalmi munkásságot, a 
melyhez kedve van. A theológus, a filozófus, aszkéta, 
belletriszta megtalálja terét, csak akarni kell, s talentu-
mait, Isten által adott tehetségét értékesítenie. Akinek 
mije van, az követeltetik is tőle, különösen a paptól, aki-
nek a mai korban általános missziója van, hogy minden-
kioek mindene legyen. 

Alkalma is van rá. A kör, melyben él, a társadalmi 
mozgalmak nem hagyhatják őt érintetlenül, de a körül-
mények is mintegy rákényszerítik. Hány község van, a 
hol a lelkész kívánva sem beszélhet, intelligens emberek-
kel, nincs, akivel terveit közölje, s az észlelt jelenségek, 
a társadalmi és politikai bajok fölött eszme-cserébe bo-
csátkozzék ! Ott van a sajtó ! Ott a papiros, közölje rajta 
észleleteit, mert tehetsége is van hozzá ! A laikus nem is 
aggályoskodik írói hivatása fölött, neki megy bátran, 
merészen, nincs más képzettsége, mint az enczyklopoedia, 
mely czikkeinek megírásánál előtte nyitva van, s a 
melyből a szükségeseket kibetűzi. 

Tehát az irodalmi munkásság a papságnak hivatása 
Föl kell emelnie szavát nemcsak a szószéken, az iskolá-
ban, az egyesületi életben, hanem az irodalomban is. A 
bűn ott is grasszál, nem hagyhatja azt szó nélkül. 

Ugyan hol volna a mi katholikus társadalmi életünk 
kath. sajtó nélkül? Tizenkét év előtt még olyan volt a 
kath. társadalom, mint az a mező, melyet az Ur Ezechiel 
prófétának lélekben megmutatott : tele száraz csontokkal ! 
Es a kath. sajtó mintegy kérdezte : Jövendölj ember fia ! 
Putasne vivent ossa ista? Gondolod-e, hogy ezek a cson-
tok, élni fognak. A kath. sajtó harsogtatta e szavakat: 
Ossa arid a audite verbum Domini! Száraz csontok hall-

játok meg az Ur szavát! És a száraz csontok mozogtak, 
mert lélek jött beléjök, a kath. társadalom az egyesületi 
élet által lelket kapott ! Ma ezt az életet ápolni szent 
kötelességünk, ha elszárad, elsatnyul, mi leszünk a hibá-
sak ; elitéi Isten, mert a girát kamatoztatásra adta, elitéi 
a kath. társadalom, mely tőlünk várja szóban, tettben és 
Írásban a direktívát, másképen kérdezni fogja tőlünk : Tu 
es magister in Izrael, et haec ignoras? Te mester vagy 
Izraelben, és ezeket nem tudod ? 

Már most ez a fontos kérdés, miképpen lesz meg-
oldható ? Egy elfogadott sablonos jelszava van az egye-
sületi életnek : az egyesülésben rejlik az erő ! Alakítson 
az egyházmegye papsága egy irodalmi kört, ugy mint az 
erdélyi és szatmári egyházmegye papsága. Orgánumról 
nem is kellene külön gondoskodni, itt van a „Pécsi Köz-
löny", mely katholiczitásával eddig is kiérdemelte a bi-
zalmat. Az egyházmegyei irodalmi körnek föladata volna 
iróit tömöríteni, tagokat gyűjteni, akiknek kötelességévé 
volna téve az irodalmi munkálkodás, különösen a katho-
likus sajtó terén ! 

Annyi kitűnősége van az egyházmegyének, hogy iro-
dalmi köre nem maradna hátra tekintélyben a már meg-
levő köröknél ! Ez volna az egyedüli mód, hogy a papság 
vállvetve dolgozzék a sajtóban, adná jelét tudományos-
ságának olyan müvekben, melyek után eddig hiába sóhaj-
toztunk ! A központi papság lenne a vezető, a püspöki 
székhely lenne a sziv, mely az életet, a vért szolgáltatná 
az egyházmegyei klérus testébe. 

Csakis ez a megoldása a sokszor tárgyalt kérdésnek. 
A nemes ambiczió, a kedv csakis egyesületi élet által 
kelthető fel. Külön választva előtérbe léphet az önérdek, 
mely a jó ügynek rovására esik, mely igen sok nemes 
eszmének okozta halálát. Az érdek, mihelyt nyilvános-
ságra jön, gyanússá teszi azt az irót is, aki hivatásból fog 
tollat kezébe. Az egyesülésnél ez ki van zárva. 

Teremtsünk tehát egyházmegyei irodalmi kört, virá-
goztassuk föl a katholikus irodalmat, ezt kívánják, elvárják 
tőlünk azon lelkek, kik szomjúhoznak az igazság után ! 

Szombathely. Visszapillantás a jan. 15-iki piispök-
szentelésre. — 

A szent ténykedés előtt Vidos Lajos, püspöki titkár 
felolvasta az „apostoli felhatalmazás"-t (kinevezési ok-
mány). Azután a koadjutor a felszentelő püspök előtt 
térdelve elolvasta az esküformulát, melyben ünnepélyes 
fogadást tett, hogy az apostoli székhez hű és engedelmes 
lesz élete utolsó perczéig s mindabban, mi a kath. vallás 
és egyházalkotmány körébe vág, vele mindenkor egye-
sülve marad. Az eskü után mindkét kezével megérinté az 
evangeliumos könyvet e szavakkal: „Isten engem ugy 
segéljen és az ő szent evangéliuma". 

Az apostoli felhatalmazás felolvasása és az eskütétel 
után következett az úgynevezett „vizsgálat (examen)", 
melyben a felszentelendőhöz 18 kérdést intéz a felszentelő 
püspök. Ezek a kérdések részint az általa megtartandó 
egyházi törvényekre, részint az igaz hitre vonatkoznak. 

A vizsgálat után a segédkező pöspökök a felszente-
lendőt a konszekráló püspökhöz vezették, kinek kezét 
térdenállva megcsókolta. Ekkor megkezdődött a szentmise, 
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melyet a felszentelő püspök végez, de együtt ténykedik 
vele a felszentelendő is a számára felállított külön oltár-
nál. A szentmisét a graduáléban előforduló utolsó alle-
lujá-ig mondják, mire kezdetét veszi a felszentelés. A 
segédkező püspökök a felszentelendőt az oltár előtt kö-
zépen ülő konszekráló püspökhöz vezetik, a ki aztán 
imádkozásra hivja fel a körülállókat, hogy a mindenható 
Isten a püspöki méltóságra kiválasztottat áraszsza el az 
arra szükséges kegyelmekkel. Ezután a felszentelő és a 
segédkezők letérdelnek és elmondják a mindenszentek 
litániáját, melynek végeztével áldás, megszentelés és fel-
szentelés kéretik le Istentől a kijelölt koadjutorra, ki az-
alatt legmélyebb alázatossága érzetében az oltár lépcső-
jénél arczra borul. A litánia elmondása után a felszentelést 
teljesítő püspök a felszentelendő vállaira és nyakára teszi 
az evangeliumos könyvet, jelezve ezzel azt a fontos kötel-
met, mely Isten igéjének ugy szóval, mint tettel való hir-
detésében a püspök vállaira nehezedik. 

Erre következik a püspökszentelés lényeges cselek-
ménye : a fölszentelő és segédkező püspökök mindkét 
kezüket a felszentelendő fejére teszik és mondják : „Accipe 
Spiritum Sanctum" „Vedd a Szentlelket." Ezt követi a 
felszentelési imádság, majd a „Veni Creator Spiritus" kez-
detű hymnus, továbbá a felszentelendő fejtetejének és 
kezeinek szentelt krizmával való megkenése, hogy „a 
Szentlélek ereje mind az ő belsejét eltöltse, mind külsejét 
oltalmazza". 

Miután igy a püspök belső felszentelése végbement 
s vele a Szentlélek kegyelmének teljessége közöltetett ugy, 
hogy magas hivatalát az egyház javára gyakorolhatja, 
most ezen hivatal az ő hármas ágazatában, mint legfőbb 
pásztori, papi és tanitói hivatal, a megfelelő hármas jel-
képben is átadatik, t. i. a pásztorbot, püspöki gyürü és 
evangeliumos könyv átnyújtása által a megfelelő imádsá-
gok kíséretében. Erre az újonnan felszentelt püspököt a 
felszentelő és segédkező püspökök békecsókkal üdvözlik. 

Ezután a felszentelő és az újonnan felszentelt püs-
pök folytatják a szt. misét az offertoriumig bezárólag ; 
miután ezt elolvasták, az u j püspök a felszentelő püspök-
nek, ki az oltár előtt ül, két égő gyertyát, két kenyeret 
és két, borral telt hordócskát ajánl fel. Ezután folytatják 
a sz. misét együttesen a felszentelő püspök oltáránál ugy, 
a mint a misekönyvben elő van irva. Csak egy konsze-
králandó ostya készíttetik elő és a kehelybe annyi bort 
öntenek, mely ugy a felszentelő, mint a felszentelt püspök 
számára elegendő ; utóbbi azután mindkét szin alatt áldo-
zik még pedig ugyanazon sz. ostyából és ugyanazon ke-
helyből, melyből a felszentelő püspök már előbb egy részt 
magához vett. Ezen együttműködés megható jelképe azon 
egységnek, élet és szeretetközösségnek, mely a kath. 
egyház főpásztorai között, valamint ezek és Krisztus Urunk 
között létezik ! 

Kommunió után, közvetlenül az utolsó evangelium 
előtt a felszentelő püspök az infulát az uj püspök fejére 
teszi, a keztyüket felhúzza a felszentelt kezére, a gyűrűt 
pedig ujjára ; megfogja ezután az uj püspök jobbját, a 
segédkező püspökök egyike pedig balját s igy a püspöki 
trónra ülteti (intronisatio) s kezébe adja a pásztorbotot. 
Ekkor a felszentelő püspök megkezdi a „Te Deum lau-

damus" hymnust, mely alatt a segédkező püspökök az 
u j püspököt körülvezetik a kápolnában, hogy megáldja a 
jelenlevőket. 

Végül az oltárról ad az u j püspök ünnepélyes ál« 
dást, mire az utolsó evangelium és a szentmise utáni imák 
elmondása után a püspökszentelés magasztos szertartása 
véget ért s mindnyájan a nagyterembe vonultak, hol 
azután az asszisztenczia tagjai igaz szeretettel, mély tisz-
telettel köszöntötték az uj püspököt s fejezték ki előtte 
szivük mélyéből jövő szerencsekivánataikat. 

Délután 1 órakor megyés püspök ur ő méltósága 
fényes ebédet adott, melyen ő méltóságaikon kivül a 
káptalan tagjai (Schwartz Mihály apátkanonok ur kivé-
telével, ki betegsége miatt nem jelenhetett meg) és a 
segédkező papok vettek részt. 

Az asztalfőn megyés püspök ur ő méltósága ült, 
jobbján dr Steiner Fülöp, balján pedig dr István Vilmos 
és Kutrovácz Ernő győri segédpüspök foglaltak helyet. 
Azután sorban következtek a székeskáptalan tagjai és a 
már emiitett asszisztáló papok. 

Az első felköszöntöt Hidasy Karnél megyés püspök 
ur ő méltósága mondotta a pápára, majd méltatta azon 
érdemeket, melyek dr István Vilmost a püspöki rangra 
méltóvá te t ték; végül pedig meleg hangon mondott köszö-
netet az asszisztáló püspököknek a közreműködésért. 

0 méltósága után dr Steiner Fülöp, székesfehérvári 
püspök emelkedett fel szólásra. Nagyhatású felköszöntője 
körülbelül a következő volt : Engedje meg méltóságod, 
hogy a szent meghatottság ezen perczében legelőször is 
lelkem mélyéből legbensőbb hálát mondjak ugy a magam, 
mint püspöktársam részéről azon kitüntető bizalmáért, jó-
indulatának azon ujabb bizonyítékáért, melylyel minket 
kegyes volt meghívni ezen szent, ezen oly nagy jelentő-
ségű ünnepélyre, melynek horderejét részletezni nem is 
szükséges. Nem kell hangsúlyoznom, hogy ezen szent 
ünnepély rendkívül malaszt- és áldásteljes nemcsak köz-
vetlenül a szombathelyi egyházmegyére, hanem az egész 
magyar hazára, egész anyaszentegyházunkra. Örülünk, 
hogy mi ezen magasztos ünnepélyen részt vehettünk ; 
örülünk, hogy az u j püspök fejére kezeinket rátehettük 
és bár érdemetlenül, vele közölhettük méltóságoddal 
együtt a Szentlelket. Ez nekünk, hálás szivünknek el-
felejthetetlen napja lesz. És midőn ezen hálánknak adok 
legbensőbb kifejezést, én sem óhajtok magas röptű toasztot 
mondani, hanem csak lelkem mélyéből szólok, csak lelkem 
mélyéből veszem a szavakat, midőn azt kívánom, hogy a 
jó Isten mindnyájunk vigaszára, az Ur Jézus Krisztus 
dicsőségének előmozdítására, anyaszentegyházunk és édes 
hazánk jólétére, híveinek örök üdvére méltóságodat még 
igen sokáig tartsa meg nekünk. (Lelkes éljenzés.) 

Ezután Dr. István Vilmos emelkedett fel s körül-
belül következőket mondotta: Méltóságos püspök ur ! En 
sem akarok toasztot mondani, mert tudom, hogy méltó-
ságod nem kedvelője a felköszöntőknek : csak egyszerűen, 
mély hódolattal meg akarom köszönni méltóságodnak azt 
a kegyességet, hogy engem püspökké szentelni méltóz-
tatott. De legyen szabad egyúttal megemlíteni, hogy én 
folytonos és szakadatlan hálával tartozom méltóságos püs-
pök atyám iránt, mert mindenemet, a mivel csak birok, 
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neki köszönhetem. Nem értem én ez alatt azon diszes állá-
sokat, melyeket érdemem felül az ő kegyessége folytán elfog-
lalni szerencsés valék : t. i. hogy titkáirá kiválasztani, 
majd káptalanja tagjává kineveztetni, legutóbb pedig 
maga mellé a püspöki rangra felemelni kegyeskedett, 
mert ezen állások csak annyiban válnak hasznomra, a 
mennyiben a velük járó kötelességeket pontosan és lelki-
ismeretesen teljesítem. Hanem értem azon lelki javakat, 
melyekben részesültem azon szerencsés helyzetnél fogva, 
hogy évek hosszú során át lehettem ő méltóságának tit-
kára és mint ilyen, egészen közelről szemlélhettem méltó-
ságos uramnak követésre méltó tetteit és arra a meggyőző-
désre jutottam, hogy méltóságodat tetteiben mindenkor 
magasabb szempontok vezérlik. Arra késztetett ez engem, 
hogy méltóságod tetteit a lélek szemüvegén át nézzem és 
igy méltóságod egész észrevétlenül az én lelki életemnek 
megalapítója lőn. Ez az én legnagyobb kincsem, melyért 
folytonos és szakadatlan hálával tartozom méltóságodnak. 
Epen azért szakadatlanul fogom kérni a Mindenhatót, 
hogy a reám bizott teendőket azon szabatossággal és 
áhítattal végezhessem, melyet méltóságodtól láttam és 
tanultam ; szivem mélyéből kérem a Mindenhatót, hogy 
méltóságodat, mint az erényeknek mintaképét, még sokáig 
engedje ragyogó csillagként tündökölni papjai előtt ! Isten 
éltesse ! 

Lelkes éljenzés követte a szép felköszöntőt, melynek 
lecsillapodta után a segédpüspök ur ő méltósága az 
asszisztáló püspököknek mondott hálás szívvel köszönetet 
azon kegyességükért, hogy felszentelésükre ide fáradni 
méltóztattak. Mivel viszonozhatnám — úgymond — méltó-
ságtok ezen kegyességét? Mivel én ma méltóságtok közre-
működésével lettem püspökké, azért Isten kegyelmére 
támaszkodva, püspöki ténykedésem áldásaiban akarom 
méltóságtokat részesíteni. Minden püspöki ténykedésem-
ben Isten szent áldását fogom lekönyörögni méltóságtokra 
és mindig hálásan fogok visszaemlékezni azokra, kik 
püspökké szenteltetésemnél lényeges tényezők voltak. Isten 
éltesse méltóságtokat ! (Lelkes éljenzés.) 

Vácz, jan. 18. Kanda István kanonok. (1832. jul. 
17. — 1899. jan. 17.) 

A „Váczi Közlöny" külön kiadásban a következő 
nekrológgal gyászolja a váczi egyházmegye papsága egyik 
díszének és kedvességének ngs. és ft. Kanda István fő-
esperes-kanonoknak elhunytát. 

Lelkünkben a mélységes fájdalom keserűsége, szeme-
inkben ugyanezen fájdalom könyüje, ajkunkon a zokogó 
panaszszó ; és bármerre tekintünk, bármerre fordulunk, 
bárkivel találkozunk, beszélünk széles e városban, mind-
egyiknek lelke, szeme, ajka csupa fájdalomról, csupa 
részvétről beszél, mert az egész várost lelkét megrázkód-
tatta az a szomorú valóság, hogy az a Kanda István 
kanonok, az a vjó Kanda bácsi," a ki csoda folytán meg-
menekedett nem is olyan régen, a gyilkoló fegyver élétől, 
most a betegség gyilkoló fullánkja fölött nem tudott győ-
zedelmeskedni és tegnap hajnalban visszaadta lelkét Te-
remtőjének. 

Önkénytelenül a könyek zápora árasztotta el sze-
münket, mikor kedden reggel a Roskoványi busán zengő 

ércznyelve tudtunkra adta a szomorú hirt, mely nem le-
pett ugyan meg bennünket, mert el voltunk készülve a 
legrosszabbra is, de mégis bíztunk, hogy annyi ima, annyi 
zokogó könyörgés, annyi szent mise-áldozat, annyi szent 
áldozás, melylyel papok, apáczák, egyszerű hivek, de külö-
nösen a szegények, nyomorultak, betegek és azok, akikkel 
a boldogult ez életben egyáltalán jót tett, mintegy meg-
ostromolták az ég Urát, megbírja még menteni ez élet-
nek. De hiába ! Isten akarata erősebb, mint bármilyen 
imádság, bármilyen könyörgés és Isten ugy akarta, hogy 
a „jó Kanda bácsi" meghaljon: placita enim ei erat anima 
illius, propter hoc eduxit eum de medio iniquitatis. Kedves 
volt lelke Istennél és azért szólította ki őt e világból. 

Mi, a kik az isteni Gondviselés akarata előtt kész-
ségesen meghajlunk és tudjuk, hogy keserű sokszor a 
pohár, melyet Isten akarata nyújt számunkra, bár lelkünk 
fáj, szivünk sajog a fájdalomtól, azt mondjuk : Isten igy 
akarta, igy volt legjobban. A boldogult megszabadult a 
betegség kínjaitól, Páli szent-Vincze és a többi szentek 
társaságában elnyerte az örök üdvösséget, mi pedig, a kik 
aggódtunk életéért, a kik részesültünk angyali lelkének 
áldásaiban, sokkal hatalmasabb pártfogót nyertünk benne 
ott fenn az Isten trónja előtt. 

De azért nem azt mondjuk, hogy örüljünk halála 
fölött, nem, sírjunk, zokogjunk, imádkozzunk és őrizzük 
meg a drága halott emlékét ugy, hogy azt ki ne törül-
hesse, soha semmi lelkünkből. A temetés napján öltözzék 
gyászba a város és a hulló könyek zápora öntözze meg 
az egész utat, a melyen viszik a halottak birodalmába, a 
gyászos temetőbe annak a nemes léleknek porhüvelyét, 
mely míg a testtel egyesülve volt, mintaképe volt a pap-
nak, az állampolgárnak. Sírjunk, zokogjunk és imád-
kozzunk ! Ezt senki sem tilthatja el tőlünk és a drága 
halott megérdemli / Nyugodjék békével! 

* * 
„—• — megmutatta neki az Isten 

országát és a szentek tudományát adta 
neki, tiszteletet szerzett neki a muuka 
által és megáldotta munkáit." 

Bölcs 10, 10. 
Buzgó könyörgéseink, melyekkel felgyógyulásáért 

esedeztünk, fájdalom nem lőnek meghallgatva. Imádandó 
bölcseségében másként végzett az élet és halál Ura s őt, 
kinek napjait a magunkéból óhajtók pótolni, e mulandó 
világból kiszólitá. 

Bár el voltunk rá készülve, mégis leverőleg hatott 
ránk a gyászhír s könnyeinket visszatartani nem vagyunk 
képesek. Minden zug hol megfordult, segélyt, vigaszt, ál-
dást osztogatott, kiált utána : a szegények és árvák házai 
a középrendiek tisztes köre, az előkelők diszes koszorúja 
könnyezi, az iskola és templom gyászolja, emlegeti; — 
gyászolja a káptalan, melynek disze, — siratja az egész 
város, melynek szemefénye, a tisztelés, becsülés kiváló 
tárgya volt. Eleven hite, nemes szeretete, csendes ma-
gányba vonultsága, a szenvedések békés elviselése jellemzik 
őt mint keresztényt és jó papot. 

Keresztény és papi élete mindig példás volt, életé-
nek minden idejét utánozhatlan munkásságban töltötte. 
Nem hagyhatjuk említés nélkül azon tevékenységét, me-
lyen mint az ájtatos társulatok egyházmegyei igazgatója 
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tanúsított, mint mely ügyben éveken keresztül lankadatlan 
buzgalommal fáradozott, lelkiismeretes erénységgel intézve 
azok ügyeit. 

Mint a „Kath. Kör" ig. választmányának tagja a jó 
ügynek mindenkor szeretetteljes, lelkes pártfogója volt. 

Gondos, rendes, mérsékelt, szelid, alázatos, mindenki 
iránt szeretettel teljes volt ; a híveknek kedves lelkipász-
tora, paptársainak kedves testvére, mindenkinek jóaka-
rója s tehetsége szerint jótevője ; mindenki egész biza-
lommal fordult s folyamodott hozzá. Tevékenysége soha 
sem szünetelt. Szeretete messze világolt : szenvedők, üldö-
zöttek, kicsinyek és nagyok mentek hozzá s találtak nála 
enyhet, vigasztalást. Dilectus Deo et hominibus ; miként 
nem volt kit ő nem szeretett, ugy nem volt, ki őt ne sze-
rette volna. Mindig változó egészgégü volt, vigasztalást 
napi imáiban, szt. elmélkedéseiben, ájtatos olvasmányaiban 
keresett. Szűz Máriának kitűnően huzgó tisztelője volt, a 
szt. olvasót egy nap sem hagyta el. A mily példás volt 
élete, oly szent és épületes volt halála. A köztisztelet- és 
szeretetben álló férfiú, a köztemetőbe kivánt temetkezni. 
Hálakönyek áztatják majd porait. Megszámlálhatatlan sok 
jót tett életében, pedig gazdag soha sem volt „sicut 
egentes et multos locupletantes." — Szeretete mindennel 
bővelkedett „tamquam nihil habentes et tarnen omnia 
possidentes." Kevés hagyatéka szegény rokonaira és jó-
tékony intézetekre maradt. Áldott legyen emléke ! 

KATfl. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
Társulati közgyűlések. 

I. 
Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 

az 1899. évi január hó 25-ikén. szerdán, d. u. 5 
órakor, Budapesten, a középponti papnevelőintézet aulájá-
ban (Papnevelde-utcza 7. I. em.) dr Steiner Fülöp, 
székesfehérvári püspök ur mint védő elnöklete alatt rendes 
évi közgyűlését tartja, melyre a Társaság alapitó, pártoló 
és rendes tagjait, valamint az érdeklődő közönséget tisz-
telettel meghívja Budapesten, 1899. január hó 17. az 
elnökség. Tárgysorozat : 1. Elnöki megnyitó. 2. Alelnöki 
jelentés. 3. Titkári jelentés. A számvizsgáló bizottság 
jelentése. Uj tagok választása. Dr Rott Nándor rendes 
tag felolvasása : A fogalmak tárgyi értéke. *) 

II. 

Országos Pázmány-Egyesület. 
Az Országos Pázmány-Egyesület f. hó 26-án, (csü-

törtökön) d. e. fél 11 órakor a budapesti-erzsébetvárosi 
plébánia termében (Szegényház-tér 8.) rendkivüli közgyű-
lést tart. A közgyűlést megelőzőleg szentmise lesz az 
erzsébetvárosi plébániatemplomban. Sz. mise után kedődik 
a közgyűlés. A közgyűlés napirendje: 1. Elnöki előterjesz-

*) A dolgozat egy kefelevonatát az alelnök (Kiss János dr., 
Budapest, VII., Rottenbiller-utcza 5/a, III., 21.) kívánatra bármely 
tagnak az ülést megelőzőleg megküldi, hogy az érdeklődő eleve 
tájékozódjék s az ülésen esetleg hozzászólhasson a tárgyhoz. 

tés. 2. Egy alelnök választása. 3. Huszonkétválasztmányi 
tagnak (a válaszmánynak az alapszabályok értelmében 
teljes számúvá kiegészítése czéljából) és három szám-
vizsgáló bizottsági tagnak választása. 4. A segitő-alap 
szabályzatának (1. közvetetlenül alább) tárgyalása, a vá-
lasztmány előterjesztése alapján. Budapest, 1899. január 16. 
Az elnökség. 

Tervrajz 
Az 0. P.-E. segitő alapja számára. 

I. Segítő alap. 

1. §. Az Országos Pázmány-Egyesület segitő alapja 
az egyesületi szabályok 29. §-a alapján létesül. 

II. Az alaptőkéje és jövedelme. 
2. §. Az alap tőkéje áll : 
a) az alap javára tett külön alapítványokból vagy 

az e czélra adott adományokból és hagyatékokból; 
b) az O.-P.-E. rendkivüli bevételeinek abból a há-

nyadából, melyet a bevételből az O.-P.-E. választmánya a 
segitő alap tőkéjéhez csatol ; 

c) külön a segitő alap javára rendezett vállalkozá-
sok tiszta jövedelme ; 

d) az O.-P.-E. évi pénztári fölöslegének az a része, 
melyet a közgyűlés évről-évre a választmány indítványára 
a segitő alaphoz csatol. 

3. §. Az alap jövedelme: 
a) a tőke időközi kamatai ; 
b) az O.-P. E. által rendezett felolvasások és elő-

adások jövedelmének és más rendkivüli bevételeknek az 
a hányada, melyet a választmány a segélyezés czéljára 
rendel. 

c) a pártoló tagok évdijának 10°/o_a-
d) különböző, nem a tőke javára adott ajándékok 

és egyéb bevételek. 

III . Az alap igazgatása. 

4. §. Az alap igazgatását az 0 -P. E. tisztikara és 
választmánya végzi egyetemleges felelőség mellett, s az 
O.-P.-E. alapszabályaiban meghatározott hatáskörrel és 
eljárási módozatok szerint. 

5. §. A segités elvei. 
Segítséget és kölcsönt csak az O.-P.-E. tagjai és 

haláluk után azok családtagjai kaphatnak. 
6. §. Állandó segítség csak akkor adható, ha az 

alaptőke elérte az 50,000 koronát. 
7. §. Állandó segítségben rokkant, végkép vagy előre 

láthatólag éveken át keresetképtelen tag, halála után 
pedig özvegye, gyermekei esetleg anyja, nővére kit ő 
látott el, részesülhet. 

Az állandó segítség nagyságát a választmány hatá-
rozza meg. 

8. §. Egyszerre szóló segítséget, mely 200 koronáig 
vagy kamat nélküli, kölcsönt, mely 400 koronáig terjedhet, 
akkor kaphat a tag, ha önhibáján kívül keresethiány, a 
maga, vagy családtagjának betegsége, családi gyászeset, 
véletlen anyagi veszteségek s egyéb súlyos csapások követ-
keztében anyagilag szorult viszonyok közé jut. A kölcsön 
25 hónap alatt visszafizetendő. 

A közgyűlés egyes esetben a választmány kellőkép 
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megokolt előterjesztésére, az egyszerre szóló segítséget 
300 koronára s a kölcsönt 600 koronára felemelheti. 

9. §. A kölcsön visszafizetése előtt ujabb kölcsön 
semmi szin alatt nem adható. 

10. §. Egyszerre szóló segítség kivételes esetben, 
100 koronáig terjedőleg, a tag családtagjának is adható. 

11. §. Elhunyt tag hozzátartozói, ha rá vannak utalva, 
temetési járulékban részesülhetnek, melynek nagyságát, 
200 koronáig terjedhetőleg, a vátasztmány határozza meg. 

V E G Y E S E K . 
*** Rómából jött tudósitás szerint, a szent atya, 

tekintettel nagyon előrehaladott korára, — 89 éves, — el-
rendelte, hogy az audiencziák ezentúl rövidebbek legyenek-
Feltűnést keltett Revertera Salandra grófnő, monarchiánk 
vatikáni nagykövete nejének halála alkalmából, az „Osserv. 
Rom.K-nak kijelentése, hogy a boldogult a kath. vallás-
ban halt meg s temetést is a kath. vallástól kapott. 
Azelőtt a görög nemegyesült vallást követte. Americo Fer-
reira dos Santos Silva portói püspök 70 éves korában 
meghalt. 1876 óta volt bibornok. Halálával a 14-ik bíbor-
noki kalap maradt gazda nélkül. 

— A legújabb pápai kamarás. Ő Szentsége az 
ország hgprimása utján leérkezett határozat értelmében 
t. kamarásai sorába (in habito paonazzo) fölvenni méltóz-
tatott Purt Iván drt, a budapesti közp. jpapnevelő intézet 
nagy tevékenységű első tanfelügyelőjét, több tisztség lelkes 
viselőjét. Sokan gratulálnak, ez a lap első sorban. 

— KivánatOS, hogy a keleti ritusu egyházak 1900-
ban már a nyugati egyház Gergely-féle naptára szerint 
számítsák az évet és a napokat. Ha ez nem történik meg, 
a keletiek 1901-ben kénytelenek lesznek már 14 nappal 
eltérni a természet rendjének megfelelő számítástól. Hir 
szerint már Bulgáriában és Szerbiában is megtörtént 
minden, hogy a keresztény világ nagyobb és vezető 
felének időszámítása 1900-ban kezdetét vegye. 

— Le az Istennel ! Honnan máshonnan kerülhetne 
ki e vérfogyasztóan vakmerő jelszó, mint Páris város 
istentagadó községtanácsából. Ott történt karácsony heté-
ben, hogy Couvert szabadgondolkodó városi képviselő a 
városatyák közgyűlésén imterpellácziót intézett a polgár-
mesterhez, hogy meddig tűri el a szabadgondolkozás hí-
rében álló városi hatóság, hogy a községi iskolák tan-
könyveiben „hol nyíltan, hol leplezetten Isten nevével 
találkozzanak.8 Fel is olvasott egy pár szemelvényt a 
tankönyvekből Couvert ur, igy például „visszaélésnek" 
tekinti a következő szavakat egy ilyen tankönyvekben: 
„Ha veszedelmek környékeznek, önkénytelenül belopódzik 
szivünkbe a névtelen sejtelem, hogy van, sőt kell egy 
magasabb erőnek lenni, mely sorsunkat gondviselésszerüen 
intézi.* A szabadgondolkozó azt követeli, hogy az ilyen 
népbutitásra irányzott kitételeket könyörtelenül kiirtsák a 
tankönyvből. „A városi tanács már évtized előtt kimon-

dotta, — igy végezte a vakmerő Couvert szavait — hogy : 
le az Istennel ! s íme, még gyáván eltűrjük a babonás 
hitnek terjedéset, mintha az ember sorsát túlvilági gond-
viselés intézné." Páris város szégyenére nem találkozott 
senki, ki a vakmerő ember istenkáromlását ott a város-
tanácsban megtorolta volna. (D. H.) 

— Denique kath. társulati ház nélkül még Ró-
mában sem lehet valami nagyobb kath. társulati akcziót 
kifejteni. A festum saeculare alkalmul szolgál a római 
főbizottságnak, hogy emlékül mouumentális kath. társu-
lati házat építsen, óriás teremmel, melyben 4—5000 em-
ber kényelmesen elférjen s a hol a Perosi-féle oratorium-
hoz hasonló vallásos zenedarabokat is elő lehessen adni. 

— Lorenzo Perosi Magyarországon. Lorenzo Perosi 
apátnak, a római Sixtina karnagyának két művét fogják 
legközelebb hazánkban bemutatni. Esztergomban e hó 28-án, 
Simor primás halálának évfordulóján előadják a főszékes-
egyházban a hires egyházi zeneszerzőnek JRequiemét; 
Budapesten pedig a Krisztus feltámadása czimű oratorium 
előadására készülnek, mely Rómában óriási sikert aratott. 
Hir szerint Perosi apát ez alkalommal Budapestre jön, 
hogy művét betanítsa és az előadást vezényelje. 

— A budapesti katholikus kör ma este a kör dísz-
termében (Molnár-utcza 11. sz. a.) a Yörömarty-szoboralap 
javára hangversenynyel egybekötött tánczestélyt rendez, 
melyen a következők működnek közre : Kaczér Margit, 
Takács Mihály, Noseda Károly, Pejácsevicli Dóra grófnő, 
Pejácsevicli Elemér és Márk grófok és Geyer Stefiné hegedű-
művésznő. 

— A holt kéz. Szmrecsányi Pál szepesi püspök ur 
legújabban 10,000 irtot, Vogronics Antal veszprémi praelatus 
ur 1000 frtot adtak jótékony czélra. 

f Az egyetem gyásza. Özv. Erdey Antalné szül. 
Haas Zsófia ugy a saját, mint gyermekei : Gyula, Teréz 
férj. Melichár Kálmánné, Aladár és Ilona, unokája: Mar-
csa, veje : Melichár Kálmán, sógorai és sógornői : dr Erdey 
Benedek és neje szül. Jeszenák Clementin. Erdey Róza és 
férje Gruz Albert, testvére : Haas István, valamint Haas 
Katalin s a többi rokonság nevében is, fájdalomtól meg-
tört szívvel jelenti, hogy a legjobb férj, apa, nagyapa, 
após, testvér illetőleg sógor Erdey Antal a budapesti kir. 
m. tud. egyetem tanácsjegyzője és központi irodaigazga-
tója, a koronás arany érdemkereszt és a negyvenévi hű 
szolgálatokérti díszérem tulajdonosa folyó hó 23-án reg-
gel 1/26 órakor, életének 66-ik, boldog házasságának 31-ik 
évében az Urban elszenderült. A megboldogult hült tete-
mei folyó hó 25 én délután S1/2 órakor fognak lakásán : 
IV. ker., szerb-utcza 10. szám alatt, a róm. kath. vallás 
szertartása szerint beszenteltetni és folyó hó 26-án dél-
előtt 11 órakor Péczelen örök nyugalomra helyeztetni. 
Lelke üdveért az engesztelő szent miseáldozat folyó hó 
27-én délelőtt 10 órakor az egyetemi templomban fog az 
Urnák bemutattatni. Budapest, 1899. január hó 23-án. 
Áldás, béke hamvaira! 

Kiadótulajdonos <5s felelős szerkesztő: Breznay Béla, hittudor, k. m, tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 18í 9 Napy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. az.) 
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D I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1899. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok. Felhívás előfizetésre! — Elnöki beszéd. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : A „Pécsi 
Közlöny" szózata a papsághoz a tollforgatás és irodalom-pártolás ügyében. — T e m e s v á r : A temesvári iskolanővérek jeles tanintézetei 

Módszeres előadás a természetrajz tanításáról. — Tárcza. - Kath. Köztevékenység és Egyesületi Élet. — Vegyesek. 

F e l h í v á s e lő f i ze tés re ! 

E l n ö k i beszéd , 
melylyel mélt. és főt. dr Steiner Fülöp megyés püspök ur 
az Aquinói Sz.-Tamás-Társaság közgyűlését f . hó 25-én 

megnyitotta. 

Tisztelt Közgyűlés ! Midőn élénk örömömnek 
adok kifejezést afelett, hogy az Aquinói Szent-
Tamás-Társaság mai közgyűlésén résztvehetek, sőt 
szives jóindulatukból azt vezethetem, szivélyesen 
üdvözlöm a tisztelt közgyűlést. 

S midőn ma mennyei védnökünk pártfogása 
alat t e közgyűlésre egybejöttűnk, hogy a közel-
lefolyt társulati év mozzanatainak, fel tár t összleté-
ben társulat i életünk képét magasztos feladatunk-
nak szentelt munkásságunk ujabb lenditését szem-
léljük, hő óhajom a t. közgyűlés figyelmét íelhivni 
ama, a tudomány minden ágára, a társadalom min-
den teréreolykiválóhorderejü eseményre, amelynek 
jelen társulati évünk a huszadik évfordulója, ér tem 
szentséges atyánknak XIII. Leo pápának azon ma-
gasztos tényét, amelylyel Krisztus egyháza kor-
mányzatának az egész világot felölelő gondjai között, 
a tudományos világ minden terére fényes világos-
ságot deritett , midőn Aeterni Pétris kezdetű enci-
kl ikáját közzétevé. Oda állitá az egész világ elé, 
mint ragyogó világosságot a XIII. század szerény 
szerzetesét, akiben a középkor ker. bölcseletét 
mintegy személyesitve látjuk, a szerény szerzetest, 
aki, miként Cappadocia egyik nagy szülöttje nizzai 

szt. Gergely, Szent Vazulról mondá, Egyiptomból 
hozott kincseivel (a pogány-világ tudományának 
kincseivel) ékesité Krisztus egyházának szövetség-
sátorát, tabernaculumát , az Egyiptomból kivonuló 
zsidóktól véve képletét , a szerény szerzetest, aki 
nazianzi szent Gergely példájára a pogány-világ 
tudományát letevé a Megfeszítettnek lábaihoz, a 
természetfelet t i rend világossága által, luminae 
revelationis et gratiae megvilágított lángelméjével 
megtisztí tván ama tudományt első sorban s leg-
kiválóbb mérvben a nagy Stagirí ta bölcseleti 
t ana i t a tévely salakjától s fejlesztvén s tovább 
művelvén e tanonkat , e módszert, azokkal, ket tős 
védbástyával, murus et ante murale, (Isai, 26. I.) 
környezé nemcsak a természetfelet t i rend tudo-
mányát, hanem minden tudományt bármely 
oldalról jövő támadás ellen. 

Husz év óta visszhangzik immár szent Tamás 
áhítatos tiszteletkörnyezte neve s tana széles e 
világon. Nincs világrész, nincs birodalom, nincs 
ország, nincs egyházmegye, nincs a katholikus 
egyháznak tudományos intézete, amely a nagy 
Aquinói dicsőségövezte nevét s t aná t áhí ta tos 
t isztelettel s bámulat ta l nem említené, s immár 
széles e világon az angyali tudor tanainak vilá-
gosságát keresi a kutató tanuló elme, kezdve a 
szent tudományok fenkölt mestereitől a sóvár 
tudományszomjjal a mesterek szaván függő 
tanítványig. 

Hány keresztény elme, hány keresztény toll 
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kelt azóta a nemes versenyre szétlövelni minden 
irányban az angyali tudor tanának fénysugarait. 
Hány ker. elme s ker. toll teljesité azóta szt. 
Tamás tanaival a ker. bölcselet dicső feladatát 
szent hitünk magyarázatában, védelmében, amely 
dicső feladatot a nagy tudor szokása szerint oly 
alaposan, oly világosan és szabatosan t a r t j a elénk 
Boëthius nagy művéhez ir t nagyszabású commen-
tárjában, 3 könyv, a 2. (In libr. Boëthii De 
Trini ta te 1. III. a. 2.) 

S a tudatlanság nagy tusájában, in magno 
inscitiae bello (Sap, 14. 22,), amely oly régóta 
foly szent hitünk tanai ellen, hány ker. elme,hány 
ker. toll bizonyitá a nagy Aquinói tanainak fegy-
vereivel e támadásokkal szemben szt. Jeromos 
szavainak igazságát: Quidquid in saeculo perver-
sorum dogmatum est, quidquid ad terrenam 
sapientiam pertinet, et puta tur esse robustum, 
hac dialectica arte subverti tur et instar incendii 
in cineres favilasque dissolvitur. (S. Hier. Super 
Ezech.) 

Hány ker. elme, hány ker. toll fáradozott 
azóta, hogy visszatérítse s visszahelyezze méltó-
ságába az eltévedt emberi elméket, amelyek a 
tévely kérlelhetlen logikájával e l jutot tak a végső 
kikerülhetlen következtetésig, midőn szentségtörő 
kézzel törekedvén lerombolni, lerombolván ma-
gukban a kinyilatkoztatás tanai t , azon lealázó 
kötelmet szabták maguk elé, hogy saját ma-
guka t t ámad ják meg az észrend első princípiumai-
ban s hogy ugy mondjam saját magukat öljék 
meg, tagadván az emberi ész tekintélyének elle-
nére, az alapigazságokat, melyeket megismerni 
az észnek joga, megóvni, megvédeni kötelme. 

Hány ker. elme, hány ker. toll világositá 
fel — a nagy pápa emiitet t magasztos ténye 
óta — a profán tudományok művelőit szent Tamás 
bölcseletének tanaival, hogy e tanokat követve 
szaktudományuk nemcsak nem vészit méltóságá-
ban, sőt kutatásaik e tanok alapján, mint biztos 
alapon indulva, gyorsabban, diadalmasabban érik 
el a kitűzött czélt s ragyogtat ják az emberi ész 
vivmányai t ; s hogy e tanok követelésével ama 
nagy lángelmék sorába, állnak, amelyek nagy-
részt e tanoknak köszönik bámult sikereiket, s 
zászlót követnek, amely annyi dicső diadalra 
vit te a kuta tó elméket. 

Hány ker. elme, hány ker. toll muta t ta 
meg a kétkedő, tagadó, támadó elmékkel foly-
t a to t t harczban, Szent-Tamásnak ama tantételével, 
„gratia non tollit naturam sed perficit" s az ezen 

épült tanaival a nagy minden ellentétet kizáró 
harmóniát , amely az ész és kinyilatkoztatás kö-
zött létezik s fel tüntet te emezt természetfeletti, 
amazt természeti méltóságában. 

De legyen elég, t isztelt közgyűlés, ezen átalá-
nos vonásokban vázolt kép az „Aeterni Patr is" 
nagyhatású encyclica nyúj to t ta áldásokról, a le-
folyt két évtized alatt. 

Hála mindezért a tudományok Istenének, Deo 
scientiarium Domino, (1. Reg. 2. 3.) hála mind-
ezért mennyei védnökünknek az angyali tudor-
nak, hála Krisztus földi helytartójának, a nagy 
Leónak, aki magasztos súlyos tisztjében Krisztus 
hitének védelmére s dicsőségére, a veszélyeztetett 
emberi ész ós társadalom megmentésére új ra 
felragyogtatá az angyali tudor magasztos tanait . 

S ha van még, ós sajnos van, áramlat, amely 
kicsinylőleg, lenézőleg tekint a középkor e szerény 
szerzetesének bölcseletére, joggal kiáltjuk az 
áramlat felé, e magasztos bölcseletre mutatva, 
amint a 3-ik század hitvédője, Krisztus hitére 
muta tva kiá l tot t Róma senátusához s vele az 
egész tévelygő gőgös ó-világhoz, nem kegyelemért 
esdve, hanem igazságot követelve: Unum gestit, 
ne ignorata damnetur. (Tertull. Apolog. c. 1.) S 
társulatunk ez uj évében fokozott buzgó törek-
véssel, fokozott beható tanulmányozással, fokozott 
serény munkássággal fogja ismertetni mennyei 
védnökének magasztos tanait , a nagy Leo fenkölt 
szándéka szerint, ad cath. fidei tutelam et decus, 
ad societatis bonum, ad scientiarum omnium 
incrementum. (Encicl. Aeterni Patris.) A köz-
gyűlést megnyitom. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS OK. 
Budapes t , jan. 27. A „Pécsi Közlöny" szózata a 

papsághoz a tollforgatás és irodalom-pártolás ügyében. — 
Szívesen közöljük mi is. Halljátok ! 
„Eszünkbe jut ama fenséges és eltekintve isteni 

nymbusától magában véve is klasszikus jelenet, midőn a 
feltámadott Jézus Pétert , az uj-szövetségi papság atyját 
és fejét félrehívja, s vallomásra készti : Péter szeretsz-e 
engem ? ha szeretsz, legeltesd az én bárányaimat. E legel-
tetést Péter az Üdvözítő nevében a papság által gya-
korolja. 

Nincs kétség benne, hogy itt a keresztény nép s 
általában a világ lelki szükségleteinek kielégítését kell 
értenünk. Ez a szükséglet pedig igen sokoldalú és külön-
leges — a tápláléknak hozzá kell alkalmazkodnia. Ha 
valaha, ugy főleg napjainkban nem szabad a lelkeket 
egyoldalulag táplálni akarni ; más szóval a lelkipásztori 
működésnek ép nem szabad csupán a szoros értelemben 
vett lelki élet kereteiben mozogni, hanem mindenkinek a 
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körülményekhez képest társadalmi működést is kell kifej-
tenie. Bár sokszor visszaélnek e kifejezéssel, mindazáltal 
nem alap nélkül hangoztatiák napjainkban, hogy a fel-
világosodás századát éljük. Egyik legvilágosabb jelensége 
és bizonyítéka a nevezett állitásnak, hogy időinkben a 
nép minden rétege gondolkozik és a szellemi táplálék 
szükségét érzi. Olvas és elolvas mindent, a mi kezébe 
kerül s magába szívja az olvasott dolgok szellemét. Min-
denki előtt egészen ismert dolog, hogy minden jó, de 
minden rossz is, a papirtól indul ki, s aminő a szellemi 
táplálék, olyanná fejlődik az ember. Az ezzel összefüggő 
kérdésekről a népkönyvtárakról, olvasó körökről már ele-
get s eredménynyel hallottunk, azonban egy dolgot mintha 
nem véstünk volna eléggé emlékezetünkbe, s nem tettük 
volna elmélkedésünk tárgyává, és ez az, hogy a ki legel-
tetni akar, annak legelőről is kell gondoskodnia, a ki 
olvastatni akar, annak tehetsége Istentől kapott mértéke 
szerint irnia is kell. 

Bocsánat az őszinteségért! de hány és hány pap 
heverteti ebbeli talentumát kamat nélkül nyugodt lelkiis-
merettel! Ha végignézünk elleneink hadán s azok előhar-
czosain, kik a sajtó fegyverével már is mintegy gyógyít-
hatatlan sebeket mértek reánk, Istenem, minő existencziá-
kat találunk köztük, kik bizony, tisztelet a kivételnek, 
alig képesek felvenni műveltség és képzettség dolgában a 
versenyt éppen a katholikus papsággal. Es mégis a táplá-
lásnak éppen eme neme mennyi akadálylyal — mondjuk 
ki — itt-ott elfogultsággal is küzd a papság körében. 
Egyiknek ideje nincs, a másik szerénykedik, holott, ha 
képességéhez mérten ir, hivatását, szinte kötelességét tel-
jesiti. Nincs olyan papja Magyarországnak, kinek szellemi 
kincsei csupán önmaga számára volnának elégségesek, a 
ki feleslegéből hébe-korba nem juttathatna papirra. Ha 
minden pap csak egy-két czikket irna évente legalább 
tapasztalatai, elmélkedése gyümölcseiből, mennyire föllen-
dülne a magyar kath. irodalom, főleg a nagyhatalomnak 
nevezett sajtó. 

Nem mellőzhetünk itt egy jelentéktelennek látszó 
megjegyzést sem ; és ez a hirrovatra vonatkozik. A tapasz-
talat bizonyítja, hogy éppen ez a rovat a lapoknak nem 
kis élénkséget, sőt értéket kölcsönöz az olvasó nagy részé-
nek szemében. Vagy tán nem éppen ez csábit-e sokakat 
az ellenség zászlaja alá, hogy pénzével szabad-kőműves 
lapokat támogasson ? ! Nos és a kath. lapok ilynemű szol-
gálatára ki nem volna képes?! Sokszor halljuk ismétel-
getni ama hires mondatot: Ha szent Pál ma élne, bizo-
nyára újságírónak csapna fel. Es én azt hiszem, nem. 
vétek a szent dolgokhoz megkívántató komolyság ellen, 
ha azt állítom, hogy szent Pál manapság felismervén a 
közönség szükségleteit nem csupán vezérczikkeket irna, 
hanem irna tárczákat, sőt tán még tudósításokat is, hisz 
gyakran hangoztatott elve volt, hogy mindenkinek min-
dene óhajt lenni, hogy mindenkit Krisztusnak megnjerjen, 
a mi magában foglalja a nagyközönség szellemi szükség-
leteihez s igényeihez való gyengéd és megengedett alkal-
mazkodást. Talán nem fog ártani e dolog felett az újév 
küszöbén kissé elmélkednünk, s a tollúnkra tapadt rozsdát 
letisztítanunk. Vannak egyházmegyék, hol e tekintetben 
rálunk már előbbre jutottak, a mi csak lelkesítő példa 

lehet reánk nézve, hol minden jó eszme lelkes támoga-
tásra szokott találni. Lehetetlen, hogy szép eredményekefe 
ne tudjunk felmutatni, ha lelkünkbe visszhangzik az Üd-
vözítő szózata: „Szeretsz engem ? — legeltesd az én bárá-
nyaimat !" 

Temesvár, 1899. január 18. A temesvári iskola-
nővérek jeles tanintézetei. Módszeres előadás a természetrajz 
tanításáról. — 

A Miasszonyunkról nevezett iskolanővérek temesvári 
intézetei országos jó hírnévnek örvendenek, A három ta-
nítónőképző intézet nevel róni. kath. polgáii tanítónőket,, 
elemi néptanitónőket és ovodásokat. Az élet mezején val-
lásos szellemet terjesztenek, mely a növendékek jó maga-
viseletében és hithű szellemében tükrözik vissza. A fenn-
dicsért intézeteken kivül, van 14 elemi néposztály és 12 
felsőbb leányiskola-osztály. Ez utóbbi intézet t. i. a felsőbb 
leány iskola valóságos palotában van elhelyezve, és be-
rendezése oly gazdag, hogy ahhoz fogható kevés van az 
országban. Ezt vallotta P. Flamming, angol szent Ferencz-
rendi szerzetes, ki bámulva figyelte meg ez intézetnek 
külső és belső ékességeit. 

A felsőbb leányiskola tantestülete évnegyedenként mód-
szeres üléseket tart ; ezek utolsóján gyönyörködtette a 
tantestület az itt szószerint közölt módszeres előadás : 

Van-e a természetrajzi oktatásnak is ideális oldala? 
Jelen korszakunkban, amikor egyrészt a magas köz-

oktatási kormány, másrészt derék tanférfiak egész tábora 
száz- és százféle alkalmas és czélszerü szemléltető szerekkel 
törekszik az ifjúság tanításán könnyíteni, amikor különösen 
az anyagi világot a leghívebb utánzatokban sokszoro-
sítani iparkodnak, ép ezen korban gyakori a panasz a 
természettudományok tanításának nagyfokú meddősége 
miatt. Vigasztalan egy körülmény — annál is inkább 
mivel a mai reális irány hiveit hiába utaljuk a sikertelenség 
„miértjére" mindaddig, a meddig ők az ideálizmus 
hímporát szennynek nézik, a melytől a természeti tárgyakat 
meg kellene tisztítani, hogy azok valódiságához hozzáfér-
jünk; azaz: a természettudomány tanítása mindaddig si-
kertelen marad a meddig a természeti tárgyakban rem 
Isten bölcseségét látják, hanem önző felfogásuk szerint 
mind ez csak az ő kedvökért jött létre ; mert a reálizmus 
rabja csak az anyagot czélozza, mig az ideális lélek az 
anyagban egyszersmind az isteni eszmét is kutatja, er-
kölcsi javakat is keres és a növ. annak belátására képe-
siti, hogy az állat-, növény- és ásványországban uj világa 
tárul fel a bölcs és szeretetteljes isteni Gondviselésnek. 
Hisz elmaradhatatlan kelléke legyen a természettudományi 
és különösen a természetrajzi oktatásnak oda hatni, hogy 
a növendék a természet utolérhetetlen szépségeiben tudjon 
gyönyörködni, a millióféle változatban megnyilatkozó isteni 
bölcseséget és mindenhatóságot tudja megérteni és igazán 
tisztelni azt a bámulatos törvényszerűséget, mely a ter-
mészet világát uralja, fönntartja. Igy viszi át a növendék 
gondolatait mindenütt a nagy alkotóra és ezzel lesz el-
érhető egyszersmind, hogy nem csak ünnepélyes vagy ki-
vételes alkalmakkor fordul az Istenhez, hanem hogy ez 
lesz kedvencz eszméje egész gondolatvilágának és meg-
aranyozója érzületének. 

8* 
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Ilyen kezelése a természetrajzi anyagnak ezen ok-
tatási ágnak ideális oldala, ez a himpor, mely nélkül 
rincs termékenyülés. 

Csakhogy természetrajzi tankönyveink legkevésbé 
sem felelnek meg az oktatás ideális czéljának sem az 
ezen czélt szolgáló tárgyalási módnak. A tananyag azok-
ban bizonyos schema szerint van feldolgozva, minden 

állat, minden növény megismertetése agyanazon egy-
másutánban történik. (Az ásvanytant mellőzöm, mert 
a f. 1. azt csak mint a vegytan kiegészitő részét tárgyalja). 
Az állat és növényegyed külsejének leirása, tartózkodási, 
illetőleg termőhelye, hasznos vagy kártékony volta, táp-
lálkozása, szaporodása azon szempontok, melyek szerint 
minden egyes egyedet tárgyalnak, ami a tanítást unalmassá, 
egyhangúvá és a növendéknek kiállhatatlanná teszi; maga 
a tanitónő pedig azt a csüggesztő tapasztalatot teszi, hogy 
fáradozása sikertelen maradt. Mert az unalom megbénítja 
a lelki erőket és hol ezek nem munkálkodnak, ott az 
értelem sötét és a sziv hideg marad. 

A tanítónőnek ott kellene a tárgyalást kezdeni, hol 
legkönyebben hozzáférhet növendékei érdeklődéséhez, ez 
pedig szükségessé teszi, hogy a tankönyvekben kijelölt 
anyagot minden egyes egyed megismertetésénél ujabb át-
dolgozásnak alávesse. 

Példákkal fogom illusztrálni a mondottakat; még 
pedig az állattanból választom azokat, mert a növényor-
szág gazdag szinpompájával és gyönyörű alkotásaival ugy 
is hatalmasan vonzza a növendék lelkét. 

A f. 1. II. osztályában a selyemhernyó tárgyalását 
nem tanácsos magával a hernyóval megkezdeni, hanem 
annak gyártmányával •—• a selyemgubóval és az arról 
legombolyitott különféle selyemmel. Miért? Minden hernyó 
közönséges tárgya az idiosynkrasiának. A dada mondja? 
hogy a hernyó rut állat, a gyermek elhiszi és utóbb a 
meglett ember nem bir menekülni e hi t től ; figyelme a 
hasznos selyemhernyó sorstársaira csak annyi, hogy 
letapossa. 

Ha a tárgyalásmunkát a hernyón kezdenők, nem 
tudnók a tanuló érdeklődését eléggé felkelteni, mert azt 
hiszi, hogy ilyen és hasonló állatot már elég sokszor lá-
tott s még elfogulttá is teszi őt azon körülmény, hogy a 
hernyókról általában csak az utálat érzetét szerezte. Ha 
azonban először rámutatunk azon ügyességre, melylyel a 
selyemhernyó védetlen állapotában a gubót maga körül 
készíti, hogy abban pihenhessen, átalakulhasson és a halál 
állapotából uj, szebb élet állapotába átmehessen a növ. 
figyelmét lebilincseljük és ő maga veti fel a kérdést, hogy 
valljon milyen eszközök állanak mesterünknek rendelkezé-
sére, midőn a drága selymet fonja. A tanulónak tudvágyát 
azután szemlélet utján az önkifejtő tanmód alkalmazása 
által elégítjük ki és helyes kérdések rávezetik egyszersmind 
a selyemhernyó életmódjára és táplálkozására is, mit az 
osztályozás és a természet nagy háztartásában való fontos 
szerepe stb. követ. 

Ily eljárás mellett a selyemhernyóban nem az Isten-
nek egy utálatos teremtményét nézi, hanem egy rendkívül 
hasznos és ügyes fonómestert, melyben a teremtő bölcse-
sége és jósága megnyilatkozik. 

Midőn az I. osztályban a csinos fürge egérkét ismer-

tetjük, a részeknél kezdjük a gombolyag lebonyolítását. 
A gyermek előtt feltűnnek az éles vésőalaku metszőfogak, 
a csinos kis termet, az éles karmokkal ellátott végtagok. 
A fogazat ilynemű berendezése elárulja a növendéknek az 
egér főtnlajdonságát a rágcsálást, a többi tartózkodási 
helyét, életmódját. Ha a gyermeknek tudatára hozzuk, hogy 
itt az osztályozás a fogazat szerint történik, beosztja az 
egeret minden nehézség nélkül a rágcsálók közé. Meg-
jegyzem itt, hogy az osztályozásnak soha sem szabat a saját-
ságos jegyek feltüntetését megelőzni, különben tanitványaink 
felcserélhetnék az okot az okozattal, gondolván, hogy azért 
vannak egyes egyedeknek sajátos jellemző jegyeik, mert 
bizonyos családhoz tartoznak és nem azért tartoznak e 
családba, mert sajátos jegyeik oda sorozzák. Az egér 
osztályozását követi azután minden egyéb, mit e tárgy még 
felölel. Emeljük ki azonban azt különösen, mi az egeret 
a gyermek előtt érdekessé teszi ! Igy midőn torkosságáról, 
apró-cseprő tolvajlásairól és rengetek kártevéseiről szólunk, 
ne mulaszszuk el hozzátenni, hogy mindezeket különösen 
fiaiért teszi, mert ő rendkívül gondos, szeretetteljes szülő, 
mely semmi fáradságot nem kiméi, sokféle veszedelmet 
átél, csakhogy kicsinyeit elláthassa. A mellett mint ügyes 
építészt is tüntessük fel. Nincs a ház körül az a puha 
anyag, mit össze ne hordana, hogy belőle csinos, erős, 
gömbalaku fészkét elkészítse, művészileg felhasználva a 
rendelkezésére álló anyagból azt, mely munkájához leg-
czélszerübb. 

A gyermek bámulja a kis jószágot, mert látja, hogy 
szerszámul nem rendelkezik egyébbel, mint csak gyenge 
orrocskájával, meg az apró lábaival és ártatlan lelke 
hatalmasan vonzódik ahhoz, ki végtelen szeretetében e 
picziny állatkának is gondját viseli és rendeltetésének 
megfelelő életmódra képesiti. 

Még egy-két példát! 
A mai leczke a házi lúdról szól. Nehéz lesz a gyer-

mekek figyelmét lekötni, mert mindnyájan ismerik a libát. 
De ha ügyes fogással sikerül ezen állatot mint olyant 
bemutatni, melynek fisiognomiája teljesen kifejezéstelen, 
semmit mondó, de a mely annál többet gágog, ami renóm-
meáját nagyban alászállitja, a melynek szellemi képességei 
teljesen ki vannak oltva és rovásukra a test kifejlődött, 
melynek minden mozgása ügyetlen és esetlen és igy 
tovább — kétségtelen, hogy a tett erkölcsi czélzások és 
vonatkoztatások a növendékeket gondolkodóba ejtik, amit 
egyiknél-másiknál pillanatnyi szégyenkedés és erkölcsi 
haszonvétel kisér. És ha folytatólag vele szembe állitom 
lovagias, büszke, ovatos, ravasz és ügyes rokonát, a vad-
ludat, és ezen ellentéteket megokoljuk, rámutatva, hogy az 
ellenségektől körülvett, szabadon élő és magára hagyatott 
vadlúdnak érzékszervei ezen okoknál fogva némi tökéletes-
ségig fejlődtek ; a megszeliditett házi ludat ellenben az 
állandó gyámság önállótlanná tette, erélyét és képességeit 
gyöngitette; ha végtére a házilud erényeire és nélkülöz-
hetlen voltára áttérünk, mindent magyarázva és méltá-
nyolva, világos, hogy ilyen tanitás egyrészt anyagi, másrészt 
alaki haszonnal van. 

A mezei nyúl, az általánosan ismert tapsifüles iránt, 
meleg érdeklődést kelthetünk, ha mint szegény hajszoltat 
feltüntetjük, melyet 13-féle ellenség keres és üldöz, név-
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szerint : ember, farkas, kutya, hiúz stb. stb. és hozzá 
szegénynek semminemű támadó-védő fegyvere sincs, mert 
sem nem éles a látása, szeme ilyen meg olyan — sem 
nem finom a szaglása stb. és itt kezdjük az érzékszervei-
nek részletes leirását és megokoljuk helyben a közmon-
dássá vált bátortalanságát is. Ha ezek után áttérünk 
lábainak sajátos alkotására, a mivel a rokonszenves nyú-
szi többet kapott a nagy Alkotótól, mint talán kellene — 
mert menekvés közben űzőit kifárasztó és kijátszó fordu-
latokra képes — és ha befejezéskép életmódjának minden 
egyéb körülményére is vagyunk tekintettel, élvezet lesz, 
látnunk, a hogyan a gyermekek az előadást fokozódó 
figyelemmel kezdettől végig hallgatják. 

Más állatnál ismét más tárgyalás áll módunkban, 
csak ismernünk kell a gyermeki észjárást, a gyermeki 
lélek természetét és nem lesz nehéz azt kielégíteni. 

Már most általánosságban szólva, minden egyed 
megismertetésénél azt a tulajdonságot, azt a részt ismer-
tessük meg behatóan és bevezetésnek, mely a növendék 
lelkét leginkább megkapja. Ez az ügyes fogás az inger, 
mely a tanítványok figyelmét és érdeklődését bálás kitar-
tásra bírja, szellemét és érzületét hozzájárulásra készteti. 

S lehetetlenség, hogy a növeudék szívesen ne fog-
lalkozzék pl. az állatvilág tanulmányozásával, ha látja, 
hogy ott is van halász, vadász, madarász, építőmester, 
takács, ács, tolvaj, zenész, katona, és polgárnép királylyal, 
szolga és ur, ha feltalálja ott is a szeretetet és gyűlöletet, 
haragot, örömet, búbánatot, szolgaságot és szabadság-
vágyat, a számító ravaszságot, a gondtalan együgyűséget, 
szóval, ha feltalálja abban a gyönyörködtetőt és bámula-
tost. A műnek csodálata pedig már hódolat a mester 
i ránt! S ez kell nekünk! Tanuljon meg valamennyi nö-
vendékünk a természet remek művében az utólértbetetlen 
teremtőmüvésznek hódolni ! Hadd bámulják meg azt az 
egymásra utaltságod is, mely a természeti lények között 
fenáll és mely az egész mű nagyszerű együvétartozását 
feltünteti. Igy lesz a növendéknek teljes képe a természet 
teremtőjének és kormányzójának végtelen elrendező ké-
pességéről. 

Zárpontul tehát mégegyszer: hagyjuk meg a ter-
mészetrajzi oktatás tárgyain az ideálizmus hímporát és 
nem kell panaszkodnunk, hogy fáradságunk kárba veszett. 

Bírálat : „A dolgozat világosan bizonyít a mellett, 
hogy írója minden egyes tanítási leczkére a leggondosab-
ban szokott készülni. Tanításában igazi ideális lélekkel 
nem az anyagnak, hanem az eszméknek adja az elsőbb-
séget; és vallásos érzülete a gyermeki szellemet felhasz-
nálja, hogy ez vezesse az embert az örök szellemhez is." 

T Á R C Z A. 
A szeretet könyve. 

Irta : Violet Gyula, áldozó-pap. 
— Mutatvány. — 

(Folytatás.) 

Az Isten tökéletessége, fölsége, hatalma kedves háló-
val vonják be a szivet, szeretetnek kell abban fakadni, 

mert Ö szeretetre legméltóbb. Láttam egy képet, minden 
vonása a lelkem mélyébe vésődött. Tenger partján ül a 
meglett férfi, tekintete a végtelenbe vész, arczán igaz 
öröm szelid szemrehányással vegyülve öa l ik el. A kép 
alá e sorok irvák : 

Mi későn ismertelek meg, örök Szépség ! 
Be későn kezdtetek szeretni ! 

E férfi sz. Ágoston. Ő keresett szeretetének tárgyat 
az emberek közt s változóságot, csalárdságot találván o t t : 
a változhatlan Isten szeretetében állapodott meg. 

Nincs a szeretetnek oly méltó tárgya, mint az Ur ! 
— Milyen könnyen meginog az embereknek belénk helye-
zett hitük, bizodalmuk s ezekkel eltűnik szeretetük: nap 
nap mellett tapasztaljuk. Ha el nem is vész a szeretet, 
de elveszíthetjük, magunkra hágy akit szerettünk s lia a 
viszontlátás reményében válik is el : mégis csak elszakad 
keblünkről. Az Istent nem veszíthetjük el soha. — Nem 
akarom én becsmérelni az embereket összekötő szeretetet, 
távol legyen tőlem, csak annak kimutatására hozom ezt 
föl, hogy esztelen, ki az emberek szeretetét az Isten szere-
tetének elébe teszi. 

Miért kell az Istent szeretned ? Mert 0 előbb szere-
tett téged. Azt irja neked: „Éo örök szeretettel szeretlek 
téged." (Jer. 31, 3.) 0 , a fölséges Úristen, öröktől fogva 
leereszkedett hozzád, porhoz, szeretete szárnyán. Eszmélj, 
ember! mivé emel téged ez a szeretet? Az Isten barát-
jává, kedves gyermekévé, mennyországa örökösévé. Ter-
mészeted fölé, magasra kerülsz, egész az Úristen közelsé-
gébe. Mindez azért, mert szeret a Hatalmas. „Aki engem 
szeret, azt szereti az én mennyei Atyám, én is szeretem 
Öt ; hozzá jövünk és lakást csinálunk magunknak nála." 
(Ján. 14, 23) 

0 , ki tudna ellentállani ilyen szeretetnek?! 
Szeretetet csak szeretet teremthet. Soha nem hallotta, 

hogy valakit azért szerettek volna, tmert tudós volt. Szeretetre 
csak szeretet nyerhet meg. Téged meg nem nyerne szeretetre 
az Úristen tenger szeretete ? ^Tenger szeretet ez, nem nevez-
hetem máskép, meg nem mérhető. Szeretetből földre jött, 
hogy mennyországba vihessen téged. Szenvedett, hogy 
begyógyítsa sebeid ; meghalt, hogy te élhess. Lefizette 
adósságunkat, barátaiért is, ellenségeiért is. Ki állhatna 
ellent ennyi szeretetnek? 

Ha mindez meg nem nyer, nyerjen meg, indítson 
meg a parancs. Megparancsolja a féltékeny Isten. Sze-
retetet követel, nagy határtalan szeretetet. Kezében 
tartja előtted a jutalmat s a büntetést. Mennyország 
a szeretőknek, pokol azoknak, kik nem akarnak szeretni. 

Mennyország — pokol. Áthidalhatlan űr tátong a 
kettő között. Véglet, végső megállapodás egyik is, 
másik is Fönt, lent. Fönt : boldogság, öröm, vigasság. 
Lent : boldogtalanság, kín, gyötrelem. Fönt tündéres 
fényesség, mely mindenkiről leragyog. Lent korom éjszaka, 
melybe csak a sistergő tűz vet gyér világot. Fönt : béke-
ség, nyugalom. Lent : viszálykodás, háború. Fönt az an-
gyalok bűvölő szép kara énekel. Lent káromkodás és 
szitok váltják föl egymást. Fönt az Isten szépségét szem-
lélik. Lent nincs szép, csak undorító rútság. Csak abban 
egyeznek, hogy örök mindakettő s végtelenül igazságos. 
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Válassz! Jutalom kell-e, vagy büntetés? Akarsz e 
szeretni, vagy sem? Ez élet után késő választani. 

Mi tebát az Isten iránt való szeretet ? Belénk öntött 
erény, mely által magunkat neki, mint legfőbb Urunknak 
átadjuk s akaratának teljesítésével kedvét keressük. Az 
szereti Istent, aki szent akaratján megnyugszik. Legyen 
ez az élet öröm reám nézve, vagy fájdalmak-keserűségek 
lánczolata: mindenbe belényugszom. Nem ösmertem zugo-
lódót, kinek a zugolódásból szikra megnyugvása, békéje 
is eredt volna ; de igen is tudjuk, tapasztaljuk, bogy 
békés elviselése a fájdalmaknak boldogságot terem. Az 
ember semmi az Úristenhez. 0 akar belátni a Hatalmas 
terveibe, az ember akarja utait fürkészni!? Mit tudjuk 
mi, halandók, hogy ami látszólag rossz, mennyi üdvössé-
gest hord méhében? . . . 

A szeretet olyan, hogy hasonlóvá alakítja, akit lán-
czára köt. A barát hasonlóvá lesz barátjához. Ha bennünk 
lakozik az Isten iránt való szeretet : mi is iparkodni fogunk, 
hogy ne maradjunk egész a távolban attól a tökéletes-
ségtől, attól a szentségtől. „Legyetek ti tökéletesek, mint 
a ti mennyei Atyátok is tökéletes." (Máté 5, 48.) „Ta-
nuljatok tőlem, mert szelíd vtgyok és alázatos szivü!" 
(Máté 11, 29.) Hogyan volna ez máskép elérhető, mintha 
neki magunkat átadjuk, mintha akaratának teljesítésével 
kedvét keressük ? 

Tedd kezedet szivedre s kérdezd meg, ha szereted-e 
az Istent? Szereted-e legjobban Miért szereted Öt? Azért, 
mert félsz a pokoltól és kecsegtet a mennyország? Ez 
tökéletlen szeretet. Vagy azért, mert Öt önmagaban min-
denek fölött szeretetreméltónak találod? Ez a tökéletes 
szeretet. Elmondhatod-e, amit szalézi sz. Ferencz mondott? 
„Ha tudnám, hogy szivemben egyetlen ér is létezik, mely 
nem Istenért ver, azonnal kitépném azt. A tiszta szeretet 
Isten iránt kell, hogy a szívben mindent fölemésszen, mi 
nem az Istené . . . Ó, bár olvadna el szivem testemben a 
szeretettől Isten iránt, vagy ha e testben marad, ne szol-
gáljon másra, mint hogy az én Uramat Istenemet szeresse!4 

Ez a tökéletes szeretetnek helyes beszéde. Legyen az 
ment minden önzéstől, még látszatától is a magunkra való 
gondolatnak. Szeretni az Istent egyedül azért, mert Ö 
végtelenül szeretetre méltó, — szeretni anélkül, hogy föl-
csillámlanék lelkünkben a gondolat, hogy ez a véghetet-
lenül szeretetreméltó Isten jutalmaz is, — szeretni anélkül, 
hogy eszünkbe jutna, hogy Ö ezt kívánja, parancsolja, — 
szeretni Öt és nem kívánni mást, csak hogy mindig sze-
rethessük, hogy ez a szeretet folyton növekedjék, egész 
valónkat uralja, hassa á t : ez az erény, ez a boldogság. 

Igy szeretett Mária Magdolna. Előtte nem volt más 
gondolat, csak a szereteté. Erezte szive fenekéig, hogy 
bűnös. Nem volt más vágya, mint a haragvó Istent ki-
békíteni. Csak szeretettel lehet. Beosan tehát, fél az em-
berek megrovó tekintetétől, de nem retteg Krisztustól, 
kiről tudja, hogy szive mélyébe lát. Nem szól, csak a 
Jézus lábaira hulló könye zápora beszél. Lebontja szép 
haját s annak selymével törüli könyeit, majd csókokat 
halmoz a könyek fölé s mikor igy már elsírta bűneit, 
kenőcsöt vesz elő s azzal keni meg az Üdvözítő lábait. 
Utolérhetetlen, amit Lacordaire mond e szép jelenetre: 

„A ház betelik illattal, mely szétárad a törékeny és hal-
hatatlan edényből, az alabastromból és a szívből." 

Magunk erejéből nem tudunk ilyen szeretetre gyu-
ladni. Isten segítsége, malasztja képesít csupán rá. Ter-
mészettfölöttinek k*ll a szeretetnek lenni. Természetűnk 
fölött való uton ismerjük meg Öt, t. i. a hit világánál; 
természetünk fölött vuló módon, a malaszt segítségével, 
gyul ki a szivünk. Ilyen boldogító, szent szeretetre tehát 
mindenki képes, mert malasztot mindenki nyer. Azért 
mondja sz. Pál (Róm. 5, 5.): „Az Isten szeretete kiön-
tetett a mi sziveinkbe a Szentlélek által, ki nekünk 
adatott." 

Legyen e szeretet munkás. Jócselekedetekben meg-
nyilatkozó. A hit jócselekedetek hián halott, nem ér mit 
sem. Szeretet jólcselekedetek nélkül nem létezik. Hihetsz 
és nem iparkodol gazdagodni jócselekedetekben, de nem 
szeretheted az Istent,- ha nincs gondod parancsainak meg-
tartására. Az igaz szeretet gyűlölettel párosul a gonosz 
iránt. „Kik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt." 
(96. Zsolt., 10.) 

Nem szereted az Istent, ha nem iparkodol kedvét 
keresni. Kedvét csakis jócselekedettel nyerheted meg. 

Régi mese elevenül meg emlékezetemben. Bevádolták 
az embert szigorú birónál. Három barátja volt szegény 
ártatlannak. Fölkéri mindhármat, mennének vele, mert 
remeg, hogy a bíró szigorú tekintete megfullasztja a szót, 
melyet mentségére fölhozhatna. Az első kibontakozott 
egészen a barátság kötelessége alul. A második vele tar-
tott, de a kaputól visszbajtotta a félelem. A harmadik 
előre ment, a birónál bátran beszélt, kimutatta ártatlan-
ságát, ugy hogy fölmentették a vádlottat s meg is 
ajándékozták. 

Eddig a mese. A alóságra fordítva: az ember három 
ba rá t j a : a jénz, a rokonok s a jócselekedetek. Az első 
elhagyja rögtön, mihelyst megtörik a szeme fénye. A 
második elkíséri utolsó utján, könyet hullat a szivét 
takaró hantra. A harmadik előre megy, beszél javára s a 
mennyországot nyeri meg ajácdékul. 

Tanulságos mese és történet ez. A tanulság önkényt 
kínálkozik. Ki várna ezek után a pénztől boldogságot? 
Ki biznék a kincsben, tudva, hogy az a leghütlenebb 
bará t? Jócselekedetek gyűjtését ki hanyagolná el ezek 
után ? Csakis Isten iránt való szeretet, jócselekedetekben 
megnyilatkozó szeretet szerez mennyországot. 

Szerezzük meg tehát, ha nincs, s ha megvan, gyara-
pitsuk, növeljük e szeretetet. Növekszik jóságos cseleke-
detek gyakorlásával, keresztünk békés viselésével. Nö-
vekszik a szentségek gyakori méltó fölvételével. A szent-
ségekbe helyezte Krisztus azt a forrást, melyből áldás, 
kegyelem orvosság fakad elő. A szentségek azok a forrá-
sok, melyekből sebeinkre balzsam, gyöngeségünkre erős-
ség, minden bajunkra gyógyulás, enyhület meríthető. A 
szentségek azok a csatornák, melyeken át sziveinkbe ma-
laszt, a malaszttal e g j ü t t szeretet ömlik-árad. — Nö-
vekszik e szeretet, ha Isten tökéletességeiben gyönyör* 
ködünk, jósága, szentsége fölött elmélkedünk. Növekszik 
különösen, ha Krisztus szenvedései fölött gondolkozunk. 
Ha sokszor lejátszódik lelked előtt a világ legszomorúbb 
története, ha lelkedbe vésődött a haldokló Istennek képe. 
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Oct függ ég és föld között az égnek és földnek Királya. 
Karjam megdermedtek az inak. Lábait és kezeit nagy 
szögekkel szúrták át. Kis ruha födi testét. Fején korona 
van, tövisekből font kínzó koszorú. Mélyen bevágódik 
minden egyes tőre a legtisztább homlokba. Kifakaszt ott 
egy-egy vércseppet, mely lassan alápereg bánat ekéjével 
fölszántott orczáján. Homályosuló tekintete a hálátlan 
népre tévedt, de csakhamar leroskadt anyján pihen meg. 
E látomás ujabb sebet tép. Szomjúság gyötri, eczettel 
kínozzák. Ennyi gyötrelem után lelkét Atyja kezeibe 
ajánlja, lehajtja fejét s nincs benne élet. 

Megölték, meghalt az életnek szerzője, hogy nekem 
örök életem legyen. Ezen a kinos halálon ha sokat elmél-
kedel s meggondolod mellé, hogy ezt mind éretted szen-
vedte á t : lehetetlen, hogy szived nagyobb szeretetre ne 
lobbanna. 

Lobbanjon is szeretetre, nagy, mindig nagyobb 
szeretetre minden sziv a földön ! Szeressük azt a hatalmas, 
szépséges jó Istent szivünk minden dobbanásával, lelkünk 
minden gondolatával, eszünk minden munkájával, szeres-
sük Öt erőnk minden képességével, — szeressük mérték-
határ nélkül, jobban, mint akármi má9t, jobban, mint 
bárkit is. Mutassuk meg szeretetünket iránta ugy, hogy 
tartsuk szentnek az 0 törvényét, akaratját. Szolgáljunk 
neki örvendező szívvel. Tegyünk jót, mentül több jót. 
Iparkodjunk, hogy ne legyünk egészen érdemetlenek az 
O végtelen szeretetére ! Ne legyünk egészen méltatlanok 
reá, a mi jutalmunkra. (Folytatjuk.) 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
Az Aquinói Sz.-Tamás-Társaság közgyűlése. 
Szerdán d. u. 5 órakor volt mélt. és ft. dr Steiner 

Fülöp székesfejérvári püspök ur mint védnök elnöklete 
alatt. 

A közgyűlésen jelen voltak: 
Zichy Nándor gróf, Városy Gyula dr pápai praela-

tus, Breznay Béla dr egyetemi tanár, Mayer Károly dr 
apát-kanonok Székesfejérvárott, Rott Nándor drtheologiai 
tanár Esztergom, Székely István dr egyetemi tanár, Glatt-
felder Gyula dt tanulmányi felügyelő, Kürcz Antal érd. 
középiskolai tanár, Csajághy Károly dr érd. esperes-ple-
bános, Csillag Gyula dr egyetemi tanár, Tomcsányi Lajos 
Jézus-társasági atya, Piszter Imre dr czisztercita-rendü 
rektor, Berger János dr egyetemi tanár, Mihályfi Ák os 
dr cziszterczita-rendi theologiai tanár, Bundala Mihály 
papnevelő-intézeti lelkiigazgató, Dianiszt Albert bölcselet 
hallgató, Zubriczky Aladár középiskolai hittanár, Acsay 
Antal dr egyetemi m. tanár, Kiss János dr alelnök, Pur t 
Iván dr titkár s a középponti papnevelő intézet növen-
dékei. 

Első aktus volt, nagy hatással, az elnöki megnyitó. 
L. fent. 

Ezután Purt Iván dr tette meg titkári jelentését, 
számot adva a tagokról s a történt fizetésekről, bevételek-
és kiadásokról. Ugyanő felolvasta a Kürcz Antal elnök-
lete alatt működött számvizsgáló hizottság jelentését. 

Uj tagokul egyhangúlag megválasztattak a követ-
kezők : 

Városy Gyula dr pápai prelátus Budapest, Kis-Erős 
Ferencz dr theologiai tanár Kalocsa, Rott Nándor dr theo-
logiai tanár Esztergom, Ochaba János dr lelkész Alsó-
Palojta, Viszota Alajos dr hittanár és tanulmányi felü-
gyelő Székesfejérvár. 

Az eddigi elnök, Bognár István dr, nagyváradi apát-
kanonok, tisztétől visszalépett. Lemondó levelének fel-
olvasása után róla és elnöki működéséről az elnöklő püs-
pök védő ur az egész társaság nevében igen melegen és 
teljes elismeréssel nyilatkozott s előterjesztésére a köz-
gyűlés sajnálatát fejezte ki az elnök távozása fölött, érde-
meit jegyzőkönyvbe iktatta s őt mindenkorra az Aquinói 
sz. Tamás-Társaság tiszteletbeli elnökévé választotta. 

Helyébe működő elnökké egyhangúlag, nagy lelke-
sedéssel, Városy Gyula dr pápai praelatus, a középponti 
papnevelő kormányzója választatott meg. 

Erre Rott Nándor dr megtartotta „A fogalmak tár-
gyi értéke" czimü értekezését, melynek tartalma a követ-
kező : 

Az emberi értelem tudásra van teremtve és pedig a 
létező világrend megismerésére, melynek ismerete elő föl-
tétel az emberiség végső czéljának : az Istennek megisme-
réséhez. 

Minden ismeretünk azonban általános fogalmait segé-
lyével történik, melyeknek ezért tárgyi értékkel kell birniok 
azon tényleges s lát-zólagosdiszonancia daczára is, mely 
az egyedi konkrét világot szembeállítja az értelem általá-
nos képeivel. 

Ezen tárgyilagosságot nem tudta megvédeni az ultra-
realizmus, megpróbál va a független egyediség öntudatát ; 
nem az idealizmus, mert Plátó „általános typusai" nem 
létezhetnek ; sem a konczeptualisták s nominalisták, mert 
szerintök az általánosság csak nevekben van s az értelem 
fikcziójában ; tehát sz. Tamás mérsékelt, reális ideálizmu-
sához kell fordulnunk. 

A nagy tetszéssel fogadott felolvasás után a püspök 
védő ur az ülést bezárta. 

Az Országos-Pázmány Egyesület közgyűlése. 
A közgyűlést, szent mise után, az erzsébetvárosi 

vendégszerető plébánia diszes refectoriumában, 35—40 tag 
jelenletében, Herczegh Mihály elnök nyitotta meg hosszabb 
beszéddel. Mindenekelőtt bejelentette, hogy Vaszary Kolos 
bibornok herczegprimás ur 500 forinttal, Schlauch Lőrincz 
biboros-püspök ur 500 forinttal, Császka György kalocsai 
érsek ur 300 forinttal, Rajner Lajos kanonok 200 forinttal 
és Szathmáry Géza pécskai plébános 200 forinttal az ala-
pító tagok sorába léptek. Ezenkívül Zalka János győri 
püspök 100 frtot, Csáky Károly gróf cz. püspök pedig 
szintén 100 forintot adományoztak az egyesületnek. Elő-
adta, hogy az egyesület küldöttsége testületileg tisztelgett 
a püspöki kar több tagjánál, megismertetvén velők az 
egyesület czélját, amely főbb vonásaiban a katbolikus írók 
és hirlapirók egyesítése, segítése, felolvasások rendezése 
s a katholikus társadalomnak felébresztése, tevékenységre 
buzdítása. Bejelentette elnök, hogy az egyesület rendes 
tagjainak száma eddig 147 s végül megemlékezett az 
egyesület győri felolvasó estélyéről, melylyel nagy erkölcsi 
diadalt aratott. 

Ezután következett a Hummer Nándor lemonlásával 
megüresedett alelnökség betöltése ami közfelkiáltássá!, 
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egyhangúlag történt. Az uj alelnök Cziklay Lajos, a ka-
tholikus hirlapirás legrégibb és legérdemesebb bajnokai-
nak egyike. 

A választmány kiegészitése szavazás utján történt. 
Beválasztattak : Bonitz Ferencz, Demény Dezső, Déry 
Gyula, Ernyey József, Egly Mihály, Göndöcs István, 
Hollósy Géza, Hortoványi József dr Huttlcay Lipót (Eger), 
Kereszty Viktor dr, Kincs István (Kőszeg,) König Gusztáv, 
Krúdy Gyula, Langer Viktor, Mócsy Antal (Kalocsa,) 
Ötvös József dr, Prohászlca Ottokár dr. (Esztergom) Buschek 
Antal (Győr,) Tomor Ferencz, Violet Gyula (Sátoralja-
újhely,) Vrabély Armand dr, Walter Gyula dr (Esztergom.) 
— Számvizsgálóknak megválasztattak : Áldor Ármin, Bédei 
Ferencz, Wachtl (Varjas) Károly. 

A szavazás idejére a közgyűlés felföggesztetett, mely 
idő alatt megérkezett Cziklay Lajos, az uj alelnök, ki a 
gyűlés újból való megnyitása után tetszéssel fogadott be-
széddel foglalta el állását. 

Az uj alelnök beszédét Auer István titkár hozzá-
szólása után Cenner Lajos gazda indítványára egész ter-
jedelmében a jegyzőkönyvbe iktatta a közgyűlés. 

Sorra került ezután az O.-P.-E. segitő alapja terve-
zetének megvitatása. A tervezet némi módosítással abban 
a szövegben fogadtatott el, melyet a Kiss János dr. el-
nöklete alatt erre kiküldött bizottság szerkesztett A ter-
vezet tárgyalása során élénk vita indult meg. melyben 
részt vettek : Cziklay Lajos, Cenner Lajos, Tóthfalussy 
Béla, Mészáros Dániel, Kupár Rezső, Lakatos Sáüdor, 
Auer István. 

Ezzel a közgyűlés tárgysorozata ki lévén merítve, 
Mészáros Dániel indítványára a közgyűlés jegyzőkönyvi 
köszönetet szavazott Tóthfalussy Béla plébánosnak terme 
átengedéseért és vendégszeretetéért, melylyel a megjelen-
teket fogadta. 

Végül Auer István indítványozta, hogy az egyésíület 
helyiségei számára szereztessék egy szentfeszület. Az 
indítvány a választmányhoz utaltatik. Továbbá, hogy a 
közgyűlés válaszsza meg és ismerje el égi patrónusának 
Szalézi szent Ferenczet, az első katholikus újságírót. Ezt 
az indítványt, konkrét formában, a következő rendes köz-
gyűlés fogja tárgyalni. — A nagy Pázmány Péter mell-
szobrának vagy képének beszerzése iránt tett indítvány 
szintén a választmánynak adatik ki. 

Ezzel a rendkívüli közgyűlés az elnök éltetése köz-
ben véget ért. 

Az Országos Magyar Czeczilia Egyesület gyűlése. 
Az Országos Magyar Czeczilia Egyesület tegnap tar-

totta meg a belvárosi plébánián Bogisich Mihály czimze-
tes püspök elnöklésével rendes választmányi ülését, mely-
nek tárgyát első sorban a mult évben Esztergomban tar-
tott kongresszusnak azon határozata képezte, hogy az 
egyesület átiratot intéz a püspöki karhoz, hogy egyház-
megyénkint Czeczilia-egyesületeket alapítsanak. 

Ezen határozat értelmében terjedelmes feliratot in-
tézett az egyesület a főpásztorokhoz, mely Vaszary Kolos 
bibornok herczegprimás érsek ur védnöksége alatt az 0 . 
M. Cz. E. megalakulásának felemlítése mellett arról is 
beszámol, hogy az esztergomi főkáptalani énekiskola mily 
csekély anyagi áldozatok árán alakult meg. 

A felszólításnak lett is eredménye. Császka György 
kalocsai érsek ur és Steiner Fülöp dr székesfejérvári püs-
pök ur rendeletileg meghagyta, bogy egyházmegyéjükben 
Czeczilia-egyesületek létesüljenek. A választmányi gyűlé-

sen mindkét egyházfő levelét felolvasták, emelyet ez ügy-
ben az elnökhöz intéztek. 

Bundala József dr pénztáros az egyesület vagyoni 
állapotáról tesz jelentést. Az egyesületnek 225 fr t ja van, 
mely kamatozásra az első hazai takarékpénztárba van 
letéve. 

Kersch Ferencz alelnök azon indítványa, hogy az 
egyesület lapja ezentúl csak olyan zenemüveket közöljön, 
amelyeket egy háromtagú biráló-bizottság megíelelőknek 
nyilvánít, hosszabb vitára adott alkalmat. Bogisich Mihály 
elnök felszólalása után ugy határozott a gyűlés, hogy az 
alapszabályok II. pontja értelmében a Katholikus Egyházi 
Zeneközlöny a capella részeit ezentúl csak ugy adhatja 
ki, ha legalább is három tag megbírálta. 

Az elnök indítványára végül egyhangúlag elhatározta 
a gyűlés, hogy az idei egyházzenei kongresszust augusztus 
29-én és 30-án Egerben fogja megtartani s erre Samassa 
József dr egri érsek ur engedélyét is kikérik. 

V E G Y E S E K . 
— Az esztergomi föpásztori levelek 2: száma az 

„engesztelő imádásról" szóló társulatra vonatkozólag közli 
XIII. Leo pápa alapító brevéjét, azután a társulat statú-
tumait, következik a pápa encyklikája a latin Amerika 
püspökeihez, azután a S. Officium egy döntvénye, két 
pályázat hirdetése lelkészi állásokra stb. Mellékelve van 
az 1898 iki czimlap és tartalomjegyzék és a primási iro-
dához beküldött ajtatos adományok rovatos kimutatása. 

— E héten két elhunyt megyés püspökért volt 
Requiem : Szatmáron b. e. Hám Jánosért, Pécsett Du-
lánszky Nándorért. Mindakét helyen maguk a megyés püs-
pök urak pontifikáltak. 

— A sümegi Ferencz-rendiek ünnepe. A szent 
Ferencz-rendiek sümegi kegytemplomában február 4, 5 én 
és 6-án kétszázados jubileumi ünnepélyeket ülnek ama 
csodálatos események és gyógyulások emlékére, melyek 
ezen napokon kétszáz évvel ezelőtt kezdetöket vették. 
XIII. Leo pápa ez alkalomra három napra teljes bucsut 
engedélyezett, feljogosít/án egyúttal a templomban gyón-
tató szerzeteseket arra, hogy fentartott esetekre is adhas-
sanak feloldozást. Az isteni szolgálat sorrendje ez: reggel 
kilencz órakor ünnepélyes szent mise, utána szent beszéd, 
délután gyóntatás és litánia s ez mind a három napon át 
igy ismétlődik. A harmadik nap este Te Deummal fejezik 
be a jubileumot. 

— A budapesti Katholikus Ifjak Köre értesiti az 
érdeklődőket, hogy az eddig vasárnaponkiot tartott fel-
olvasásait ezentúl mindig csütörtökön este fél kilenczkor 
fogja megtartani. 

— Uj szentszéki tanácsosok. Meszlényi Gyula 
szatmári püspök ur Irinyi Tamás dr theologiai tanárt és 
Szabó István püspöki titkárt szentszéki tanácsosoknak 
nevezte ki. 

Szerkesztőségi telefon. 

Többfélé. Köszönöm. Erős mementókat kérek. — K. L. Az 
evangéliumot Kr. .U az egész világra vámmentességgel ruházta fel, 
midőn azt monda : „Euntes in mundum universum, docete omnes 
gentes." Az Isten igéje jogát nem szabad feladnunk, nem szabad 
elárulnunk. 300 évig folyt e jogért az üldözések idején a keresz-
tények vére. Ez a jog tehát államjogilag drágán van megszerezve. 

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

Budapest, 18S9. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
O T V E N N Y O L C Z A 

Budapesten, február 1. 9. 

D A L M I ES I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T , 
1 ) 1 K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1899. 

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

timusIX. Pius a Religio szerk. 1871. ruárcz. 27-én. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. Felhívás előfizetésre ! — Az Ur Jézus imádatos köszöntése két század találkozásán. — 
A szándék szerepe a hitéletben. — Néhány vonás Szerencs város és egyháza történetéből. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Egyház 
és művészet. — C s a n á d i e g y h á z m e g y e : A hitélet köréből. — P é c s i e g y h á z m e g y e : Egy plébános halála és emlékezete. —• 

R ó m a : Hirek a Vatikánból. — Tárcza. — Irodalom. — Vegyesek. 

B V F e l h í v á s e lő f i ze tés re ! 

Az Ur Jézus imádatos köszöntése 
két század találkozásán. 

— A székesfejérvári püspök ur szózata. — 

Laudetur Jesus Christus ! 

Venerabiles fratres et dilectissimi filii! 

In nomine Sanctissimi Domini et Redemtoris 
Nostri Jesu Christi Vos omnes YY. FF. et DD. 
FF. saluto, cum, largiente Rege Saeculorum, 
paenultimum ingressi sumus saeculi a nat ivi tate 
eiusdem Domini Nostri Jesu Christi decimi noni 
annum ; atque singulis Vobis et cunctis uberrima 
sanctae Dei gratiae et benedictionis peramanter 
adprecor dona. Quum autem saeculo praesenti ad 
finem vergente totus catholicus orbis commu-
nibus religionis testimoniis solemnia Dulcissimo 
Redemtori para t celebrare homagia, queis et 
nostri amoris grat ique animi consonabunt piissimi 
affectus et festiva praeconia, iam inter Solemnium 
illorum praeambula impensius piae Vestrae mentis 
dirigo aciem in Dominum Nostrum Jesum Chri-
stum, ut grato quam maxime animo quotidie 
recolere pergatis superna dona, quae Suo immenso 
amore, Sua immensa misericordia nobis largitus 
est, largiturque continuo, cumque sanctae Dei 
gratiae adiutorio Vestri in eundem Dulcissimum 
Jesum Redemtorem amoris foveatis, augeatisque 

flammas, fideleque Eidem et promit ta t is et ex-
hibeatis servitium in omni vita Yestra, in cun-
ctis grandis Yestri muneris partibus. 

Laudetur itaque Jesus Christus a Yobis quo-
tidie, laudetur omni hora, laudetur omni mo-
mento. Laudetur Vestra exemplari, sancta, inte-
merata vita sacerdotali, aliéna ab omni profano 
spiritu, ab omnibus saecularibus desideriis. 

Laudetur Jesus Christus tenerr imo Yestro in 
Eius sanctam Sponsam, Ecclesiam, amore, laudetur 
inconcussa Yestra flecti frangique nescia fidelitate 
filialique obsequio in Eiusdem his in terris 
Yicarium, cui pascendos credidit et agnos et 
oves;2) laudetur filiali Yestra reverentia et 
obedientia in episcopum, quem Spiritus Sanctus 
posuit regere ecclesiam,3) ei creditam. 

Laudetur Jesus Christus Yestra vigilantissima 
sollicitaque maxime cura arcendi Yestros fldeles 
a venenatis pascuis, a perversis, quas, hac tem-
porurn iniquitate, mundus a Sanctissimo Redem-
tore aversus, cum ipsius societatis humanae 
horribili strage, in dies qua verbo, qua scripto, 
qua exemplo spargit doctrinas. Laudetur Jesus 
Christus indefesso Yestro zelo praedicandi Yerbum 
Dei adultis et parvulis; laudetur iugi Yestro 
meditandi precandique studio, laudetur ardenti 

\) TTt. 2, 12. 
2) Joan. 21, 15 17. 
3) Act. 20, 28. 

13 
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Vestro zele celebrandi purissimo corde, piissima 
devotione Sacrosancfcum Missae Sacrificium, ad-
ministrandi Sancta Sacramenta. Laudetur Jesus 
Christus a Vobis, — ut uno dicam verbo, — 
zelo Vestro fatigari nescio augendi gloriam Dei, 
exaltandi Sanctam Matrem Ecclesiam, salvanai 
Vestram, et créditas Vobis animas pretiosissimo 
Jesu Christi sanguine redemtas. Hac vestra sancta 
conversatione, hoc sancto servitio laudantes Jesum 
Christum, Redemtorem Vestrum in hac lacrimarum 
valle, confidite, ubi proficiscendum erit de hoc 
mundo, fiet Vobis, in vitae termino quod aman-
tissima mater Sancta Dei Ecclesia supplex suis 
precatur ex hoc saeculo migrantibus filiis: Mitis 
atque festivus Christi Jesu Vobis aspectus apparebit , 
qui Vos inter assistentes Sibi iugiter interesse 
decernet.4) 

Crescite in gratia et in cognitione Domini 
Nostri et Salvatoris Jesu Christi. Ipsi gloria et 
nunc et in diem aeternitatis. Amen.5) 

Albae-Regiae, die 25. Januar i i 1899. 
Philippus m. p., 

episcopus. 

A SZÁNDÉK SZEREPE 
A HITÉLETBEN. 

D O K T O R I É R T E K E Z É S A H I T T U D O M Á N Y O K K Ö R É B Ő L . 

„Bases animae intentiones suae." 
N. sz. Gergely, Lib. 28. Moral, c. 11. n. 30. 

IRTA 

Z U B R I C Z K Y A L A D Á R . *) 

Bevezetés. 

I. Mielőtt tárgyam fejtegetésébe bocsátkoz-
nám, félreértés elkerülése végett gondosan körül 
kell határolnom a két fogalmat, melyet értekezé-
sem czimébe helyeztem. Az egyik a szándék, a 
másik a hi télet fogalma. Mindkét fogalomnak 
köre nagyon tág abban az értelemben, melyben 
közkeletnek örvendenek. Szándék alat t nagyon 
sokszor a külső cselekedetek alat t rejlő belső 
akarat i tényeket értjük, tekinte t nélkül eme belső 
tények minőségére; hitélet alá pedig oda szok-
tuk sorozni azt a teljesebb hitéletet is, a melyet 
különben hitbuzgalomnak (aszkézisnak) mondunk, 

4) Ord. Commend. Animae. 
5) II. Petr. 3, 18. 
*) A budapesti tudomány-egyetem hittudományi kara 

sőt a hitélettel szervi összeköttetésbe lépő egy-
házi jogéletet is. Kisebb terjedelmű dolgozatban 
ily általánosan vett fogalmakkal foglalkozni czél-
talan. 

Ez az oka, hogy értekezésem czimét a fogal-
mak körének megszükitése által mindjárt a be-
vezetésben tar talmilag szorosan körvonalozom. 

Szándék a la t t egész érkezésemben azt fogom 
érteni, a mit az egyházi gyakorlat és a keresz-
tény bölcselet ezen műkifejezéssel i l le te t t : in-
tentio. Ez pedig, mint alább látni fogjuk, nem 
jelenti a külső tény alat t rejlő akarat i tények-
nek bármelyikét, de ezeknek csak bizonyos faját . 
Ha kifejező magyar szót keresek ezen meghatá-
rozott belső akarati tény számára, jobbat nem ta-
lálok ezeknél : czélzat, czélbavétel. De mivel e szavak 
nincsenek a tudományos gyakorlat által szente-
sitve, mint az alább bővebben körülirandó foga-
lom műkifejezései, sőt a nem tudományos gya-
korlat azokat inkább csak anyagias értelemben 
veszi, mellőztem használatukat s megmaradtam 
a szándék mellett. Erre különben az is följogo-
sít, hogy a magyar nyelvszokás gyakran hasz-
nálja a szándék szót ebben a szűkebb értelemben 
is, ellentétbe helyezkedvén azzal a tágabbal, 
melyet fönnebb adtam. 

A hitélet a la t t szintén kevesebbet értek ezen 
alkalommal, mint érthetnék. Tér szűke miat t 
mellőzöm a szoros értelemben vet t hitbuzgalmat 
s az egyházi jogéletet. Marad tehát a hitélet 
lényege, de természetesen mindkét rendben, a 
természetes és természetfölött i rendben. 

Értekezésemet ily képen tagolom részekre: 
Az I. fejezetben alapot vetek az egészhez a szo-
rosabb értelemben vet t szándék lélektanának 
kifejtésével. A II. fejezetben tárgyalom az ilykép 
már körvonalozott akarat i ténynek szerepét a 
természetes, bölcseleti erkölcstanban. A III. feje-
zetben bemutatom a szándékot, a mint viszonyba 
lép a hit tel és kegyelemmel, szóval mint a ter-
mészetfölötti élet tényezőjét. Ebből a tárgyból a 
szándék szerepét a szentségeknél kiválasztom és 
föntar tom részben fontossága, részben a kérdés 
tör ténet i háttere, részben terjedelme miat t a 
IV. fejezet számára. 

most készül szerző, sub auspiciis regis promócziójára. Kö-
zöljük e kiváló dolgozatot e i\tka esemény emlékezetére. 

Szcrk. 

\ 
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Néhány vonás Szerencs város és egyháza 
történetéből. *) 

— Paszlavczky Sándortól. — 
Jelige : 

„Dárda, gerely, lobogó büszkén emelődtek az égre. 
A fejedelmi magyar még gondosan óva körül néz, 
Megtelepíti hadát, és sátort üttet az ormon". 

(Vörösmarty Mihály,) 

Mélyen tisztelt diszgyülés ! 
Az ősei vitézségén és nemes erényein lelkesülő ma-

gyar nemzet apraja és nagyja szent hálaünnepet ül az 
1896 ik évben. 

Azért szálltak akkor a hála szavai ég felé, hogy ezt 
az országot, melyet Magyarországnak nevezünk, — a te-
remtő Isten, a népek örökbölcseségü atyja, jó és balsors-
ban a hadverő magyarok szerető utódai részére megőrizte, 
— s e honfi vértől ázott drága hazában a magyar nem-
zet életét ezer esztendeig fentartotta. 

Az az ezer esztendő nekünk, véges lényeknek, belát-
hatatlan. A mily hosszú — a halálos veszedelemben sok-
szor égi kegygyei megőrzött magyar nemzet örvendetes 
fenmaradásáoak ideje, oly nagy, magasztosságban oly föl-
emelkedő Szerencs város diszgyülésének, jelesül a nagy-
községi tanács mai hazafias összejövetelének hálaadó nyi-
latkozata az elvett sok jóér t ; — de ugyanekkor, a hála-
adás ég felé röppenése alkalmából; jövő biztosításunkat 
megadó e szavaival költőnknek •— köszöntjük a nemzeti 
élet u j ezredévnek hajnalá t : „Isten áldd meg a magyar t !" 
Hiszen, ha az égi áldás napfényénél nyilt a magyarok 
tetterejének csodás virága, — csak áldás növelő világá-
nál találhatnak tovább is a nemes igyekezetnek tápláló 
gyümölcseire. 

Valóban az isteni Gondviselés különös gondosságá-
nak szálai húzódnak végig a magyar nemzet történetén. 
A népvándorlás idejében — a mostani magyar földön 
áthúzódó dákok, alánok, gótok, gepidák, hunok, avarok, 
bolgárok csak mintegy keresztülhajtottak — és elenyész-
tek. A magyarok pedig, kiknek „hazájok volt messze 
Ázsiában, ott a keleti polgáriasodás végén, a pusztaság-
ban," — talán éppen akkor vesztek volna el, mint a 
kazarok és a többi rokonuk, ha ott maradnak : a tatárok 
hódításának, vagy kiirtásának lettek volna áldozatává, 
vagy az oroszok hatalma alatt nyögve, csak őseik sir-
hantjainál ápolnák a lassan elmosódó emlék által fentar-
tott nemzeti érzelmet. 

Valamint Mózes vezette a kietlen pusztaságon a 
választott népet : ugy igazgatta az isteni Gondviselés a 
maga czéljainak elérése végett a magyar népet, Józsiié-
ként mutatá meg a magyarnak Álmos vezér és fia, a 
bölcs, vitéz, a tanácsadásra nézve valamennyi közt leg-
kitűnőbb Árpád fejedelem — az ígéret földét. Ott hagy-
ták a Kaukazus vidékén, a Kurna partján — álló rende-
zett helyöket, kedves tanyájokat, melynek omladékai, 
emlékezetes pontjai még fenvannak, mint az utazók be-
szélik. A hős magyarok ős nyomait kereső, tudományszom-
jas hazafiak, kik gróf Zichy Jenő áldozatkészsége és 
vezetése alatt a közelmúltban nem tekinték az ut fára-

*) Jubileumi felolvasás. 

mait, — azt állítják, hogy van ama vidéken egy város, 
s azt a várost ma is „Madzsar"-nak nevezik. Hajdan a 
nagy és hatalmas magyar nemzetnek vala lakása az a 
t á j : Ott lakott az erényes, tiszta erkölcsű, „egy Istent 
hivő nép ; szép női szemeiről, délczeg ifjai karjáról sokat 
beszélnek az évkönyvirók." Elköltöztek a régi hazából, 
A történetírók, az elköltözés okait akarva megtalálni, 
magyarázó tényeket keresnek. A mellett vannak, hogy a 
szomszéd b°ssenyők harczai elől távoztak el innen a ma-
gyarok. „Harcz elől harcz elé miért mentek volna ? ismert 
ellenség elől ismeretlenhez? ez a nép, mely tiz évvel 
később a spanyol Pyrenaeokig vitte fegyvereit, mely har-
czolt az Appeninokon tul s Konstantinápoly kapuját be-
vágta bárdjával, miért kerülte volna az összeütközést? — 
Miért ne mondhatnók, hogy elhitta a magyarokat régi 
hazájokból a belső ösztön, mely a vándormadarat őszkor 
elköltözni készti?" Miért ne állithatnók, hogy „firól-fira 
szállt közöttük az ős hagyomány Attila országáról, a 
gazdag apai örökségről? s a minden költőibb eszmére 
fogékony nép felkerekedett visszafoglalni az ígéret Kána-
hánját, a tejjel, mézzel folyó földet, beékelve magát, — 
mint a koszorús iró, Jókai, nagyigazán mondja, — ellen-
séges elemek közé, (ma is ilyenek közt él !) — melyek 
közül egy sem testvére?" Megvetve a félelem borzalmát 
és az ut ijesztő fáradalmait, a tiszta hazaszeretet vezér-
csillagának s a honalapítás buzdító örömfényének kalauzo-
lása mellett a magyar — czélja elérésében meg nem 
tántorodhatott 

Amaz ösztönből eredt s megvalósítandó gondolat, 
mint jótékony eső izmosítja a magas bérez fáját, — ugy 
edzette a magyarok fegyverhez szokott karját ; hanem 
azért hosszú utjokban, ismeretlen nép között, nem mutat-
ták be nemzetöket pusztító vész gyanánt. Az emberséges 
bánásmód, a félénk és gyönge ellenséggel szemben tanúsí-
tott tapintatos eljárás a magyarság tekintélyének a leg-
szebb fényt kölcsönözte Pannónia felé utaztában. Szövet-
séges társakra akadnak az idegenekben; fejedelmek és 
vezérek saját f i i ikat tuszokul adják a magyaroknak; sőt 
a drága ajándékok, melyekkel őket a honfoglalás útjában 
elhalcnozák, a hatalmas alakok fegyvereitől való rettegés-
sel társult tiszteletadás tanujeleikéut is tű inek fel. El-
mondhatjuk : szerencse kisérte őket utjokban. 

A ruthénok vezérei, — a kievi és sucsdali vezér, 
fiaikat tuszul adák s küldének velők Álmos vezérnek 
tízezer márkát, ezer lovat, ruthén szokás szerint ékesített 
nyereggel és fékkel, száz kun gyermeket, negyven teher-
hordó tevét, menyét- és nyestbőrt száma nélkül és más 
számtalan ajándékot. A lodoméri vezér két fiának és 
jobbágyai fiainak tuszokul való adása mellett kétezer 
márka ezüst, száz márka olvasztott arany, számtalan bőr 
és kaczagány, háromszáz nyerges ló, huszonöt teve és 
ezer teherhordó ökör hódolatos átnyujtásával az átvonuló 
magyar nép nagyszámot tevő, vitéz megjelenésének élénk 
elismeréséről tett tanúságot. Galiczia vezére, megnyitván 
a magyarok előtt Galiczia város — ma Holies — kapuját, 
egyetlen fiát, az előkelők több fiával tuszul adja ; ezen 
felül tiz legjava paripát, háromszáz lovat felnyergelve, 
megfékezve, három ezer márka ezüstöt, két száz márka 
aranyat s igen nemes köntösöket • ajándékoza nekik; — 

9, 
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sőt, hogy a Havason tul minél gyorsabban és biztosab-
ban szálljanak a nevezetes forrásokban, jó föld- és gazdag 
legelőkben bővelkedő Pannoniába. Galiczia vezére két 
ezer ijászt és három ezer kitartó parasztot rendelt elöl-
járóba, kik a magyaroknak utat készitsenek az ungi ha-
társzélig. Mind-mind őseink életrevalóságát jelző körül-
mény. 

M. t. diszgyülés ! Tán feltűnik itt némelyiknek, a 
magyar honfoglelás ezredévi emlékünnepén, a magyarok 
régi hazájukból való kiköltözésének okkeresése, -— vitéz 
magyar erényeik hóditó erejének feltüntetése és az idegen 
népek hódolatnyilvánitásának igazán megkapó képe? Bo« 
csánat, hogy a „Néhány vonás Szerencs város történeté-
ből" cz. felolvasás elöljáróban igy sietett szólni Szerencs 
m. t. közönségéhez; de ama szerencsés előjelekkel meg-
indult magyarság haladása csak a magyar név becsülésé-
nek, a hazafiúi szeretet ápolásának tüzét van hivatva — 
az uj ezredév hajnalhasadtakor — éleszteni, hogy a nem-
zetegység összhangjának elősegitésében Szerencs város, ez 
az ezredévet ülő nevezetes hely, majd szinte kivegye a 
maga osztályrészét saját történetének a hazafiúi és hon-
leányi erényekkel való gazdagítása által ! 

A magyarok vándorlásának ama szerencsés körüle 
ményei biztató előjelként hirdették, hogy a magyarok 
keresett uj hazájokban szerencsésen bevégzik 896-ig a 
hódítást. 

Az uj anyaföld kedves keblén rájok is fért volna 
már a pihenés, a családi élet nyugalmának élvezete. Nem 
szólok azért bővebben a legelőször elfoglalt helyről, 
Munkácsról; nem Ungvárról, a híres erősségről, melynek 
néma falai tanúi voltak, mint tartott ottan Álmos vezér 
tanácsot, s fiát „Árpádot, még életében vezérré és paran-
csolóvá tevé." Nem idézzük fel hosszasabban Zemplén 
várának a magyarok bejövetelével oly szoros összefüggés-
ben álló emlékét; elhallgatjuk részletezését az észre vala-
mennyi közt legkitűnőbb Árpád jeles tetteinek : csak 
Szerencsnél állapodunk meg. 

A mióta a magyarok közbizalma Árpádot, hogy a 
nemzetet egységben tartsa, békében igazgassa, harczban 
vezérelje, a fejedelemség legszebb czimével megajándé-
kozta, — s kozármódra paizson felemelt vezérét fejede-
lemmé választotta, „a magyarok a fejedelemnek, — úgy-
mond freisingeni Ottó püspök, — mindnyájan ugy enge-
delmeskednek, hogy őt nemcsak nyilt ellenmondásokkal 
haragitani. de még alattomos morgással sérteni is tilosnak 
tartják." Ennek a magyar becsületességen alapuló fegye-
lemnek volt örvendetes következménye az ország teljes 
meghódolása, pedig a maga tekintélyes hadával nem égetve 
és gyilkolva jelent meg a már akkor művelt Európában, 
hanem óvó körülnézéssel vezette hadát a fejedelmi ma-
gyar, jól tudva ősei példájából, hogy a puszta erőszakon 
alapult hatalom nem tartós. Támadásra harczczal felelt. 

Igy jutott a magyar birtokába ez az Isten áldotta 
föld, a hol ezeréves fennállásának örvend a magyar nemzet. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Budapest. Egyház és művészet. — Wlassics Gyula 

kultusminister elismerésre méltó tevékerységet fejt ki a 
hazai művészet felvirágoztatása érdekében. Ez a nemes 
intencziója vezette az alábbi levél Írására is, melyet a 
püspökökhöz intézett. 

Az egyház, mint a minister készségesen elismeri, 
mindenkor dajkája, ápolója volt a művészeteknek s azért 
fordul a minister is az egyházhoz a hazai művészet pár-
tolásáért. 

Helyes kétségkívül. De ehhez mindenekelőtt az kell, 
hogy a magyar festők és szobrászok is jobban kultiválják 
az egyházi művészetet. Mert a képzőművészeti és a nagy-
bányai budapesti kiállítások arról tanúskodnak, hogy e 
téren még keveset haladtak a magyar művészek. 

A kultusminister levele egyébiránt a következő: 
A vallás- és közokt. m. kir. ministertől. 

79114/898. szám. 
Bizonyára nem szükséges rámutatnom a főtisz. Fő-

hatóság előtt ama benső viszonyra, mely az egyház s a 
művészet között mindenkor s minden nemzet körében 
fönnállott, mely az egyházat a művészetek támaszává s 
viszont a művészetet az egyháznak egyik leghivebb szol-
gájává avatta. Nagy művészeti tevékenység a mult tanu-
sága szerint csaknem mindig az egyház pártolása nyomán 
és segélyével fejlődött, nálunk azonban legtöbbször nem 
a hazai, hanem a kültöldi művészet alkotta s ékesítette 
templomainkat és azok oltárait. Műpártoló főpapjainkat a 
szükség gyakran vitte a külföldre, valamikor művészi al-
kotásokra idehaza megfelelő erőket nem találtak. Az 
idegen művészetek pártolása nem csupán azzal okozott 
kárt a hazai művészeteknek, fejlődő művészeinknek, hogy 
anyagilag veszteséget kellett szenvedniük, hanem főként 
abban, hogy az alkotások teréről leszorítva, a művészet 
fejlődése is paügásnak indult vagy pangani kényszerült. 

Mikor nemzeti művészetünk sem utol nem érte, sem 
versenyre kelni nem volt képes az idegen művészettel, 
még érthető volt, ha a nemzeti szempontot a művészi 
alá rendelték. Ma azonban, már hivatásomból kifolyólag 
hangsúlyoznom kell azt az örvendetes jelenséget, hogy 
hazánkban a képzőművészet is, s a művészeti ipar is 
átalán szembeötlő fejlődésnek indultak, s igy lehetővé 
vált, hogy a nemzeti szempontot ne kelljen a művészi-
nek feláldozni. 

Hivatali elődeim több izben kérték már az egyházi 
főhatóságoknak figyelmét a hazai művészet érdekeire, a 
mely érdekeknek kielégítése, vagy legalább jóindulatu 
ápolása erkölcsi és anyagi tőkéink gyarapitását jelenti. 

Engedje meg a főtiszt. Főhatóság, hogy hivatali 
elődeim példájára tisztelettel fölkérjem, hogy általában a 
főhatósága alá tartozó egyházi épületek emelése, díszítése, 
tatarozása és berendezése esetén a hazai művészi erők 
közreműködését igénybe venni s igy a nemzeti művészetet 
hathatósan pártolni méltóztassék. 

A festészet és a szobrászat terén a magyar művé-
szetnek már oly általánosan ismert, kiemelkedő tehetségei 
vannak, hogy az egyes festészeti és szobrászati feladatok 
megoldására alkalmas erőknek esetről-esetre való felkuta-
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tása többé nem szükséges ; az iparművészeti, u m. díszítési, 
berendezési, felszerelési, szobor- és oltárfaragási feladatok 
kiosztása tekintetében pedig mindenkor készséggel szolgál 
tanácscsal az orsz. m. iparművészeti társulat, vagy a mű-
emlékek orsz. bizottsága. 

A mi pedig a régibb korok emlékeinek, a műemlé-
keknek, vagy azok tartozékainak, úgymint régi oltárok-
nak és egyéb berendezési műtárgyak fenntartását illeti, 
mindezekre nézve az 1881. éviXXXIX. törv.-czikk határo-
zott rendelkezéseket tartalmaz, a mely rendelkezések közül 
legyen szabad különösen utalnom az idézett törvény 4. 
§-ára, mely szerint a műemlékeken vagy azok tartozékain 
javításokat, bővítéseket vagy átalakításokat a tulajdonos 
csakis a vallás- és közoktatásügyi miüister engedélyével 
s az általa meghatározott módon tehet. 

A hazai művészetek, iparművészetnek és a mű-
emlékek fenntartásának ügyét ismételten is nagybecsű 
figyelmébe és hazafias jóindulatába ajánlom 

Wlassics Gyula. 

Csanádi egyházmegye. A hitélet köréből. — 
Valóban megdöbbentő azon hatás, melyet a szent 

misszió napjai híveink nagy tömegeire gyakoroltak. Eny-
nyit valóban nem vártunk. A három lazarista : Mádics 
Nándor, Galambos Kálmán és Csukovics János csodát mű-
velt. A felbuzdult hitközség tagjai tömegesen elárasztot-
ták a nagy templomot, melyet ez alkalomból ngos és főt. 
Csicsáky Imre, titkos pápai kamarás és plébános, kiváló 
fénynyel feldíszített. Az oltárok fényárban úsztak, virág-
erdoben csillogtak. Ennyi népet, ennyi fényt ez a tem-
plom még nem látott. Ezerekre menő tömegekben tódultak 
a templomba, melynek még utolsó zugát is a zsúfolásig 
megtöltötték. Sokan valának, kik még az utczára is szo-
rultak. Nem láttak semmit, nem hallottak semmit, de 
azért még sem távoztak. Es ez igy volt kora hajnaltól 
késő estig. Valóban bámulandó volt a misszionáriusok ki-
tartása, de bámulandó azon buzgalom is, melyet nagos. 
Csicsáky Imre plébános ur derék segédlelkészeivel kifejtett. 
A nehéz munka napjai voltak ezek. De a malaszt napjai is ! 

Folyó hó 14-én érkeztek a jámbor misszionáriusok 
mezővárosunkba. Nagy tisztelettel fogadták. „Pihenés 
nekik a munka!11 Azonnal tartották meg az első szt. be-
szédet. A nép, melyet a mi lelkészeink bőven előkészítették 
és oktatták a szt. misszió jelentőségére, tömegesen jöttek 
fel. Nagyságos és főt. Csicsáky plébános ur hitbuzgó szivé-
ben régen gerjedezett a vágy, missziót láthatni hitközségé-
ben. Es ime ezen hő vágya teljesült. A fényes díszben 
ragyogó Jézus szive oltárát, melyet a hivek adakozásai 
utján emelt, f. hó 15-én fényes és nagyszámú segédlettel 
nagys. és főt. dr Kún László, temesvári kanonok ur, 
szentelte fel. A misszionáriusok buzgón segédkeztek. Volt 
szentbeszéd 2, sőt három is naponkint, szt. mise, gyónás, 
imádság reggeltől napestig, mindiga hivek tömeges rész-
vétele mellett. A környék papjai is megjelentek, segéd-
kezet nyújtván a lazaristáknak, kik már csak alig győzték 
az Istennek tetsző munkát. Folyó hó 26-án, mint a 
misszió utolsó előtti napjára, felállították és nagy fénynyel 
felszentelték a misszió emlékére emelt, virágokkal fel-
díszített szt.-keresztet a templom homlokzata előtti 

ezernyi ájtatos nép jelenlétében. Felbuzdul Istenéhez 
emelkedik ilyenkor még az élet keservei által is meg-
törött szive a kath. kereszténynek, és érzelmeinek melegé-
ből az igaz vallásosság legillatosabb virágszálai fakadnak 
elő. Sőt még a „közönyösök" és „ h i d e g e k d e még a más 
vallásúak is seregesen hallgatták meg buzgó áhítattal az 
Isten ezen jámbor papjainak lélekemelő buzdító szt. beszé-
deit És gazdagon folytak az adományok is jámbor czélokra 
Ngys. és főt. Csicsáky Imre, kamarás-plébános urat, pedig 
áldják a hívei, hogy ennyi malasztban és lelki vigaszta-
lásban részesítette. Láthatták, „a kik látni akartákhogy 
a magasztos hivatása szellemétől áthatott, valóban neki-
buzdult pap mit művelhet községe hitéletének, fájdalom, 
sokszor parlagon heverő talaján, és miként lehet ott is 
viruló virágot fakasztani, a hol évtizedeken át csak dudvás, 
rút növények lepték el a bűn sikamlós tereit. Bár csak 
sokan követnék ragyogó példáját ! 

Zsombolyán, 1899. január hó 27. 
Leitich Antal 

polg. isk. igazgató-

Pécs i egyházmegye. Egy plébános halála és em-
lékezete. — 

A pécsi egyházmegye egy közkedveltségü, jámbor 
papja fejezte be e napokban rövid földi pályafutását. 
Obadich Ferencz, a baranyamegyei Nagy-Nyárád jólelkű 
plébánosa, a példás életű pap és nemes emberbarát január 
hó 22-én hosszabb betegség (gyomorrák) s a halotti szent-
ségek ájtatos fölvétele után életének 59. évében csendesen 
elszeuderült. A boldogult 1840. született Pécsett, 1862-ben 
szenteltetett áldozárrá, 1869-től Bellyén, 1871-től Vörös-
marthon és 1879-től halála napjáig Nagy-Nyárádon volt 
plébános. Mennyire szerették és becsülték őt paptársai é» 
hívei egyaránt, az valóban impozáns módon nyilvánult a 
január 24-én délután 3 órakor végbement temetése alkal-
mával. Falusi papnak ritkán jut ilyen temetés! Hat es-
peresi kerületből sereglettek össze a végtisztességadásra 
a résztvevő paptestvérek, — élükön a kerületi esperes 
urakkal — és a nép kegyeletes ragaszkodása hangos zoko-
gásba tört ki, midőn sirja fölött egykori kántorja meg-
hatóan szép gyászdalt énekelt. Oh mily jól esett keblünk-
nek e gyengéd kegyelet nyilvánulása mostani hithideg 
korunkban! „Ora et labora" ez vala pásztori életének 
rövid foglalatja. 0 igazán szerette nyáját és éjjel-nappal 
buzgólkodott annak lelki üdvéért. Nem volt, ki szomorú-
ságában nála vigaszt, szorultságában tanácsot és segélyt 
nem talált volna. Állandó hivatalbeli buzgóság, ritka pon-
tosság, szigorú lelkiismeretesség és jámbor szelidség — 
ezen szép papi erények tették őt kedvessé Isten és em-
berek előtt. „Placita enim erat Deo anima illius, pro-
pterea properavit illum educere de medio iniquitatum." 
(Sap. 4, 14.) 

R. i. s. p ! — tz. 

Róma, jan. 26. Hirek a Vatikánból. — 
A szent atya ma reggel audencziát adott a római 

patriciatusnak. Körülbelül 400-an voltak jelen. Megjelent 
8 bibornok. 0 szentsége a hitről mondott beszédet, mint 
az üdvösség forrásáról és a keresztény élet alapjáról. 



70 RELIGIO. 

Justus et fide vivit. A hitet oltalmazni kell a kevélyes 
önhittségtől és az anyagiasságtól, melyek napjainkban külö-
nösen el van most hatalmasodva : Vigilate et state in fide, 
mondá a pápa, a ki áldásával fejezte be az audencziát. 

S'.intén ma a connaughti herczeget és herczegnőt 
fogadta ő szentsége. Nápolyon át Amerikából ide érkezett 
mgr Irelánd érsek, a ki a szentpétervári kongresszuson 
az éjszakamerikai Egyesült-Államokat fogja képviselni. 

A „Times" vatikáni levelezője szerint kétségtelen, 
hogy h czár felhivta a pápát, miszerint képviselőt küldjön 
a békekongresszusra. A két körlevelet, az általánost és a 
meghívót, Oroszország vatikáni követe nyújtotta át a 
pápának, épp ugy mint az illető szövetségek más 
hatalmaknak. 

T Á R C Z A. 
Â szeretet könyve-

Irta : Violet Gyula, áldozó-pap. 
— Mutatvány. — 

(Vége. *) 
6. Hazaszeretet. 

Bevallani szégyenlem, de ugy van, hogy a haza 
fogalma eszménye sok ember lelkében elhomályosult. Ki-
veszett onnét. Kiölték kebléből a hitet, a hit volt tápláló 
dajkája a hazaszeretetnek, a hittel eltűnt e szeretet, 
e szeretet megszűntével homály borult e szent eszmény-
képre is. 

Nem ugy van ? . . . Ezek előtt azután a mult idők 
csudás szép cselekedetei, melyek hallatára most is lelke-
sedés szállja meg a nemest, meséknek tűnnek föl, me-
lyekre mosoly téved ajakukra. 

Nem ugy van ? . . . Hát akkor miért hallgatott el, 
— tisztelet a néhány jeles kivételnek! — miért hallgatott 
el a hazafias dal ? Nincs talán költő, ki a szivet meg-
illesse? Dehogy! Hanem mert a mai kort más eszmék 
ejtették meg. A mai kor nem hallgat a hazaszeretet 
énekére. 

Nem ugy van? . . . 0 , bár ne ugy volna! Azért ti, 
akikhez eljut e gyönge szó, gondolkodjatok fölötte s ápol-
játok a magatok és mások szivében is azt a lángot, melyet 
hazaszeretetnek nevezünk. 

* 

Fázom a haza meghatározásától. Érezzük mindnyájan, 
de ki nem tudjuk mondani. 

Föld, melyen először pillantottuk meg a napnak vi-
lágát, hova gyermekségünk ezer édes emléke kapcsol, 
ahol férfi korunk élet-harczait átvivjuk. Föld, amelyen 
kedveseink szeretetét élvezzük. Föld, amelyet apáink nem 
vásáron vettek, de csatákban drága vércseppek aranyán 
szereztek. Föld, amelyet hazafiak vére termékenyit s amely 
az ezer éves mult dicsőségét hirdeti. Föld, amelyben apáink 
porlanak s amely a mi haló porainknak is nyugovó helyet 
fog adni. — Nyelv, melyre édes anyánk tanított, amelyen 
először tört föl szivünk mélyéből az imádság, midőn kö-
szönetet rebegtünk Istenünknek ártatlan örömeinkért. 

*) A továbbiak tekintetében a nyájas olvasót az aranyos kis 
könyv megszerzésére utaljuk. Seerlc. 

Nyelv, amelynek szépségeit akkor értjük igazán, ha olyan 
helyre jutunk, ahol a magyar szóra nincs felelet. Szó-
gondolat, amely mozgásba hozza ereinkben a vért, lelkünk-
ben ezer szép gondolatot termel s szivünket betölti édes 
vágyakozással valami üdvöset tenni az anyaföldnek, az 
édesen csengő nyelvnek, a kimondhatatlan eszménynek 
javára, mert mindezek összesége felel meg annak a sok 
mindennek, amit ez egy szóval fejezünk ki : haza. 

Kinek nem kedves a hazának földje ? Kinek nem 
drága az a hely, melyhez ezer szent emlék láncza köti-
füzi ? Láttam férfiakat kik hosszas járás-kelés után vissza-
tértek a helyre, honnét életük pályája eredt és annak a 
sok kedves emléknek édes terhe alatt, mely akkor lelkükre 
borult, ellágyultak, sirtak az örömtől. Mi ez? Törvény, 
mely ellen tenni lehet, de mely a sziv mélyére irott 
marad mindig. 

Ki nem tisztelné őseit, kik sokat fáradoztak, hogy 
neki nyugalmat, békét szerezzenek ? 

Kinek szive nem dobban meg, ha hallja a véreiről-
őseiről szóló dicsérő éneket megcsendülni? 

„Nyelvében él a nemzet." Tartom a költővel. A 
magyart a magyar nyelv tartja főkép össze. 0 mennyi 
édes báj van a mi hazai nyelvünkben ! Kinek volna mind-
egy, hogy ez, vagy más nyelven cserélni ki gondolatát 
felebarátjával ? Eredj idegenbe s ha véletlenül találkozol 
magyar testvérrel és hosszú nélkülözés után megcsendül 
füledben a kedves magyar szó : akkor fogod érezni, tudni, 
milyen drága kincs a nyelv. 

Rudnyánszkynak van egy ideillő költeménye, „Hon-
vágy" a czime. Elmondom röviden a tartalmát. Amerikába 
csábított a könnyű meggazdagodás reménye egy magyar 
munkást. Ott dolgozott a bánya mélyében. Gazdagság 
helyett halálos betegséget szerzett magának. Ott fekszik 
halálos ágyán. Lázas álmai vannak. Talán messze ország-
ban ez az álom volt első öröme. Hiszi, hogy hajóra kél 
s közeledik hazája felé. Órának tetszik a perez, napnak 
az óra, de végre kikötnek Francziaországban, megcsókolja 
porát. —- A vonat haladása lassú czammogás neki. Kinos 
a várás nagyon. Ahogy megcsapja a hazának szellője, túl-
világi boldogság ömlik el egész valóján. Budapest hala-
dása óriási lelkesedést szül benne. A haza nagyságának 
munkálói közé áll s imádkozik a haza fölvirágozásáért. — 
És fölemelkedik az ágyon, karját lengetve magasan. Egy 
üdvsikoltás. Visszahanyatlik. Halva van. 

Valahányszor e költeményre gondolok mindig el-
érzékenyülök, mert tudom, hogy igaz ennek minden 
betűje, mert eszembe ötlik, hogy hány meg hány testvérem 
van igy messze idegenben, akiknek első örömük is csak 
álomban jut ki s akiknek ez az első boldog órájuk egy-
szersmind utolsó is. Vágy, olthatatlan, hatalmas vágy ül 
a sziv mélyén, üz-hajt vissza-vissza oda, ahol más a rög 
is, más a szellő is, más a napnak sugára is. Ezt lehet 
tagadni, az ellenkező érzést lehet játszani, de megezá-
folni nem. Ne gondoljátok, hogy az a gondolat, mely 
a számkivetettek utolsó óráját megkeseríti, hogy nem 
a hazának földjében fognak muló poraik nyugodni, ne 
gondoljátok, hogy e gondolat az igazság tartalma nél-
kül van. 

Szeretni kell a hazát! Több nekünk a haza, mint 



71 RELIGIO. 

dajkáló szülőnk, több mint testvérünk, rokonunk, bará-
tunk : több, mint mindezek együtt. Dajkáló szülőnk elhal, 
magunkra hágy, testvérünk ú j kört alakít, barátunkban 
gyakorta csalódunk. A haza hűséges hozzánk. Ha a halál 
lecsókolja rólunk az életet, testünket magának jegyzi el. 

Szeretni kell a hazát nem akárhogyan, de nagyon. 
Mindeuki szeretheti nagy, tettekben megnyilatkozó szere-
tettel. Egy a mérték mindenkire. Aki magas polczon ül, 
felelőséggel teli állást tölt be : annak ép annyi az érdeme 
ha megfelel, mint neked, aki — esetleg kis — köröd 
kötelességeit híven betöltöd. Az egyik életével és vérével 
mutatja meg hazaszeretetét, a másik tehetségét szenteli a 
haza javának előmozdítására, a harmadiktól jnvait kívánja 
a haza. Mindenkinek készen kell lenni, hogy bármely 
perczben odaadja javait, fölajánlja tehetségeit, föláldozza 
életét. 

Ilyennek kell lenni a hazaszeretetnek ! Eltekintve a 
haza eszményétől, mondd igazán, ugy-e rút önzés volna 
részedről a magad javát előbbre helyezni a közös, az 
általános jónál. Amit a haza javára áídozasz, azt véreid 
javára teszed. A közös jó lebegjen mindig szemed előtt, 
annak előmozdítására tegyünk, amennyit csak tehetünk. 

Szép a hazaszeretet, ha vallásossággal forrott össze. 
Majd azt mondtam, hogy csak is igy igaz, csak is igy 
állhat meg. Erős, megingathatatlan alapja a hazaszeretet-
nek a vallásosság. Amikor a vallás a hazáért való küz-
désre bátorít : lelkünk előtt ragyogtatja a csillagokon túl 
viruló haza kellemeit s megtanít, hogy a hazát szeretve 
érdemeket gyűjthetünk az örök hazára. A vallásosság 
csökkenésével csökken a hazaszeretet is, Azért uj lobba-
násra kell hozni mindkettőt, hogy egyik a másik lángját 
szítsa, mert örök igazság a költő szava: 

„így szép a hit s honszerelem 
Egymás keblére hajolva." 

Mindszenty : Egri várban. 

Szárnyat bont a lelkem s száll-száll régen mult 
időkbe, hazaszeretett látni, szépségtől ittasulni. 

. . . Jézus közeledik tanítványai társaságában Jeru-
zsálem felé. Ráveti tekintetét a város mohos falaira s 
valami különös, fájó érzés lepi meg keblét. Összeolvad 
lelkében a dicső mult, a hálátlan jelen s a borzalmas jövő 
képe. Látja a híres várost, melyet Isten különös kegyel-
mébe fogadott s dicsőséggel árasztott el. Előtte a sze-
rencsétlen város, a szerencsétlen haza, mely nem ösmeri 
meg látogattatása napjait. Föltünék előtte a jövő pusz-
tulás: árokkal veszik körül, lerombolják falait, kő nem 
marad kövön. Erezi a fölgyújtott házak fojtó füstjét. 
Hallja a rémes kiáltásokat. Látja a bétségbeesettek futko-
sàâàt, a sebesültek elhullását, a szorongatottak ja j veszéke-
lése fülébe hasgat. 

Elszorul hazaszeretettől teli szive s könnyekre váltja 
részvétét. íme a legnagyobb hazafi, az Ur Jézus Krisztus 
hazája sorsán kesereg, sir. Isten sir a földi haza jövő 
sorsán. Gyémánt a könyezésnek minden cseppje. Legfőbb 
példa a hazaszeretetre . . . 

. . . Szárnyat bont a lelkem s száll — még messzebb 
múltba, régi dicsőséghez, lelkesedést nyerni, a hazáért 
meghalni tanulni. 

Hömpölyögve tör előre Xerxesnek óriás serege. Min-

dent söpör magával. Kár is ellent állani. A spártai király 
kevesed magával ellenükbe áll a thermopilei szorosnál. 
Legyőzetésük már-már lehetetlen, mikor áruló hátuk mögé 
vezeti az ellenséget. Még akkor sem adja föl Leonidász a 
harczot. Inkább meghal, csak a nemzet éljen. 

Ez azután a hazaszeretet, nem] gondol a maga éle-
tével, csak a hazájéval. Lemond róla, csak megmentse a hazát. 

Ide járjunk, ehhez a tényhez hazaszeretetet t a n u l n i . . . 
. . . Szárnyat bont a lelkem s száll-száll közelebb 

időbe, közelebb országba, jó Magyar hazámba. 
Pusztulás vihara járt e szép hazán át, letördelt, le-

tarolt mindent a tatár. Nincs épség sehol : az életnemüt 
idegen aratta le, a városok romokba dűltek, temetetlen 
holtak hevernek szerteszét, nincs ki eltemetné, mert ki 
életben maradt, barlangokba buj t el, hogy megmenekedjék 
a biztos haláltól. — Elvonult végre a pusztító had. Elő-
vánszorognak búvóhelyeikről a megmaradt félholtak. Nagy, 
óriás munka vár rájuk, vár a királyra : temetőből országot 
alkotni újra. IV-ik Bélát „az ország ujraalkotójának" ne-
vezi a történet. A hazaszeretetnek gyönyörű példáját adta. 
Az ország jóléte egész a szivén feküdt. Behozatott élelmi 
szerek megszüntették az éhséget. A földet újra művelni 
kezdték. Fölépültek a városok, telepítésekkel benépesült 
az ország. 

íme, a munkás hazaszeretetnek a példája ! 
. . . Szárnyat bont a lelkem s száll-száll e nemzet 

fölött, abba az időbe, melyben ez a nemzet török iga alatt 
nyögött s megállapodik ott Eger vára fölött, hogy a ma-
gyar asszonyok hazaszeretetét lássa. Yár fokán fér j és nő 
egymás oldalán harczolnak. Elesik a férfi. Kiragadja 
kardjá t a nő s kettős erővel — a fájdalom és szeretet 
erejével — kaszabolja az ellenséget. — — Mintha füstöt 
látnék Sziget vára felől a magasba szállni!? Máglya az 
udvaron ezer drágaságból jó magasra rakva . . . Kirohan a 
vitéz, a hős Zrínyi Miklós a biztos halálba. — — 

Bátran haltak akkor az édes hazáért. Mi élni nem 
tudnánk érte ? E hősök szívesen lemondtak mindenükről. 
Tőlünk keveset kíván. Ki tagadhatná meg édes j ó 
anyjától ? . . . 

. . . Szárnyat bont a lelkem, száll s megállapodik az 
1791-ik országgyűlésen, ahol tudományos egyesület fölállí-
tásának szükségességét vitatják. Mindenki át van hatva 
ez eszme igazságától. Nem beszélni, de tenni kell itt, 
gondolja Széchenyi István. Előlép a hallgatóság soraiból, 
szót kér s e nemes czélra fölajánlja összes birtoka évi 
jövedelmét, 60 ezer frtot . A tudományos egyesület igy 
alakult meg. 

Csukd be szárnyad lelkem, meg lehetsz ittasulva, 
hogy a hazaszeretet ennyi szép tényén-emlékén kissé el-
merengtél. 

Hiszem, hogy kit sem hagynak hidegen e tények. 
Rád ily nagy dolgok talán nem várnak, de ha amit 
tehetsz, megteszed hazádért, nem tettél kevesebbet e 
dicsőknél. 

Nézd a hangyát. Hogy dolgozik, fárad, míg felépiti 
kis birodalmát. Egy se henyél. Ha ellenséges kéz meg-
bolygatja, hogy rátámad a tolakodóra ! Es az eszes ember, 
a magyar ember, tétlenül nézné, mint ütik dobra, drága 
kincsét, mint vesz el hazája? 
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Szíu Mária a magyarok Védőasszonya Szent István 
az ő kegyeibe ajánlotta az országot. A költő ajakával azt 
mondja a nemzetnek : 

,Ó szép, dicső hon, magyarok hazája ! 
A teljesülés áldott küszöbén 
Figyelj anyádnak ezredes szavára : 
Kettő tesz nagygyá : Isten és erény." 

Isten megadja segitséget, melylyel nagyságunk föl-
építhető, ha nagyságunk másik alapja megvan. Ránk ne-
hezültistennek sujtoló keze, mert nem erényes a magyar. 
Rablás, gyilkolás, erkölcstelenség napirenden vannak. A 
becsületnek kard az Ítélete. Ara van a szónak, az eskünek, 
megvehető a meggyőződés. Kifagyott sok kebelből a val-
lásosság, kihamvadt a hit. — Ha szereted hazádat, azon 
munkálj, hogy meglegyen nagyságának alapja: az erény. 
Erény bit nélkül, vallás nélkül nem létezik. Nagyon ránk 
illik az angol Jeffersohn sóhajtása : „Remegek hazámért, 
ha meggondolom, hogy az Isten igazságos és igazságos-
sága örökké nem adhatik." Már ébredez igazságossága, 
csapásokkal figyelmeztet és ha meg nem értjük, föl-
támad egész erejével s elsöpör, mintha sohasem voltunk 
volna . . . 

* 

Szeressétek a hazát. Támogassatok minden nemzeti 
intézményt, melyből a hazára haszon háramlik. Teljesít-
sétek polgári kötelességteket híven és lelkiismeretesen. 
Kis teherért sok jóban részesültök. 

Magyar anyák ! ne feledjétek egy perezre is, hogy a 
haza reményei ringoak karjaitokon. Ha megtanították 
gyermekeiteket imádkozni, tanítsátok meg arra is jó korán, 
hogy nem másutt, de itt az édes magyar hazában terem 
számunkra boldogság, hogy ez az a föld, „melyen élni s 
halni kell." 

Szeressétek a hazát. Szeressétek örömében. Lelke-
sedéstek-örömetek legyen szerencséjének ünnepi kísérete. 

Szeressétek bánatában. Balogh Zoltán szavai szerint : 

„Ne hagyjátok a hazát el 
Balsorsában hűtlenül, 
Midőn fájó sebet tár fel, 
Midőn buja egyre gyül, — 
Szeressétek annál jobban, 
Minél több vész közeleg. 
Miuden sziv, mely érte dobban, 
Egy szép napját mentse meg." 

Ha sokan, ha mindnyájan fogjuk szeretni s e szere-
tetünket tettekben nyilvánítjuk (különben nem is szeretet, 
csak hazugság) smunkálkodunk, fáradozunk azon, hogy a haza 
virágozzék, haladjon: akkor nem is fog a magyar elveszni, 
hanem nőni, gazdagodni és boldogulni . . . Ugy legyen ! . . . 

IRODALOM. 
= Reménységünk, a legm. Oltáriszentségimádás 

és Mária-tisztelet képes folyóirata Loreto rendes mellék-
lettel, megjelenik minden hó 1-én két ivnél bővebb tarta-

lommal. III. évfolyam Ára félévre 70 kr., egész évre 1 frt 
30 kr. Az uj előfizetők, az esztendő bármely napján kül-
dik is be megrendelésöket, az okt-től megjelent számokat 
egyszerre kapják. Minden uj előfizető a Nagy Újság, 
Nagy világcsapás és La Salette története képekkel illust-
rált 3 vaskos füzetet 1 frt helyett kedvezménykép 55 
krrért kapják. — A ki öt uj megrendelőt gyűjt és az elő-
fizetési dijat beküldi, annak az Örök imádás imakönyv-
vagy az Üdvösség Útja (Ligouri hirneve3 műve) egy vá-
szonkötésü példányát, a ki pedig 10 uj előfizetőt gyűjt 
és azok előfizetési diját beküldi, annak az Örök Imádás-t 
bőrbe vagy az Üdvösség Utjá-t selyembe kötve ingyen és 
bérmentve megküldjük. A pénz és a rendelés Varga Mi-
hály plébános, szerkesző-kiadó nevére Csongrád-Csanyra 
küldendő. 

V E G Y E S E K . 
— Nevezetes esemény Magyarország történetében 

a magyarországi „protestáns szövetség" megalakulása. 
Mint maga az egész protestantizmus, ez is német eredetű 
intézmény illetve eljárás — a protestáns szellem meg-
rögzitésére. A hitélet emelésére szolgálni nem fog ; mert 
hiányzik alóla a hitegység alapja.jTársadalmi és politikai 
téren azonban sok izgágát fog okozhatni annak az anyá-
nak, a melynek kebeléről a protestantizmus hűtlenül le-
szakadt, a kath. egyháznak, az anyaszentegyháznak. Sión őrei 
vigyázzatok ! 

— Hogyan lehet kath. egyetemet fi l lérekkel ala-
pitani. Sokat beszélünk Magyarországban katholikus egye-
tem fölállításáról. Ugyanezt a törekvést látjuk Ausztriá-
ban is, ép azért érdekelni fog bennünket bizonyára az, 
hogy az osztrákok mennyire vannak az ő katholikus 
egyetemük ügyével s annak megvalósítására milyen utat 
választottak. Előttünk fekszik az e tárgyról szóló, 1898-ik 
évi hivatalos jelentés. Megtudjuk ebből, hogy az osztrákok 
Salzburgban óhajtanak katholikus egyetemet létesíteni s 
e czélra egyletet alakítottak, melynek számos fiókegylete 
van már. Az 1898. év végén a törzsegyletnek 1626 tagja 
volt, köztük hatvan alapító tag egyenkint 1000 frtos, 22 
tag 500 frtos, 225 alapító tag fejenkint 100 forintos ado-
mánynyal. — Fiókegylet van összesen 83, ezek tagjainak 
száma 5034. A fiókegyletek közül kettő csupa nőkből áll 
s ezen női egyletek egyike 918 frtot, a másik 509 frtot 
gyűjtött a mult évben a katholikus egyetem javára. — 
Az egyetemi alap vagyonállása ez idő szerint a következő : 
készpénzvagyon 340.532 frt 31 kr, aláírásokkal kilátásba 
helyezett összegek: 17.043 frt, fiókegyletek vagyona 50.000 
frt, a németországi katholikusok részéről fölajánlott hozzá-
járulás 12.000 frt, Salzburg város által biztositott összeg, 
ha az egyetem ott állíttatik föl, 30.000 f r t : Főösszeg a 
kisebb tételekkel együtt: 497.120 frt 12 kr, kerek szám-
ban tehát félmillió forint. Megemlítendő, hogy Senfelder 
Ignácz nevű elhunyt bécsi polgár 22.000 forintot hagyo-
mányozott a katholikus egyetemnek és egy magát meg 
nem nevező pap 19.000 forintnyi értékpapírjait az egye-
temnek ajándékozta. 

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

Budapest, 18S9. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. I. Félév. 1899. 

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

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

TARTALOM. Vezereszmëk es Tanulmányok. Felhívás előfizetésre! — A negyvennapi böjtről. — A szándék szerepe a hitéletben. — 
Néhány vonás Szerencs város és egyháza történetéből. — Egyházi Tudósítás. R o t t e n b u r g : (Württembergábaü.) Egy püspöki székfoglald 

ebéd — Irodalom. — Vegyesek. 

Fel í i iYás e lő f i ze tés re ! 

A negyvennapi böjtről. 
— A pécsi püspök ur főp. tanitása. — 

Dominns noster auspicaturus munus redemtio-
nis generis humani in sacram recessit soli tudinem, 
40 diebus jejunans, rebus divinis vacans, non 
quia operibus poeni tent iae indiguit, u tpote ab 
omni labe vitii immunis, sanctus, innocens, im-
pollutus, segregatus a peccatoribus, et excelsior 
coelis factus Hebr. VII. 26. sed quoniam exem-
plum suis sectatoribus voluit relinquere, u t 
quemadmodum ipse fecit, nos quoque faciamus, 
I. Petr . II. 21. 

S. Augustinus rat iones reddens hujus je juni i 
SS. Salvatoris dicit : Si j e junavi t ille, qui peccatum 
non fecerat, quanto magis necessaria sunt jejunia 
homini peccatis obnoxio, Serm. 6. de Jejunio 
Qaadrag. Et alio loco idem a i t : Arbi t ror i taque 
causam hanc esse jejunii, u t quia pr imus Adam 
in paradiso .constitutus per in t emperan t i am gulae 
gloriam immor ta l i t a t i s amiserat , eamdem immor-
ta l i ta tem secundus Adam per temperan t iam 
repararet . Serm. 77. de Tempore. 

Hinc S. Mater Ecclesia a primis suis tempo-
ribus 40 dierum jejunium singulari adpara tu 
voluit celebrari eo fine, u t qui in Christi Domini 
resurrectione sumus conresuscitati, in ipsius et iam 
inveniamur passione commortui . 

Nemo jejuni i Quadragesimalis mysticam 
significationem penit ius intei lexit ac pret ium ejus 
dignius celebravit encomiis, quam S. Leo M., cum 
more solito e leganter scr iberet : In te r omnes dies, 
quos mult is modis honorabiles habet Christiana 
devotio, nullus est excellentior fest ivi tate paschali, 
per quam in Ecclesia Dei universarum solemni-
t a t u m dignitas consecratur. Considérantes autem, 
quid per crucem Domini adepta est uoiversi tas 
mundi, cognoscimus ad celebrandum Paschae 
diem meri to nos 40 dierum je junio praeparari , 
u t digni possimus divinis interesse mys ten i s : 
non enim summos t a n t u m Antis t i tes , au t secuncli 
ordinis sacerdotes, sed omne corpus Ecclesiae, 
universumque fidelium numerum ab omnibus 
contaminat ionibus opor te t esse purgatum, u t 
templum Dei, cui fundamentum est ipse funda-
tor, in omnibus lapidibus speciosum, et in t o t a 
par te sit lucidum. I. Serm. de Quadrag. 10. 

Quia Ecclesia dies Quadragesimalis jejunii 
recolendae amariss imae passioni SS. Salvatoris 
s ingulari ter consecravit : ideo hi dies sunt poeni-
tentiae, mortif icat ionis et abnegationis ad redi-
menda peccata, sunt dies precum, jejunii, eleemo-
synae al iorumque bonorum operum. 

In l imine hujus s. tempor is Ecclesia cinere 
aspergi t capi ta nostra singulis in memóriám 
revocan-s, quae auctor na turae pro toparen t i 
injunxit verba : In sudore vultus tui vesceris pane, 
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74 RELIGIO. 

donee revertaris in terram, de qua sumtus es : 
quia pulvis es et in pulverem reverteris Gen. 
III. 19. Ecclesia sacra hac ceremónia memores 
nos esse vult vilis originis nostrae, ne elati corde 
in superbiae vitium, quod est mater cunctorum 
malorum, incidamus, verum magis, qui u tuntur 
hoc mundo, tamquam non utantur, praeter i t enim 
figura hujus mundi. I. Cor. VII. 31. 

Antiquissima sane est Ecclesiae consuetudo 
per Quadragesimae imprimis tempus, fideles poeni-
tentiae, mortificationis et maxime jejunii operi-
bus ad solemnia paschalia digne celebranda prae-
parare, quae disciplina sensim legibus roborata, 
varias quidem saeculorum decursu subivit vicis-
situdines, ast quamvis adjunetis locorum, indi-
gentiis temporum ac personarum convenienter, 
saepius fueri t mutata et mitigata, nunquam 
tarnen antiquari vel penitus aboleri poterit. Pri-
mordia enim legis jejunii ab ipso Deo sunt po-
si ta illis verbis: de ligno scientiae boni et mali 
ne comedas. Et qui gravissimas statui t hujus 
legis transgressoribus poenas, idem affatim ob-
servantibus promisit praemia. Jejunio 40 dierum 
roboratus Moyses tabulas legis, digito Dei scri-
pta s, in monte impetrare dignatus est, quas 
descendens, cum invenisset populum mariducan-
tem et bibentem ac ludentem iratus projecit de 
manu et confregit ad radicem montis. 

Jejunium fecit Samsonem ita invincibilem, 
ut mille hostium occidisset, portas urbis suis 
humeris abstulisset ac leoni quoque praevaluis-
set : postquam autem ebrietati ac luxuriae se 
dedisset, captus ab hostibus, excoecatus et a 
cunctis ludibrio habitus est. ludic. XIII—XVI. 

Jejunio roboratus Elias furorem Jesabel de-
clinavit et emenso it inere 40 dierum et 40 no-
ctium pervenit usque ad montem Horeb, ubi 
videre Deum meruit . III. Reg. XIX. 8. 

Jejunio nullum efficacius medium — teste 
S. Scriptura — ad excitandum fovendumque spi-
ritum poenitentiae, ad placandam iram divinam 
removendasve poenas. Sic David, quando sceleris 
sui vult agere poenitentiam, ad jejunium confu-
g i t : Operui — ait — in jejunio animam meam. 
Psalm. LXVI1I. 11. Et i te rum: Humiliabam ani-
mam meam in jejunio; genua mea infirmata 
sunt a jejunio. Psalm. XXXIV. 13. Achab vult a 
divina Misericordia iuobedientiae suae veniam 
consequi. Itaque scidit vestimenta sua. operuit 
cilicio carnem suam, jejunavitque et dormivit in 

sacco, et ambulavit demisso capite. Et Dominus 
misertus est ei dicens: Quia igitur bumiliatus 
est — Achab — mei causa non inducam malum 
in diebus ejus. III. Reg. XXI. 27—29. Nini vitae 
exterri t i praedicatione Jonae prophetae jejuna-
runt, brutis quoque jejunium imposuerunt et 
misertus est eorum Deus et non fecit civitatem 
subver t ! Jod. III. 4. 7. 10. Et libro Tobiae XII. 
8. Raphael Archangelus laudat jejunium, ut opus 
bonum dicens: bona est oratio cum jejunio et 
eleemosyna magis, quam thesauros auri recondere. 

(Vége feöv.) 

A SZÁNDÉK SZEREPE 
A HITÉLETBEN. 

D O K T O R I É R T E K E Z É S A H I T T U D O M Á N Y O K K Ö R É B Ő L . 

„Bases animae intentiones suae." 

N. sz. Gergely, Lib. 28. Moral, c. 11. n. 30. 

IRTA 

Z U B R I C Z K Y A L A D Á R . 
(Folytatás.) 

T X« 

A szándék lélektana. 

2. Az élet mozgás, melylyel valami önmagát 
mozgatja. A lélek élete is mozgás. Ennek a moz-
gásnak két iránya van ; az egyik kívülről befelé 
halad, ez a megismerés, a másik belülről kifelé, 
ez a törekvés. Az első által a lélek eszményi 
összeköttetést hoz létre a külvilággal, a második 
által valószerűt (reális.) Ezt a két ellentétes 
mozgást eléggé szemléltetően tünte t i föl a latin 
nyelv. Az elsőre, a befelé haladásra, az ismerésre 
lefoglalta e szót intelligere — intuslegere; a 
másikra, a kifelé való haladásra, a törekvésre e 
szót tendere (intentio.) 

Szeretik ezt a két ellentétes mozgást az 
anyagi erők hasonlatosságára föltüntetni. A be-
felé való haladás, a megismerés képviselné a 
centripetál erőt, a vonzást ; a kifelé való haladás, 
a törekvés a centrifugál erőt, a lökést. *) Kellő 
határok közé szoritva e hasonlatot, szemlélte-
tésre mindenesetre jó szolgálatot tehet. Sőt 
szellemesnek is látszik, ha pd. e hasonlatból 
igazoljuk, hogy a mint a centrifugál és centri-
petál erők küzdelme eredőként körmozgást lé-
tesít az égi testekben, ugy az értelem és akarat , 

l) Dr Gutberiet. Psychologie. Münster, 1890. 2. 
Auflage. 175. o. 
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ismerés és törekvés létrehoz bizonyos körmozgást, 
melyről már Aristoteles emlékezik.2) Ez a kör-
mozgás abban áll, hogy a külső tárgy a megis-
merésben mintegy szellemileg újjá születik, az 
ekként megtermékenyí te t t ismerő tehetség moz-
gásba hozza a törekvő képességet s ez utóbbi 
akkor fog csak megpihenni, mikor visszatér oda, 
a külső tárgyhoz, a honnan az egész mozgás 
kiindult. 

De szembeszökő, hogy a léleknek ez a két 
ellentétes mozgása ós amaz anyagi erők között 
csak fölületes a hasonlóság. A centripetál és 
centrifugál erők mint ellenfelek állanak szemben, 
a megismerés és törekvés mint szövetséges társak, 
melyek egymást kölcsönösen támogatják. A szán-
dékot, vagy szorosabb értelemben a czélbavevést, 
czélzatot a léleknek kifelé való mozgásához szá-
mítjuk. S azért egyelőre figyelmen kivül hagyva 
az ellentétes, a befelé való mozgást, a megismerést, 
figyelmünket a kifelé való törekvésre fordítjuk. 

3. Az emberben három, helyesebben kétféle 
törekvésről lehet szó, melyek belülről kifelé ha-
ladva valószerű összeköttetést hoznak létre a 
k ülső v i l á g g a l : természetes, érzéki ós értelmes t ö -
rekvést. Az első a természetes törekvés, midőn 
pd. valaki elveszti az egyensúlyt s leesik. Világos, 
hogy ez csak képletesen mondható törekvésnek, 
különben benne teljesen szenvedőleg viselkedik 
az ember; nem is külömbözik tehát e törekvés 
semmiben sem az élettelen dolgoknak egymásra 
gyakorolt hatásától. Ez az oka, hogy miután 
egyszerűen megemlítettük, ezentúl figyelmen kivül 
hagyjuk. 

De a másik két törekvésről bővebben kell 
szólanunk, mert külömbségeik megállapítása mint-
egy kezünkbe adj b) clz első kulcsot, mely által a 
szándék világos fogalmához férkőzhetünk. 

Mivel az ember testből és lélekből áll s 
mindkettő él benne, (noha ennek az életnek csak 
egy kútfője van, a halhatat lan lélek:) az ember-
ben az érzékiségnek és szellemiségnek is megvan 
a maguk sajátos kifelé való törekvése; vagyis 
más szóval testünk is, lelkünk is valószerű ösz-
szeköttetést törekszik létesíteni a külső világgal. 
Az első jelentkezik pd. az éhségben, az érzékek 
mozgásában, a szorosabb értelemben vet t érzé-
kiség fölébredésében stb.; a második jelentkezik 
akkor, midőn valaki pd. valósítani akar egy 
lelkében megfogant eszményt. 

2) 3 de Anima (com. 54 et sq.) 

Bizonyos, hogy mindkét törekvést megfelelő 
megismerés előzi meg. Az érzéki törekvést érzéki, 
az értelmes törekvést értelmes megismerés infor-
málja. Ez gyökere külömbségüknek. De az is 
bizonyos, hogy nem maga a megismerés törekszik, 
de valami más; vagyis hogy e kétféle megis-
merés és a nyomukban kelő kétféle törekvés közé 
mindkettőtől külömböző tehetséget kell beleik-
t a t n u n k . Az e g y i k e t érzéki törekvő képességnek, a 
másikat értelmes törekvésnek, vagy egyszerűen 
akaratnak nevezzük. De mivel az is bizonyos, 
hogy az emberben tes t és lélek nem alkotnak 
két természetet, hanem csak egyet, a mit vilá-
gosan muta t az, hogy szellemiségünk érzékekhez 
van kötve, érzékiségünk pedig át van szelleme-
sitve; más szóval mivel bennünk az életnek csak 
egyetlen kútfeje van, a halhatat lan lélek s ebből 
a kútfőből bugygyan elő állati lélek közvetítése 
nélkül a testnek is élete ; világos, hogy érzéki ós 
értelmes törekvésünk két képessége egyaránt a 
halhata t lan lélekben gyökerezik. 

A tehetségek között a választó fal a tehet-
ségeknek megfelelő más és más formaszerü (for-
mális) tárgy. A mint látás, hallás, szaglás stb. 
tárgyaik által válnak szét, épugy formaszerü 
tárgykülömbségnek kell lennie az érzéki és ér-
telmes törekvés között is. Ez a külömbség pedig 
abban áll, hogy az érzéki törekvésnek forma-
szerü tárgya az érzékileg részleges jó, az értelmes 
törekvésé a szellemileg általános jó,3) s hogy ez 
a külömbség elég terjedelmes ahhoz, hogy külön 
tehetségeket tételezzen föl, azt könnyű belátni. 
Máskép igy fogalmazhatjuk a külömbséget: az 
é r z é k i t ö r e k v é s csak az érzéki jót keresi s nem a 
czélt, mert nincs e törekvés előtt oly megismerés, 
mely külömböztetne czél és eszköz között ; az 
a k a r a t p e d i g a czélt keresi s érette eszközöket is 
akar, mert oly értelmi megismerés informálja, 
mely külömböztet czél ós eszköz között s á t lá t ja 
e ket tő arányosságát,4) 

De jobban szemügyre kell vennünk a dolgot. 
A törekvő képességnek általában — a k á r az é r z é k i t , 
akár a szellemit vegyük, — tárgya a jó. Ez a 
tárgy a lehető legáltalánosabb, valami transcen-
dentalis, egyetemesebb még mint a megismerő 
tehetség tárgya.5) Jó t. i. mindaz, a mi legalább 
némi hasonlatosságot tün te t föl, némi rokonság-

3) S. Thom. Summa Theol. I. q. 59, a. I, c. 
4) K Thom. S. Theol. I—II. q. 6, a. 2, c. 
5) Frins S. J . De actibus humanis Freiburg, 1897. 5. o . 
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ban áll a törekvő képességgel s ennélfogva al-
kalmas arra, hogy a magában véve tétlen és 
közömbös törekvő képességet megillesse, moz-
gásra birja mint pd. a fény a látás tehetségét. 
Bizonyos, hogy a jó más tehetségeknek is képez-
heti tárgyát, de más tekintetben. Pd. a fény a 
szemnek formaszerü tárgya, de a fénynek jósága 
a szemre nézve csak anyagszerű tárgy, mig a 
törekvő képességre nézve szorosan ez a forma-
szerü tárgy.6) 

A mily általánosan formaszerü tárgya a 
törekvő képességnek a jó, époly kizárólagosan. 
Vagyis minden jó s mindenben az, a mi jó. al-
kalmas arra, hogy valamelyik törekvő képességet 
maga részére határozhassa meg; ellenben semmi 
rossz, a mennyiben t. i. rossz, nem alkalmas arra, 
hogy bárminemű törekvő képességet nyugalmi 
állapotból mozgásba hozzon. 

A rossz csak két alakban — mint látszó-
lagos jó7) ós mint valami jónak mellőzhetetlen 
társa 8 ) — képes a törekvő képességet megra-
gadni. De világos, hogy mindkét esetben a rossz 
mint ilyen tétlen s a jónak látszata vagy a vele 
elválaszthatatlanul kapcsolatban levő valószerű 
jó az, a mi megragadja, mozgásra készteti a tö-
rekvő képességet. Semmiféle törekvő képesség a 
rosszat mint rosszat, tehát önmagáért nem akar-
hatja, épugy mint a szem mint ilyen sohasem 
keresheti az abszolút sötétséget. Nem képezhet 
i t t nehézséget az u. n. gonoszságból való bűn 
(peccatum ex malitia), mintha t. i. tünete volna 
oly ii karásnak, melynek tárgya a rossz volna 
egyenesen ós önmagáért . Mert a gonoszságból 
való bűnnek ellentétei: a tudatlanságból s a 
szenvedélyből folyó vétek. 

Mind a háromnál a cselekvés kútfőiben bi-
zonyos hiány mutatkozik : az egyiknél az érte-
lemben, a másiknál az érzéki, a harmadiknál az 
értelmi törekvő képességben, az akaratban. De 
ez az utóbbiban rejlő hiba korántsem az, hogy 
a rosszat szereti, hiszen a rossz nemlétet jelent, 
ez pedig semminemű hasonlóságot, rokonságot 

6) „Die Güte der Objecte ist also vielmehr bloss 
Materialobject für sie (für andere Fähigkeiten), während 
für da9 Begehren das Gute foi maier Gegenstand, sinnliche 
Gegenstände hingegen, Wahrheit u. s.w. nur Stoff (Material-
objecte) sind, an denen sich sein eigentliches Object das 
Gute findet." — Gutberiet. Psyhologie. 173. o. 

7) S. Theol. I—'II. i q. 8, a. I, c. 
8) Contra Gent. III. 6. 

nem tünte t föl akara tunkkal ; de az akarat hiánya 
csak annyit jelent, hogy jobban szereti a kisebb 
jó t a nagyobbnál9) Az ilyesféle akarás tehát 
csak analogonja annak, mikor a szem a nagy 
fény miat t nem az absolut sötétséget keresi, de 
a relativot, a nagyobb fény helyett a kisebbet. 

A törekvő tehetségnek tehát általában forma-
szerü tárgya a jó, s ezt a jót nem lehet köze-
lebbről meghatározni, megszorítani. A jó mint 
ilyen már magában véve tárgy. 

De az értelmes törekvés ós ennek tehetsége, 
az akarat e tekintetben megszorítást kíván. Az 
értelmes törekvés előtt a jó nem pusztán mint 
jó lebeg, de mint czél, melylyel szemben állanak 
a hozzá vezető eszközök. A czél pedig szükebhkörü 
fogalom, mint a jó. Minden czél jó ugyan és 
pedig más jókkal szemben eminens jó; de épen 
ezért ezek a kevésbbé kiemelkedő jók vele szem-
ben mintegy elvesztik sajátos jóságukat, színte-
lenekké válnak s csak a czél jósága önt el ra j tuk 
valami külső jóságot. S azért az akarat tal szemben 
csak a czél jelenik meg mint meghatározó, mint 
determináló, mint kútfője annak a metaphorikus 
mozgatásnak, a melyet a jónak a törekvő tehet-
séggel szemben tulajdonítunk. Ebből aztán az 
következik, hogy az akaratnak formaszerü tárgya 
nem a jó egyszerűen mint jó, de a czél, melylyel 
ellentétben állanak az eszközök. A mint a fény 
a szemnek formaszerü tárgya s a szem minden 
egyebe t a fényben l á t : ugy az akarat is tulajdon-
képen a czélt akarja s m i n d e n e g y e b e t a czélban 
s a czélért akar.10) Hogy ennek a tárgyi külömb-
ségnek az értelmi és érzéki törekvés között a 
külömböző megismerésben van gyökere, azt már 
emi i te t tük . i r ) 

(Folytatjuk.) 

9) S. Theol. I—II. q. 78. a. I, c. — Hogy az aka-
ratnak ez szabadjában áll, 1. Gutberlet. Psychologie. 188. o. 

10) Frins S J . De actibus humanis. 5—6. o. 
u ) „Die sinnlichen Wesen wollen durch ihre Thätig-

keit jenes Gut, das sie begehren, erreichen. Alles aber, 
was eine Thätigkeit zu erreichen strebt, kann als Ziel 
dieser Thätigkeit bezeichnet werden; aber ein Ziel als 
Ziel erstreben sie nicht, weil sie das Ziel als solches 
ebenso wenig als die Mittel als solche erkennen können." 
Gutberiet. Psychologie. 181. o. 

j 
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Néhány vonás Szerencs város és egyháza 
történetéből. 

— Paszlavszky Sándortól. — 

Jelige : 
„Dárda, gerely, lobogó büszkén emelődtek az égre. 
A fejedelmi magyar még gondosan óva körül néz, 
Megtelepiti hadát, és sátort üttet az ormon". 

(Vörösmarty Mihály,) 
(Folytatás.) 

Szerencs, a hol élünk, — s a hol majdnem mind-
nyájunknak, kik a nagy idők emlékének megülésére e 
helyen összejöttünk, halnunk is kell, — látta a honalapí-
tás dicső alakjait. Hirdetője a szép kilátással felénk inte-
gető Arpádhegy ! 

Szerencs — a nemzet ezredéves hálaünnepén — mint 
magyar község, majd mezőváros és — egykor szabad 
királyi város, — jelenleg nagyközség nevezetes történeti 
múltjának szinte ezredéves ünnepi napját érte el. Mikor 
Árpád a nemzet főbbjeivel maga is a Hegyaljára lovagolt, 
hogy lássa a szép földet, melylyel birtoka szaporodott, 
mindannyian olyan megkapó és szerencsés szerzeménynek 
találták ezt, hogy ,.a helyet, a melyről szemeik az alföld 
mérhetetlen sikjainak szemléletébe elmerültek, Szerencs-
nek nevezték." Igy mondja a nagynevű Horváth Mihály 
ajkával az oknyomozó történet. A magyar történelem 
egyik forrásmunkája, Béla király névtelen jegyzőjének 
könyve a magyarok tetteiről, még világosb adatokat nyújt 
Szerencsre nézve; nevezetesen: „Árpád vezér és nemesei 
pedig Hung várából nagy örömmel megindulván, Tarczal 
hegyén tul tábort ütének a Takta vize mellett levő mezőn 
a Szerencs hegyéig, és azon hegységről ama hely mivol-
tát megszemlélvén, azt a helyet saját nyelvökön szerel-
mesnek nevezik, minthogy azt a helyet nagyon megszeret-
ték, — és ezen naptól fogva máig a ,szereim ' szótól ne-
vezik ezen helyet Szerencsnek. A hol is Árpád vezér és 
minden előkelői, minden cselédestül, dolgukat félretéve, 
gunyhókat — sátorokat — csinálván maguknak, pihenő 
helyet választanak és ott nem kis ideig maradának, mig 
minden velők szomszéd helyeket meghódítottak, t. i. a 
Sajó vizéig es Sóvárig. — És ugyanott a Takta mellett 
Árpád vezér különböző helyeken sok földet ada lakosai-
val együtt Ednek és Edömernek mely földeket maradé-
kaik Isten kegyelmének segélyével mind mostanig birniok 
érdemlettek. Említett Tarczal pedig Árpád vezér kegyelmé-
ből azon hegy tövében, hol a Bodrog a Tiszába szakad, 
nagy földet szerze, s azon helyen földvárat épite, — 
melyet Himösudvarnak neveznek." — Tarczal az a íürge 
vezér volt, a ki jó kedvében versenyt futott a hegyre, s 
Tarczal ért fel először a tetőre : innen mons Turzol : 
Tarczal hegye, vagyis a mai tokaji hegy ! 

Tarczal vezér sir ját Tarczaloa Tarczali nyugalmazott 
honvédő-alezredes szőlőjében a mult év folyamán találták 
meg a szőlőmunkások, azon áldott, de most filokszerától 
kipusztított emelkedésen, melynek tüzboráról azt mondta 
a régi bormagasztaló poéta: „Viaum de Tarczal, melytől 
az ember leborul arczczal." Abban a sirban a vezér lovas-
tul nyugodott, a mely fel volt teljesen szerszámozva. A 
kardról és sisakdiszről s az ott lelt lószerszámokról Ítélve, 

csakugyan nem közöséges ember nyugvóhelye volt ama 
sir. Dr Hampel József budapesti nevezetes archaelogus 
legalább ugy nyilatkozott. A leletekről pontos rajzokat 
vettek fel, melyeket ott Gedeon plébánosnál láttam. A 
koponyát, valami leleményes számító a borházból elcsente 
s ma sem tudni, kinek a birtokában van ? 

A szerencsi Árpádhegyről legszebben látható ama, 
méltóságos emelkedésével az egész Hegyalját berekesztő 
tarczali, ma tokaji hegy lábánál épített, ma már elpusztult 
földvárnak Béla király idejében más neve volt. E vár 
egy a tokaji vá r ra l : e név a szláv sztokaj : vizszakadás 
szótól ered, melyet a magyar ajak, könnyebb kimondás 
kedvéért Tokajjá egyszerűsített s a történet a tokaji vár-
ról beszél, melynek egykor sok ügye-baja volt Szerencs-
csel is. 

A történeti feljegyzések tanúsága és az itt folyton 
élő nép hagyománya a mellett vall, hogy azon helyet, a 
hol a magyarok nem kis ideig maradának bejövetelök 
után, Szerencsnek nevezték. Honnan is kapta nevét? 

A bodrog-kisfaludi születésű Kassai József, néhai 
szerencsi plébános, a nevezetes nyelvész, és a magyar tu-
dományos akadémia tagja, Szerencs nevének eredetéről 
és többféle írásáról tartott tudományos értekezésében 
Szerencsünk nevét ekként tar t ja helyesnek: Szeremcs és 
— nem Szerencs. Ugy is irta következetesen mindig s ha 
valahol Szerencset talált, Szeremcsre javította. 

A kassai egyházmegye első püspökének, Szabó And-
rásnak, idejében készült, az egyház és parochiára vonat-
kozó Canonica visitatióban, midőn a nemes Almássy-csa-
iád ügyvédője Faragó Imre, a gróf Aspremont-családé 
pedig Inczédy István volt, — mindjárt az ékes latinság-
gal irt munka czimében Szeremcset használ, jóllehet a 
a közhasználatban, a nép nyelvén csak Szerencs élt min-
den időben, mint az irónak következő párverse is muta t ja : 
„Bénye-Legyes, — Bekecs, Ond, Harkály, Szada, Takta, Harangod, 
Ennek az Anyja Szerencs, jókat iránytta jelents /•' 

(Takta alatt a versben Takta-Földvár értendő.) O a 
maga szószármaztatásával bizonyít. Ugy védi az „m" betűt, 
mint akárcsak dicséri Szerencs jó bortermő hegyeit, (okul 
adva, miért nem csatolták a Hegyaljához.) Szirmay Antal 
ellenében, a ki feljegyezte : „Vinum de Szerencs, — Len-
gyelnek meg se jelents!" — bizonyos ócsárló módon 
nyilatkozva Szerencs boráról. Kassai, a ki szeretettel 
csüggött Szerencsen, azokat a kisebbítő sorokat igy 
magyarázata: Jó bornak nem kell czégér ! Meg sem kel-
lett jelenteni a lengyelnek az Előhegy, a Berkecz, Cserfás, 
Csicsiri, Győri, Rácz és a Dőri őrrésbeli szőlők borait, 
mégis kapva-kapott raj ta ! éppen ugy, tegyük hozzá, mint 
Kassai a Szeremcs név jogosultságának meghagyásán. 

Ugyanis, mikor Árpád a nemzet nagyjaival, kiket 
akkor még jobbágyoknak, (primates, optimates, proceres,) 
neveztek, a Köveshegyen ütött tanyát, — és azt körül-
árkoltatta, mely nagy kerek árok mai napiglan is meg-
van, — itt azonnal sátorokat vonat : ezen fejedelmi lakó-
hely „Árpád kúriájának neveztetik." Nagyon megszerette 
Árpád a maga Curiája, köveshegyi udvara mellett levő 
helységet is és szláv nevét megvetvén, Szerelmesnek ne-
vezte a szerelem szótól. Mivel a magyar szó a rövidítést 
kedveli, (pl. kegyelmes : kegyemes, — szerelmes : szere-
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mes stb.) a helység neve let t : Szerems, ebből Szeremcs, 
könnyebb kimondás szerint Szerencs; sőt I. Lajos kirá-
lyunk idejében igy is ejték ki : Szerempcs, a „p" betű 
betoldásával, mint pl. Hidas-Nempti, Tornyos Nempti, e 
helyet t : Hidas-Németi, Tornyos-Németi, megjegyzendő, 
hogy I. Lajos király korában Hernád-Németi falu nevét 
is Hernád-Nemptinek mondták. Mindebből az látszik, 
hogy felhozott irónk nem tart Szirmay Antallal, ki váro-
sunk nevét a szerencse szótól származtatja; banem a sze-
relmes szótól való származtatás mellett tör lándzsát, mivel 
az Árpád idejéhez közelebb álló régi irók szinte az ő 
álláspontjának védelméhez nyújtanak bizonyítékot. 

Az bizonyos, hogy Szerencs nevének fejtegetésénél 
ezután is sok tinta folyik majd a tollharcz terén. Ujab-
ban a „szerencse" és nem a „szerelmes, szerelem" szó 
kerül ismét felszínre. 

Azt mondják, a „szerelem" tiszta magyar szó, me-
lyet Szittyahonból hoztak őseink magukkal; de, ha igy 
van, miért nem származhatnék városunk ne?e a t t ó l ? ! fő-
képpen, ha azon álláspontra helyezkedünk, hogy eleink 
megvetették a honfoglaláskor a helység szláv nevét ! A 
„szerencse" szó, pedig valóságos szláv szó, melyet a ma-
gyarok itt találtak e hazában. Igy folytatják tehá t : 
„Szerencsnek szláv eredetét világosan mutatja a legújabb 
időben, 1892-ben, a Besztercze város levéltárában föl-
fedezett, Zsigmond Icirály korabeli latin-magyar szójegy-
zék. Ebben a statilitantes latin szó felé ennek magyar 
jelentése : Zerenth van irva. Előfordul ezen szó előbbi 
időben is, Nagy Lajos király idejében, egy, 1352 ben 
kelt okiratban igy: „quidam malifactores, seu nociu 
homines vulgariter Serencli = némely gonosztevők, vagy 
ártalmas emberek, köznyelven Szerencs." (Anjoukori okm. 
1. k.) Tagányi Károly, ama legrégibb szótár fejtegetője, 
a gonosztevők nevét Szerencsnek olvasta és azt állitja, 
hogy a szerencse szóval egy törzsbői ered. Mind a hely 
mind a személynév a szláv szrjenszti : találni, találkozni 
igéből veszi erdetét. Abból főnév : szrjenstu, vagy szrjencsa 
= szerencsa = szerencse. Magyarul : utasokkal talalkozók, 
azaz : útonállók ; a honnan kapták nevöket a szerencs-
zsiványok — vagy a szerencse fogalom szó szerint való 
értelménél togva : szerencsevadászod, a jó szerencsét várók ! 
— kiknek kardhatalommal való üldözését rendelte el 
Nagy Lajos király. 

Vagy nem lehetséges-e, hogy Szerencs — az emli 
tett szláv igeszónak jelentése szerint — nevét réges-régen 
a két patak összetalálkozásának köszöni? a mennyiben 
az Abaujból folydogáló Szerencs patakba beleszakadt a 
várnál levő meleg viz forrásából keletkezett patak — a 
város keleti részén. De még mindezek sem gátolhatnak 
minket a Szerencs előbb emiitett magyar jellegű magya-
rázatának hazafias elfogadásában ! . . . 

Bár nem éppen közönyös dolog előttünk városunk 
neve keletkezésének kérdése, — a mai ünnepi alkalom-
ból inkább érdekel bennünket — a hazafias érzés ápolását 
czélzó előzmények után — Szerencs történeti képének 
néhány vonással való bemutatása. 

Miután Árpád fejedelem a szerencsi nagy vidéken 
lakó szlávokat meghódította, ő maga volt bizonyos ideig 
birtokosa Szerencsnek Később Árpád fejedelem Szerencset 

és a Takta mellékét Ed és Edömér kun hadvezéreknek 
adományozta, kik a Mátrában is nagy kiterjedésű földet 
kaptak, hol unokájok, Pota, várat épitett, melyet Patának ne-
veztek. A két kun vezér maradékéi még Béla király idejében 
is hirták a szerencsi és a Takta mellékén fekvő jószágo-
kat. A báji Pataiak Legyes-Bénye egy része felett is 
urak voltak ; Szerencsen is birtak egy nemes szabad házat 
a hozzá tartozó szép földekkel, mely szerencsi birtokot a 
Legyes-Bényén szabad jószágot birt nemes Dancscsal cse-
réltek el. (Egy Patai-féle birtokot még 1820-ban is birt 
Danes Juliánná, nemes Szük Ferencz hitves felesége.) 

Az Árpád-házi királyok uralkodásának idejében s 
különösen később, a hazának és a valláserkölcsi élet s 
munkás szeretet műveltséget terjesztő megerősitésének 
nagy szolgálatokat tett a dúsgazdag Monaki család. A 
jeles család 13—16. századbeli szerepléséről sok szépet 
őriznek a levéltárakban elszórt feljegyzések. Szerencsnek 
is ura volt. Igy őrzi a tör ténet : „Szerencs a Monaki ne-
mes famíliára háramlék." 

Történeti tény, hogy a sz. Benedek rendi szerzetesek-
nek legnagyobb érdemök van a magyarok megtérítésében, — 
és apátsági iskoláiknak a gyermekeket, if jakat hazaszere-
tetre oktató s vallásosságra nevelő működésében. Hogy a 
sz. István király által a nemes lélek buzgóságával s a 
honfiúi szeretettel lerakott keresztény alapokon, az Isten-, 
a haza s királyért lelkesülve, nevelés rendszerök kapcsán 
vitézségre és hazaszeretetre nézve mily kiváló alakok lép-
tek hazánk fentartásának és jogai védelmének küzdő-
homokjára, a hazánk Védőasszonyának sz. képével diszitett 
magyar zászlók alatt, nem szükséges bizonyítgatni. A 
Monaki-család is tisztelettel hajolt meg a sz. Benedek-
rendünk előtt. 1393-ban a Monakiliáz Szerencset a maga 
lelkének javára átadta örökösen sz. Benedek szerzeteseinek 
és Szerencsen apátságot szerzett. A szerencsi kegyado-
mányhoz csatolta egyszersmind számukra a Monok mel-
lett levő Uj-Eőr helységet, melyet Ing-vár vagy Ingó-
várnak neveztek. 

Ezen Ingó vár egy ingoványos helyen álló hegyecs-
kén épült ; később a várat pusztulás érte. Az emiitett 
Uj-Eőr helység a szerencsi apátság birtokinak elfoglalása 
után visszakerült a Monakiak birtokába. 

Némethi Ferencz a szerencsi apátot 1556-ban erő-
hatalommal kiűzvén, az apátságot a klastrom mai és a vá-
rossal együtt Izabella királyné részére foglalta el ; az 
apátsági épületből várat alakított és hogy Tokajnak vé-
delmül szolgáljon, azt hatalmas erődítésekkel látta el. 
Azon okadatolásnál fogva, hogy az apátsági épületből 
lett szerencsi várat haláláig birta Izabella, János király 
neje és erdélyi fejedelem, — Izabella után fia, János 
Zsigmond, hasonlóképen birtokosa volt a várnak az ahoz 
tartozó szerencsi hatalmas uradalommal együtt. 

Miután Szerencset a János király maradékai részére 
elragadó Némethi Ferencz 1565 ben megöletett, ez a 
jószág a törvényes királyra szállt. Ezt a várat Pethő János, 
Ferdinánd király hadvezére, 1559 ben eredménytelenül 
ostromolta ugyan, de végre mégis kényszerült a várőrség 
a 1565-ben a várat Balassa Menyhért császári vezérnek 
átadni. Igy értjük azt is, miért folyamodik Balass aMeny-
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hért Miksa császárhoz 1565-ben okt. 15., hogy a szerencsi 
kastélyt adományozza n^ki. 

Szerencset 1583-ban Rudolf király Rákóczy Zsigmond 
egri kapitánynak zálogosította el. Mint deákosan mond-
ták, neki inscribálta 9160 frt fejében, mely összeghez 
Rákóczy Zsigmond 1585-ben és 1593-ban ismét uj össze-
geket adott kölcsön s ennek következtében 1603. évben 
Rudolf király a szerencsi apátságot királyi adományozás 
czimen Rákóczy Zsigmondnak adta át. Békével mondta 
hát magáénak a szerencsi uradalmat (dynastia) Rákóczy 
Zsigmond maradéka I. György erdélyi fejedelem ; továbbá 
II. György erdélyi fejedelem, ki I. Rákóczy György fia 
volt, azutan II. György fia, I Rákóczy Ferencz s ennek 
fia, a dicső szabadsághős, II Rákóczy Ferencz, kinek 
anyja a magyar nők példaképe Zrinyi Ilona volt. 

Miután II. Rákóczy Ferencz szivének keserűségével 
elhagyni kényszerült a szeretett haza földjét, melyhez 
gyermekjátékai, ifjúsága álmai, vitézi erényének öntudata 
a boldogság aranyszálaival füzék egész valóját, az őt 
illető jósza'gokat, az ország törvényei szerint elvesztette. 
Azon jószágot, a mely nővérét Rákóczy Juliánnát, ki 
gróf Aspremonthcz ment feleségül, — illette meghagy-
ták neki. 

A Rákóczy szerencsi uradalmának felére a királyi 
kamara tette rá a kezét, a másik felét pedig felesége 
birtoklásának révén gróf Aspremontra bizta. 

A királyi kamara része I I I . Károly magyar király 
adományával gróf Illésházy Miklósra szállt, a mindkét 
ágra kiterjedés jogával, 100.000 rénes frtot fizetvén. Ez 
eladta gróf Grassalkovics Antalnak, ettől megvette Szirmay 
Tamás ezredes ; ez örök áron az Almássy-csaláclnak adta 
el Gróf Aspremont a maga szerencsi uradalmának felét, 
vagyis az egész uradalom egy negyed részét, szép összegű 
pénzért zálogba tette, a gazdag és kegyeletes adakozá-
sokban kifogyhatatlan Almássy-családnak ; de gróf Aspre-
mont ki nem váltotta zálogba adott jószágát. Ma a sze-
rencsi uradalmat, — mely hajdanában egészen Girincsig 
terjedt s magában foglalta a harczi paripát és kövér 
gulyát nevelő Harangod pusztát, — gróf Szirmay György 
és báró Harkángi Frigyes tart ja uradalma ékességének. 
Az uradalom legnagyobb része, vagyis az Almássi-féle 
birtok, a kedves, nagyurasan berendezett Újvilág a szom-
szédos tanyákkal, báró Harkányi kezében van. A szerencsi 
jószág egy részének birtokosa, gróf Szirmay György, mai 
nap a sok viszontagságot átélt régi vár épületében, illető-
leg a várkastélyban lakik, melynek tetejét az ős falakon 
kelet felől felfutó borostyán gazdag hajtásai csókolják, a 
törzs régiségével emlékezetbe hozva a multaknak legtöbb-
ször szomorú zajos elvonulását: az örökzöld levelek színé-
vel pedig ápolva a hű magyarság fenmaradásának remé-
nyét, melyet a gróf nagy érdeklődésével rendbe hozott 
és a vár körül elterjedő csinos park élénk növényzete 
is táplál. 

Eddig, majdnem csak általános vonásokban, a birto-
kosokról volt szó. Szóljunk még valamit (a m. t. hallgató-
ság kegyes jóváhagyásával) Szerencs történetének neveze-
tesebb mozzanatairól. - (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Rottenburg. ( Wiirttembergában.) Egy püspöki szék-

foglaló ebéd, a mely több volt a legünnepélyesebb ebéd-
nél is, az uj rottenburgi püspöké, a ki a maga székfog-
laló ebédjét az egyház és állam közt való béke ünnepévé 
tudta felavatni, hazájának nagy dicsőségére és javára. A 
nevezetes székfoglaló lakoma mult hó 22-én folyt le. Az 
uj püspök, ingr Keppler, a kit a rottenburgi káptalan 
választása, épp ugy mint Hefele és Linsenmann elődeit, 
egyenesen a theologiai tanári székből emelt fel a püspöki 
trónra, felköszöntötte a pápát és a württembergi királyt. 
Azt mondta, hogy neki nincs szüksége arra, hogy pro-
grammot adjon, miképp fogja egyházmegyéjét kormá-
nyozni. Mint Hefele, Keiser és Linsenmann utódja, ezek-
nek működésében a legbecsesebb hagyomány száll reája 
örökségképpen. Az ő eljárásának utai ebben az örökség-
ben a legjobban vannak elkészítve. Az ő feladata lesz 
hiven követni elődeinek nyomdokait, és nyájának lelki 
javán fáradozni az igazság, a jog és a keresztény nép 
testvériségének a terén. Csodálattal tekint Rómára és ott 
XIII. Leo pápára, ki oly nagy értelemmel és lelki erővel 
kormányozza szent Péter hajóját, hogy az egész bámula-
tát felkeltette maga iránt. Hasonló tisztelettel tekint 
Württemberg királyára, a ki gyengéd érzéssel, igazságos-
sággal és keresztény szellemmel kormányozza az országot, 
melyet az isteni Gondviselés reá bízott. Semmi sem teszi, 
mondá Göthe, a fejedelmek felséges személyét oly tisz-
teltté és magasztossá, mint ha őket az isteni felség előtt 
imádásban leborulni látjuk, mert ez által tesznek tanúsá-
got viszonyukról és bizalmukról a Mindenható iránt. 

A püspöknek Sarwey államminister válaszolt. Egész 
Württemberg örvendett az uj püspök megválasztatásának. 
O épp ugy mint Hefele, a ki oly nagy érdemeket szerzett 
a rottenburgi egyházmegye körül, a tübingai és freiburgi 
tudomány egyetem kebeléből emeltetett ki, hogy egyenesen 
egy egyházmegye kormányát vegye által. Az uj püspököt 
számos tanítványának tisztelete és üdvözlése követi Würt -
tembergből és Badenből, a püspöki székre, a kiknek oly 
gyakran nyilt alkalom szerencséjét az írásban, mélységét 
a tudományban és igazán kiváló ízlését a művészeti alko-
tások megítélése körében csodálni. Az ország kormánya 
is részt vesz a székfoglaló ünnepségében. A minister re-
ményű, hogy ugy mint elődei, ő is igyekezni fog fenn-
tartani az impérium és a sacerdotium közt a concordiát. 
A kormány részéről biztosítja, hogy a kölcsönös bizalom 
terén az állam és az egyház közt változatlanul fenn fog 
tartatni az a viszony, melyet az 1862 iki Concordatum oly 
jól rendezett be a béke és a nép javára. 

I R O D A L O M . 
JÉZUS KRISZTUS, isteni Megváltónk élete. 

A négy evangéliumból, időrendben összeállította és ma-
gyarázó jegyzetekkel ellátta dr Balits Antal székesegy-
házi kanonok, a győri püspöki nagyobb papneveldében a 
bibliai tudományok ny. r. tanára, zsinati vizsgáló, a Szent-
István Társulat irodalmi és tudományos osztályának tagja. 
Főpásztori engedélylyel. Győr, 1899. Nyom. a győri egy-
házmegye könyvsajtója. 8 r. 335 1. Ara csak 1 frt. 

Bátran merem állítani, hogy a keresztény val-
lást annyiban ismeri valaki, a mennyire ismeri Jézus 
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Krisztust, a világ isteni Megváltóját; és annyi bol-
dogság van jelenleg és lesz a jövő élet folytán 
valakiben, a mennyire szereti Jézust. Jézus ismerete és 
szeretete — ez az egész keresztény ember. Hiányos isme-
retnek hiányos szeretet felel meg. Ez pedig Jézus-sal 
szemben katholikus keresztény ember részéről a legnagyobb 
szégyen, mely embert a világon érhet. Áldott volt tehát 
a pillanat, melyben a tudós szerző ur, ki immár három év-
tizeden át magyarázza a szent irást és abban különösen 
az evangéliumokat, elhatározta, hogy megirja Jézus életét 
a magyar nemzet minden rétege számára, a négy evaoge-
liumból egyöntetű egésszé alakítva azt. Mert ennek az 
életiratnak becse abban áll, hogy az evangelium Istentől 
sugallt mondataiból, szavaiból, elbeszéléseiből van össze-
állítva, szórói-szóra. Hogy a legutolsó falusi gazda és 
mesterember is megszerezhesse, szerző a mű árát rend-
kívül olcsóra szabta. Vajha emberek és nemzedékek kéz-
ről-kézre adják, hogy Magyarország rechristianisatiója 
egykor ismét teljes legyen. Legközelebb ismét visszaté-
rünk reá. 

V E G Y E S E K . 
— A bécsi biboros érsek dr Gruecha Antal ur ő 

eminencziája, az egykori hires pastorális tanár a bécsi 
egyetemen, a hitélet emelésének mindig ujabb és ujabb 
módjait és eszközeit eszeli ki. Legújabban azt az eszmét 
pendítette meg, hogy az Ausztria és Magyarország törté-
neteben hirneves Mária-Czell búcsújáró helyről a vatikáni 
szent Péter templomáról készült nagy képhez hasonló 
festmény készüljön s annak megsokasított másolatai szám-
talan példányban terjesztessenek el a lakosság minden 
rétegében. Az eszmének sikerült megnyerni még a legfel-
sőbb köröket is, ugy hogy a létesítő bizottságban 3 fő-
herczeg és 1 főherczegnő foglal helyett, a védnökséget 
pedig maga ő felsége Ferencz József császár és király 
fogadta el. 100 koronával alapító tag lehet az ember és 
megkapja Mária Czell és a római szent Péter-templom 
képét réznyomatban. 30 és 10 koronáért megfelelő kép 
jár Mária-Czell-ről. Megrendelés történhetik a festőnél, 
(Herr Weser-Krell in Schloss Haus bei Linz Felső-
Ausztriában.) 

— Az ungvári növendék-papság egyházirodalmi 
iskolája védszentjeinek nagy szent Bazil, aranysz. sz. János 
és nazianzi sz. Gergely ünnepe alkalmából az ungvári köz-
kórházban létesítendő kápolna és a m. e. éneklész-tanitói 
leányárvaház javára a papnevelő emeleti dísztermében 
1899. febr. 11-én szép darabokban bővelkedő műsorral 
ünnepélyt rendez, melyre a meghívót köszönettel vettük. 
Közreműködnek az énekkar, a zenekar, Mitró Dezső, Szabó 
Tamás, Bonkáló Sándor, Karczub Pál, Mitró Dezső hittan-
hallgatók. 

— A budapesti iskolai hitoktatás ügyében Verédy 
tanfelügyelő panaszokkal lépett a főváros elé. A panaszok 
csak csekély részben alaposak; egyik másik, például, hogy 

»elaggott öreg emberek" alkalmaztatnának hitoktatókul, 
köztudomás szerint tiszta ráfogás. A mi baj van, azon 
csak egy tekintélyes, szakértő és buzgó katechetikai igaz-
gató fog segíthetni, a ki azonban egészen ennek a nagy szent 
ügynek lesz kénytelen a fővárosban élni. 

— A kegyúri szolgáltatások rendezése. A szű-
kebb ellátású katholikus papság jövedelem kiegészítésének 
megállapítása czéljából országszerte folytatott jövedelem-
összeirásnál ki kellett terjeszkedni a kegyúri szolgáltatá-
soknak nemcsak egyes értékére, hanem jogi természetére 
is, a mely iránt az 1802—1806. években megejtett gene-
rális konskripczió óta a változott viszonyok következté-
ben számos kétség merült föl. A 4767 latin s görög 
szertartású katholikus lelkészség közül ugyanis a félénél 
több ily kegyúri hozzájárulásra van utalva és ennek meg-
állapitása a jövedelem-összeiró hatóságoknak annál na-
gyobb nehézségeket okozott, mentől sűrűbben fordultak 
elő oly esetek, midőn a kegyúri szolgáltatásra kötelezet-
tek fölszólamlással éltek ennek jogi alapja ellen.* Ez a 
körülmény tetemesen hátráltatta az összeírás s felülvizsgá-
lás munkáját, sőt az egyik lényeges oka annak, hogy 
még most sem készülhettek el mintegy 500 lelkészi állás 
jövedelmének végleges megállapítása, mert sokfelől pör-
rel támadták meg a kegyúri viszonyból származtatott 
szolgáltatások kötelezettségét, a mi sok helyen az ország-
ban elkedvetlenedett, sőt keserűséget is keltett, különösen 
a községi és oly patronatusságok körében, melyek más 
felekezetűek tulajdonába átment földbirtokhoz kötvék. 
Ennek következéseképpen több egyházmegye illetékes 
hatósága körében elhatározták, hogy a békés kiegyezés s 
gyors lebonyolítás czéljából fölkérik az illető világi ható-
ságot, hogy a kegyúri szolgáltatások végleges rendezése 
iránt egyöntetű eljárás kapcsán a szükséges intézkedése-
ket tegye meg; a mi annál inkább lesz a helyén, miután 
a közigazgatási biróság elvi jelentőségű határozata szerint, 
a kegyúri jogviszonyból eredő vitás kérdések nem tartoz-
nak a közigazgatási biróság hatáskörébe. (E . E. K.) 

— Husz éves püspöki jubileum. Szabó János sza-
mos-ujvári görög-kath. püspök ez évben éri el püspökké 
kineveztetésének huszadik évfordulóját, egyúttal pedig 
áldozópappá szenteltetésének negyvenedik esztendejét. A 
jubiláris főpásztor a szolnok-dobokamegyei Dengelegen 
született 1836-ban s még fiatalon 43-éves korában lett 
püspök. Erdemei elismeréseül a király a valóságos belső 
titkos tanácsosi czimmel s a Ferencz József-rend nagy-
keresztjével tüntette ki. A papság s az érdekelt megyék 
lakossága nagy fénynyel akarja megünnepelni a köztisz-
teletben álló főpap püspöki jubileumát. 

— A pécsi egyházmegye ezideí II. főp. körlevele 
a következő gazdag tartalommal jelent meg: A nagyböjt-
ről főp. tanítás. Pápai quinquennális felhatalmazás a böjtre 
vonatkozó dispensatio ügyeben. A pécsi egyházmegye 
1899-iki bőjt-rendje. Püspöki felhatalmazás némely fenn-
tartott esetekben való feloldozásra. Jelentése, hogy Babó-
csay Pál 900 írttal nyugdíjba lépett. Pályázat a bodonyi 
plébániára Obadics Ferencz halála. Pályazat az igy meg-
üresült u. nyárádi plébániára. Kidolgozandó tételek a 
theologiából a papság számára. Papok segélyezése a 
Troli-alapból. Tanítók segélyezése a Troli-alapból. Több 
vallásos írod. munka ajánlása. Pályázatok kántori és 
tanítói álásokra. Személyzetiek. Ez utóbbiak, közt van 
Bohnert Máriánusnak, a ki oly szép könyvet irt szent 
Ferenczről, visszatérése a szent-Ferencz-rendjébe. 

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

Budapest, 18S9. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. I. Félév. 1899. 

mPerge alacriter m coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatevi főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora. .. Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

timusIX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 
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ITelM-rás e lő f ize tés re ! 

A negyvennapi böjtről. 
— A pécsi püspök ur főp. tanítása. — 

(Vége.) 

Jejunium, quod Antiquum Foedvs in umbra 
tantum exhibuit, proprie Novum Testamentum con-
secravi*. J am Anna prophetissa laudibus celebra-
tur, quod jejuniis servient Deo. Luc. II. 37. Quid 
dicamus de praecursore Domini, de S. Joanne 
Baptista, quo major inter natos mulierum, teste 
ipso Domino non surrexit? Is non tan tum ver-
bis, sed exemplo quoque suo poenitentiam ac 
jejunium velut ad excipiendum Salvatorem optima 
media commendavit. Apostolus vero gentium in-
ter illa opera pro quibus magnifice gloriabatur 
non dubitavit addere : In fame et siti, in jejuniis 
multis II. Cor. XI. 27. • 

Notum est, quae fueri t Ecclesiae primis 
saeculis in jejunio observando rigida disciplina 
ac fidelium aemulatio, qui omnibus vitae com-
moditatibus ac solatiis renunciantes, tempus je-
junii Quadragesimalis in poenitentiae et morti-
ficationis operibus transigendum esse reputarunt . 

Exemplo Christi et Apostolorum animati Ec-
clesiae SS. Patres intégra se exceperunt serie in 
jejunii nectenda laude et commendanda disciplina. 
Ut pauca tantum proferam : S. Chrysostomus 
Horn. 1. super Gen. dicit: Mater omnium bono-

rum et prudentiae aliarumque vir tutum omnium 
magistra, est jejunium. Sicut corporalis cibus 
impinguat corpus, i ta et jejunium efficit animam 
valentiorem. Et lustin. Mart, in Epist. ad Diognet. 
scribit: Anima dum cibo et potu male t rac ta tu r 
fit meüor. S. Leo M. autem Serm. de Jejun. as-
seri t : Semper vir tut i cibus, jejunium fuit. Jeju-
nia contra concupiscentias vincunt, tentat iones 
repellunt, superbiam inclinant, iram mit igant , 
et omnes bonae voluntatis effectus ad maturi-
ta tem totius virtutis enutriunt . Demum S. 
Petrus Damian. Libr. 2, epist. 11. ad Desiderium: 
Ama — hor ta tur — jejunium, ut dum inedia 
corpus at ter i tur , anima coelestis grat iae pingue-
dine saginetur. 

Ast errant, qui jejunii ut i l i tatem in sola 
escarum abstinentia sitam esse putant . Non 
tantum gula peccamus, ideo non illa solum est 
jejunandum, sed cum peccaverint etiam membra 
reliqua, ipsa quoque jejunare debent. 

Je junet oculus — dicit S. Bernard. Serm. 
3. Quadr. — a curiosis aspectibus. Je junet auris 
nequiter pruriens, a fabulis et rumoribus. Je junet 
lingua a detractione et murmuratione, ab inu-
tilibus, vanis, atque scurrilibus verbis. Je june t 
manus ab otiosis signis, et ab operibus, quaecun-
que non sunt imperata. Multo magis anima ipsa 
jejunet -a vitiis et propria voluntate sua. Teste 
enim S. Augustino Tract. 17. super Evang. Joan. 

i l 
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c. 5.: Verum christianorum jejunium est abstinere 
ab iniquitatibus et illicitis voluptatibus et operám 
dare virtutibus. Quid enim prodest — dicit idem 
Serm. I. Quadrag. — pallidum esse jejuniis, si 
odio et invidia livescas? 

S. Greg. M. vero Horn. 16. super Evang. 
aff i rmat: Incassum caro at ter i tur , si a pravis 
suis voluptatibus animus non refrenatur. Vanum 
ergo foret nostrum jejunium Quadragesimale, si 
in illo dapes quidem mutarentur , non vero 
mutarentur pravae animae ac sensuum volup-
tates. 

Ingressuri igitur Ven. Fratres et FF. Dile-
ctissimi! dies jejunio quadragesimali consecratos, 
secundum mandatum Cone. Trid. Sess. XXV. De 
delectu ciborum et jejuniis, edocete fideles curae 
Vestrae concreditos: quantae uti l i tat is praestan-
tiae ac necessitatis sit tempus Quadragesimalis 
jejunii, non tan tum in bonum animae sed et 
corporis, ut alacri et libenti animo ab iis 
suscipiatur et observetur. 

Hortamini fideles, ut sanctificent jejuuium, 
illud devoto servitio celebrantes et jejunio cor-
porali spirituálé quoque jungentes. Inculcate illis 
cum Apostolo ad Rom. VI. 19.: Sicut enim ex-
hibuistis membra vestra servire immunditiae et 
iniquitati ad iniquitatem, i ta nunc exhibete 
membra vestra servire justitiae in sanctificationem. 
Moneantur ergo fideles, ut diebus Quadragesimae, 
qui sunt dies poenitentiae ad redimenda peccata 
et ad salvandas animas, diligentius frequentent 
Ecclesias, crebrius intersint s. concionibus, im-
pensius vacent piis lectionibus, meditationibus 
ac precibus, ut consortes passionis Christi, ejus 
resurrectionis quoque participes ef'ficiantur, juxta 
illud Apostoli ad Rom« VIII. 17.: Si tarnen com-
patimur, ut et conglorificemur. 

Tempus enim appropinquantis Paschatis nos 
excitât, ut gratiis Dei in animae nostrae salutem 
utamur, et resurrectionem Domini digne celebra-
turi, a morte peccati ad novam vitam resurgamus. 
Hinc merito interrogat Thom. a Kemp. Médit. 
32, c. 4.: Quis est, qui digne Pascha in spiritu 
célébrât? Qui de vitiis ad virtutes transmigrat , 
qui de veteri vita et mala in novae devotionis 
statum surgit. 

Gratiarum singularium elargitionem tempori 
Quadragesimali esse adnexam pulchre fatetur 
S. Leo M. Serm. 4. Quadrag.: Magna divinae 
institutionis salubritate provisum est, ut ad 

reparandam mentium puri tatem quadraginta 
uobis dierum exercitatio mederetur, in quibus 
aliorum temporum culpas et pia opera redimerent, 
et jejunia casta decoquerent. 

Temporis opportunitate quidem semper 
nobis utendum est, ne illud nobis incuriis 
inutili ter elabatur, maxime tarnen Quadragesimae 
accomodari possunt verba Apostoli II. Cor. VI. 
2.: Tempore accepto exaudivi te, et die salutis 
adjuvi te. Ecce nunc tempus acceptabile, ecce, 
nunc dies salutis. 

Si ad gloriosissimae resurrectionis D. N. 
Jesu Christi proxime celebranda solemnia débité 
nos praeparare intendimus, necesse est, ut 
monitis obtemperemus Apostoli I. Cor. V. 7. 8.: 
Expurgate vetus fermentum, ut sitis nova 
conspersio, sicut estis azymi, itaque epulemur 
non in fermento veteri, neque in fermento 
malitiae et nequitiae : sed in azymis sinceritatis 
et veritatis, — ut digni quondam ad agni nuptias 
intromit t i mereamur. 

Quinque-Ecclesiis. 27. Jan. 1899. 
Sámuel m. p. 

episcopus. 

A szándék lélektana. 
(Folytatás.) 

4. Miután az előző pontban adott külöm-
böztetéssel további fejtegetéseink számára szilárd 
alapot vetettünk, mellőzhetjük az érzéki törekvést 
és á t térhetünk az akaratiba, mint a melynek 
nyilvánulásai között kell határozott helyet ki-
jelölnünk a szándék számára. De az akarat nyil-
vánulásai közül is többet, mint ránk nézve e 
tárgyban érdektelent, eleve mellözünk. E mellő-
zendő nyilvánulások közé tartoznak első sorban 
az akaratnak parancsolt tényei (actus imperati,) 
a melyek t. i. nem magában az akaratban válnak 
ki közvetlenül, de az akarat közvetitésével más 
tehetségekben, pd. az értelemben, az érzéki tö-
rekvő képességben, sőt más akarati tény közve-
titésével magában az akaratban. Minket most 
tehát az akaratnak csak közvetlen nyilatkozásai 
(actus elisiti) érdekelnek. De ezek közül is mel-
lőzzük a feltételes nyilatkozásokat (velleitas,)*) 
s csak az absolut tények érdekelnek. Végül 
figyelmen kivül hagyjuk magasabb szelllemi tö-
rekvésünknek önkéntelen, szabad elhatározást 
megelőző mozgalmasságait is, az u. n. szellemi 

Frins S. J . De actibus humanis. 3*8—9. jegyzet. 
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érzelmeket, az örömet, vágyat, reményt, félelmet 
stb. Mert, hogy ilyenek is vannak, kétséget nem 
szenved s mi ezeket az érzelmeket nem külön 
tehetségre, a kedélyre, de legalább részben ma- i 
gára a szellemi törekvő képességre, az akara t ra 
vezetjük vissza mint kútfőre, követve e pontban 
a keresztény bölcselet hagyományait s azt a vi-
lágos e lvet : Non sunt entia sine necessitate 
multiplicanda.2) 

Figyelmünket tehát az akaratnak lwzetlen, 
föltétlen és szabad megnyilatkozásaira f o r d i t j u k . 
H a e m e g n y i l a t k o z á s o k a t fejlődésükben (genetice) | 
szemügyre vesszük, a szabályszerűen, rövidítések 
nélkül lefolyó akarás elkezdve a fejlődés csirá-
jától egész betetőzéséig, hat para dig ma-szerű 
alakban nyilatkozik meg. Ezen ha t alak közül 
három a czélra, három az eszközökre vonatkozik, 
a mi teljesen összhangban van azzal, a mit 
fönnebb az akara tnak formaszerü tárgyáról mon-
dottunk. A czélra vonatkoznak: I. az akarás 
(voluntas); 2. a szándék (intentio, a minek szoro-
sabban felelne meg; czélzat, czélbavétel ;) 3. a 
betelés (fruitio.)3) Az eszközökre (véve e szót 
nem anyagi eszközről, de minden oly jóról, mely 
a czélhoz vezet, tehát c s e l e k v é s r ő l ) v o n a t k o z -
nak : I. elfogadás (consensus, nem használhatom 
e szót „beleegyezés," mert sz. Tamás szerint az 
akarat e ténye nem egyet, de többet fogad el;) 
2. választás (electio, beleegyezés) ; 3. használás 
(usus.)5) 

Ha pedig a fejlődés sorrendjét veszszük te-
kintetbe, melyben a minden irányban kifejlett, 
sehol meg nem rövidülő tökéletes akarási folya-
matnál e nyilvánulások föllépnek, e sort kapjuk: 
akarás, szándék, elfogadás, választás, használás, 
betelés. Nagyon természetes, hogy e sor át van 
f o n v a az ismerő tehetség nyilvánulásaival, m e r t 
minden különváló akarási tényt vagy tanács 
(consilium,) vagy Ítélet (judicium,) vagy Ítélettel 
egyenlő ér tékű fogalom (apprehensio) előz meg 
s az értelen imper iumi is nem egy ponton 
közbelép. De minket most első sorban a merő 
akarási tények érdekelnek s azért nem nélkülöz-
hetjük e tények némi osztályozását és külömb-
ségüknek világos ismeretét. 

A fejlődés sorrendjében az első négy tény 

2) Gutberlet. Psychologie 2 0 6 - 2 0 8 . Frins. De act. 
hum. 348. 

3) S. TheoL I—II. q. 8, bevezetés. 
4) S. Theol. I—II. q. 13. a. 4. 
5) S. Theol. I—II. q. 13. bevezetés. 

egv rendet képez, a törekvés rendjét (ordo inten-
tionis); az ötödik tény, a használás, mely activ 
és passiv s a hol leginkább lép föl az értelem 
parancsa, uj különálló rendet képez, a kivitel 
rendjét (ordo exsecutionis) ;6) e két rend betető-
zése a betelés (fruitio.) 

Magában az első rendben, a törekvés rend-
jében az akarat ket tőre bukkan s ket tőre nézve 
kell mozgásba jönnie; az egyik a czél, a másik 
az eszköz. Más szóval maga ez a rend mintegy 
uj alsóbb rendeket foglal magában, a czH és az 
eszköz rendjét. Mindkét alsóbb rendben az akarat-
nak két ténye van ; az egyik elsőrendű, a másik 
pedig előkészítő. A czél rendjében a szándék első-
rendű, az akarás előkészítő; az eszközök rendjé-
ben a választás elsőrendű, az elfogadás elő-
készítő. 7) 

Az egész akarási folyamat kiindul azon 
tényből, melyet egyszerűen akarásnak nevezünk. 
Hogy e ténynek jelzőt nem adunk, de pusztán 
akarásnak mondjuk, maga is mutat ja , hogy ezzel 
az akara tnak legelemibb megnyilatkozását, az 
egyszerű, meghatározás nélküli akarást akarjuk 
jelölni ; más tehetségeknél is a tehetség elemi 
megnyilatkozása nevét változatlanul a tehet-
ségtől kölcsönzi (intelligere, intellectus.)8) Ez a 
tény tehát nem egyéb, mint az akaratnak első 
mozgalmassága a formaszerü tárgygyal, a meg-
ismert ezéllal szemben; nem egyéb mint a czél-
nak egyczerü tetszése. E tény még nem szabad 
tény, nem emberi tény (actus humánus,) csak 
emberhez tar tozó (actus hominis.)9) Ha ennek 
daczára (előző megjegyzéseink ellenére) is foglal-
kozunk vele, csak azért történik, mert mint 
a további akarási folyamat csirája nem mel-
lőzhető. 

Ez az egyszerű akarás, tetszés, mivel észre-
veszi a czélnak távollétét, vágygyá csírázik ki. 
Ez a vágy még nem eltökélt (efficax), nem is 
egyéb mint érzelem, de már nem is csira többé 
azért a sorrendben előbb nem is emiitet tük. Ezután 
lép föl az akaratnak fejlődésben második, de 

6) S. Theol. I—II. q. 16, a, 4. in c. 
7) Frins. De act. hum. 356. 
8) S. Theol. I—II. q. 8, a. 2. 
9) S. Theol. I—II. q. 1, a. 1, in c. Illae actiones 

proprie humanae dicuntur, quae ex voluntate deliberata 
procedunt : si quae autem aliae actiones homini conve-
niant, possunt dici quidem hominis actiones, sed non prc-
prie humanae, cum non siet hominis, in quantum est 
homo. 

11, 
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szabadságban első ténye, értekezésünk tulajdon-
képeni tárgya, a szándék, intentio, melyet egye-
lőre csak eltökélt vágynak nevezek. Ezen ténynyel 
bezáródik a törekvés rendjének első fázisa, a tö-
rekvés a czél felé. 

Az eltökélt vágy, mely (mint alább látni 
fogjuk) némileg a czél mellett az eszközökre is 
kiterjed épen hatályos voltánál fogva, tehá t a 
szándék átadja a szerepet az ismerő tehetségnek, 
mely fölkutat ja az eszközöket s kiválasztja 
közülök a lehetetleneket. Az ismerő tehetség 
azzal fogja végezni, hogy az eszközök közül a 
a lehetségeseket, néhányat, vagy esetleg csak 
egyet, bemutat ja az akaratnak. 

Midőn az akarat a bemutatot t eszközöket 
helyesli, e tény előkészitője a választásnak, de 
egyszersmind első ténye az akara tnak az eszkö-
zökkel szemben. Neve elfogadás (consensus.) Hogy 
sz. Tamás ezt ér te t te elfogadás a la t t s nem azt, 
a mit talán első tekintetre e szó alat t értenénk, 
Frins Győző beigazolja.10) 

Végre az elfogadás nyomában kel az aka-
ra tnak elsőrendű ténye az eszközökkel szemben, 
a választás; vagyis az akara tnak azon törekvése, 
mely által az eléje álli tott eszközök közül egyet 
a többiek mellőzésével magáévá tesz s igy ön-
magát határozza meg közömbösségéből a cse-
lekvésre. 

Az akaratnak ez után következő tényei, t. i. 
a használás, mely a teljesen befejezett választás 
után mint különálló tény jelenik meg, a mit 
kivált akkor észlelhetünk, ha a választás után 
rögtön az eszköz még nem használható, és a 
betelés (fruitio,) az elért czélban való vitális 
megnyugvás: most közelebbről nem érdekelnek.11) 

5. Miután meghatároztuk a szándék helyét 
az akarat tényei között, á t térünk a szándék 
fogalmának kicsiszolásához. De e pontban a szán-
dékot még szigorúan az eddig tárgyal t szem-
pontból fogjuk tekinteni, t. i. abban a fejlődési 
rendben, a melyben egy meg nem rövidített 
teljes akarási folyamatban megjelenik. 

l ü) De act. hum. 3 5 7 - 8 . 
u ) Mindeme akarási tényekkel ^behatóan foglalkozik 

sz. Tamása S. Theol. I—II. qq. VIII—XVII-ben. Ugyan-
ezen helyeken terjedelmesen tárgyalja a tanácsot (consi-
lium) és a parancsot (impérium) is, mint a mely tények, 
daczára annak, hogy az ismerő képességhez tartoznak, 
mint az intellectus practicus nyilatkozásai az akarat tényei-
hez vannak irányítva. 

A szándék — mint az előző pontból ki-
tetszik — az akarási folyamatban ugy jelenik 
meg, mint az első actus humania ; mert az akarás, 
mely a folyamatnak csirája, még nem actus 
humánus, csak actus hominis. Eddig csak ugy 
beszéltünk a szándékról, mint a czélnak eltökélt 
vágyáról (desiderium efíicax finis;) most határo-
zottabban meg kell világitanunk a szándék tu-
lajdonképeni tárgyát, hogy igy fogalmunk tisz-
tázódjék. 

Mivel a czélnak csakis eltökélt vágyát ne-
veztük szándéknak, ez a megszoritás jelezte, 
hogy a szándékban a szoros értelemben vett 
czél mellett még valamit akarunk, ha nem is 
olyan kifejezetten, nem is részletezve, de leg-
alább határozatlanul ós általánosságban, t. i. a 
czél mellett az eszközöket.12) Eltökélten csak, 
az vágyódik, a ki ha nem is ismeri még az esz-
közöket, de a czél szeretetéből el van már ha-
tározva, hogy valamiféle eszközt használni fog 
czélja elérésére. Másféleképen ezt igy fejezhetnők 
ki : a szándékban a czél sohasem tűnik föl mint 
valami, a mi közetlenül áll akaratunk előtt, de 
mint valami távolabb eső, mely között és aka-
ratunk között ismerjük valami közvetítőnek föl-
tétlen szükséges voltát ; azonban esetleg csak 
utóbb fogjuk e közvetítőt világosan megismerni, 
elfogadni vagy választani.13) 

Tehát a szándék tárgya a czél is, az eszköz 
is; de a czél kifejezetten és szorosan körvonalozva, 
az eszköz inkább m e l l é k e s e n , rejtetten és határo-
zatlanul. Megjegyezzük azonban, hogy czél alatt 
nemcsak egész életünknek végső czélját értjük, 
de minden különleges közelebb fekvő czélunkat 
is.14) Azt is eleve megjegyezzük, hogy a czél is, 

12) S. Theol. I—II. q. 12, a. 4, ad 3. Intentio finis 
esse potest, etiam nondum determinatis his, quae sunt ad 
finem, quorum est electio. 

13) S. Theol. I—II. q. 12. a. 1. Intentio est actus 
voluntatis respectu fiuis. Sed voluntas respicit finem tripli-
citer. Uno modo absolute, et sic dicitur voluntas, prout 
absolute volumus vel sanitatem, vel si quid aliud est hu-
jusmodi. . . . Tertio modo consideratur finis, secundum 
quod est terminus alicujus, quod in ipsum ordinatur : Et 
sic intentio respicit finem. Non enim ex hoc intendere 
dicimur sanitatem, quia volumus earn, sed quia volumus 
ad earn per aliquid aliud pervenire. 

u ) S. Theol. I—II. q. 12. a. 2. Utriusque (nempe 
et ultimi et non ultimi) potest esse intentio; unde etsi 
semper sit finis, non tarnen oportet, ut semper sit ultimi 
finis. 
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az eszköz is mindig vagy cselekvés vagy tárgy ugyan, 
de cselekvés közvetítésével.15) 

A mondottakból azonban azt is megérthet jük, 
hogy a szándékban a czél mellet t az eszközt 
nem mint valami különállót akarjuk, de mintegy 
bevonjuk a czél alá s & czél igazi akarásának el-
engedhetetlen föltételét látjuk s akarjuk benne. 
Igy tehát a szándék tulajdonképeni tárgya mégis 
mintegy a czélban központosul. 

S ez a tagadhatat lan tény kiemeli a szán-
déknak fontosságát egész nagyságában. A czél az 
akarat formaszerü tárgya, az akarat egyes nyil-
vánulásai közül pedig épen a szándéknak a tárgya 
legkifejezettebben a czél. Tehát a szándék tagad-
hatat lanul mint szuverén jelenik meg az akara t 
tényei között. Ezt világosan bizonyítja az is, 
hogy a törekvés rendjében emii tet t négy akarat i 
nyilvánulás között (akarás, szándék, elfogadás, 
választás) a mondottak szerint csak a szándék és 
a választás elsőrendüek, mig a másik ket tő csak 
előkészítő s másodrendű. Tehát a hegemónia te-
kintetében csak a szándék és a választás léphet-
nek föl igénynyel. Mivel azonban a szándéknak 
közvetlenül tárgya az, a mi az akaratnak forma-
szerü tárgya, t. i. a czél, ellenben a választásnak 
a czél csak közvetve (a szándék közvetítésével) 
tá rgya : kétség nem maradhat , hogy a vezér-
szerep egyedül a szándékot illetheti meg. 16) Végre 
sz. Tamás ismételten hangoztat ja Aristotelesnek 
(2. Phys. tex. 89.) e lvét : 1 7 ) finis se habet in 
operabilibus, sicut princípium in speculativis. Ha 
tehát a törekvés rendjében a czélnak van az a 
szerepe, mint az okoskodás rendjében az első 
alapelveknek, tehát vezérszerepe: világos, hogy a 
törekvés, akarás egyes nyilvánulásai közül is 
csak azé lehet a vezérszerep, a melynek kifeje-
zett tárgyát a czél teszi. Ez pedig kétségkívül a 
szándék. 

Ebből is látható, hogy a szándék bizonyos 

15) S. Theol. I—II. q. 13. a. 4. Finis est vei actio, 
vei res aliqua. E t cum res aliqua fuerit finis, necesse est, 
quod aliqua humana actio interveniat : vel in quantum 
homo facit rem illam, quae est finis (sicut medicus facit 
sanitatem, quae est finis ejus ; unde et facere sanitatem 
dicitnr finis medici) ; vel in quantum homo aliquo modo 
utitur, vel fruitur re, quae est finis ; sicut avaro est finis 
pecunia, vel possesio pecuniae. E t eodem modo dicendum 
est de eo, quod est ad finem. . . . 

16) Sine dubio intentio est v i r t u a l quoddam electio-
nis impérium. Frins. De act. hum. 367. o. 

17) S. Theol. I. q. 82, a. 1. — II. q. 47, a. 6. 

tekintetben mint első mozgató (primus motor) 
jelenik meg az akaratban. Szépen mondja azért 
N. sz. Gergely: „Bases animaeintent iones suae." 18) 
Mivel pedig az akarat formaszerü tárgya a czél, 
a mi annyit jelent, hogy az akara t nem jön moz-
gásba czél nélkül: világos, hogy minden emberi 
cselekedet czélért történik.1 9) De a czél tárgya 
a szándéknak, tehát szándék nélkül emberi cse-
lekedet (actus humánus) nem létesülhet. 

A szándék tehá t nemcsak a vezérszerepet, de 
valóban a legáltalánosabb szerepet viszi. Nélküle 
az akarás világában (in actibus humanis) levél 
nem mozdulhat.20) 

Mivel végre a szándékot vezérszerep, álta-
lános mozgató erő, sőt a mondot tak szerint 
princípium, elv, okfő szerepe illeti meg; az elv 
pedig mindig méhében hordja a belőle levonha-
tóka t : azt hiszem nem túlozok, ha a szándéknak 
bizonyos tekintetben az anyaság szerepét tulajdo-
nítom az akarat u tána következő tényeivel 
szemben. Nagyon természetesen a szándékok egy-
mással is leszármazási viszonyban vannak s 
mennél rendezettebb valakinek lelki élete, annál 
könnyebben ellenőrizhető szándékainak hatalmas 

I családfája. Ezek a szerves összeköttetésben álló 
szándékok az egyénnek világnézetével rokon 
törzszsé egyesülnek. A törzs természetesen annyi-
féle, a hányféle a természet és világnézet. A 
szándékok gyökere, valamennyiöknek termékeny 
ősanyja azonban mindnyájunknál csak egy, t. i. 
a nem szabad, de önkéntelen törekvés boldog-
ságunk után. 

Mielőtt á t térnénk a következő pontban a 
szándékkal rokon vagy összetéveszthető fogalmak 

18) Lib. 28. Moral, cap. 11. n. 30. 
19) S. Theol. I—II. q. 1, a. 1. Frins. De act. hum. 

5 3 - 5 7 . 
2l)) A mit sz. Anzelm az akaratról általában mond : 

„quasi regina in regno animae", az megsziikitve a szán-
dékra is alkalmazható az akarat egyéb tényeivel szemben. 
Valamint alkalmazható rá az a szép paraphrazis is, a 
melylyel sz. Anzelm gondolatát szalezi sz. Ferencz kibő-
víti : „Also gestaltete Gott aus allen unzähligen und 
höchst mannigfaltigsten Handlungen, Empfindungen, Nei-
gungen, Anlagen, Leidenschaften, Fähigkeiten und Kräf-
ten, die dem Menschen innewohnen, eine natürliche Mon-
archie -in dem Willen, der über alles, was in dieser klemen 
Welt sich regt, gebietet und herrscht: und er sprach 
gleichsam zu diesem Willen, was einst Pharao zu Joseph : 
Du sollst über mein Haus sein ; und das Volk soll ge-
horchen dem Befehle deines Mundes, und ohne deinen 
Befehl soll niemand sich rühren." Theotimus. I. 1. 
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megkülömböztetésére, összefoglalásul ide ik ta t juk 
a szándék bölcseleti meghatározását : A szándék 
az akarót mozgása az eszközökkel megvalósítandó 
czél felér. (Folytatjuk.) 

EGYEäEI tüdositások. 
Nagyvárad. A Kath. Kör közgyűlése. — 
Harmadik közgyűlését tartotta jan. 29-én a helybeli 

katholikus kör, mely rövid fennállása alatt a társadalom 
egyik elsőrangú intézményévé küzdötte fel magát. A be-
számoló, mit az igazgató-választmány a mult évről a teg-
napi közgyűlés elé terjesztett, azt mutatja, hogy a mnlt 
évben hatalmasan megizmosodott a Kath. Kör; tagjainak 
száma növekedett, matinéi, hangversenyei eseményszámba 
mentek, befolyásával létrejönni segített városunkban egy, 
társadalmi szempontból igen áldásos egyesületet, a katb. 
legényegyletet. 

A közgyűlést a kör érdemes elnöke báró Gerliczy 
Ferencz vezette, ki szívélyes szavakkal üdvözölte a nagy-
számú jelenvoltakat, kik közül a következőket jegyez-
tük fel : 

Palotay László egyházi elnök, Dencs János egyházi, 
Dús László világi alelnök, Fetser Antal, Bereczky Géz?, 
Géczy Lajos, Tóth Márton, dr Hoványi Gyula, Stark 
Gyula, Csobánczy Lajos, Szűcs István, dr Diószegi Győző, 
Wolfrán József, Weidlich István, Cziegelt József, dr Vucs-
kics Gyula, Kugler Albert, Hoffmann Henrik, Halász 
Gyula, Rigli József, Lukáts István, Hant Frigyes, Kalmár 
Illés, Böszörményi Géza, Gram Sylvester, Gyalokay János, 
Országh Antsl, Gálbory Sámuel, Péchy Sándor, Pintér 
János, Heiser Gyula1 Tislarits Károly, Nyáry Igcácz, 
Heilinger József, dr Schveiger Ede, Némethy Ferencz, 
Bázár Gyula, dr Lindenberger János, Makay József, An-
lauf János, Takács János, Andriska Károly, Pásztor And-
rás, Gyenge Béla, Imrik Gusztáv t tkár stb. és a kir. kath. 
jogakadémiai polgárok nagy számmal. 

Az évi jelentés. 

Az elnöki megnyitó után Imrik Gusztáv titkár ol-
vasta fél az igazgató-valasztmánynak következő, sok helyen 
éljenzéssel kisért jelentését, mely a kör mult évi életének 
főbb vonásait élénken vázolja : 

Tisztelt közgyűlés ! 

Midőn kath. körünk immár III. évi működéséről a 
tisztelt közgyűlésnek számot adni szerencsénk van, hála-
teljes szivvel tekintünk a Mindenható felé, hogy szt. ke-
gyelmével s az egyletünk vezetésére hivatottak buzgólko-
dásával irányítva: annyira erősnek érezhetjük maguukat, 
miszerint elmondhatjuk : hogy a kezdet nehézségein keresz-
tül utat törtünk. 

Még élénken viszhangzanak bensőnkben ama magasz-
tos elvek, melyeket báró Gerliczy Ferencz őméltósága, 
világi elnökünk, mult évi febr. 9. tartott székfoglalója 
alkal mával a tisztelt közgyűlés előtt hangoztatott. Igazi 
ker. kath. szellemtől ragyogó szép beszédével hatalmasan 
bebizonyította a kath. kör létjogát és szükségességét; mert 

ha nemcsak egyes emberek, hanem a társadalomnak egy 
tekintélyes része: talán mondhatjuk a mi körünk hirdeti 
a ker. kath. elveket, lehetetlen, hogy azok be ne hatolja-
nak a családba, honnan a szeretet szálai a társadalommal 
közlik. Igy jutván érvényre a ker. példás élet. 

Az ily eszmék bátor s nyilt megvallása nemes kath. 
lélek hü fotográfiája. Nagy hatást keltett e székfoglaló s 
a febr. 9 iki közgyűlés általános lelkesedéssel kívánta, 
hogy a szép beszéd az utókornak leendő megőrzés végett 
egész terjedelmében jzkvbe iktattassák. 

Eme mély vallásosságot s hazafias lelkületet vissza-
tükröző enunciatir hatása alatt kezdte meg körünk III. 
évi működését. A következőkben röviden kívánunk ez év-
ről megemlékezni, jelentésünk keretében. 

Juciusi rendes havi vál. ülésünkön vettük tárgyalás 
alá Gyürky Ödön a budapesti k^tb. kör titkárának ter-
vezetét, a magyarországi kath. körök és olvasó egyesüle-
tek szövetségéről. — Hogy mily nagy horderejű volt e 
kérdés, azt mindnyájfn tudjuk, kik az augusztusi kath. 
kougresszus működését, — hol e tervezet a nagyszámban 
megjelent kath. körök képviselői között megvitatva lett, 
— figyelemmel kisértük. 

A kongresszus czélja az volt, t. közgyűlés, hogy az 
összes magyarországi kath. köröket, olvasó egyesületeket 
egy szervezetben egyesítse, eme szervezetnek alapszabályait 
megállapítsa; hogy közvetve eme munkában erősítgesse 
azt a kath. öntudatot és közérzést, melyen Magyarország-
nak, — épen a sokféle elfoglaltság és anyagiakban való 
szertelen kedvtelés által szétzüllő társadalmi életét, egye-
dül helyes és szilárd alapon megmenteni és újjáépíteni kell. 

Mi sem természetesebb, hogy a mi körünk is tüstént 
csatlakozott a tervezetben előlegezett programúihoz s a 
juliusi választmány a Budapesten aug. 24. s következő 
napjain megtartott kongresszusra világi elnökünk báró 
Gerliczy Ferencz ő méltóságát, Palotay László egyh. elnök 
ur ő nagyságát, dr Hoványi Gyula s dr Vucskics Gyula 
urakat küldé képvi«eloküL 

Hogy mily impozáns módon njilatkozott meg e kon-
gresszuson, — melyen a világi elem mondhatjuk túlnyomó 
volt, — a katb. öntudat és közérzet, arról a választmány 
szept. 14-én tartott ülésén vett hivatalosan, de benső lelki 
örömmel tudomást, midőn szeretett egyh. elnökünk 
Palotay László ur ő nagysága küldetéséről beszámolt. Az 
általános s egész Magyarország katholikusait érdeklő 
örömhöz részünkről még ker. törekvésünket csak lelkesítő 
azon tudat is járult, hogy a tanácskozásokban kath. körünk 
képviselői egyh. elnökünkkel élükön tevékeny vezérszere-
pet vittek. A kath. körök és hitéletről tartott ez alkalom-
mal magvas előadást buzgó egyh. elnökünk ; vil. elnökünk 
ő méltósága egyik alelnökké, egyh. elnökünk ő mga pedig 
a választmányi tagok sorába vétettek föl. 

A kongresszus missziójának megfelel s a megvitatott 
alapszabályok megállapitattak s október 7. tartott vál. 
ülésükből kifolyólag, az országos szövetségbe kötelező 
nyilatkozattal formálisan is beléptünk. 

(Vége köv.) 
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Pécsi egyházmegye. Még néhány szó a nép-
missziókról. — 

Bis repetita piacent mondja a latin közmondás, 
mit magyarra igy is lehet fordítani „sohsem elég vala-
miről csak egyszer beszélni." — Az e tárgyban megjelent 
első czikk mintba visszhangra talált volna, mert volt 
valaki, a ki a mélt. megyés püspökünk által fölvetett 
eszmét, hogy a papság maga tartson hiveivel missziókat, 
meleg hangon és szakavatottan méltatta. 

Ámde a szózat elhangzott, anélkül, hogy ez utóbbi 
igazán könnyen megvalósítható eszme a gyakorlatban is 
pártolókra akadt volna. Pedig itt az ideje, mert ilyen 
dolgot alig lehet egy-két hét alatt keresztülvinni. Min-
den kezdetnek meg vannak a maga nehézségei s aránylag 
ritkák ama vállalkozó szellemek, kik eddig még szokatlan 
dolgokba belevágjanak, mikor nem látnak kellő garancziákat 
szemök előtt, hogy követőkre találnak s hogy általában 
művök sikerül. De ha csak egy-két apostoli lelkű — s 
bizonyos fokú szónoki tehetséggel megáldott egyén talál-
kozik, ki a nyilvánosság előtt magát e bár fáradtságos, 
de mondhatatlan lelki örömmel s haszonnal járó műre 
fölajánlja, mindjárt akadnak százan is, kiket talán szerény-
ségük, fiatalabb koruk vagy egyéb körülmények a kezde-
ményezéstől visszariasztanak. 

Mulfc év pünkösd hetében néhány napig a gyűdi 
búcsújáró helyen tartózkodván, volt szerencsém hazánk 
különböző vidékéről összesereglett nép között a buzgalom 
eddig nem tapasztalt megnyilatkozásában gyönyörködni. 
E hatást bizooyára nagy részben magának a helynek, 
mint „kegyhelynek " természete idézte föl, de szemmel 
láthatólag működtek közre ama lelkes szónoklatok, miket 
egyházmegyénk két jeles plébánosa napjában kétszei tar-
tottak. Valósággal az evangéliumban vázolt jelenetek 
jutottak eszünkbe. Elesik tehát ama föltevésnek még 
árnyéka is, mintha a hatás csupán a szerzetes papság 
működéséhez volna kötve. És azt hisszük, nem sértjük 
meg a nevezett plébános urakat, midőn azt mondjuk, hogy 
egyházmegyénkben még sok oly jeles pap van, kik velők 
szónoki tekintetben versenyezhetnek. 

Néhol talán ellenvetéskép lehetne fölhozni, hogy j 
hiszen nem is olyan nagyon régen missziók már tartattak. 
De ez a körülmény is csak arra buzdíthat, hogy azok 
megujittassanak. A házat az ember nem szokta félig föl-
építeni vagy az alapvetésnél abban hagyni. Pedig az első 
misszió, mint igen tapasztalt misszionáriustól tudom, de 
meg magától is érthető, voltaképen csak a kezdet. A 
tulajdonképeni maradandó hatás, a lelki élet alapos reformja 
csak a missziók ismétlésétől remélhető. A hatás még e 
tekintetben is némi ellenhatást szokott szülni, ha csak 
nem ismétlődő, ha nem kitartó és folytonos. Innen van, 
hogy sok helyütt a kitűnő sikerrel tartott első misszió 
után nem nagyon sokára rohamos visszaesés szokott elő-
fordulni. Az ember, ha esik, annál mélyebbre esik, minél 
magasabban állott azelőtt. Ebben az esésben kell a népet 
föltartani, és még az előző állapotnál is magasabbra 
emelni, a jóban megszilárdítani a missziók ismétlése által. 
Csak igy óvható meg a nép, sőt a lelkipásztor is a nem I 
ritkán tapasztalható csüggedéstől, kedvvesztéstől. 

A világi papság által indítandó eme lelki hadjárat 
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rendkívül kedvező pezsgő vérkeringést eszközölne a népben, 
de magában a papságban is. A népet közelebb hozná pap-
jaihoz és az egyházhoz, nagyobb bizalmat és érdeklődést 
ébresztene benne legfontosabb ügyei i ráüt ; a papságban 
növelné a testvéries egyetértés érzetét s a tapasztalat és 
buzgalom gazdag forrását nyitná meg számára. Föl tehát ! 
jelentkezzenek plébániák, hol ily missziókat örömmel 
fogadnak, jelentkezzenek papok, kik az igazán apostoli 
munkára magukat nagylelküleg felajánlják. Kis szikra 
gyakran nagy tüzeket támaszt, kicsinyes kezdet gyakran 
óriási eredményeket rejt méhében. Minő lélekemelő látvány 
volna ha a pécsi egyházmegye példája fölszitaná egész 
hazánkban a buzgalom lángjait! —r—s. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
= A Katholikus Ifjak Köre értesíti a tagokat, 

hogy a körben az eddig vasárnapon tartott felolvasással 
egybekötött köreste január hó 19 tői kezdve minden csü-
törtök este Y29 órakor (saját helyiségünkben Barossutcza 
42.) tartatik meg. 

IRODALOM. 
= A gyémántmisés pap öröme. Egyházi beszéd, 

melyet dr Csajághy Károly érd. esperes-plebános gyé-
mántmiséje alkalmából 1898. decz. 4 én a budapest-
ferenczvárosi plebánia-templomban tartott dr Kiss János. 
A győregyházmegyei hatóság engedelmével. Győr, 1899. 
Győregyházmegye könyvsajtója. 8-r. 12 1. 

H I V A T A L O S . 

I. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-
terjesztésére a csanádi székeskáptalanban Hemmen Ferencz 
székesegyházi idősb kanonoknak és főesperesnek az őr-
kanonokságra, dr Kun László székesegyházi ifjabb kano-
nak a székesegyházi idősb kanonokságra és főesperességre 
és dr Szentkláray Jenő alapítványi idősb kanonoknak a 
székesegyházi ifjabb kanonokságra való fokozatos előlép-
tetését jóváhagyom. Kelt Bécsben, 1899. évi jan. hó 25-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Dr Wlassics Gyula, s. k. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem 
előterjesztésére dr Ujfalusi (Tódor) József gyulafehérvári 
olvasó-kanonoknak a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett 
kolosmonostori czimzetes apátságot adományozom. Kelt 
Bécsben, 1899. évi január hó 28-án. 

III. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem 
előterjesztésére Malatinszky József nyitrai székesegyházi 
kanonoknak a trencséni főesperesnek a Lengyel- és Ma-
gyarország közti uj czimzetes apátságot és Sinikó Antal 
ugyanottani székesegyházi kanonoknak a zsolnai főesperes-
nek a Szent Háromságról nevezett budai félhévvizi czim-
zetes prépost&ágot adományozom. Kelt Bécsben, 1899. évi 
január hó 28-án. 
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IV. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem 
előterjesztésére a pécsi székeskáptalanban dr Dobszay 
Antal éneklő-kanonoknak az olvasó-kanonokságra és az 
azzal egybekötött Keresztelő Szent Jánosról nevezett 
pécsi várbeli prépostságra, Szeifricz István őr-kanonoknak 
az éneklő-kanonokságra, Walter Antal székesegyházi fő-
esperesnek az őr-kanonokságra, dr Lecliner János tolnai 
főesperesnek a székesegyházi főesperességre és dr Szeredy 
József idősb mester-kanonoknak a tolnai főesperességre 
való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ekként meg-
üresedő utolsó mester-kanonokságot dr Wurster József 
tiszteletbeli kanonok és püspöki irodaigazgatónak ado-
mányozom; Hegyessy László hosszu-hetényi esperes-ple-
bánost, Hangyály Mihály pinczehelyi esperes-plebánost, 
Döbrössy Alajos püspöki tanitóképző-intézeti igazgatót 
pedig ugyanazon székeskáptalan tiszteletbeli kanonokjaivá 
kinevezem. Kelt Bécsben, 1899. évi január hó 24-én 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Dr Wlassics Gyula, s. k. 

V E G Y E S E K . 
-}- A jelen év legnagyobb eseményei közé tartozik 

az, hogy a német birodalmi gyűlés a jezsuitákat kitiltó 
törvény eltörlését jan. 25-én kimondotta. Az igazság utat 
tör magának, csak legyenek szószólói és követői. Jól 
mondta a német kath. centrum vezére, Lieber dr, hogy a 
jezsuita-kérdés a német katbolikusokra nézve zászlókérdés, 
„a jog, az örök igazság, a szabadság, a polgári egyenlő-
ség kérdése," és tevé hozzá speciális német hazafiságávi], 
,a német haza boldogságának egyik legégetőbb kérdése." 
Ha Németországban a haza boldogságához tartozik, hogy 
a katholikusok minden joga érvényesüljön és ők magukat 
a német hazában jól érezzék : gondolom, Magyarország 
boldogsága sem lehet teljes akkor, ha a kath. egyház 
bármi tekintetben magát nem jól érzi. 

— A kegyelet napjai. Ma, febr. 7-én van évfor-
dulója annak, hogy ő eminentiája, Vaszary Kolos bibor-
nok bgprimás és esztergomi érsek ur püspökké szentel-
tetett. Jövő vasárnap pedig születésnapja lesz ő eminen-
tiájának. Isten rendelése, hogy az alattvalók a felsőbbsé-
get imával és engedelmességgel támogassák. Mindakettőt 
teljesítsük mindnyájan szívesen: akkor lesznek üdvkivá-
nataink kedvesek Isten és az emberek előtt. 

— Kassáról figyelemre méltó apró fuzetke érkezett 
hozzánk. Czime : „Katholikusok szervezkedése." Irta 
Alfonz. Veleje, hogy a népet, és az intelligencziát is, 
gyorsan szervezzük a — hitéletre. Különösen sürgeti a 
kath. intelligenczia számára a katholikus körök behoza-
talát, a hol nincs, és istápolását, a hol vannak. Mi ezt 
már évtizedek előtt kezdtük sürgetni, mikor Magyarország 
még keresztény, sőt részben katholikus állam vala. Mi 
előrelátásból beszéltünk akkor : a kassai röpirat tapasz-

talás után beszél. Vajha sokaknak megnyitná a szemét — 
i a tapasztalás, quod iam sub ho^tili potestate sumus — és 

nincs mit várnunk, hanem halaszthatatlanul meg kell kez-
deni az önvédelmet. 

— A Váczi egyházmegye imába van merülve. Imád-
kozik súlyos betegséggel vivódó agg főpásztoráért, nm. és 
ft. Schuszter Konstantin püspök úrért, ki rendszeretettel 
és jósággal kormányozta egyházmegyéjét s a kinek feje-
delmi adományait és alapitványait az utókor példaképpen 
fogja hirdetni és hálás kegyelettel fogja áldani Isten 
angyalai őrködjenek a jó pásztor élete felett! 

— Adományok. Palásthy Pál dr fölszentelt püspök 
és esztergomi kanonok ur ő méltósága a Budapesten épí-
tendő lazarista templom és lakházra 1000 forintot volt 
kegyes küldeni az alulírotthoz, aki ezen kegyességeért ez 
uton is hálás köszönetet mond ő méltóságának. Isten 
fizesse meg ! Ugyan e czélra kegyes adományokat küldtek 
az alulírotthoz : nagyságos Berger János apát magyar 
királyi egyetemi ny. r. rendes tanár Budapest 25 forint, 
méltóságos Majorossy János fölszentelt püspök ur Kalocsa 
20 forint, főtisztelendő Herald Antal plébános ur álsó-
Köröskény 1 forint. Az „Alkotmány" utján begyült 
3 forint Összesen: 1049 forint. Egész összeg: 41547 forint 
68 krajczár. Bundala Mibály, a központi papnevelő lelki-
igazgatója, mint a gyűjtő-bizottság pénztárosa. 

— A Szentszék és a békekoníerenczia. Igen 
figyelemreméltó czikket közölt az Osservatore Botnano e 
napokban. E czikk azt jelenti ki, hogy ugyanazon közle-
ményeket, melyeket a békekonferencziát illetőleg az orosz 
kormány valamennyi hatalommal közölt, eddigelé a Szent-
szék államtitkári hivatalának is megküldötte, továbbá, 
hogy a Szentszék diplomácziája semmi lépést nem tett a 
végből, hogy a konferencziára meghívót eszközöljön ki 
magának. Ez által mindazon hirek, melyek a Szentszék 
mellőzéséről szóltak a czár békekonferencziáját illetőleg, 
kellő czáfolatban részesülnek, Olaszország diplomatái be-
érhetik a dicsőséggel, hogy a Szentszéket az anarchista-
ellenes konferencziára meg nem hívta, amely konferenczia 
tudvalevőleg nem is végzett semmit. 

f Gyászhír. Mély részvéttel vettük a következő 
gyászjelentést: A rozsnyói kath. főgymnasiutn tanári kara 
fájdalmas szívvel jelenti, hogy szeretett tanártársa, Láng 
Aurél Gyula, jászóvári premontrei rendi kanonok s fő-
gymn. rendes tanár, élete 27., áldozópapságának 3. s 
tanári működésének 2. évében, rövid szenvedés — és a 
halotti szentségek ájtatos felvétele után, ma délelőtt 10 
órakor az Urban elhunyt. Temetése a Kósa Schopper 
kórházból folyó hó 5-én délután félnégy órakor lesz. Az 
engesztelő szentmiseáldozatot folyó hó 6-án, reggel 9 óra-
kor fogjuk a Mindenhatónak bemutatni. Rozsnyón, 1899. 
febr. hó 3-án. Áldás és béke lengjen porai felett! 

Kiadótulajdonos ós telelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 18í9 Nagy tíandor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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FelMTTás e lő f i ze tés re ! 

A szándék lélektana. 
(Folytatás.) 

6. Néhány félreértett, vagy félreérthető ro-
kon fogalommal találkozunk, a melyek eddigi fejte-
getéseink után nehézséget nem okozhatnak. 

Egyesek u. i. a szándékot nem a törekvő, 
de az ismerő képesség tényei közé s o r o l t á k . F é l r e 
vezette őket részben a Szentirásnak egyik kép-
letes helye, részben az a tény, hogy a szándék 
mindig föltételez az ismerő tehetségben is nagyon 
tökéletes tényt, mint ezt alább kifejtjük. *) De 
sem a Szentírás emiitett helyei. (Máté 6, 22. és 
Lukács I I , 34. köv.), sem a kiemelt tény nem 
bizonyitnak mellettök.2) 

Továbbá a latinban a név hasonló hangzása 
folytán és nem egyszer a gyakorlatban is félre-
értésekre adhat okot az attentio, figyelem. De 
szemmel látható, hogy a figyelem az ismerő ké 

A magyarban is sokszor beszélünk utógondolatról, 
pedig határozottan rejtett törekvést, tehát akarást értünk 
alatta. 

2) Frins. S. J . De act. hum. 353 — 4. Azt is min-
denki megongedi, hogy a szándékok tisztasága és magasz-
tos volta, első sorban nem az értelemtől, de az akarattól 
függ. Akárhány egyszerű parasztnak tisztább és neme-
sebb szándéka van mint másoknak, a kik örökösen ajku-
kon hordják „iotentióik tisztaságát," vagy másokban töm-
jénezik az „intentiók magasztos voltát." 

pességhez tartozik, mig a szándék az akarathoz. 
A szándék tagadhatatlanul megállhat figyelem 
nélkül is, t. i. mint virtuális szándék. 

Eddigi fejtegetésünkben eléggé kidombori-
tot tuk a szándék külömbségét a vágytól. Nem. 
f i n d e n vágy, hanem csak az eltökélt nevezhető 
szándéknak. 

Az is világos, hogy a szándékot nem lehet 
kellő szabatossággal igy meghatározni: est voluntas 
deliberata aliquid faciendi, a m i n t e z t d o g m a t i k u s 
tankönyvekben is fölleljük.3) Még a szentségeknél 
is kidomborodik az általunk fönnebb adott meg-
határozás, t. i. valami távolabb levőnek akarása, 
minden elemével.4) 

A szándék külömbözik a választástól, mely 
követi, mint a fölszállás a leszállástól, ascensio 
és descensio.5) A szándékban nincs választás ; 
ámbár bizonyos, hogy a szándék is képezheti 
tárgyát régibb választásunknak; különben nem 
lehetne actus humánus.6) 

3) Egger. Enchiridion Theol. Dogm. 1890. 616. 0. 
4) Morgott. Der Spender der heil. Sakram. Freiburg 

1886. 65. o. 
5) S. Theol. I—II. q. 12. a. 4, ad 3. 
6) S. Theol. I—II. q. 13. a. 3. Gutberiet. Psycho-

logie. 182. Zwar können auch aus vielen Zielen das eine 
oder andere frei gewählt werden, aber dann wird es nicht 
als Ziel gewählt, sondern als Mittel zu einem höheren 
Zwecke, wie um glücklich zu sein. Tagadjuk tehát, a mit 
Kant (Kritik der r. Vern. 5. Aufl. 577.) és Schoppen-

12 
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A szándék külömbözik a beteléstől (fruitio,) 
ámbár bizonyos, hogy a szándékkal legalább 
is sokszor bizonyos előize a betelésnek van 
egybekötve.7) 

Nagyon messze megyünk már. ha még meg-
említjük, hogy szándék és lelkiismeret nem egy. 
A lelkiismeret nem az akarat ténye, de az ér-
telemé, mely gyakorlati értékű Ítéletben áll arról, 
mit kell most tennünk mint jót s kerülnünk 
mint rosszat. 

7. Fontosabb az emiitet t külömböztetéseknél, 
l ehe tő leg megvi lág í tan i azt az értelmi ténykedést, 
mely a szándék létrejöttét bennünk megelőzi. M e r t , 
hogy a szándék nem közvetlenül törekszik a 
kívülünk álló czél felé, de csak közvetve, a 
mennyiben t. i. ez a czél ismerő tehetségünkben 
visszatükröződik, az bizonyos. Azért sz. Bonaventura 
a szándéknak ezt a nélkülözhetetlen föltételét a 
szándék meghatározásába is fölvet te: Intentio 
idem est, quod voluntas ratiocinata, prout dirigitur 
in finem (IV d. 6. p. 2. a. 2. q. 2.) 

Ezen értelmi ténykedésre nézve három tétel t 
állítunk föl: 

a) A szándékot megelőző megismerésnek 
gyakorlatinak kell lennie s olyannak, hogy a 
czél ne tükröződjék benne mint egyátalán és 
teljesen lehetetlen. A megismerésnek u. i. vannak 
tényei, melyek nem lépnek semminemű viszonyba 
az akarat tal , hanem az értelemből származva az 
értelemben maradnak, mintegy az értelem belső 
gazdaságához, háztartásához tartoznak. Ezek az 
elmélődő értelem (intellectus speculativus) tényei. 
Vannak azonban az értelemnek nyilatkozásai, a 
melyek az akarat ra vannak irányítva, ennek 
tényeit készitik elő. Ezek a gyakorlati értelem 
(intellectus practicus) tényei.8) A szándékot 
informáló értelmi tény csak ez utóbbi osztályhoz 
tar tozhatik. Nem minden gondolat, mely a 
czélra vonatkozik, készíti elő a megfelelő szán-
dékot, hanem csak az, a mely gyakorlatilag van 

hauer (Grundprobleme der Ethik. V. tTber das Funda-
ment der Etbik 177.) állí tanak: mintha az egyénnek 
gondolkozásmódja, természete, jelleme annyira előre meg-
határoznák szándékait, hogy velők ellenkeznie teljesen 
lehetetlen volna. Csak egy czél után törekszik az ember 
szabadság nélkül, a boldogság után ; egyéb czéljai — ha 
még annyira unszolják is feléjök testi tulajdonságai, szo-
kásai, szenvedélyei — értelme Ítéletének alá vannak vetve, 
őket választja, bennök szabad. S. Theol. I. q. 83. a. 1, ad 5. 

7) S. Tbeol. I—II. q. 11, a. 4. 
8) S. Theol. I. q. 79, a. 11. 

fogalmazva, a mely t. i. a czélban valami előbb-
I utóbb elérendőt ismer föl. 

Az emii tet t értelmi tényben, — melynek 
fajá t alább közelebbről határozzuk meg — nem 
szabad a czélnak mint egyáltalán lehetetlennek 
visszatükröződnie, mert az egyáltalán lehetetlen 
a léinek s igy a jóságnak is még csak képzel-
hető, potentialis fokát sem éri el s igy az aka-
ra tnak formaszerü tárgya nem lehet.9) De más 
részről sok volna azt kívánni, h o g y az é r t e l m i 
tényben tevőlegesen tükröződjék vissza az ellen-
kező. t. i. a czél lehető volta. Sőt még az is, a 
mi csak adott körülményeink között lehetetlen, 
de nem egyáltalán képtelenség, elég eszmei léttel 
bir arra nézve, hogy elégséges tárgya legyen 
szándékunknak. A szándék és az egyszerű akarás 
tárgya között e ponton már némi külömbség 
mutatkozik; mert még az egyáltalán lehetetlennel 
szemben is emelkedhetik az akaratban az 
említet t egyszerű tetszés, de sohasem kifejlett 
szándék. 

b) A szándékot megelőző értelmi ténynek 
formaszerü Ítéletnek s nem egyszerű fogalomnak 
kell lennie ; ezen formaszerü Ítélet pedig arra 
'vonatkozik, hogy a czél nekünk megfelel. Ez a tétel 
Suarezé (Metaph. disp. 13, sect. 7, n. 9.), a ki 
azonban megengedi, hogy a szándékot megelőző 
hatálytalan vágyhoz nem okvetlenül szükséges 
formaszerü ítélet a czél megfelelő voltáról, de 
elég ilyen Ítélettel fölérő fogalom is. Suarezzel 
ellenkező nézeten vannak, vagyis a szándéknál 
is egyszerű fogalommal beérik : Ripalda Vasquez, 
Lugo (De vir tute fidei div. disp. 11 sect. 3.) 

A formaszerü Ítéletnek szükséges voltát igy 
bizonyítjuk be. Az ismerő tehetség az, mely az 
akaratot informálja, az akarat ugyanis magában 
véve vak tehetség, mely az értelem világosságára 
szorul. Ezen értelmi informatio és a megfelelő 
akarás között arányosságnak kell lennie, vagyis 
mennél tökéletesebb az akarás ténye, annál tö-
kéletesebbnek kell lennie az előtte világot szóró 
értelmi ténynek. Tagadhatatlan azonban, hogy 
egyrészről a legtökéletesebb, vezérszerepet vivő 
akarási tény a szándék, másrészről nekünk em-
bereknek a legtökéletesebb értelmi megnyilat-
kozásunk az ítélet. Tehát a szándék előtt forma-
szerü ítéletnek kell formaképen helyet foglalnia. 
Külömben is ilyen Ítélet nélkül lehetetlen el-
képzelni, hogyan láthatnánk a czélban valami 

9) S. Theol. I —II. q. 13, a. 5. 
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nekünk megfelelőt. Pedig ilyen ismeretet tételez 
föl a szándék; de ez az ismeret nyilván két 
fogalom összekötéséből áll, a mi már nem egy-
szerű fogalom többé, hanem ítélet. 

c) Legkevésbbé sem szükséges, hogy a szán-
dékot informáló Ítélet, tárgyilagosan igaz és 
alanyilag biztos legyen.10) Ha ez nem volna igaz, 
akkor látszólagos jót (bonum apparens,) vagy 
kétséges jót egyáltalán nem óhaj tha tnánk el-
tökélten, a mi homlokegyenest ellenkezik a 
t apasz ta lássa l . (Folytatjuk.) 

Néhány vonás Szerencs város és egyháza 
történetéből. 

-— Paszlavszky Sándortól. — 

Jel ige : 
„Dárda, gerely, lobogó büszkén emelődtek az égre. 
A fejedelmi magyar még gondosan óva körül néz, 
Megtelepíti hadát, és sátort üttet az ormon". 

(Vörösmarty Mihály,) 
(Folytatás.) 

Miután a magyar vezérek Mén-Marót ellen szeren-
csésen hadakoztak s az egész Nyírséget a Meszes hegyekig 
elfoglalták, Tas, Szabolcs és Tuhutum megizenték Szerencsre 
Árpádnak, hogy milv szerencse kisérte őket utjokban. 
Erre a szerencsi hadiszálláson áldozatot mutattak be 
szokásuk szerint Hadúrnak s lakmároztak hét napig, na-
ponkint jól bepillantva a serleg fenekére. A Geló oláh 
fejedelemtől elfoglalt Erdélynek továbbá a Kőrös vizéig 
meghódított területeknek Árpád engedelmével harczoló vi-
tézei ismét a szerencsi hadiszállást keresik fel és Arpúcl 
„a maga állványa mellett" megvendégelt és megajándé-
kozza őker, oly bőkezűen, oly szép tárgyakkal, mint egy-
kor a Pannóniához közeledő magyarságot ajándékozták 
meg az idegen területek gazdag fejedelmei ; csakhogy ő 
hiv embereit halmozta el ajándékival, azok az idegen 
vezérek pedig azoknak nyújtottak ajándékot, a kiknek 
hős fegyvereitől tartottak. A Szálán fejedelemtől jó hírrel 
visszatérő Et és Bojta kunvezéreknek — ismét örömében 
ajandékoz Árpád Szerencsen terjedelmes jószágokat. 

Nem« Szerencs nevezetességéről szól e Nagy Lajos 
királynők alatt azon körülmény, hogy Szerencs egész 
környékét: „ Szer empcsi járásnak (districtus Szerempcsien-
fiis)" nevezik? Igy 1356-ban éles egyenetlenség támadt 
Miklós püspök és az egri egyház kánoni papjai között a 
Zempléu-vármegyebeli dézsmák miatt; Nagy Lajos meg-
inti a püspököt s a pert igy fejezték be: „A szerencsi 
járásbeli Gulup, Csegeszege, Hernad-Nempti és Kok ura-
dalmak a hozzátartozókkal egyetemben, nem külömben 
Fel- és Al-Gesztely ez említett kanonoktestvérek tulaj-
donához tartozzék " Szerencs még ekkor csak helység 
volt; de 1490-ben már Szerencs város. Ez kiviláglik 
Uj-Eőr helységnek Buttka Mihály részére történt elzálo-
gosításából. 1502-ben Szerencs Abrámy Mihály apát korá-
ban mint mezőváros fordul elő. 1490-ik esztendőben el-

10) S. Theol. I —II q. 8, a. 1. 

költözvén az élők sorából a dicső Mátyás király, a király-
ságra ezek vágytak: Hollós János; — Miksa, Fridrik 
császár fia; Ulás/ló cseh király; Ferdinand nápolyi király; 
Albert, Kázmér lengyel király fia. Ezen Albert, Lengyel-
ország fejedelme, erősen bizott, hogy a nemzet őt fogja 
az országgyűlésen királylyá választani, s ,diétát hirdetett 
Szeremts várassába:" de a magyarok Pest alatt gyüle-
keztek egybe s Ulászlót választották magyar királynak. 

íme, Szerencs neve igy fordult elő uralkodóink alatt, 
politikai, gazdászati, hadászati ügyekben egyaránt. Pl az 
1302 — 1337. évre vonatkozó pápai tizedszedők számadásai-
ban : v Beneclictus de Szerenchech jaratus solvit 6 grossos : 
Benedek Szerencsről, a ki esküt tett, fizetett 6 garast." 
Szerencs régi rendezett viszonyára vall a következő is: 
Katapán egri püspök Szerencs falu tizedjét adományozza 
káptalanának ad supplendum mensae defectum — az 
élelem hiányának pótlására, mely adományt I I I . Honor 
pápa megerősít. Fel volt hozva a Moaaki-család említé-
sénél, hogy az a gazdag család Szereücsen a benczések 
apátságot alapította 1393-ban; de az ujabb kutatások azt 
is bizonyítják, hogy Szerencsen, az egri püspöki megyé-
ben, már jóval előbb létezett apátság; neve volt: Szent 
Péter és Sz. Pál apostolok szerencsi apátsága. Ennek az 
alapítója ismeretlen. Talán hosszú időre való megszűnése 
után, az a család csak újra alapította? Elég az hozzá, 
hogy okiratok a következőket nyújtják : Az egri káptalan 
előtt 1247-ben megjelent Muza, Watthának fia, s kijelen-
tette, hogy szomszédjának, Mog szerencsi apátnak s a 
monostor kegyurainak, (tehát Szerencs-vidékének hatal-
mas nagy urai lehettek,) mint szomszédjainak beleesyez-
tével eladta Ound nevű birtokát Nagy-Oiaszi Egyednek. 

(Folytatjuk.) 

Budapest , febr. 10. Királyi intézkedés és utasí-
tások a kongrua s általában az egyháziak jövedelmei 
körül. — 

A Samassa József egri érsek elnöklete alatt működő 
központi kongrua bizottság azon óhajának adott kifejezést 
hogy a plébániai jövedelmek összeírására vonatkozó utasí-
tások a nem-katholikus lelkészek jövedelmeinek kiegészí-
tése tárgyában időközben alkotott 1898. XIV. t.-czikkel 
hozassanak összhangba és hogy a bizottságnak lehetővé 
tétessék, hogy felebbezéssel meg nem támadott bevallásokat 
is szükség esetén vizsgálat alá vegye. Minderre egy leg-
felsőbb királyi elhatározás kieszközlése vált szükségessé, 
minthogy az ezen összeírásokra vonatkozó utasitásokat is 
ő felsége hagyta annak idején jóvá. 

Wlassics Gyula vallás és közoktatásügyi minister a 
bizottság kívánalmainak teljes jogosultságáról meggyőződve, 
részletesen és behatóan indokolt felterjesztést intézett ez 
ügyben ő felségéhez, mely előterjesztésnek alapján ő fel-
sége megengedte, hogy a mindkét szertartású katholikus 
lelkészek é* segédlelkészek jövedelmei összeírásának a 
központi kongrua-bizottság által foganatba veendő felül-
vizsgálata alkalmával a következő kiigazítások esz-
közöltessenek : 



92 RELIGIO. 

1. Az esketési stóla dijakból befolyó jövedelem az 
összes jövedelmi összeírásokban törlendő. 

2. Haconlóképpen törlendő az anyakönyvi kivona-
tokból befolyó jövedelem, valamint ezzel kapcsolatban az 
anyakönyvi jövedelmeknek az anyakönyvvezetési költség 
czimén felszácnitott 10 százaléka. 

3. A lótartási átalány maximuma 125 forintról 200 
forintra emelendő és ebhez képest egy lótartásra 63 fr t 
helyett 100 frt számitandó. 

4. Káplántartás czimén 200 frt helyett 250 frt ho-
zandó levonásba. 

Úgyszintén megengedte, hogy a központi kongrua-
bizottság az összes lelkészi és segédlelkészi jövedelmi 
összeirásokat felülvizsgálhassa és az 1895. évi április 16 án 
legfelsőbb helyen jóváhagyott szabályzat ellenére meg-
állapított jövedelmi és kiadási tételeket kiigazithasa, ille-
tőleg törölhesse. 

Továbbá a latin és görög szertartású katholikus ér-
sekség és püspökségek, valamint a királyi adományozás 
alá tartozó apátságok és prépostságok jövedelmi összeirása 
tárgyában a vallás- és közoktatásügyi minister által 1897. 
julius 12-én kibocsátott „Irányelveket" jóváhagyta és azok 
alapján eszközölt eljárást tudomásul vette. 

Fiume, febr. 3. Felhívás testvéri adakozásra. — 
A fiumei sz. Benedek-rendi apáczáktól a zengi püs-

pök ur által megerősített következő felhívást kap tuk : 
Saeviente immensa calamitate, qua die 19 Octobris 'y 

a. curr. dilectissima nobis civitas Flumineusis funestaba-
i 

tur, nec monasterium, quod nobis humilibus Dei .ancillis 
praebet reseptaculum, parcitum est. Tam fera, immanjs, 
tam fuit irrumpens aquae violentia, omnia post se trahens 
ac rapùn?, ut fundamenta Claustri nostri t an top j re fuerint 
concussa. ut seriam nobis excitaverint formitudinem circa 
sortéin eiusdem. Quibus stantibus claustrum praefatum 
accurato restaurationis labori subiaceat opus erit, ut sal-
tern pro hic et nunc inhabitari possit. Pro hic et nunc — 
inquam — cum propter circumstantiam, quod nimis hu-
militer idque totum super aquam sit aedificatum. funda-
menta, repetitis vicibus, serio in sequelam sibi invicem 
non raro successarum inundationum terraemotumque, talia 
tantaque experta sint damna ac detrimenta, ut nova, quod 
Deus avertat! irrumpente aquarum vehementia, nil mirum 
sit, si aedificium totum collabi ac destrui conspiciatur, 
intra ruinas numerosas sipeliendo victimas. 

Talibus in adiunctis difficillimis utique novum eri-
gatur oportet monasterium, nova ecclesia, novaque scbola, 
aptiori tutiorique civitatis in loco, simulque providere 
oportebit, ut scholae ubicatio quo magis respondeat tech-
nices bygienis exigentiis. 

Nostrum ea est mens, pro devotione, qua Augustis 
nostris Monarchis deobligamui, ut omnes très erigendas 
aedas memoriae dicemus Augustorum Imperantium ; et 
quidem scholam publicam ac internatum perpetuae me-
moriae iubilei imperialis quinquagenarii amatissimi ac 
sacratissimi Monarchae nostri; ecclesiam vero nomini 
Augusti piique Monarchae, ad aetermandam exemplarem 
constantiam christianamque virtutem in perferendis tam 
heroice ac magnanimiter durissimis acerbissimisque vicis-

situdinibus quibus Idem cum Domo tota Imperiali ac 
Regia probati sunt ; monasterium denique memoriae de-
functae ac piae imperatricn ac reginae martyris Elisa-
bethae. 

L t autem compléta splendidaque eiusmodi piorum 
operum series reddatur, opus est, ut ecclesia consecretur, 
sedes communitatis religiosae in novum monasterium trans-
feratur, scholaeque initientur iam 10. septembris, ut hisce 
devotionis religiosae humanitatisque sensuum actibus me-
moria honoretur Augustae Illius Mulieris. quae nunquam 
condigno recordari poterit fletu. 

Ad erigendas vero très aedes praefatas, quae pii 
huius populi spirituali culturae, receptioni Congre^ationis 
M. M. Benedictinarum aeducationique ac instructioni nu-
merosarum civitat'S nostrae puellarum inservient, signifi-
canti opus erit pecuniae summa. 

Quapropter. considerata indigentia nostra, humillime 
infrascrip^ae. philantropicae charitati P. T. Dominationis 
Yestrae innix-ie, ad Eandem nos convertere audemus, fer-
vidissimas preces fundentes, ut ad consecutionem laudati 
triplicis finis concurere velit, devolvendo ad hoc adaequa-
tain summám ; quo non solum coram hominibus merebi-
tur sed thesaurum coelestem sibi augebit, itemque bene-
merebitur profitendo signum devotionis erga amatissimos 
Monarchas nostros, Franciscum Josephum I. ac deploratam 
Elisabetham Reginam ac Märtyrern. 

Nobilitas finis a nobis praestituti notaque philantro-
pia Dominationis Vestrae sunt nobis arrha, vota nostra 
feiici eventu coronatum iri : quamobrem ex nunc iam ad 
profundissimam nostram perennemque gratitudinem omni-
bus generosis oblatoribus anticipandam movemur, prote-
stantes, corda nostra animo grato quamcumque elargitio-
nem rite aestimatura. quae magnanimitate oblatorum ad 
nos sit perventura ad finem praefatum. 

Dumque observamus, nos in gratitudinem ac deferen-
tiam erga Benefactores nomina eorundem ad perpetuam 
rei memóriám in apposito libro iugiter in monasterio ser-
vando lelaturas, sociosque fundatores eas nominaturas 
personas, quae nobilissimo huic fini 1000 florenorum sum-
mam Offerent aut inter amicos talem summám colligent, 
aeternaturasque nomen earundem modo dein defiuiendo, 
honori ducimus vividissimos sensus gratitudinis antecipare, 
promittentes omnibus generosis benefactoribus, fore, ut 
sacrosanctum reputemus nostrum munus, fervidas effun-
dere prtces pro felicitate eorum omnium. 

Denique advertentes, oblationes vel ad Illustrissimum 
Dominum, Dr Antonium Maurovic, episcopum Segnien-
sem, vel directe ad nostrum Conventum exmitti posse nos-
met signamus 

devotissimas 
M. M. Benedictinas 

Flumine, Novembris 1898. 

Infrascriptae fervide commendant circularem hanc 

generosae Dominorum oblationi. 

N-ro 1501. 

Vidi! Segniae, die 23 novembris 1898. 

f Antonius m. p. 
Eppus Segn. et Modrus. 

(L. S ) 
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Nagyvárad. A Kath. Kör lcözgyülése. — (Vége.) 
A fentebb vázolt ünnep és lelkesedés helyét szomorú 

a fájdalmas érzelmek váltották fel lelkünkben. Súlyos 
•csapás érte nemzetünket, midőn felséges nagyasszonyunk 
Erzsébet királyné szeptember 10-én egy elvetemült or-
gyilkos áldozata lőn. E hó 14-én tartott vál. ülésünkben 
egyh. elnökünk ő nagysága fájdalmas hangon ecsetelte a 
magyar nemzet mély szomorúságát, mely eltölté a hazánk 
minden polgárát, s melyből élénk részt kivánt kath. 
körünk i*, jegyzőkönyvileg adván kifejezési bánatának. 
Szept. 12-én a székesegyházban tartott requiemeu testüle-
tileg vettünk részt s hő imában kértünk a Mindenhatótól 
örök boldogságot, üdvözülést a legnemesebb szivü királyné-
nak s lelki erőt ősz királyunk ő felségére, kinek mérhet-
len fájdalmát teljesen átérezzük. Novemberben, igen, 
Erzsébet napján körünk sikerült gyászünnepélyt rendezett 
a megboldogult emlékére. 

Ez év szept. 21 én érte meg biboros főpásztorunk 
û eminencziája, kath. körünk fő védnöke püspökké szen-
teltetésének 25. évi fordulóját. Választmányunk erre való 
megemlékezés végett a jelzett napon rendkivüli ülésre 
gyűlt egybe; s habár a nemzeti gyász vissza is tartott 
bennünket egy impozánsabb üdvözléstől, s mégis küldött-
ségileg tisztelegtünk s kifejeztük forró jókivánatainkat 
kegyes fővédnökünk előtt, ki apostoli terhes működése 
daczára, sohasem késik körünk bőkezű anyagi s erkölcsi 
támogatásával. 

Az egyleti tagok szórakoztatása, mint az előző évek-
ben is, — fnfeladatát képezte az igazg. választmánynak, 
illetve az illetékes bizottságoknak. A kör az elmúlt évben 
egy téîi s egy nyári tánczmulatságot, két felolvasó ünne-'5 

pélyt, s egy nagyon szép hangversenyt rendezett, mely 
utóbbi, — elmondhatjuk, — koronája volt kath. körünk 
nyilvános aktusainak. Beleznay Antal s dr Szemethy Géza 
urak kezdeményezésére indult meg a mozgalom, hogy 
Haydn egyik remek oratoriumát a nagyböjt folyamán 
előadjuk vonós-, s vegyes énekkarral. Az érdeklődés oly 
nagy volt már előre is városunkban az esemény számban 
menó előadás iránt, hogy a hangverseny megtarthatása 
végett a helybelyi prem. r. főgymnasium dísztermét kér-
tük és kaptuk meg. A várakozást csak fölülmulta a szép 
siker, melynek előmozdításában nem csekély rész jutott 
azon előkelő hölgyeknek, kik kath. körünk iránt folyton 
tapasztalható meleg érdeklődéssel adóznak, nem különben 
zenekedvelő tagjainknak, kik fáradhatlan buzgalommal 
vesznek részt körünk minden matinéján, kitűnően szer-
vezett dalárdájukkal. ' r < 

Ugyanez évben indította meg a mozgalmat dr Vucs-
kics Gyula ur, tagtársunk, a kath. legényegylet megalakí-
tása czéljából s nemes törekvését már az ősszel siker 
koronázta. A kath. legényegylet megalakult s áldásos 
missióját már nemsokára meg is fogja kezdeni. Mind-
nyájunkat áthat az egylet szükségességének érzete, bennün-
ket a kath. kör tagjait többszörösen kell, hogy érdekeljen 
az iparos ifjak vallás-erkölcsi, szellemi nevelése s az érzet 
impressziója folytán egyhangú lelkesedéssel mondta ki a 
választmány decz. 7-én tartott ülésében,- hogy a kath. 
legényegyletet mindig a legszélesebb körű erkölcsi támo-
gatásban fogja részesíteni. Legfőbb óhajunkat képezi, 

hogy az egylet felvirágozzék ; kath. körünk iparos tagjai 
rendkívül előre vihetik a legényegylet érdekeit azáltal, 
ha az iparos ifjúságot belépésre ösztönzik Az ifjabb 
szellemi képzésére, nevelésére pedig a kör többi tagjai 
folyhatnak be jótékonyan szakelőadások, felolvasások tar-
tásával. 

Az előző évekhez hasonló gondolattal igyekeztünk a 
kör könyvtárát gyarapítani. Egyleti könyvtárnokunk buzgó 
s fáradságteljes működésének köszönhetjük, hogy könyv-
tárunk pedáns rendszeretettel az érdeklődő tagok rendel-
kezésére áll folyton. Ismét ki kell emelnünk egyesek bő-
kezű adományát, melyíyel a gyarapításhoz hozzájárultak. 
Biboros fővédnökünk ő emenencziája, a nváradi 1. sz. 
káptalan, ftdő tagjai nagyobb összegekkel járultak könyv-
tárunk gazdagításához. 1897. év végén könyvtárunk 1716 
kötetből állott, 2884 frt 64 kr értékben, a mult évben a 
kötetek száma 127-tel szaporodott 295 frt 80 kr érték-
ben ; jelenleg tehát 1843 kötetből áll könyvtárunk 3180 
frt 44 kr értékben. 

Egyletünk fejlődésére vonatkozólag örömmel kon-
statálhatjuk, hogy a tagok száma az elmúlt évben is 
tetemesen szaporodott. A már meglevő 10 alapító taghoz 
ngos és ftdő Fetser Antal kanonok ur sorakozott 100 
forinttal, mely összeg az alapítványi tőkékkel együtt 
kezeltetik gyümölcsözőleg. Rendes tag volt 1897. év végén 
300, uj tag beiratkozott 1898-ban 30, s igy a tagok száma 
a mult év végén 330 volt. 

A könyvtár czéljaira tett s fentebb emiitett ado-
mányókon kívül körünk jóakaró pártfogói s különösen 
egyházi elnökünk ő nga tetemes összegekkel támogatták 
az egyletet, melyek folytán vagyoni mérlegünket képesek 
voltunk egyensúlyban megtartani, folyó évi költségvetésün-
ket is biztos alapra fektetvén. 

Választmányunk az alapszabályok 17. §-ához képest 
minden hónapban, — a nyári hónapok kivételével, meg-
tartotta rendes üléseit, számszerint 10-et ; rendkivüli gyű-
lésünk 4 volt. Az egylet pénztárnoka [páratlan buzgalom 
s ügyszeretettel vitte körünk fináncziáhs ügyeit, s a vá-
lasztmány által kiküldött bizottság élén összeállította a 
kör vagyoni leltárát. 

£ 

Ezekben teijesztettük elő rövid vonásokkal kath. 
körünk mult évi életét. Tevékenységünkkel iparkodtunk a 
kath. öntudat és érzelem fejlesztését ugy önmagunkban, 
mint másokban fokozni ; s ha a várt eredményt nem is 
tudjuk az óhajtott mérvben felmntatni, tekintve, tisztelt 
közgyü'és, véges emberi gyöngeségünket inkább, mint 
ügyszeretetünk s buzgóságunk hiányát. Adja a Minden-
ható, hogy a következő évi működésünkben a ker. erények 
fejlesztése által Isten dicsőségére minél nagyobb munkát 
végezhessünk. 

A számadások vizsgálatáról szóló jelentést és a költ-
ségvetést beterjesztve, tisztelettel maradunk 

Nagyváradon, 1899. január 25. tartott választmányi 
ülésből 

a tisztelt közgyűlésnek 
alázatos szolgái 

az igazgató-választmány. 
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KATH. KÖZTE VEKEN YSEG 
és 

Egyesületi Élet. 
Felhivás 

Keresztény Szövetkezeteinkhez. 
Az ujabb időben dicséretes mozgalom indult meg 

hazánkban is a szövetkezeti ügy terén és nagy számmal 
keletkeznek mindenféle keresztény alapon álló önsegélyző, 
fogyasztási, gazdasági szövetkezetek a keresztény nép 
anyagi érdekeinek védelmére, anyagi helyzetének .elő-
mozdítására. 

Keresztény szövetkezeteink azonban sajnosan érzik 
ugy működésükben, belső ügykezelésünkben, mint külö-
nösen az árubeszerzés terén egy vezető, ellenőrző Orszá" 
gos Szövetkezeti Központ hiányát, mely szövetkezeteink-
nek egységes szervezetet adna, mely szövetkezeteinket 
működésükben vezetné, irányítaná, részükre minden tekin-
tetben hathatós segítséget, támogatást nyújtana. 

Keresztény szövetkezeteink s a keresztény szövet-
kezeti ügy minden barátja tudja és érzi hogy, csak egy 
Országos Keresztény Szövetkezeti Központ segélyével lehet 
az oly örvendetesen megindult szövetkezeti mozgalmat 
állandósítani, annak gyümölcseit a keresztény nép számára 
biztosítani s ezt az üdvös mozgalmat az egész országra 
kiterjeszteni. 

Isten nevében kezdjünk hozzá tehát ehez a munká-
hoz és alakítsuk meg mielőbb a Keresztény Szövetkezetek 
Országos Központját. 

Jöjjünk össze mindnyájan tanácskozásra s megbe-
szélve ügyeinket, tanácskozva a módozatok felől, közös 
erővel, közös lelkesedéssel hozzuk létre e nagy művet, 
melyből áldás és haszon fog háramlani Magyarország 
keresztény népére. 

Az értekezlet folyó évi február hó 16-án délután 4 óra-
kor lesz a Budapesti Katholikus Kör dísztermében (IV., 
Molnár-utcza 11. sz.). Az értekezletre tisztelettel meghívjuk 
Magyarorszag minden keresztény alapon álló szövetkezetét. 

Minden szövetkezet válaszszon mielőbb e nagygyű-
lésre megbízottakat, kik az értekezleten a szövetkezetet 
képviselni togják s a megbízottak részére állítson ki az 
igazgatóság czégjegyzésével ellátott megbízó-levelet, meg-
bízottai nevét pedig küldje be mielőbb a Budapesti Ka-
tholikus Kör irodájához. 

Azon szövetkezeteink pedig, melyek megbízottak 
által nem képviseltethetik magukat az értekezleten, igaz-
gatósági ülésükben mondják ki, hogy hozzájárulnak a Ke-
resztény Szövetkezeti Központ megalkotásához, elfogadják 
ennek alapjául a mellékelt tervezetet s e határozatukat 
írásban küldjék be ugyancsak a Budapesti Katholikus Kör 
irodájához. 

A keresztény szövetkezeti ügy jövőjének, haladásá-
nak, felvirágzásának egyik nagyfontosságú ügyéről van itt 
szó. Ez ügy edes mindnyájunké, kik igaz barátai vagyunk 
a keresztény rs'épnek, a kik óhajtják népünk boldogulását, 
anyagi helyzetének javulását. Karolju.-: föl tehát ezt a 
fontos ügyet mindnyájan igaz lelkesedéssel és közös 
erővel, közös akarattal vigyük a megvalósulás elé. 

Isten velünk ! 
Budapest, 1899. január 29. 

Gróf Zichy Aladár, 
orsz. képviselő, 

a vajtai ker. fogyasztási szövetkezet, elnöke. 

Tervezet. 

1. §. A magyarországi keresztény és keresztény 
alapon álló hitel- és fogyasztási szövetkezetek szövetségbe 
lépve, egymással országos központot alakítanak. 

2. §. A központ czime: „A magyarországi keresz-
tény és keresztény alapon ál'ó hitel- és fogyasztási szövet-
kezetek országos központja." 

3. §. Az országos központ tagja lehet minden ma-
gyarországi czégjegyzett keresztény .vagy keresztény alapon 
álló hitel- és fogyasztási szövetkezet, mely az országos 
központhoz csatlakozik s annak fentartására évente 15, 
azaz tizenöt forintot fizet. 

4. §. Az országos központ feladata: a keresztény 
szövetkezeti ügyet előmozdítani, uj szövetkezetek alaku-
lását elősegiteni, a meglévő és csatlakozott szövetkezeteket 
működésükben vezetni, irányítani, a fogyasztási szövetke-
zetek árubeszerzését :közvetíteni. 

E végből : 
a) a központ, kiküldöttei által utmutatást ád a 

szövetkezeteknek az ügyvitel vezetésére, a leltár, a zár-
számadások, a mérleg elkészítésére; 

b) a központ, kiküldöttei által képviselteti magát a 
csatlakozott szövetkezetek közgyűlésein ; 

c) a központ gondoskodik a fogyasztási szövetkezetek 
árubeszerzési forrásairól s az árubeszerzést közvetíti ; 

d) mindennemű tanácscsal, felvilágosítással szolgál a 
hozzáforduló szövetkezeteknek. 

5. §. A központhoz csatlakozó szövetkezetek évente — 
lehetőleg a kath. körök orsz. szövetségének nagygyűlésével 
egyidejűleg — nagygyűlést tartanak. 

A nagygyűlésen minden csatlakozott szövetkezet két 
taggal képviseltetheti magát. 

6. §. A nagygyűlés választja három évre közfel-
kiáltással vagy titkos szavazás utján szótöbbséggel: a 
központ elnökét, alelnökét, igazgatóját és a hat tagból 
álló intéző-bizottságot, kik valamennyien minden díjazás 
nélkül teljesítik tisztüket. 

7. §. Az elnökség és az intéző bizottság vezeti a 
központ ügyeit, szervezi a központi irodát, veszi fel a 
fizetéses hivatalnokokat s működéséről részletes jelentést 
terjeszt az évi nagygyűlés elé. 

Az intéző-bizottság évnegyedenként legalább egyszer 
ülést tart. 

8. §. Az intéző-bizottság végrehajtója s a központi 
iroda vezetője az igazgató, a ki .tőnöke a fizetéses hivatal-
nokoknak, és alkalmazottaknak, végzi a levelezéseket, irodai 
teendőket, kezeli a központ pénztárát, kijelöli a vidéki 
kiküldöttek útját és végrehajtja az intéző-bizottság ren-
delkezéseit. 

IRODALOM. 
Előszó 

a „ Jézus Krisztus, isteni Megváltónk élete11 cz. könyvhöz. 

Isteni Megváltónk életét négy evangelista foglalta 
irásba. Ámde e sz. írók könyveiket akként szerkesztették, 
hogy az előadott tárgyak, az előadási mód és >az esemé-
nyek sorrendje tekintetében nem csekély különbséget 
tüntetnek elénk. Innét van az, hogy az evangéliumokat 
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ügy, amint vannak, átolvasva, Üdvözitőnk életének tiszta, 
világos és a történeti egymásutánt is feltüntető képét nem 
nyerhetjük, sőt a kinyilatkoztatás ellenségei azokban még 
különféle ellenmondásokat is véltek fölfödözhetni. 

E körülmények a kereszténység kezdetétől fogva 
egész napjainkig számos keresztény irót arra indítottak, 
hogy a négy evangéliumot, a történeti sorrendet is lehe-
tőleg megállapítva, egygyé olvaszszák, hogy ily módon 
kitűnjék egyrészt, hogy az evangélisták egymással nem 
ellenkeznek, hanem egymást csak felvilágosítják és kiegé-
szítik, másrészt pedig, hogy Üdvözitőnk életének egyes 
mozzanatai történeti egymásutánban gördülvén le szemeink 
előtt, annak világos, egyöntetű, harmonikus képét nyer-
hessük. 

Ilynemű eredeti és teljes mű a magyarban tudtom-
mal eleddig, legalább a mi századunkban, még nem 
jelent meg. Néhai Schirgl Endre, esztergomi kanonok 
ugyan az ötvenes évek elején adott ki egy hasonló mű-
vet, de ez, hogy egyébb hiányait ne emlitsük, csonka 
maradt, kimaradván belőle Krisztus Urunk életének leg-
meghatóbb szaka, a kínszenvedés története. Elhatároz-
ta n tehát, minthogy a biblikus téren már közel három 
évtizeden át szakszerűen működöm, hogy Isten segit-
ségével a magyar közönség számára is szerkesztek oly 
müvet, mely egyrészt a négy evangelium teljes szöve-
gét egygyé forrasztva tartalmazza, és pedig időrendben, 
másrészt pedig a szent szöveget magyarázó jegyzetekkel 
is el legyen látva. 

Hogy Üdvözítőnk életének folyása teljes világos-
ságban álljon előttünk, azt különféle időszakokra osztot-
tam. A támpontokat e tekintetben főképp sz. János evan-
géliuma szolgáltatta, mely szerint ugyanis Krisztus Urunk 
nyilvános életébe négy húsvét esett, s melyben ezenfelül 
még két más ünnepről is tétetik említés. A többi evan-
géliumokban ily világos támpontokat hiába keresünk. 
Eszerint tehát meg volt adva a keret, melybe a többi 
három evangelium tartalma is beillesztendő volt ; hogy 
ezeknek minő részei minő év- vagy időszakba illesztendők, 
csak az evangéliumok szorgos egybevetéséből volt meg-
állapítható. 

Az evangeliumi szöveg egybeállításánál általában a 
Tárkányi által átdolgozott Kaldi-féle magyar fordítást 
követtem, ettől azonban számos helyen eltértem nemcsak 
nyelvészeti, hanem exegetikus okokból is. A négy evangelista 
szövegét akként olvasztottam egybe, mintha mind a négy 
evangelium szövege csak egy evangelista tollából került 
volna ki, az egyes szakaszok homlokzatán megjelölvén 
az evangéliumok azon helyeit, melyekből azok egybe-
állítva lőnek. 

Minthogy e müvet a nagy közönség számára szer-
kesztettem, azért a szent szöveget alája helyezett számos 
magyarázó jegyzettel is elláttam. 

A könyv végére tartalomjegyzéket csatoltam, feltün-
tetvén az evangélisták azon helyeit is, melyekből az egyes 
tárgyak összeállítva lőnek. Ily módon az, aki a vasár-
napi és ünnepi evangeliumi szakaszokat a parallel helyek-
kel egybeolvasztva akarja ismerni, könnyen megtalálhatja 
azokat jelen műben ; csak azt kell néznie, hogy • evan-
geliumos könyvében az illető szakasz melyik evangelista 
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és evangeliuma melyik helyéből lőn véve, s ezt aztán e 
mű tartalomjegyzékében fölkeresnie, az ott látható lap-
szám megmondja aztán, hogy a kivánt tárgy hol található. 

Az egész szentírás az Isten szava, istenileg ihletett 
férfiak által megírva. Az evangéliumokban meg az Isten 
Fia, a világ világossága,x) egész közvetlenséggel szól 
hozzánk, személyesen hirdetvén itt nekünk lelki tökéle-
tességünket s örök üdvünket czélzó fönséges, isteni tanait. 
Az evangéliumok ezenfelül rajzolják isteni Megváltónk 
bámulatra ragadó, páratlan éietszentségét, csodáiban meg-
nyilatkozó isteni hatalmát és rendkívüli kegyességét, vala-
mint a bűnös emberi nem megváltását eszközlő, megha-
tóbbnál meghatóbb jelenetekkel teljes kínszenvedését és 
halálát is. 

Ily drágabecsü tartalommal birván a szentirá®, nem 
csoda, ha az, s különösen az evangéliumok a keresztény 
egyházban mindenha a legnagyobb tisztelet tárgyai valá-
nak. Igy Niceában, az első egyetemes zsinaton egybegyűlt 
zsinati atyák gyülekezetök legkiválóbb díszhelyével az 
evangéliumokat tisztelték meg, egy drága szőnyegekkel 
borított trónra helyezvén azokat; mert ugy tekintették az 
evangéliumokat, mint magát Krisztust, ki azok által lát-
hatólag foglal helyet gyülekezetükben. E példa a követ-
kező zsinaton utánzásra talált. Hajdan, midőn megcsendült 
a szerpap ajakán az evangelium szava, azok, kik fejükön 
koszorút vagy egyéb ékszert viseltek, azt azonnal leve-
vék ; az evangelium végeztével pedig először a püspök, 
azután a papság, s végül az egész nép tiszteletteljesen 
megcsókolák az evangeliumos könyvet. Ez utóbbit teszi 
jelenleg is a miséző pap ; a hivek pedig tiszteletök jeléül 
az evangéliumra felállanak, s ünnepélyes mise alatt a 
szerpap az evangéliumot tartalmazó köüyvet tömjénnel 
füstöli meg. Esküt azelőtt szintén a szent evangéliumra 
tettek a katholikusok. 

Az Isten igéje iránti tiszteletből történt í z is, hogy 
régente, midőn még könyvnyomda nem volt, a szentiratok 
másolatai a legnagyobb gonddal lőnek nem annyira irva, 
mint inkább rajzolva, nem ritkán arany és ezüst betűk-
kel is; a könyv homlokzatát és széleit pedig képek s 
egyéb diszitmények ékesiték. A tokok, melyekbe a ke-
resztények a szentírást helyezték, nagybecsű tartalmuk-
nak megfelelőleg aranynyal, ezüsttel, gyöngyökkel és 
drágakövekkel lőnek diszitve. Az első századok keresz-
tényei az evangéliumokat kis alakban folyton magukkal 
hordozák, sőt még a halálban sem akarván azoktól meg-
válni, velők kívántak eltemettetni. 

A szentírás iránti kiváló tisztelet azonban nemcsak 
ily külső jelekben nyilatkozott meg hajdan, hanem, és 
pedig főképp, annak szorgalmas használatában is. A szent-
írás buzgó olvasása, tanulmányozása és tartalma fölött 
való elmélkedés tekintetében nemcsak papok és szerzete-
sek, hanem a világi hivek is, férfiak ugy, mint nők, ver-
senyeztek egymással. Már a gyermekeknek is a szentírás 
bizonyos részeit be kellett tanulniok. A felnőttek között 
pedig éppen nem volt valami nagy ritkaság, ha valaki az 
egész szentírást fejből tudta. 

A szentírás buzgó olvasása s tanulmányozására pe-

!) Ján. 8, 12. 
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dig az ősi keresztényeket, a tiszteleten kivül, annak rend-
kívüli haszna serkentette. Meg voltak ugyanis győződve, 
hogy a szentírást olvasva, a végtelen bölcseségü és szent-
ségü Istennel társalognak, s hogy ennélfogva e társalgás 
számukra is csak az igaz bölcseség és életszentség drága 
gyümölcseit teremheti. , i m a scientiam scripturarum, et 
carnis vitia non amábis,u mondja szent Jeromos is. A 
szentírás lankadatlan buzgalmu tanulmányozása juttatta a 
szentatyákat is a tudomány és életszentség azon magas-
latára, melyről felénk ragyognak. Hány tévelygő elme és 
a bűn ösvényén kalandozó sziv lőn a szentírás olvasása 
által a keresztény hitnek és erénynek megnyerve! Példa 
gyanánt szolgáljon itt csupán Tatián, szent Theofil, szent 
Jusztin, szent Hilár, szent Ágoston és La Harpe, Voltaire 
egyik legnagyobb bámulója. 

Aranyszájú szent János mondja: „Nem azért adat-
tak nekünk a szentiratok, hogy azokat csak könyvekben 
birju', hanem, hogy sziveinkbe is véssükKeresztény őseink 
az Aranyszájunak ez aranyszavait meg is szívlelték, s 
azért nem is csoda, ha ők a szent vértanuk, hitvallók, 
szüzek s egyéb szentek millióival gazdagították a szép 
mennyországot. 

Utánozzuk mi is őseink e nemes példáját, s legalább 
az evangéliumokat, melyeket a jelen könyv egygyé for-
rasztva tartalmaz, szorgalmasan s tanulékony lélekkel 
olvassuk. Légy pap vagy világi, gazdag vagy szegény, 
tudós vagy egyszerű ember, férfi vagy nő, agg vagy fiatal 
ennél becsesebb és hasznosabb olvasmánynyal elmédet és 
szivedet nem foglalkoztathatod. Hisz Annak oktató ajkai 
beszélnek itt hozzád, ki az evangélisták megjegyzése 
szerint „telve vala bölcseség g el2) és igazsággal3), s kiben, 
mint a nagy apostol mondja, „a bölcseség és tudvmmy 
minden kincsei rejlenek ;u 4) az a hatalmas Isten szól itt 
hozzád, kinek egy szavára a vakok látnak, a süketek 
hallanak, a némák beszélnek, a betegek meggyógyulnak, 
az ördöngösök a gonosz lelkektől megszábaduinak, a hol-
tak feltámadnak, a viharok elcsendesednek, a tenger bősz 
hullámai lecsillapulnak; kinek halálakor az egész termé-
szet gyászba borul, elsötétedik a nap, megrendül a föld, 
a kősziklák megrepednek, a sírok megnyílnak és a hol-
tak életre kelnek; ki kezeit áldásra emelve, a világ nem-
zetei a pogányság és barbárság zsibbasztó kötelékeiből 
kibontakozva, a keresztény hit és czivilizáczió szivet lelket 
nemesítő áldásainak élvezetére ébrednek ; kinek ítélőszéke 
előtt maholnap meg kell jelennünk mindannyiunknak ; 
kinek szavát, mint ő maga mondja, egykor mindnyájan, 
kik a sirokban vannak, meghallják, és előjönnek, kik jót 
cselekedtek, az élet feltámadására, akik pedig gonoszt 
cselekedtek, az Ítélet feltámadására5) 

Örömmel olvassuk és hallgassuk, s lelkiismeretesen 
tartsuk meg tehát az édes Jézusnak, a mi isteni Meste-
rünknek üdvigéit; hisz maga mennyei Atyánk szivünkre 
köti ezt, mondván : „Ez az én szerelmes Fiam, kiben ked-
vemet leltem, őt halgassátok !" :

6) 
Győr, 1898. Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának 

ünnepén. Dr Balits Antal. 
2) Luk. 2, 40. « : 
3) Ján. 1, 14. 
4) Kolossz. 2, 3. 
5) Ján. 5, 28. 29. 
6) Máté 17, 5. 

V E G Y E S E K . 
— Rómából érkezett tudósítás szerint a böjt végére 

tervezett pápai consistorium határozatlan időre elhalasz-
tatott. Betöltendő 14 bíbornoki állás. Egyik másik betöl-
tése nehézségekbe látszik ütközni. 

— Yaszary Kolos bibornok herczegprimás és eszter-
gomi érsek ur nagyböjti főp. körlevele megjelent s a legm. 
Oltáriszentség tiszteletéről szól. A III. sz. főp. körlevél további 
tartalma a következő : A S. Rit. Congr. határozata, melylyel 
ő szentsége a pápa jóváhagyása mellett, az esztergomi fő-
megye számára Jézus szentséges szivének a marseillei és 
autuni megyék számára mult évben jóváhagyott litániáját, 
illetve annak nyilvános használatát engedélyezi minden vál-
toztatás eltiltásával. (Az erdélyi egyházmegye is most kapta 
meg ugyanezt az engedélyt.) A budapesti oltáregyesült a 
papság pártolásába ajánltatik. Intézkedés a bőjtölés rendjéről 
az eddigi dispensatio fenntartásával. Személyzetiek : A Lacken-
bacher-féle alap utazási ösztöndíjáért pályázat. 

— Yissza az Istenhez ! Szép köszöntő beszédet 
mondott ifjabb gróf Zicliy János a nemzeti kaszinó 
Széchenyi-lakomáján. Az idealizmust, az ideálok tiszteletét 
dicsérte, magasztalta, ajánlotta. Erre a Sursum cordára 
valóban nagy szükség van mostanában. Csakhogy az ideá-
lizmusban fel kell menni, fel egész az ideál és ideálok 
forrásáig, az Istenig és bátran kell hangoztatni Magyar-
ország biboros prímásával a fődolgot, az Istenhez való 
visszatérést. Isteni félelem és tisztelet nélkül az emberből 
állatok és ördögök válnak, kik pokollá teszik tombolásaik 
területén ezt a jobb sorsra teremtett szegény földet. 

— Minden bajnak oka az önzés. Ellenben társa-
dalmunk minden bajára általános egészségesitő szer az 
önzetlen szeretet, vagyis az igazi jóakarat. A pogány világ 
ethikai lényege, az öűzés uralma. Ellenben a keresztény 
vallás, még pedig az igazi, a katholikus vallás, az önzet-
lenség egyedüli menedéke és legtökéletesebb iskolája az 
önzetlen, igazi felebaráti szeretetnek. Nehagyd el magad 
és segits felebarátodon : ez a keresztény vallás, az a kath. 
egyház csodaerejű jelszava, melyre az van irva mindenki 
számára buzdításul : „in hoc signo vinces." Ennek a szellem-
nek tett szolgálatot s tört utat Csanád püspöke, ft. Desseivffy 
Sándor ur, midőn a szocziálizmus felé hajló emberek közt 
400 hold szántóföldet parczelláztatott bérbeadás végett. 
Azoknak is lesz hol fejőket lehajtani, neki is megmarad a 
szakadatlan jótevés folytonos alapja, a földbirtok. 

— Magyar zarándokok a szentatyánál, A görög 
katholikus magyarok országos bizottsága ez év tavaszán 
akarta a görög katholikus magyarság hódolatát bemutatni 
a pápa előtt. Minthogy azonban a görög katholikus ma-
gyar népesség túlnyomó része földmivelő s a munkaidő 
kezdetén nem maradhat el hazulról, a hajdu-dorogiak arra 
kérték az országos bizottságot, hogy a zarándoklást hal-
lassza el októberig. Az országos bizottság azért a zarán-
doklást októberre halasztja. A zarándoklásra jelentkezni 
lehet mindaddig, mig a zarándoklás határnapját az orszá-
gos bizottság külön nem tudatja. 

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

? ii 
Budapest, 18S9. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
Ô T Y E N N t O L C Z A 

Budapesten, február 15. 13. 

D A L M I ES I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R Â T 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1899. 

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

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

TARTALOM. Vezér eszmék és Tanulmányok. Az Oltári Szentség tiszteletéről. Egyházi Tudósitások. E r d é l y i e g y h á z m e g y e : 
Főpásztori tanitás a hivekhez a nagyböjti idő üdvös használatáról. — S z a t m á r : Visszatekintés egy püspöki élet tiz évére. — 

Tárcza. — Kath. Nevelés- és tanitásügy. — Irodalom. — Vegyesek. 

AZ OLTÁRI SZENTSEG TISZTELETERÓL. 
— 0 enija, a bíboros hgprimás és esztergomi érsek, ur 

nagyböjti főp. tanítása. — 

Quadraginta dierum ieiunio nobis statas et 
solemnes ferias ingressuri, quibus non t an tum 
„praesidia militae Christianae inchoamus",*) verum 
etiam „ipsius Yenerabilis Sacramenti celebramus 
exordium," 2) ab eo fandi scribendique primordia 
capere iuvat, qui caritatis victima factus „divitias 
divini sui erga homines amoris velut effudit" 3) 
atque in Eucharistiae Sacramento, „de quo san-
ctitas et pietas sumpsit omne principium," 4) 
vivum aeque suae gratiae fontem, omni dnlcedine 
redundantem atque insigne suae in nos amoris 
memoriale reliquit. Memoriale inquam mirabile 
et stupendum, suave, tutissimum ac super omnia 
pretiosum, in quo „innovata sunt signa et 
mirabilia immuta ta" 5): in quo habetur „omne 
delectamentum et omnis saporis suavitas" :6) in 
quo, semper vivens ad interpellandum pro nobis 
Auetor fidei ac consummator, nobiscum est — 
rata promissione — „usque ad consummationem 
saeculi." 7) 

*) O r a t . in impos . ein. 
2) Séc ré t a Missae fer . I V . cin. 
3) Cone. T r id . sess. 13. cap. 12. 
4) Sécré ta Mis9. fer . Y . h e b d . I I I . Q u a d r a g . 
5) Ecc l . 36. 6. 
6) Sap . 16. 20. 
7) M a t t h . 28. 20. 

Deficiunt profecto verba, omnisque hebescit 
humanae mentis acies in t an t i Sacramenti 
dignitate ; nec ullis verbis vei leviter exprimere, 
ullisque cogitationibus vel a longe assequi 
possumus ineffabilem hanc atque immensam cari-
ta tem, qua Dominus ac Redemptor noster aman-
tissimus, de hoc mundo ad coelestem Pa t rem 
discessurus, sanetissimum sui Corporis et San-
guinis Sacramentum insti tuit , nobisque sub panis 
vinique speciebus in eibum potumque reliquit. 
Cuius admirabilis Sacramenti inst i tut ione „miseri-
cors ac miserator Dominus, memóriám faciens 
mirabilium suorum": 8 ) illud inexplicabili consilio 
perfecit, ut qui de sinu Patr is descendens, in 
terras ad nos redimendos venerat , sua nos prae-
sentia numquam desti tueret , atque in coelos 
tandem rediturus numquam a nobis discederet, 
imo omnibus vitae diebus usque ad saeculi 
consummationem cum fidelibus suis essset, eosque 
ut laboriosum humanae vicissitudi.nis iter sustinere 
possint, suo Corpore et Sanguine aleret, nut r i re t 
atque instauraret . 

Hinc merito cum S. Augustino fateri et ex-
clamare debemus, tales ac t an tas a Christo Jesu 
infinitae suae erga nos bonitat is et amoris divitias 
per hoc fidei Mysterium praeberi, ut „cum sit 
omnipotens plus dare non possit, cum sit sapien-

' t issimus plus dare nesciat, cum sit ditissimus 
s) P s . 110. 4. 

13 
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plus dare non habeat." 9) Omnium proinde Sacra-
mentorum hoc est praestantissimum, nam divinae 
etiam omnipotentiae, sapientiae, boni ta t i et opu-
lentiae terminos ponit. i ta quidem, us nihil eo 
maius, nihil s^lubrius, nihil mirabilius, nihil 
omnino sanctius habeat Ecclesia. Quod augus-
tissimum Sacramentum etiamsi cum reliquis 
commune habeat „Symbolum esse rei sacrae, et 
invisibilis gratiae formam visibilem:" 10) tr ibus 
tamen sibi omnino propriis et singularibus ita 
excellit, ut nullum aliud Sacramentum cum eo 
vel dignitate vel fructu comparari possit. Alia 
siquidem sacramenta vim habent conferendi 
gratiam ; in Eucharistia exstat ipse Auctor omnis 
gratiae et sancti tat is ; in reliquis sacramentis 
mater ia perstat, nec ullam ex formae verbis 
mutat ionem subit, sed „post consecrationem panis 
et vini, conversio fit totius substantiae panis in 
substantiam Corporis Christi Domini, et totius 
substantiae vini in substantiam Sanguinis eius, 
quae conversio convenienter et proprie a s. 
catholica Ecclesia t ranssubstantiat io est appel-
lata." Denique caetera sacramenta usu ipso 
perficiuntur et desinunt, hoc vero Eucharistiae 
Sacramentum permanens est inst i tutum, nam in 
hostia a sacerdotibus ri te consecrata Christum 
Jesum verum Deum, verumque hominem exstare 
profitemur cum Matre Ecclesia „Spirito sancto 
illi omnem veritatem in dies suggerente." 12) Et 
quoniam Sanctissimi huius Sacramenti multo 
plures, quam aliorum usus a nobis fieri, multo-
que uberiores ex eo quam ex aliis fructus percipi 
possunt. id circo excelsae Sacramenti huius 
Maiestati par necesse est, respondeat profunda 
veneratio amorque in dies magis incensus, ex fide 
viva profectus. 

Hinc Venerabiles Fra t res! consilium Dei 
miserentis profunde venerantes et investigabiles 
bonitatis eius divitias toto corde magnificantes, 
hue omnia studia redintegratis interdum, prae-
sertim vero tempore Quadragesimae animorum 
viribus, convertite ut Augustissimum Jesu Christi 
Sacramentum. ubi „omnis plenitudo divinitatis 
corporaliter inhabitat ," 13) débita ab omnibus 
religione colatur, custodiatur. t ractetur , admini-
stretur et percipiatur: ut i ta „quod est nobis 

,J) Ti-act. 48. in Joann. 
10) Cone, Trid. sess. 13. cap. 3. 
11) Cone. Trid. sess. 13. cap. 4. 
i a) Cone. Trid. sess. 13. Deer de Euch. Sacr. 
13) Colons. 2. 9. 

in praesenti vita mysterium, fiat aeternitat is 
auxilium." l i) 

Quod si feceritis, sanctaque uti decet sancte 
tractaverit is , sentietis profecto vobis sacerdotale 
ministeriurn et curiale officium non allevari solum, 
sed etiam optatis fructibus abuudare in fidelibus 
vestris curiatis. Nihil enim nec publice, nec 
privat im tam potest proficere, quam si populi 
christiani alantur et acuantur studia in Sacra-
mentum admirabile, quod maximum est fidei 
mysterium, pacis vinculum et unitatis, caritatis 
vero omnisque boni fons perennis. Pietatem igitur 
et ardorem religionis erga Eucharistiam San-
ctissimam, fidelium cordibus velut insitam, ne-
cesse est ut multis modis excitemus, ad germa-
nam Christi cari tatem fovendam, ad tranquillam 
in iustit ia pacem tuendam, ad animosque hominum 
invicem iungendos eo mutuae benevolentiae bono, 
quo omnes hisce praesertim rerum novarum 
temporibus vel maxime indigemus. Senescente 
perinde saeculo, vestra Filii desideratissimi ! fides 
ardensque in divina Jesu Eucharistici mysteria 
pietas nequaquam consenescat, imo eo semper 
fioreat vigore, qui silvescentibus licet huius saeculi 
in détériora ruentis huminum moribus, hanc 
religionem in fidelium vestrae curationi commis-
sorum pectoribus fors iam languentem excitare, 
revirescentem autem ad lectissimorum fructuum, 
quippe „honoris et honestatis" 15) matur i ta tem 
provehere valeat. Ex hac procul dubio mysteriorum 
Dei dispensatorum, vestra nempe laboriosa navi-
ta te ac studio ardente, quum tan ta huic Sacra-
mento inest vis, ut fructus inde manent uberes, 
fructus nimirum arctioris inter fideles caritatis, 
vi vidions fidei laudisque in omni vir tute excel-
lentis, pronum est mundo, exeunti quippe et 
proxime ineunti saeculo, totique humano generi, 
laboriosa aegritudine fesso ac aerumnis undique 
cincto, fausta quaeque et optima ominari, ut 
scilicet Christi vita, in omnibus qui Christiano 
nomine gloriantur, manife&te'ur. Eo siquidem fine 
ex ipsius Christi sententia, Eucharistia insti tuta 
est, ut fideles propter ipsum vivant,16) utque inter 
„eius membra numerentur , cuius Corpori et 
Sanguini communicant." 1 ) 

Quo vero id hac in re sequatur, quod valde 
ex voluntate optamus et ominamur, bonaque 

14) Postcomm. Sobb. post fer. IV". Cin. 
15) Eccles. 24. 23. 
l ö) Joan. 6. 58. 
17) Postcoaam. Sabb. post Dom. III. Quadrag. 
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initia similes exitus habeant, adiutricem opem 
adhibete etiam piarum confraterni ta tum, quibus 
ab Eucharisticis fastis nomen datum est prae-
sertim vero illius, a Perpetua Adoratione nuncupatae, 
quae decern abhinc lustris in ditione Belgica, 
quippe Bruxellis orta, exindeque profecta totum 
fere peragravit iam orbem ter rarum ac in omnes 
propemodum nationes diffusa effectrix est, ut 
latens in ss. Sacramento Jesus Eucharisticus, 
solemni perpetuaque adoratione ab oriente usque 
ad occidentem cunctis diebus sine intermissione 
impensius colatur: spiritus gratiae et precum 
latius diffundatur, studia divinae Eucharistiae, cuius 
frequentior fit visitatio et receptio, magis usque 
eres cere et fervescere incipiant. 

Hanc proinde sodalitatem, salutares in animis 
fidelium fructus producentem vehementer commen-
dantes, nulli dubitamus quin in ea propaganda 
par nostrae commendationi et exspectationi vestra 
pietas actionum respondebit. 

Ea autem in cogitatione versantes, non satis 
laudibus honestare possumus pium nonnullorum 
religionis fervore praestant ium virorum matro-
narumque studium, qui nuper in coetum coeuntes 
id sibi fecerunt propositi, ut in mitioris saeculi 
auspicium novum st rueretur in metropoli regni 
templum, de perpetua adoratione nnncupandum et 
piae Elisabeth Reginae nostrae simul memoriae 
dicandum. 

Si quid igitur boni, si quid eximii in l imine 
morientis moxque resurgentis saeculi praestare 
decet, efficite quaeso Venerabiles Fratres, ut 
fideles, per vos excitati, rem hanc sua molitione 
sat arduam, nobilitate tarnen praeclaram succollent, 
obulosque hunc in finem suos dependere satagant, 
amplissimo monimento consecrantes aeque pietat is 
suae atque religionis memóriám. 

Interim Venerabiles Fra t res ! quum finem 
iam imponere scriptioni urgeat ratio, sublatis 
in coelum oculis Deum enixe rogamus, ut 
tant i Sacramenti pietatis religionem in dies 
magis augere, illumque velit in penetralibus 
nostris accendere divinum ignem, quem Jesus in 
t e r ram mit tere venit, quique incalescens unice 
potens est fidelium animos coelesti robore firmare, 
virtutibus imbuere atque efficere ut iusti iusti-
ficentur adhuc et in finem usque perseverent; 
peccatores conver tantur ; tepidi exardescant; ini-
mici conterantur et reconcilienter ; mala omnia 
fugiant ; bona cuncta etiam in patr iam nostram 

procédant, sicque omnes, quos idem genus et 
patr iae amor coniunctos tenet, inveniamur „in 
fide stabiles, in opere efficaces," 18) et quod 
omnium caput est : „pietate concordes." 19) 

Strigonii 7. febr. 1899. Claudius, 
Card. AEppus. 

Erdélyi egyházmegye. Főpásztori tanitás a hívek-
hez a nagyböjti idő üdvös használatáról. — 

Krisztusban Szeretett Hiveim ! 
A nagyböjti idő üdvös használatáról akarván szólani 

hozzátok, segítségemre jön az Evangelium, mely ezen sz. 
idő első napjaiban szemeink elé állítja isteni Megváltón-
kat a zord pusztában, hol 40 nap és 40 éjjel böjtölt. 
Miért böjtöl oly rendkívüli szigorú módon 0 , ki már a 
jászolban kezdette meg szigorú böjtjét és folytatta azt 
nap-nap után 30 éven át szenvedve folytonosan az éhség 
és szomjúság kínjait ? Ennek okát világosan megadja 
Jézus Kr. egy későbbi szavában, beszélvén a gonosz lel-
kek egy különös fajáról, „mely ki nem mehet, hacsak nem 
imádság és bőjtölés által.* (Márk 9. 22.) 

Ezen gonosz lélek hatalmasan működik az emberi-
ségben és a kárhozottak legnagyobb részét ő sodorta és 
sodorja a feneketlen mélységbe. Es miért oly hatalmas ? 
mert erős munkatársa van magában az emberben, ennek 
testiségében, telhetetlen érzéki vágyaiban. 

Ki nem tapasztalta önmagában a folytonos harezot, 
melytől maga sz. Pál sem volt ment és melyről igy pana-
szol: „a test a lélek ellen kiván, a lélek pedig a test 
ellen ; mivel ezek egymással ellenkeznek, hogy ne cselekedjé-
tek mind, a mit akartok(Gal. 5. 17.) Lelkünkben egy 
benső szózat int és figyelmeztet azon útra, mely a menny-
ország felé vezet. Lelkiismeretünk szózata ez. De bensőnk-
ben még egy másik szózata is jelentkezik, mely szenve-
délyeink követését ajánlja, parancsolja. A testnek szózata 
ez, mely az érzéki vágyak teljesítését sürgeti, a lélek 
üdvével mit sem törődvén. A paradicsomi kigyó szava ez, 
mely most is súgja : „Egyetek a tiltott gyümölcsből 
Tőlünk függ, hogy mely szózatnak engedjünk, de ezen 
engedéstől vagy nem engedéstől függ egyszersmind bol-
dogtalan, vagy boldog örökkévalóságunk. 

Az igazi keresztény nagyon jól tudja, melyik szózat-
nak fog engedni, mert szivében visszhangzik Jézus Krisz-
tusnak intése : „A ki utánam akar jönni, az tagadja meg 
magát11 (Mát. 16. 24.) mi annyit tesz, hogy a ki örök 
üdvösségét el akarja érni, az ne hallgasson a test szóza-
tára, a testi vágyak szavára ; ne kövesse a testi gyönyörök 
kivánatait, mert ezek csalhatatlanul a kárhozat mélyébe 
rántják őt, — hanem nézzen az ég felé, hol örök jólét, 
örök boldogság vár testre, lélekre, Jia lemondván az 
istentelen sé gr ől és a világi kiváns ág okról, józantd, igazán 
és ájtatosan élünk e világon, várván a boldog reménysé-
get, a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsőségének eljöve-
telét, ki önmagát adta érettünk, hogy megváltson minden 

18) Or. sup. fer. IV. hebd. II. Quadrag. 
19) Postcomm. Sabb. s. 
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gonoszságtól és magának kedves, tiszta népet készitsen 
(Tit. 2. 12). 

A lelkek 6000 éves története arra vall, hogy az 
imával egybekötött böjt a leghathatósabb eszköz az érzéki-
ség legyőzésére. 

Tudjuk, hogy még a legvadabb állatokat is böjttel 
szeliditik és megszelídülnek. Ep ugy veszitik vadságukat 
az emberben az érzéki vágyak, ha ételben, italban, alvás-
ban, mulatozásban elvonjuk magunktól nem csak a fölö-
sét, de gyakran még a szükségeset is. 

Szent igaz a böjtnek ama hatása, melyet az Egy-
ház a nagyböjti sz. misékben magasztalva ismétel: „Örök 
Isten! ki a testi böjt által a vétkeket elnyomod, a lelket 
fölemeled, erényt adsz és jutalmatA böjt csakugyan 
a vétkek halála, az erénynek élete ; békét szerez a test-
nek, erőt a léleknek; védbástyája a tisztaságnak és 
szeméremnek, hatalmas vára az életszentségeknek. Nem 
igen árt a gonosz lelkek összes csalárdsága annak, ki 
józanul él és böjt által megtöri érzékiségének féktelen-
ségét. 

Jól mondja egy sz. atya, hogy Ádám megőrizhette 
volna a paradicsomot egy kis bojt árán, de elveszté azt 
a tiltott gyümölcs utáni vágy folytán ; Noët a böjt men-
tette meg a bárkában, mig a mértékletlenség fullasztotta 
el az egész világot a vizözönben ; Sodomát szinte az étel-
ben-italban való bőség vitte szörnyű vétkeire és hozta 
rá a tüzes kén-esőt ; Mózes a 40 napi böjt után látta 
meg Isten szinét Sina hegyén, és ugyanazon időben a 
hegy tövén bálványozásra vetemedett Izrael népe a mér-
tékletlen evés ivás miatt ; keresztelő sz. Jánost a bojt 
tette oly nagygyá. Heródest pedig a sok ital tette János 
gyilkosává". ('Pet. Chrysolog.) 

Ugyan ezen sz. püspök mondja, hogy a böjt az 
emberek első orvossága: eloltja a lélek lázát, kilöki belőle 
a bűnös kóranyagot, eltompítja a testnek szenvedélyeit, be-
tömi a bűnök forrásait, gyógyítja a bűn okozta sebeket. 

A böjtnek ezen kiváló, jótékony hatása magyarázza 
meg nekünk azt a tüneményt, hogy mindenütt az isteni 
tiszteletnek lényeges részét alkotja. 

Maguk a pogányok böjtölnek, még pedig keményen, 
mert érzik, hogy ezzel az isteneknek tetsző dolgot végez-
nek, testük vágyait hathatósan megfékezhetik, bűneikért 
vezekelhetnek. 

Még inkább érzik a böjt szükségét a kereszténység-
ben a valódi bűnbánók. Belátják, hogy a ki tilosán visz-
szaélt a teremtményekkel, annak bűnhődnie kell az által, 
hogy a megengedett élvezetektől is tartózkodjék. 

De a mi feltűnő, éppen az istenfélők gyakorolják 
leginkább a bőjtölést, pedig lelkök talán nem igen vá-
dolja őket nagyobb bűnről, melyért vezekelniök kellene. 

Tekintsetek a puszták száz meg százezer remetéire, 
kik csupán gyökerekből éltek és az éjjeli rövid nyugo-
dalmat is csak a puszta földön juttatták ártatlan testük-
nek. Tekintsétek a zárdák számlálhatatlan lakóit, kik fő-
szabályként tartják a szigorú böjtöt ételben, italban. 
Nézzétek a világban élő istenfélők millióit, mennyire 
törekednek testöket ujabb meg ujabb böjttel sanyargatni. 
Vannak, kik csak egyszer napjában élveznek valamit; 
mások minden másod-harmadnap; ismét mások sok napon 

át főttet sem esznek, hanem élnek kenyéren és vizén, 
pedig volna módjukban bőven és válogatottan táplál-
kozniok. 

Ugyan miért tűnnek ki ép a jámborabbak a böjt 
gyakorlatában ? mert tapasztalták, hogy a lélek csak akkor 
érzi magát jól, csak akkor emelkedhetik akadálytalanul 
az ég felé, ha a testnek kevésbé jól megy a dolga; tud-
ják, hogy ha a test kényelmesen élhet, akkor tehetet-
lenül csuszik-mászik a lélek lent a porban, sőt a sárban, 
letiportatva a dúslakodó testiség által. 

A ki csak némileg is akar keresztényhez illő életet 
élni, az tapasztalhatja önmagán Krisztus szavainak igaz 
voltát: „a lélek hajlandó ugyan, de a test gyarló" (Mát. 
26, 41.) — de csak 13 azért gyarló, mert jó a dolga; 
mihelyt a bojt és virrasztás a testet megtörte, megszűnik 
minden rakonczátlansága és szabadabb emelkedést enged 
a léleknek. 

De tapasztalhatni azt is, hogy mihelyt valaki el-
hagyja az ég felé való törekvést, mihelyt itt a földön 
keresi mennyországát: undorral fordul el minden bőjt-
szerü önmegtagadástól, nevetség tárgyává teszi még az 
előirt böjtöket is, sőt eszét csak azon töri, hogy mikép 
ápolhassa válogatott módon a testiséget, minek folytán 
végkép eltompul a lelke és az egész ember belekerül az 
állatias, mocsaras életmódba. Az ilyenek esztelenségnek 
mondják a böjtöt és bűnnek a természet ellen, meg nem 
adni a testnek és a test érzékeinek azt, a mit kivánnak. 

De erre a Testnek teremtője maga mondja: „hogy 
test és vér Isten országát nem bírhatják" (1. Cor. 15. 50.) 
„Ha a test szerint éltek, meghaltok.11 (Rom. 8. 13.) „A 
kik pedig Krisztuséi, testüket megfeszítették a vétkekkel és 
hiúságokkal együtt(Gal. 5. 24 ) (Folytatjuk.) 

Szatmár. Visszatekintés egy püspöki élet tiz évére. — 
Mélt és ft. Meszlényi Gyula megyés püspök ur, 

áldásos püspökségének betöltött tiz évéről, az egéâz or-
szág, az egész anyaszentegyház épülésére, a következő 
tanulságos emlékirattal számol be : 

Mult év ápril hava 29-én volt tiz éve annak, hogy 
Isten irgalmából és az Apostoli Szentszék kegyelméből 
püspöki székemet elfoglaltam. Ily jelentékeny tartamú 
idő határpontjánál meg szoktak állapodni kissé az embe-
rek, s a mai kor divatja szerint úgynevezett jubileumi 
ünnepségekkel teszik emlékezetessé a multat befejező 
szerencsés napot. 

Nem olyan szokás ez azonban, melynek követése 
kötelesség, mellőzése mulasztás számba jöhetne. En, ki 
teljes életemben azon elvnek irányítása alatt állottam : 
bene vixit, qui bene latuit, kerülöm az ünnepeltetést, s 
a külső tisztelet nyilvánítások fényes alkalmait. 

Ezért nem- jutott most sem eszembe, hogy püspök-
ségem tizedik évének alkalmából a világ divatos szokásá-
nak hódoljak, annál is kevésbbé, mert lelkem folyton 
azzal a gondolattal foglalkozott, miként leszek képes 
elegendőképen meghálálni Istennek azt a végtelen irgal-
mát, hogy a szent és felelősségteljes püspöki hivatalban 
kegyelmével tiz éven keresztül fönntartott ; mert csupán 
az Istennek való hálaadást találtam szivemszerinti és 
vágyaimat kielégítő módnak a tiz év emlékének megün-
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neplésére. S valóban boldog és megelégedett voltam, mi-
dőn ezen a napon odaléptem, ahol legközelebb van 
hozzánk Isten, az oltárhoz, s szivemnek hálaadását a vér-
nélküli áldozat végtelen érdemével megszentelve eljuttat-
tam a kegyelmek Osztogatójához. 

Titeket azonban, Krisztusban kedvelt fiaim, a szere-
tet ösztönzött arra, hogy őszinte ragaszkodástoknak és 
örömötöknek e kínálkozó alkalommal ünnepélyesebb 
és nyilvánosabb jeleivel tiszteljétek meg a főpásztort. 

Amily kedvesek voltak előttem azon tiszta érzelmek, 
melyek e szándékot Bennetek megérlelték, épp oly dicsé-
retreméltó az a kíméletes gyöngédség, melyet kívánsá-
gomra a külsőségek mellőzésével tanúsítottatok. De éppen 
abból látom a szeretet őszinteségét, hogy mégis meg-
találta alkalmas módját annak, hogyan juttassa el szivem-
hez tisztelő érzelmeiteket. A kerületek írásban tolmácsol-
ták jó kivánataikat s azon ígéret kijelentésével örvendez-
tették meg szivemet, hogy mint püspökatyjukat ezentúl 
is tisztelettel és szeretettel környeznek. Ugyanezt nyilvánitá 
előttem a íőtisztelendő káptalan élőszóval. 

Azért én most, midőn még bekezdő napjait szám-
láljuk az uj esztendőnek, melyre Nektek Isten minden-
nemű szent áldását szerető szivből kívánom, felhasználva 
az alkalmat, a püspökségem tizedikszer előforduló ünne-
pén nyilvánított jókivánatokat és üdvözléseket ugy a fő-
tisztelendő Káptalannak, mint Nektek, Krisztusban sze-
retett Fiaim, atyai szivből megköszönöm, fogadástokkal 
szemben pedig viszont ünnepélyesen ígérem, hogy mi-
ként eddig, feladatom és törekvésem ezentúl is az leendi 
hogy szeretett egyházmegyénk mindennemű javát előmoz-
dítsam. 

Mig igy egyrészt kívánságom szerint csendben tünt 
le a tiz év emlékezetének szentelt nap, nem vonhattam ki 
mégsem magamat egy gondolat hatása alól, mely a nyil-
vánosságra törekvés bizonyos részben való jogosultságá-
nak elismerésére vezetett. Jogosult t. i. az a n a való 
törekvés, hogy e tiz évnek tartalma részben a feledé-
kenység, részben az ismeretlenség homályából kiemeltes-
sék s a világgal megismertessék. Időszerűvé tette pedig e 
törekvést éppen a tiz év lezárásának alkalma. Nem jövök 
magammal ellenkezésbe, midőn jelen körlevelemben ezt 
valóban megteszem, mert czélom csak az, hogy a tiz év 
eseményeinek hallatára velem együtt mindannyian felbuz-
dulva áldják és dicsőítsék Istent, kinek mindenható kezé-
ben csak eszköz voltam én és voltak mindazok, kiknek 
neveit a tiz év története feljegyezte. Non nobis Domine, 
sed nomini Tuo da glóriám! 

1. Kezdem mindjárt a tiz év eseményeinek felsoro-
lását egy oly mozzanat felemlitésével, melynek kedvessé-
get és jelentőséget kölcsönöz a szent tárgyához fűződő 
kegyelet. Örvendező lélekkel mutatok reá a szentség hí-
rében Szatmártt 1857. deczember 30 án elhalt nagy püs* 
pöknek. Hám Jánosnak boldoggá avatása ügyére, melynek 
megindítása és lehető sikerre juttatása egyike volt azon 
jó feltételeknek, melyekkel püspökségemet kezdettem. 
Istennek kegyelmével sikerült ez ügyet annyira előre vin-
nem, hogy a tanúkihallgatási iratok már mult év julius 
havában Rómába küldhetők voltak. Engedje Isten, hogy 
e nagy és szent munkát be is fejezhessem. E czélra ugy 
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a t. papság valamint a jámbor bivek buzgó imáit ez al-
kalommal is kérem. 

Ha valaki, ugy Hám János méltán megérdemli, 
hogy itt Szatmártt, hol 30 éven át gyakorolta emberba-
ráti nagy és kifogyhatatlan szeretetét, emlékszobor felál-
lításával is lerója iránta az utókor háláját. Azért jól esett 
hallanom a szoborállitás eszméjének forgalombahozását, s 
látnom, mint sietnek sokan a terv megvalósításához szük-
séges alapot adományaikkai összehordani. Ez adományok-
ból a mult év végéig 3028 f r t 90 kr gyűlt be. Én, ki 
hogy nagy elődömnek a boldogokat illető nyilvános tisz-
teletet megszerezzem, fáradságot és költséget kimélni nem 
szándékozom, attól az áldozattól sem fogok visszariadni, 
melyet a földi tiszteletnyilvánitás e mindenesetre becsü-
lendő módjának lehetővé tétele kívánni fog tőlem. 

2. Magasztos hivatásomból kifolyólag kötelesség-
s z e r ű i g arra kellett főképpen fordítanom figyelmemet és 
legjobb igyekezetemet, hogy a Krisztus vére árán meg-
váltott híveknek lelki üdvét biztosítsam. E czélból ugy 
székhelyemen, valamint a szükséghez képest az egyház-
megye más helyein is a főpásztori teendőket szívesen 
végeztem. A bérmálás szentségének kiosztása végett egész 
egyházmegyémet bejártam, s mindenütt különös örömöm 
telt abban, hogy személyesen hirdettem híveimnek az 
Isten igéjét, megerősítve őket a hitben, s buzdítva a hit 
szerinti életre. Szatmártt, a székesegyházban ismételten, 
a nagy városokban kétszer, s a többi plébániákon egy-
szer osztottam ki a bérmálás szentségét. 

Ismerve a szent misszióknak nagy horderejéts a hitélet 
fellendítésére alkalmas voltát, kezdettől fogva azon vol-
tapa, -hogy a lelki megigazulás ezen hathatós eszköze 
lehetőleg mindenütt igénybe vétessék. Buzditásomnak 
meg is volt a kellő foganatja. Az egyházmegye több 
helyén tar t ta t tak missziók és triduumok fényes eredmény-
nyel, igy hogy többet ne említsek : N.-Károlyban, Szige-
ten, Nagy-Bányán, Felső-Bányán, Beregszászban, a nagy-
károlyi és erdődi kerület majdnem minden plébániáján. 
Az elért sikerekért legyen Istennek végtelen hála, ki az 
ő szent igéi elhintett magvainak megadta a növekedést. 

Méltán illeti elismerés és köszönet a derék jezsuita 
atyákat, kik a missziók körüli eredményes buzgólkodásuk-
kal is megmutatták, hogy valódi mesterek a hivatásuk 
körébe tartozó feladatok megoldásában. A Gondviselés 
nagy jótéteményének lett részesévé a szatmári egyház-
megye az által, hogy b. e. Hám János püspök Szatmártt 
a jezsuitákat megtelepítette, kik azóta kiszámíthatatlan 
nagy hasznú szolgálatot teljesítenek ugy az ifjúság vallá-
sos és hazafias nevelése, mint az Isten igéjének hirdetése, 
a lelkek szakavatott vezetése körüli munkálkodásukkal. 

Ezen alkalmat sem akarom elmulasztani arra nézve, 
hogy a szent missziók tar tására ne buzdítsam a t. lelkész 
urakat. I t t kell megemlékeznem ft. Kádár Ambrus pré-
post kanonok ur 1000 frtos alapítványáról, melynek czélja 
az, hogy kamatai évenkint ily missziók költségeiül szol-
gáljanak. 

A gondjaimra bizott egyházmegyét mindjárt püspök-
ségem kezdetén Jézus szentséges Szivébe ajánlottam, hogy 
e szent Szivből fakadjon mennél több kegyelem, s áradjon 
mennél bővebb áldás és szeretett egyházmegyémre. E 
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szent Sziv tisztelete azóta mind nagyobb terjedelmet 
öltött s ünnepe főképen Szatmártt a jézustársasági atyák 
buzgólkodása folytán fényesen tartatik meg, nemcsak a 
helybeli, hanem a közeli plébániákról is beözönlő hivek 
sokaságának részvétele mellett. 

A hitélet virágzásának megnyilatkozó jelei között a 
Rózsafüzér-társulatok terjedése ötlik szembe. Dicsőségesen 
uralkodó pápánk, XIII. Leo hathatósan ajánlja a világ-
egyházhoz intézett szép körleveleiben a Rózsafüzér Ki-
rálynéja tiszteletét, a rózsafüzér-imádság gyakorlását. A 
szent atya nyomdokait követve mindenkor nagy súlyt 
fektettem arra, hogy a Boldogságos Szűz Máriának a 
rózsafüzér imádkozása által való tisztelete minél ismer-
tebbé és gyakoroltabbá váljék a hivő nép között. Es ma 
már alig van hely az egyházmegyében, ahol a Rózsafü-
zér-társulatok ne terjesztenék a Bold. Szűz tiszteletét és 
ne hirdetnék az ő dicsőségét. Október hava a Rózsafüzér 
Királynéjának van szentelve az egész egyházmegyében, s 
mindennap nyilvános ájtatósságon végeztetik a szent olvasó. 

Az úgynevezett „Corona Aurea" egyesület, mely 
szintén a Bold. Szűz iránti mindinkább terjedő tisztelet-
nek köszöni keletkezését, felszólításomra megalakult, s 
abba tömegesen léptek be papjaim, ugy hogy az év min-
den napján mondatik szent-mise e társulati kötelezettség-
ből kifolyólag a Bold. Szűz tiszteletére s a szent atya 
szándékára. 

Gyermekkoromtól fogva magam is nagy tisztelője 
lévén szent Józsefnek, nem szűntem meg másokat is az ő 
tiszteletére hathatósan buzdítani. Hogy nem eredmény-
telenül, mutatják e szentnek mindinkább szaporodó szobrai, 
képei a templomokban, a katholikus intézetekben, magá-
nosok házainál. 

A szent Család tiszteletét, melyet ő szentsége is 
annyira sürget, szivesen karolták fel t. papjaim és hiveim. 
A szent család képét minden templom részére meghozattam 
s a szegényebb templomokba saját költségemen ren-
deltem meg. 

Buzditásomra gyakorlatba vétetett a havi Szentek 
tisztelete, megalakult a Szent-Arcz-Társulat s mindszélesebb 
körben elterjedt a Skapuláré viselése. 

Minden plebánia-templom részére megszereztem az 
úgynevezett altaris privilégiumot, hogy Jézus Krisztus ér-
demeinek a tisztító tűzben szenvedő lelkek üdvére való 
felhasználása tekintetében az anyaszentegyház által nyújtott 
eme kiváltságos mód mindenütt rendelkezésére álljon. 

Több helyütt állíttattak fel szentkeresztutak, stácziók, 
így a vinnai templomban a sajátomból, Ungvártt, Kra9zna-
Bélteken, Szigeten, Felső-Remetén a hivek adakozásából. 

Ezenkívül Jézus szentséges szivének, a lourdesi 
Szűznek és szent Józsefnek számos szobrai állíttattak fel 
különböző templomokban ; úgyszintén temetőkben, temp-
lomkertekben, utak mentén sok helyütt emelt kereszteket 
egyes hivek vallásos buzgalma (Folytatjuk.) 

T Á R C Z A. 
H a m v a z ó s z e r d á n . * ) 

— Magyar Zsoltár. — 
Poenitentiam agite ! 

Ki megy be, Uram, szentélyedbe és ki borul le 
trónodnak zsámolyához, ha felküldöd reggel a nagy 
világítót ? 

*) Mutatvány Cserei/ J . „Ünnepeiből." 

Pusztán állanak templomaid, kihalt bennük az örök 
; tűz, az Istent imádó szeretet : az áhítat gyászol, mert a 
I te néped mint vizet issza a bűnt. Lábaik inognak az élvek 

mámorában, tivornyától homályosak az ő szemeik; de te, 
j Uram. meddig késel ? 

Összetöri az Isten élveidnek serlegét, — így viharzik 
népe romlottságán a nagy Ezékielnek prófétai lelke, — 
és elszórja halvány koszorúidat. Kipusztítja tüzével ez 
elfordult nemzedéket, felkél az Ur és haragjának villámaival 
égeti el őket ! 

Igy szólott hozzám az én sóvárgó lelkem : a világ 
J zajából templomod csendjébe vonulok, mert te meggyó-
i gyítod fájó szivemet a hitnek erősitő kegyelmével, mint 

fáradt utast az oáznak hűvös árnyai. 
Ne büntess, én Istenem, haragodban és ne oltsd 

ki szövétnekemet, hogy vigasz nélkül hagyom el szenté-
lyednek lépcsőit és oltáraid elhagyatottságán szorul az 
én lelkem. 

Kimegyek a nagy természetnek templomába, hogy 
elzokogjam búmat a szellőknek, hogy bizalommal emeljem 
feléd kezeimet: mert te hatalmas vagy, Istenem a 
segítésben, erősebb mint az idő, tőled jön egyedül a 
szabadulás. 

Oh nyisd fel, Uram, hatalmad karjával a sírokat 
és támaszd fel a letűnt jobb időket, hogy atyáinktól 
tanuljunk élni. Mert a te néped nem lát, az élvezet 
elvette értelme világát és a te neved le van törülve szive 
tábláiról. 

A kik fölé kinyújtottad jóvoltod paizsát, gúnynyal 
illették szentjeidet és ösvényeiknek terhét kinevették. 
Virágos utakon jártak, s fájdalommal teltek meg csontjaik : 
a sírból kikelt árnyakhoz lettek hasonlókká. Felszárad 
testük mint a viz, melyet a gyermek edényéből a földre öntött, 
és hírük sem csendül, hogy voltak. 

Mert az Isten összetöri élveiknek serlegét és elszórja 
hervadt koszorúikat ; kipusztítja tüzével ez elfordult nem-
zedéket és uj népet teremt az ő nevének dicsőségére. 

* " 

Mily fényesség támad kelet felől! mintha nagy 
ünnepnek derengene hajnali pirja. Soha nem hallott ének 
varázsa zendül, angyalok ajkairól hallom a béke örömdalát: 
a prófétáknak jóslata beteljesült ! 

Ne hallgasd meg, Uram, haragomnak igéjét; az 
üdvösség tüze fellobogott! karjaim feltárva kiáltok 
hozzád, szeretetnek Istene, ne hallgasd meg haragom-
nak igéjét. 

Gerjeszd fel népednek szivében a bűnbánatnak 
sóhajtásait, te nem akarod az ő halálát. Oh fakaszd ki 
szemeiből a jóságnak tisztító könyzáporát, ki szomjazó 
népednek egykor enyhítő forrást ütöttél a kemény 
szikla falán. 

Ki a bűnös asszonynak az örök élet vizét Ígérted, a 
bűnbánóra nem dobtál követ, hanem felemelted a porból, 
hová sülyedett, isteni erőddel. Uj életre támasztottad az 
embert a koporsóból is és visszaadtad a kesergő özvegynek 
egyetlen fiát: oh adj vissza, Uram, a bűn halálából a lelki 
életnek minket is. 

Bűnösöknek menedéke, édes Jézus szfve, megelégli 
e nép tévedéseinek sikamlós útjait. Oh takard el a szere-
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tetnek csillogó palástjával halandó gyarlóságait, ki 
tanitványodért imádkoztál, hogy meg ne fogyatkozzék az 
ő hite. 

Nagy volt a te irgalmad árja a megtérő asszony 
iránt, hogy a megújulás illatával kendőzte s örök életet 
termő könyeivel áztatta szentséges lábaidat. Öleld isteni 
kebledre az egyház ékességeit, az ifjúságnak romlatlan 
szivét, és neveld benne erőssé a hitet az életnek fárasztó 
küzdelmeire, hogy gazdag legyen az ő lelke erényekben a 
kísértések éjjelén. 

Te ígérted a töredelmes latornak a mennyország 
örömeit a kínok nehéz keresztfáján, oh hintsed ránk is a 
jobbulásnak szentelő malasztját, hogy tiszta szívvel, ú j 
lélekkel ünnepeljük kínhalálodnak mélységes titkait. 

Hajnali szép csillag, szomorúak vígasztalója, Boldog-
ságos Szűz ! kérjed szent fiadat, gyújtsa fel szívünkben az 
üdvözítő hitnek s a jó cselekedeteknek gazdag örömét, 
hogy Istennek élve, halva, elhúnytjainkkal egyetemben 
mi is feltámadjunk az örök élet dicsőségére. Úgy 
legyen ! 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGrY. 
A bibornok kerczegprimás elismerése 
a magyar kath. tanítók országos bizottsága iránt. 

Dr Steinberger Ferencz, a magyarországi katholikus 
tanítók országos bizottságának elnöke, a mult hónapban 
beterjesztvén a bibornok herczeg primás ő főmagasságá-
hoz a nevezett bizottságnak 1898. évi működéséről szóló 
jelentését, a magyar Sión legtöbb őre a következő levél-
ben fejezte ki a nevezett bizottság iránt magas elisme-
rését, mely méltán fokozhatja a bizottság tagjainak munka-
kedvét és munkaerejét. 

„Nagyontisztelendő p. kamarás, igazgató és elnök 
ur ! A hazai kath. tanítók országos bizottságának folya-
matba tett munkásságáról folyó évi január hó 10-én 2. sz. 
a hozzám intézett, nagy gonddal készült, kimerítő jelen-
téséből örömmel merítettem azt a meggyőződést, hogy a 
t. bizottság feladatának magaslatára emelkedve, komoly 
ügyekezettel és odaadó munkássággal óhajtja szolgálni 
kath. tanügyünk magasztos érdekeit. 

Azért is mielőtt a jelentésre érdemileg válaszolnék, 
teljes elismerésemet nyilvánítom a t. bizottság fáradhatlan 
buzgalmáért és nem habozom kifejezésre juttatni azon 
erős reményemet, hogy e bizottság a magyar kath. tan-
ügy szilárd támaszát, szakértő és buzgó vezetőjét, alapos 
és megbízható tanácsadóját fogja képezni. 

Köszönetem első sorban és legnagyobb mértékben 
ő nagyméltóságának, báró Hornig Károly püspök urnák, 
Veszprém lelkes főpásztorának szól, ki nemcsak nagy 
szellemének erejével és lelkesedésének tüzével, hanem bő 
áldozatkészségével is oly hathatósan méltóztatott a t. bi-
zottság tevékenységét támogatni és munkásságának ered-
ményeit előmozdítani. 

Teljesen osztom ennélfogva a t, bizottság egyhangú 
óhaját, hogy ő nagyméltósága a „Védnök-Elnök" gond-
teljes, de épp oly nagy horderejű tisztét a jövőre is meg-
tartsa és a t. bizottságnak nemcsak védő, hanem vezérlő 
szelleme is maradjon, amire lesz szerencsém a püspök ur 
ő Exczellencziáját külön is felkérni. 

Áttérve ntisztelendőséged jelentésének érdemleges 
méltatására, helyesléssel veszem tudomásul. „A magyar-
országi kath. tanítók országos bizottságának szervezete" 
czim alatt kidolgozott szabályzatot és szívesen megerősí-
tem a tisztikar lnegészitése czéljából megejtett választá-
sokat. 

Ami a hitoktatás sikereinek biztosítása érdekében 
foganatosítandó intézkedéseket illeti, megjegyzem, hogy 
azokat a nagyméJt. püspöki kar tudomására hozom és 
nem kétlem, hogy megvalósításuk készséges támogatásra 
fog találni. 

A folyó évi juliu3 hóban tartandó közgyűlés tárgy-
sorozatát elég gazdagnak mondhatni, mindazon által kívá-
natosnak tartanám, hogy kiterjeszkedjék a közgyűlés lehe-
tőleg azon fontosabb kérdésekre is, melyek jelenleg az 
elméket sűrűen foglalkoztatják. Ilyen kérdések : a tanító-
képző-intézetek tanterve; a polgári iskolák reformj 1 9 fi 
háztartástani iskolák és mások, melyek nagyon megérde-
melnék a t. bizottság figyelmét és a szakszerű megvita-
tást stb. 

Midőn ezeket addig is, mig a ragymélt. püspöki 
kar a t. bizottság ügyét tárgyalás alá veheti és felőle 
véleményét nyilváníthatja, ntisztelendőséged tudomására 
hozom, felkérem, hogy a nyomtatásban kiadandó munká-
latokból a nagymélt. püspöki kar tagjainak számához 
képest továbbítás végett megfelelő számú példányokat 
hozzám küldeni szíveskedjék. 

Egyébként stb." 
Magyarország kath. tanítói és mindazok, akiknek 

szivéhez van forrva kath. tanügyünk, hálásan vehetik 
tudomásul ő főmagasságának bölcs irányítása mellett meg-
nyilatkozott azon magasfoku melegséget, melylyel kath. 
tanügyünket szivéhez öleli és bizalommal tekinthetnek 
azon bizottság további működése elé, mely iránt ilyen 
kiváló mértékben nyilatkozott meg a főpásztori elismerés. 

IRODALOM. 
-f- Ünnepek. Irta Cserey József k. r. aldozópap-

tanár. Temesvár. Csanádegyházmegyei könyvtár, 1899. 
16-r. 76 lap. 

Igazi gyöngyök. Csupa szemenszedett gondolat mind-
egyik. És az alak valamennyin büvölően szép. Tartalom 
és előadás nem egyszer a fenségesig emelkedik. S tulaj-
donképpen mi van ebben az aranyos kis könyvben ? Meg-
ragadó elmélkedések keresztény vallásunk szent ünnepei-
hez — nemünk s életünk nagy eseményeihez fűzve, — 
az ifjúságnak, a gondolatok megkapó sebes haladásával, — 
költői prózában. Há t csak sietni kell vele, hogy a magyar 
ifjúság kezébe kerüljön s árassza el annak lelkét üdvös-
séges tanulsággal. Megrendelés esetén ára 1 korona. 

Népiratkák. A Szent-István Társulat népiratkái 
között ujabban hét füzet látott napvilágot A 146. számú 
füzetke czime : A kártya. Irta Kontor Elek. Ügyesen 
élénk tollal megirt elbeszélés, mely a kártyázás szenve-
délyének romboló hatását rajzolja. Ara 3 krajczár. — 
147. szám: Kormos Péter gyónása, vagy: Meg lehet is-
merni az igazságot. Irta Surányi Leó. Szerző világos, 
szép népies nyelven azt beszéli el, hogy miképen téritette 
egy fiatal konvertita^ orvos egyszerű földmives édesatyját 
a katholikus hitre. Ara 6 krajczár. 148. szám : Filoxera 
a magyar nép élet-szőllőjében. Versekben megírta Horváth 
Károly, a ki a pálinksivást ostorozza s óva inti e méreg-
től a magyar népet. Ara 3 krajczár. A 149. számú füzet 
Pácluai szent Antal életét beszéli el a magyar nép szá-
mára. Irta Bohnert M. András. Most a mikor a páduai 
csodatevő szent tisztelete oly örvendetesen terjed hazánk-
ban, talán nem is szükséges e füzetre külön felhívni a 
figyelmet. 150. szám: Örzse néni meséje, vagy : Ne engedj 
az ördögnek. Érdekes és tanulságos elbeszélés. Irta Bognár 
Ádám. Ara 4 krajczár. 151. szám: Balga János szomorú 
nótája, vagy : Ne higyj a, lázitóknak ! Irta Károly Ignácz. 
E füzet méltóan sorakozik a Szent-István-Társulat kiadásá-
ban már előbb megjelent a szocziálizmust kárhoztató fü-
zetekhez. Ára 5 krajczár. 152. szám : Gerendás Mihály 
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kalandjai az arany országban. Irta Hidvéghy Árpád. Jó-
ízűen, kedves folyó ismeretterjesztő elbeszélés, mely 
Gerendás Mihály gazda selmeczbányai kalandjait mondja 
el s látogatását az aranybányában. Ára 8 krajczár. Min-
den füzet egy-egy sikerült czimképpel van ellátva. E kis 
néhány krajczáros füzetek értéke nem kicsinylendő, a 
mennyiben hivatva vannak arra, hogy az alsóbb néposztály 
kezéből a jóval drágább rémes, sokszor erkölcstelen tör-
téneteket tartalmazó ponyvatermékeket kiszorítsák. — 
Megrendelhetők a Szent-István-Társulat könyvkiadóhiva-
talában: Budapest. VIII. Szentkirályi utcza 28. szám. 

V E G Y E S E K . 
*** Magyarország nagy főpapi jubileumra készül . 

Már országszerte szétment a híre, hogy Csásska György 
kalocsai érsek ur nemsokára püspökségének negyedszáza-
dos jubileumát fogja elérni. Ebből az alkalomból a kalo-
csai főkáptalan, a központi és főegyházmegyei papság 
nagyszabású ünnepélyekre készül. Maga az angyali szelid-
ségű főpásztor határtalan jóságának ujabb s az eddigieket 
is felülmúló adományaival és alapitványaival szándékozik 
életének ez áldott napját emlékezetessé tenni. Főszékes-
egyházát 100.000 frt költséggel festeti ki és díszítteti fel. 
A nagyobb papnöveldét kibővíti és javadalmazását széles 
alapon biztosítja. Kalocsán uj plébánia templomot épít. 
A kalocsai káptalanban két uj kanonoki stallumot szervez 
150,000 frt alapítványnyal. A bácsi káptalant Zomborban 
uj templom építésével, 5 stallum szervezésével, 1000 hold 
érsekségi föld alapítványul adásával felújítja, hogy a 
kisebb dolgokat ne említsük. 

— Szerzetesek a hierarchiában. Az anyaszent-
egyház legújabb római évkönyve, a „Gerarchia Cattolica" 
szerint, jelenleg van 57 (most csak már 56) bibornok, 10 
patriarka, 830 latin szertartású érsek és püspök, 50 görög 
szertartású katholikus érsek és püspök, czimzetes (de föl-
szentelt) püspök van 358, püspök czim nélkül 5, keleti 
főpap püspöki ranggal 11, összesen 1320 hierarcha. Tekin-
télyes számmal vannak a hierarchák sorában képviselve a 
szerzetesek, és pedig a bíbornoki kollégiumban van 2 sz. 
Ben. r. (Celesia és Vaszary), karmelita 1 (Gotti), ferenczi 
1 (Neto), dömés 2 (Bausa és Pierotti), jezsuita 2 (Ma-
zella és Steinhuber), oratoriánus 2 (Capecelatro és Per-
raud). A szerzetes püspökök többnyire a missziók terén 
működnek. Francziaországban régóta nem emelnek szer-
zetest püspöki székre. Németországban szerzetes püspök 
van jelenleg 2, az augsburgi (ferenczi) és a limburgi, 
Ausztria-Magyarországban 4 (az esztergomi, leitmeritzi, 
lesinai, mostari). Olaszországban a szerzetes rendekből 
sűrűn kerülnek püspöki székekre kiváló emberek. A spa-
nyol, portugál és angol hierarchia szívesen enged helyet 
szerzetesnek kebelében. Összesen a következő rendek 
vannak képviselve a hierarchák sorában : benedekrendi 
van 9, cisterci 1, silvestrinus 1, baziliánus 3, karmelita 4, 
mechitarista 2, ágostonrendi 15, keresztes rendi 1, dömés 
19, ferenczi 43, kapuczinus 13, jezsuita 12, passionibta 2, 
redemtorista 6, oratoriánus 4, patres Sp. S. 8, oblati 
Mariae 15, marista 6, szaleziánus 5, sangvinista 2, párisi 
misszió-társulatbeli 30, különféle misszió-társulatbeli 50, 
összesen 256 érsek illetve püspök és 10 bibornok. 

— Nagyböjti koníerenczia-beszédek Budapesten. ! 
A budavári királykoronázó főtemplomban Tomcsányi j 
Lajos, az angolkisasszonyok templomában Esterházy Jenő ! 

J . t. atyák, a ferencziek belvárosi templomában Hock 
János o. képviselő fog ezidén nagyböjti konferenc7Ía-be-
szédeket tartani. 

— Nagy örömet hozott a hir Rómából. A nesztoriá-
nusok 100,000 főre tehető felekezete visszatérni készül a 
kath. egyház kebelébe. Spiritus Dei ubi vult spirat. Meg-
foghatatlanok az Ur útai. Annyi századon át, az ephesusi 
zsinat óta, nem sikerült a nesztoriánusokat megtéríteni. 
Most, XIII. Leo pápának, sikerült. Nem messze az idő, 
midőn a sor a protestantizmnsra kerül. 

— Kié legyen a Corps-Commandó épületében talált 
karmelita könyvtár? . . . Kié lehetne másé, mint az élő 
karmelita rendé, ^ k azt használni és megbecsülni tudnák. 
Ez irányban kell lépéseket tenni, ha igaz a hír. 

— A kalocsai főpásztori leve lek I., II., III-ika a 
következő gazdag tartalommal jelentek meg: Áz év első 
és második felére 3 — 3 tétel a lelkipásztorkodó papság 
számára kidolgozás végett. Cramer-Szanyi : „ Apostoli lelki-
pásztor," Tóth Mike s. J . : „Lélekmentö" cz. könyve aján-
latatik. Pályázat. Kimutatás a kántor-tanítói nyugdíjinté-
zet 1898-iki pénztár állapotáról. Nagyböjti oktató buzdi-
tás és dispensatió. Irodalmi munkák ajánlása. A Lacken-
bacher-féle bibliai utazási ösztöndíjra pályázót hirdetése. 
A szőlőművelési szakismereteket magában foglaló ut-
mutatás ajánltatik. 

— A szervita-rend gyásza. A magyarországi szer-
vita-rend egyik kiváló tagját, az egész provinczia aranymis^s 
Nesztorát vesztette el ft. Pauer M. Rudolf atyában, a kit 
e lap szerkesztője is áldással áld sírjában. A gyászjelentés 
igy szól : A. f M. A budapesti szervitarendház mély fájdalom-
mal telt szívvel jelenti, hogy a rend aranymisés Nesztora, fő-
tiszt. Pauer M. Rudolf kiérdemült bécsi perjel, kiérdemült 
rendtartományi titkár, alperjel, folyó hó 11 én reggel 61/s 
órakor a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után 
életének 85-ik évében az Urban jobblétre elszenderült. A 
drága halott hűlt tetemei folyó hó 13-án, délután 3 órakor 
fognak a szervita-egyházban beszenteltetni és a kerepesi 
ut mellett levő temetőben a rend sírboltjában nyugalomra 
helyeztetni. Halhatatlan lelkéért az engeszselő szent mise-
áldozat a rendház templomában folyó hó 14-én reggel 
9 órakor fog bemutattatni. Budapest, 1899. évi február 
hó 11-én. Az örök világosság fényeskedjék neki! 

f Mély részvéttel közöljük a következő gyászjelen-
tést : A premontrei kanonokok jászóvári konventje az egész 
Rend nevében fájdalmas szívvel tudatja, hogy szeretett rend-
társa főtiszteletü Schmidt Kálmán Endre, érdemesült fő-
gimnáziumi rendes tanár, tiszteletbeli rendnagy, az eperjesi 
görög szertartású róm. kath. szentszék ülnöke, 1848-iki 
honvéd, folyó évi február hó 11-én délután 4 órakor, tüdő-
vizenyőben, a haldoklók szentségeinek áhitatos felvétele 
után az Urban elhunyt. A kedves halott hűlt tetemeit 
a jászóvárosi székesegyházból folyó hó 13-án délelőtt fél-
tizenegy órakor temetjük el a rend sírkertjébe örök nyu-
galomra. Az Istenben boldogúlt 1827. évi október hó 
14-én született Szepesmegye Podolin városában. 1851. évi 
november hó 1-én lépett a Rendbe, szerzetesi fogadalmat 
1853-ik év szeptember hó 8-án tett s áldozópappá 1854-ik 
év junius hó 11-én szenteltetett föl. 1853—1886. a 
rozsnyói, eperjesi, nagyváradi, majd a kassai kath. fő-
gimnáziumnak volt -köztiszteletben és szeretetben álló 
tanára. 1886-tól a kassai prémontréi kanonokok szék-
házának volt másodfőnöke, lelkiatyja s templomgondnok. 
1893-tól a jászóvári konvent tagja. Kelt Jászóvárban, 
1899. évi február hó 11-én. Az örök viágosság fényes-
kedjék neki ! 

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

Budapest, 18S9. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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D A L M I ES I R O D A L M I FOLYÓIRAT 
DTK É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1899. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us. qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezêreszmêk tu Tanulmanyok. A szándék lélektana. 
Tudósítások. E r d é l y i e g y h á z m e g y e : Főpásztori tanitás 

Visszatekintés egy püspöki élet tiz évére. — 

— Néhány vonás Szerencs város és egyháza történetéből. — Egyházi 
a hívekhez a nagyböjti idő üdvös használatáról. — S z a t m á r : 
Hivatalos. — Vegyesek. — Szerkesztőségi telefon. 

A szándék lélektana. 
(Folytatás.) 

8. Az 5. pont alat t a szándékot mint a tö-
kéletes akarás lélektani fejlődésének egyik mozza-
natát vettük szemügyre. Azt találtuk, hogy e 
fejlődési folyamatban a szándék tárgyát kifeje-
zetten és szorosan csak a czél képezi, mig az 
eszközök csak mellékesen, rej tet ten és általános-
ságban, a mennyiben t. i. az eszközök akarása 
nélkül a czél eltökélt akarása el nem képzelhető. 
Ez a szándéknak legsoványabb, de egyszersmind 
lényegét legszembeszökőbben föltüntető alakja — 
mintegy a szándéknak paradigmája. Azonban a 
gyakorlat, az adott helyzet, az akarati nyilvánu-
lások ismétlődése — a mint egyáltalán az élet — 
kombinál és a sovány, paradigma-szerü alakok 
mellett bővült alakzatokat is tünte t föl. Föl 
kell tehát vetnünk a kérdést, vájjon a szándék 
nem jelenhet-e meg bőviiltebb, összetettebb alakban, 
a nélkül azonban, hogy megszűnnék szándék 
lenni. Mivel pedig az akarat nem csak a czél, 
de az eszközök után is törekszik, fölmerülhet 
különösen az a kérdés, lehetséges-e: 1. hogy 
egyetlenegy szándékba több czél is legyen bele-
foglalva; 2. hogy a szándékban magában már 
kifejezetten jelenjen meg az- eszköz is, nemcsak 
rejtetten. 

Félreértés elkerülése végett azonban ki kell 
emelnünk, hogy a kérdés súlypontja azon van, 

vájjon egyetlenegy belső akarati tényben megfér-e 
az emiitett kettős bővülés. Mert, hogy valamely 
külső cselekedetet megelőző több belső akarati 
ténynek külön-külön az emiitett bővülések tárgyát 
képezhetik, kétséget nem szenved; s igy aztán 
az ezen belső tényekre következő egyetlen külső 
cselekedet, tényleg ugy jelenik meg, mint mind-
ama belső akarat i tények összege s igy benne 
némileg egyesülhet több czél s érvényesül ki-
fejezetten az eszköz is. Pl. a házasságnak tárgyi-
lagosan is több czélja van, t. i. két lényegeá 
(kölcsönös átadás a házas együttélésre és a föl-
bonthatlan kötelék,) két esedékes (a gyermek-
nemzés és a testivá^y jogszerű kielégitése ;) 
ezekhez a tárgyilagos czélokhoz alanyilag külön-
féle más czélok csatolhatok, pl. béke a családok 
között, kéjvagy stb. *) Világos, hogy a külső 
házasságkötés mögött tekintve a szertartásnak 
huzamos voltát, több belső akarati tény férhet 
meg, a melyek külön-külön más és más czélt 
tesznek tárgyukká, lehetséges továbbá eme belső 
akarati tényeket a külső cselekedetekre irányí-
tot taknak gondolni s igy a külső cselekedet mint 
több czél által informált lép elénk. Ezt nem ta-
gadjuk, de' most nem is kutatjuk. Csak azt 
kérdezzük, vájjon egyetlenegy különálló belső 
akarási tényben érvényesülhet-e az emiitett 
kettős bővülés. 

-1) S. Alpb. M. de Lig. Theol. Mor.l. VI. tr. VI. n. 882. 
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a) Lehetséges-e, hogy egyetlenegy szándék-
nak több ezé! képezze tárgyát? 

b) A szónak szoros értelmében, vagyis ugy, hogy 
mindkét czél belsőleg informálja a szándékot mint 
belső cselekedetet, ez lehetetlen. A f ö n n e b b i f e j t e g e t é -
sekből ugyanis világos, hogy az akaratnak forma-
szerű tárgya a czél, a mi annyit jelent, hogy a czél lép 
föl az akarat tal szemben mint meghatározó, mint 
első mozgató. A czél azonban az akara to t nem-
csak megmozgatja, de közömbös, más irányba is 
terelhető törekvését a maga irányába tereli, 
vagyis körmozgást létesit az akarat és a külső 
világ között. Ennek a körmozgásnak pedig a mint 
okfője, úgy végső határa is (principium et ter-
minus) az a bizonyos czél. Ha tehá t egyátalán 
van faji külömbség a külömböző akarási tények 
között — a mi világos — ennek a faji kiilömb-
ségnek forrása és egyetlen meghatározója c&ak a 
czél lehet. A mi világosan szövegezve annyit jelent : 
finis actum humánum specificat, vagyis a czél 
adja a tárgy részéről a legközelebbi lehetőségét 
és meghatározását annak, hogy fajilag ezt a cse-
lekedetet tegyük.k) Ez általános szabály, mely 
ki ter jed minden benső emberi cselekedetre, úgy 
hogy még a választásban is a fa j t meghatározó 
elem nem az eszköz, de a czél.3) 

Mivel tehá t a czél mint fajt-meghatározó 
elem lép föl az akarat tényeivel szemben: két 
czél két fa j t adna; ez a két faj pedig találkoznék 
oly belső akarat i tényben, mely létében és lénye-
gében egy és oszthatatlan. Az az egyetlen akarat i 
tény tehát ez is volna, az is volna, a mi egy-
szerűen képtelenség. A mi világosan arra mutat, 
hogy egy akarat i ténynek csak egy benső czélja 
lehet. Ha pedig két czélt akarok s mindket tőt 
bensőleg akarom, akkor okvetlenül két körforgás 
fog létesülni, a mi két cselekedetet jelent. 

Azonban megjegyezzük, hogy a mi valószerűen 
két dolog, az a mi felfogásunkban egy lehet, pd. 
hideg és meleg valószerűen két dolog, de gon-
dolhatom e ke t tő t egynek, pd. orvosságnak. Mivel 
pedig az akarat csak a megismerés közvetitésével 
törekszik a czél felé, valószerűen két, sőt több 
dolog magasabb eszmei egységbe f ű z v e e g y e t l e n 
belső akarat i ténynek, tehát a szándéknak is 
tárgyát képezheti.*) Ép igy az ok az okozattal 

S. Theol I—II. q. I. a. 3. ad 2. Finis secundum 
quod est prior in intentione, secundum hoc pertinet a 
voluntatem, et hoc modo dàt speciem actui humano, 
sive morali. 

3) Frins. De act. hum. 40 — 41. 
4) S. Theol. I—II. q. 12, a. 3. ad 2 duo 

eszmei egységet alkothat s igy nem zárja ki az 
egyetlen körforgás létesülését, tehát egyetlen 
szándéknak tárgyát képezheti.5) 

b) Lehetséges azonban, hogy egy belső aka-
rat i tényt két czél informáljon, de nem egyen-
l ő e n , h a n e m az egyik belsőleg, a másik külsőleg. 
Ez pedig mindannyiszor előfordul, valahányszor 
egyik belső akarat i tény a másikat parancsolja 
(actus imperati ;) pd. ha a szeretet belső csele-
kedetéből kifolyólag, tőle paraucsolva fölinditom 
magamban a bűnbánatot , két cselekedet van 
bennem egymásután, melyek mindegyikének 
külön-külön czélja van, de tagadhatat lan, hogy 
az utóbbi cselekedet némileg még az első be-
folyása a la t t áll, hozzá tartozik, mintegy adoptiv 
gyermeke s azért nevet is kap tőle, a mi abban 
nyilatkozik, hogy a parancsolt cselekedet legalább 
külsőleg (per denominationem extrinsecam) a 
parancsoló cselekedet sajátlagos czélja alá van 
bevonva. A parancsolt benső cselekedeteknek 
tehát két irányzatuk, szándékuk van; az egyik 
belső és sajátszerű, a m á s i k c sak külső, névleges. A 
külső szándék pedig ez esetben nem egyéb, mint 
egy régibb szándék, a mely nincs visszavonva, 
hanem erejében (virtualiter) még fönnáll.6) De 
erről alább bővebben. 

y) Az a) ponttal szemben azonban nehéz-
séget okoz az a tény, hogy cselekedeteinknél 
gyakran első és másodrangú czélokok (causa motiva 
et impulsiva) szerepelnek s az erkölcstan szabá-
lyokat is állit föl ilyen kettős czél által informált 
cselekedetek erkölcsi elbírálására. Felelet: tagad-
hatat lanul igaz mindkét tény, de az is bizonyos, 
hogy az erkölcstan (kivált a lelkipásztori hasz-
nálatra szerkesztett, (a külső cselekedeteknek erkölcsi 
bírálásáról is szól, természetesen csak quoad 
denominationem extrinsecam. mint a II. feje-
zetben látni fogjak. Egyetlen külső cselekedet 
mögött pedig sokszor több, gyakran egész sor 
belső cselekedet lappanghat, a melyek külön-
külön más és más czélt tehetnek tárgyukká s 
mivel ezen belső cselekedetek mind arra az 

termini ad invicem non ordinati ex una parte unius motus 
esse non possunt . . . . plura secundum rem posaunt accipi, 
ut unus terminus intentionis, prout sunt m u m secundum 
rationem . . . . 

£) Idem actus numero, secundum quod semel egreditur 
ah agente, non ordmatur nisi in unum finem proximum, 
a quo habet speciem, sed potest ordinari ad plur^s fines 
remotos., quorum unus est finis alterius S. Theol. I—II. 
q. I, a 3, ad 3. 

6) Frins. De acc. hum. 44—53. 
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egyetlen külsőre vannak irányítva, az utóbbi 
tényleg ugy tiinik föl, mint több czél által in-
formált. De a mi külső cselekedetekről nem szó-
lottunk s jó előre kiemeltük, hogy azt kuta t juk , 
vá j jon lehe t -e egyetlen belső cselekedetnek t öbb 
czél tárgya. Azt mondhatná azonban valaki, hogy 
ez a kettős czél még a belső cselekedetnél 
is előfordulhat, mert számtalanszor válaszunk 
valami eszközt azért, mert két czél elérésére al-
kalmas. Felelet: az ilyen választásoknál is magá-
ban a választás egyetlen tényében a két czél 
közül csak egyik jelenik meg mint formaszerűen 
mozgató és egyenesen szándékolt czél, a másik 
czél s o h a sincs formaszerűen szándékolva, s ő t a 
legtöbb esetben nincs is annyi vonzó erő benne 
az akaratra nézve, hogy egy külön tényben az 
első czél nélkül is önálló czél lehetne; más szóval 
csak az egyik czél mozgat igazán (motiva,) a 
másik csak némi lökést ad ( impell i t) Hogyan 
kell ezt érteni ? Mihelyt választásról van szó, a 
választást megelőzőleg szándéknak is kell lennie 
— mint a 4. pontban leirt akarásfejlődési folya-
matból lá tha tó ; mert szándék képzelhető ugyan 
választás nélkül, de választás szándók nélkül 
nem. Ebben a szándékban, mely megelőzi azt a 
kettős czélu választást, még csak egy czél tükröződik 
vissza s ez a czél az akaratot igazán mozgatja, 
causa motiva; ebből a mozgásból kifolyólag az 
akarat a választáshoz lát, de a választást meg-
előzi az értelemben végbemenő tanács; ebben a 
tanácsban föltűnnek s jóságuk szerint rendeződnek 
az eszközök, könnyen érthető tehát , hogy e rende-
zésben az értelem észreveszi azt is, hogy a czélok 
egyike-másika az eredetileg szándékolt czélon túl 
más czélt is megvalósí that ; ezen másodrangú 
czéllal szemben az akaratban még a tanács alat t 
tehát a választás előtt némi tetszés, sőt némi tö-
kéletlen vágy emelkedik, mely az akaratot némileg 
a választás előtt amaz eszköz i ránt hangolja, 
causa impulsiva. De maga a választás tulajdon-
képen nem azért történik, de a causa motíváért. 
Látható tehát, hogy a causa impulsiva ezen 
t é n y b e n rum fejti ki egész erejét s a maga irá-
nyában nem léte sit valóságos törekvést. 

b) A másik kérdés, melyet előre fölvetettünk, 
ez: lehetséges-e, hogy egyetlen benső akarat i 
tényben, szándékban, necsak a czél jelenjen meg 
kifejezetten és szorosan, hanem az eszköz is ki-
lépjen általánosságból és re j te t t voltából, vagyis 
határozott fa j t öltsön? Más szóval ezt igy fo-
galmazom: lehetséges-e, hogy a szándéknak — 

mint ilyennek, a mennyiben t. i. külömbözik a 
választástól — a czél is ós határozott eszköz is 
anyagi tárgya legyen? Sz. Tamás ennek lehető-
ségét világosan tanítja.7) Vasquez azonban ellen-
kezőt tani t úgy erről mint az előbbi ß) pontban 
leirt szándékról. (1. I—II. disp. 33. c. 2) 

Azonban Yasquez világos tényekbe ütközik. 
Mert 1. gyakran nem veszünk czélba valamit 
csak annyiban, a mennyiben bizonyos határozott 
eszközzel elérhetjük, a mikor világosan a czélt 
határozott eszközt mint egyet egyetlen beLő 
ténvnyel aka r juk ; 2. olyan cselekvéseknél,melye-
ket ismételten haj tunk végre (pd. egy szentség 
kiszolgáltatásánál) legfölebb csak az első esetben 
megy végbe elménkben és akaratunkban az a 
lélektani folyamat, a melyet minden fokán a 4. 
pont alat t i smer te t tünk: mikor később az emlí-
te t t cselekvés ismételten előfordul a gyakorlatban 
a mint beáll a gyakorlás pillanata, egyetlen 
belső cselekedettel akarjuk a czélt is, az eszközt 
is mint egyet, mint a melyben a czél alá bele-
vonva képzeljük az eszközt is, szóval nem vá-
lasztunk, de gyakorlatiasan (actu exercito) szándék 
ébred bennünk.8) Nem lehet ez ellen felhozni, a 
mivel mi fönnebb bizonyítottuk, hogy csak egy 
czél imformálhat egy cselekedetet, mert t. i. a 
czél mint fajhatározó lép közbe. Ott is megem-
lítettük, hogy több tárgy, melyek valószerűen 
külömböznek, eszmeileg egyet képezhetnek s igy 
egyetlen belső akarat i tény tárgya gyanánt sze-
repelhetnek. A mostan tárgyalt esetben is czél 
ós eszköz nem mint két tárgy, de mint a czél-
ban egy lépnek az akarat elé, tehát csak egy a 
tárgy, egy a szándék, egy a faj. 

Az ilyen alakban megbővült szándéknak 
szemléltetésére fölhozza sz Tamás a fönnebb 
idézett helyen, hogy a szem is egyetlen látással 
veszi magába a fényt, a szint ós az alakot, 
hasonlóképen az értelem egyetlen ténynyel nyug-
szik bele a következménybe az előzmények mia t t 
(conclusioni propter principia); ezzel azt akar ja 
mondani, hogy az ilyen bővült szándék nem 
valami csodaszerü, tehá t hihetetlen, hanem pár-
huzamot tar t egyéb tehetségeknek rokon meg-
nyilatkozásaival. (Folytatjuk,) 

7) I — II. q 12, a. 4. — I—II. q. 8, a. 3. 
8) Intentio porro talis, qualis ea est, de qua hic 

agitur, omnino directe tendit in fiaem et magis indirecte 
et in obliquo in media (in finem per haec media obti-
nendum ;) contra omnis electio semper directe in media 
tendit, utique qufctenus bonitate finis suo modo informantur 
(in haec iueclia tendit propter finem.) Ergo similiter sa 
habent hi duo actus sicut motus ascensionis et descensionis. 
Frins. i. m. 389. o. 
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Néhány vonás Szerencs város és egyháza 
történetéből. 

— Paszlavszky Sándortól. — 

Jelige : 
„Dárda, gerely, lobogó büszke'n emelődtek az égre 
A fejedelmi magyar még gondosan óva körül néz 
Megtelepíti hadát, és sátort üttet az ormon". 

(Vörösmarty Mihály,) 
(Folytatás.) 

IV. Béla király még ugyanazon évben beiktatta 
Egyedet a birtokba, újból felemiitvén a szomszédos sze-
rencsi monostort, — 1247-ik esztendőben. — Jeromos 
tihanyi apát pedig 1271-ben eladott Kék faluban egy 
szőlőt, mely a szerencsi monostor népeinek szőlejével 
határos volt. A szerencsi apátság régiségére vall azon 
körülmény is, hogy egy, 1294-ben kelt okiratban Domon-
kos grófnak, Farkas fiának, mint ezen apátság kegyurá-
nak meg van hagyva az apátság helyreállítása. 

A mint Jászay Pál ,A magyar nemzet napjai"-ban 
emlit, már a monostor későbbi életére vonatkozik, neveze-
tesen : Szapolyai Jánost 1526. okt. 28. éjjeli szállással a 
szerencsi monostor apátja, musinai Gerván János, szegedi 
birófi, fogadta. Ezért János apátnak Szapolyai a csanádi 
püspökséget igérte. 

Czinár és Szirmay följegyzéseiként; Zápolya János 
1507-ben kegy- és védőuri jogánál fogva az apátságot 
Zikszói Péter vallásos férfiúnak adja erős figyelmeztetés-
sel és szigorú feltételek alatt. 1532-ben Ferdinánd király, 
-a hatalmas főurak megnyerése és azoknak Zápolya János 
pártjától való elidegenitése végett, ez apátság birtokát 
egy időre Bebek Ferencznek engedte át, 1549-ben pedig 
Bebek Ferencz öcscsének, Jánosnak adományozta s ezen 
adományozásnak hitelesitését az egri káptalan előtt Mo-
naki Ferencz teljesítette; végre ugyanazon király 1552-
ben a szerencsi apátságot újra, a nagyban szereplő Bebek 
családnak, jelesül Bebek Györgynek sz. Ferencz rendi 
szerzetesnek, a kath. hit tetterős védőjének, adományozta. 

Bebek György apátot Némethi Ferencz, Tokaj várá-
nak parancsolója, 1556-ban, — mint Szerencs birtokos 
urainál említve is volt, — kiűzte s a birtokot Zápolya 
János özvegye, Izabella, számára foglalta le, az egész vá-
rost ide számítva. 

Szerencs elvesztését a volt tulajdonosok nem felejt-
hették. Némethinek érdekében állt a város megtartásáról 
gondoskodni: mutatja az, hogy „ 1557-ben a szerencsi 
hegyen Némethi Ferencznek csődje volt, melyet Telekessy 
Imre táborolt." Mikor a jogszerű birtokos, Bebek György, 
1559-ben Szerencset el akarta foglalni, Bebek György, 
katonáinak hadnagya Bika András volt. Némethinek Sze-
rencsre vonatkozó, nagyon érdekes hadakozásai voltak. 

A nyugtalan vérű Némethi Ferencznek, — miután 
Ferdinánd hü vitézei a hűtlenektől Tokaj várát 1565-ben 
visszavették, — vége az lett, hogy azon csatában „agyon-
lőtték." A mint a szerencsi vár őrei 1565-ben tudomásul 
vették Némethi elestét, — Balassa Menyhárdnak, Ferdi-
nánd hü vitézének, azonnal megadták a várat. 

Rákóczi Zsigmond, — kit, mint szerencsi földesurat, 

1607-ben febr. 8-án Gyulafehérvárott „erdélyi országló 
fejedelemnek" választottak, 1603-ban lett birtokosa Sze-
rencs városának és eléggé nevezetes várának. 

Szerencs ezen ura 1607-ben levelet küldött „Murád 
basának", — mely levél „a két magyar hazában majd 
holtig csaknem héában vánszorgó Török Diák Rosnai 
Dávid" kéziratában (1695.) maradt fenn. 

E nevezetes levél tartalma röviden a következő : Az 
ellenség „titkos csalárdságával meghalt Bocskai István 
maga helyébe „fejedelemnek a Homonnai fiát. Homonnai 
Bálintot, testálta vala." Az erdélyi nagy rendek „accep-
tálni az erdélyi Fejedelemségre nem akarják," — s Gyula-
Fehérváron összegyűlvén, — „ott minket magoknak, — 
Rákóczi Zsigmond szavai — régi szokások é3 rendek 
szerint Fejedelemnek választottanak, holott a régi rend és 
mód szerint az Erdélyieknek megesküttem arra, hogy 
hatalmas Tsászárnak hü szolgája leszek." E jelentés mel-
lett igéri a levélben, hogy mint szegény ura, Bocskai 
István, igérte Kassáról Jenő, Lippa s az ezekhez tartozó 
várak, kastélyok visszaadását: ugy ő is „a bennek levő 
requisitumokkal Hatalmas Tsászárnak kezébe adja;" de 
csak azon föltétel alatt, ha a fényes „Porta" őt is „asse-
curálja" és a biztosításról „quietáló levelet küld" neki 
arról, hogy „Homonnai Bálintot az Erdélyi Fejedelem-
ségbe bé nem veszi; ugy mi soha semmiképen igéretün-
ket meg nem másoljuk." A Gyula-Fehérvárott kelt levél 
írója, Rákóczi Zsigmond, erdélyi fejedelem, rövid idő 
múlva és pedig 1608. márc. 3. lemondott a fejedelemség-
ről és Szerencset választotta lakóhelyéül. 

Ha a vitéz fejedelem a csaták zaja után nyugalmasb 
napoknak örvendett, el-ellátogatott uradalmának más 
helységeibe is ; igy szeretettel csüggödt Felső- Vadászon, 
a hol jártában 1608. évi dec. hó 5-én érte utói a halál. 
Ezen évnek május 17. napján Szerencsen kelt s Eperjes 
város tanácsához intézett magyar szövegű levelében még 
egyik hívének peres ügyét ajánlja a tanács pártfogásába. 

A fejedelemséget viselt Rákóczi Zsigmond hűlt 
tetemeit Szerencsen a katholikusok által épitett és eleitől 
kezdve sokáig birt, de a protestáns vallást követő Rákóczi 
Zsigmond alatt a protestánsok kezébe került régi templom 
közepén készült sirban temették. Ugyanoda helyezték 
feleségét, Gerendi Annát is. 

Tiz esztendő múlva, vagyis 1618-ban, három fia: 
György, Zsigmond és Pál a sir felett „pompás, magas, 
négyszögű mauzoleumot csináltatának veres wés fekete már-
ványból." Itt pihennek ma napság is a vitéz magyarnak, 
— mint az ott levő vendégkönyv mutatja, kegyeletes 
látogatásokkal megtisztelt csontjai, — azon állványos, kő-
ből faragott s kőfedéllel ellátott urnában, melyet az 
1848—49. honvédő-tisztek, a multak nagy emlékein lelke-
sülve, készíttettek II. Rákóczi Zsigmond hamvainak, 
melyek, mint más közönséges halandó csontjai, minden 
megkülönböztetés nélkül nyugodtak addig a sötét üreg-
ben. Ama csontok a Rákóczi-nemzetség hire megalapítójá-
nak szembetűnő emlékei. (Folytatjuk.) 
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EGYHÁZI TUDOSITâSOK. 
Erdélyi egyházmegye. Főpásztori tanitás a hívek-

hez a nagyböjti idő üdvös használatáról. — (Folytatás.) 
A böjtöt nem csak saját józan eszünk sugallja, de 

az irás szava szerint isteni parancs is és Jézus Krisztus, 
ki nagyon jól tudja mi jó, mi ártalmas nekünk végczélunk 
elérésében, szavával és példájával sürgeti a testnek meg-
fékezését. 

Az anyaszentegyház azért csakis az időt és módot 
határozza meg, mely szerint különösen kell gyakorolnunk 
ezen isteni parancsot. Teszi pedig ezt azért, hogy alkal-
mat adjon vezeklésre bűneinkért, alkalmat adjon még 
azoknak is, kik külömben erre nem is gondolnának ; alkal-
mat nyújt, hogy kibékítsük az Istent; hogy erőt nyer-
jünk a számtalan kísértéssel szemben, hogy megszelídítsük 
testünk vad kívánságait, hogy emeljük lelkünket az ég 
felé ; hogy előkészüljünk a feltámadás kegyelmeinek el-
nyeresére. 

Ismeritek ti ezen előirt böjtöket — kihirdettetnek 
azok annak idején a szószékről, és jelezve vannak min-
den keresztény kalendáriumban is. 

3Iindezeken a napokon a keresztény ember halálos 
bűn terhe alatt köteles a böjtöt úgy megtartani, a hogy 
az rendelve van, mert az Egyháznak joga Krisztus nevé-
ben sürgetni azon eszközök használatát, melyek mennyei 
czélunk elerésére szükségesek és ki ezen rendeleteket követni 
makacsul vonakodik, maga magát zárja ki Egyházának 
kebeléből. 

Ne mondja senki, hogy a jámbor erkölcsös élet 
egyedül teszi kedvessé az embert Isten előtt és hogy elég 
templomba járni, imádkozni, alamizsnát adni és az igaz-
ságosság törvényeit követni mindenben, tehát a bojt 
fölösleges. — De tudjátok meg kedveseim, hogy az Apos-
tol szava szerint az „?a az egész törvényt megtartja, de 
egyben vétkezik, mindenikben vétkes lett11. (Jak. 2. 10.) 
Arra, hogy valaki meghaljon, nem szükséges, hogy minden-
féle betegsége legyen, elég egy is ; de, hogy egészséges 
legyen, nem szabad egy bajának sem lennie. — Igaz, 
hogy a jámbor élet egyedül tesz minket kedvessé Isten 
előtt, de lehetünk-e jámborok önmegtagadás nélkül? „A 
ki utánam akar jönni, tagadja meg önmagátmondja az 
Ú r ; már pedig a kiben nincsen elegendő erő, hogy magá-
tól megvonja az Egyház által eltiltott ételeknek haszná-
latát, miképen várhatnók attól, hogy elegendő erővel 
birjon a vad szenvedélyek megfékezésére ? Ki kevesebbek-
ben és könnyebbekben nem hallgat Isten szavára, nagyob-
bakban, súlyosabbakban még kevésbé fog arra hallgatni. 

Azt se mondja senki, hogy a szegény úgy is böjtöl, 
nem lévén fölöslege, melyet mérték fölött használhatna. 
— A szegényektől nem kivánja az Egyház, hogy ama 
kévéstől is megfosszák magukat, hanem, hogy szegény-
ségüket Istennek felajánlják, Isten rendelésein gyermeki 
alázattal megnyugodjanak, indulataikat megzabolázzák és 
a bűntől annál nagyobb gonddal őrizkedjenek, mert ez a 
böjtnek főczélja: a kifogástalan erkölcsi élet. — Ezen 
értelemben mondja szent, Ágoston: ez az Ur akaratja, 
hogy midőn némely ételtől tartózkodunk, egyszersmind tar-

tózkodjunk a bűntől is, nehogy ami böjtjeink elvettessenek 
Istentől, mint a zsidók böjtjei. 

Megszívlelendők aranyszájú Sz. János szavai i s : „A 
kinek böjtje csak abban áll, hogy nem eszik, az meg-
gyalázza a böjtöt. Mutasd meg tettekben, hogy böjtölsz. 
Milyen tettekben ? Ha látsz egy szegényt, könyörülj rajta ; 
ha találkozol ellenségeddel, békülj ki vele ; ha látod boldo-
gabb szomszédodat, ne irigyeld meg őt; fékezd meg szemei-
det, hogy vétkes dolgokon ne legeltessék magukat; ne csak 
szád böjtöljön, de szemed, füled, kezecl, lábad, egész tested 
is. Böjtöljenek kezeid, hogy tilos, ocsmány tárgyakhoz vagy 
igazságtalan jószághoz ne nyúljanak ; böjtöljenek lábaid, 
hogy veszedelmes helyre ne járjanak ; böjtöljenek füleid, 
hogy ne hallgassanak rágalmazó, becsületsértő, trágár 
szavakra ; böjtöljön nyelved is káromló, szitkozódó, ocsmány 
beszédektől tartózkodva, mert mit használna állatok húsá-
ból nem enni, megrágván felebarátod becsületét ..." 

Igaz ugyan Krisztusban kedveseim ! hogy a kath. 
nép nem irtózik a böjttől, sőt vannak, kik az előírtnál 
sokkal többet is tesznek ; de félek, hogy ama bőjtölésből 
kevés lesz az érdem Isten előtt, mert vannak ám a böjti 
érdemnek is nagy ellenségei, sőt gyilkosai is. 

Haszontalanná teszi böjtünket a hiú dicsvágy, mely-
nek elundoritó példányát látjuk az evangeliumbeli phari-
zeusban, ki oda állván az oltár elé, mondá: „Isten! hálát, 
adok neked, hogy nem vagyok mint egyéb emberek . . . 
kétszer böjtölök hetenként* . . . (Luk. 18. 22.) A bőjtről 
is áll az, mit az Ur mondott egyéb jó cselekedeteinkről: 
„bal kezed ne tudja, hogy mit cselekszik a jobb kéz„Te 
pedig mikor böjtölsz, kend meg fejedet és arezodat mosd 
meg, hogy ne láttassál böjtölni az emberektől, hanem a te 
Atyádtól, ki rejtekben vagyon és Atyád, ki lát a rejtek-
ben, megfizet neked" (Mát. 6. 17.) 

Érdem nélküli a mi bőjtölésünk, ha nem tesszük 
szívesen, hanem kelletlenül, csupán azért, mert meg van 
parancsolva halálos bűn terhe alatt. — De kedveseim, az 
irás szerint „Isten a jókedvű adakozót szereti(2. Cor. 
9. 7.) ; csak azt fogadja szívesen, mi szeretetből történik. 
Az okosság is sugallja, ha már böjtölünk, böjtöljünk 
szeretetből, hogy érdemünk is legyen. Itt is „egy a szük-
séges, mely el nem vétetik tőlünk" (Luk. 10. 42.) Egy az, 
a mi minket Isten előtt kedvesekké tesz életben és halál-
ban, és ez az egy : „az Istent szeretni, imádni és egyedül 
neki szolgálni" (Mát. 4. 10.) és azért ne csak jó keddvel 
böjtöljünk, de azon czélból is, mely miatt a böjt rendelve 
van, hogy t. i. magunkba szállva törődjünk lelkünk örök 
üdvösségével, megszerezve magunknak a lelki megigazu-
lást, mely egyedül képes minket Isten előtt kedvesekké 
tenni. Erre czéloz a hamvazás, erre az a komolyság és 
gyász, melyet a bojt egész idejére magára ölt az Egy-
ház. Ezért szüntet meg minden lármás mulatságot, min-
den menyegzői vigságot, figyelmeztetve minket, hogy 
mulandók a világ örömei és nincsen itt állandó maradá-
sunk, hanem elkövetett bűneinkért gyászba borulva, kell 
keresnünk és elnyernünk az örök életet. Ezért rendeli a 
húseledelektől való megtartóztatást és bőjtölést v. i. egy-
szeri jóllakást napjában, mert ez a vétkes indulatokat 
zabolázza, a lelket erkölcsösségre vezeti. Ezért szólítja 
most híveit a keresztút. Kálvária vagy egyes keres?tek 
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gyakoribb látogatására, hogy Üdvözítőnk végtelen szere-
tetéről elmélkedve, üdvös bánatra induljunk. Szóval, erre 
czéloznak mind azon előkészületek, melyeket az Egyház 
tesz, hogy a húsvéti sz. gyóráshan és az Ur testében 
méltán részesüljünk és megtisztulva bűneinktől, Urunk 
feltámadási ünnepét üdvösen megülhessük. 

Nagyban csökkenti böjti érdemünket a jogtalan zúgoló-
dás és megb otránkozás azokon, kik felmentés folytán nem böj-
tölnek. Igaz szeretett hiveim ! hogy méltán pirúlhatunk. 
ha a mi bőjtjeinket egybe vetjük a régi buzgó kereszté-
nyek böjtjeivel. Azok napjában csak egyszer ettek vala-
mit a nap leszállta után ; megelégedtek nagyon silány 
ételekkel ; hústól tejféléktől, de még a jobb fajta halak-
tól is tartózkodtak és szeszes italokhoz nem csak nem 
nyúltak, de még a vízből is keveset élveztek, mert úgy 
tárták, hogy a böjt nem egyéb, mint tartózkodás ételtől 
és italtól. Voltak, kik csak kenyéren és vizén éltek, a 
nagy hét egyes napjaiban pedig semmit sem ettek. 

Meg kell azonban gondolnunk, hogy nem csak a 
buzgalom, de az idők, körülmények, sőt még az emberek 
testi képessége is változott azóta. A legtöbb ember most 
más visszonyok között él, mint éltek régente testvéreink. 
Miért is az Egyház mint jó anya, meg akarván óvni 
gyermekei lelkét számtalan bűntől, mely a bojt megsze-
géséből eredhetne, üdvösnek találta enyhíteni a böjti 
rendeleteket. 

De gondoljátok meg, hogy a böjtöt enyhítvén, azt 
el nem törölte, mert enyhített csak azok javára, kiknél a 
böjt megtartása nagy akadályokkal jár, — de egyúttal 
örömmel látja, ha azok, kik enyhítésre nem szorulnak, 
oly szigorúan böjtölnek, a hogy az régente történt 

Ki botránkozhatik meg azon, ha az Egyház a bete-
geknek, gyengélkedőknek, utasoknak, vásárosoknak, ven-
déglőből étkezőknek, cselédeknek, erős munkával terhel-
teknek javára felmentést ad a böjt alul, kijelentve, hogy 
azok húst is ehetnek a tiltott napokon, vagy többszörösen 
jól is lakhatnak ? 

Ki botránkozhatik meg azon, ha megengedi, hogy 
a böjt valamennvi napján — a nagypéntek kivételével 
— zsirral főzhetni, tudván azt, hogy a vajas étel sokak-
nak árt, de meg hamisítatlan vaj nem igen kapható? 

Ki botránkozhatik meg azon, ha ugyanazon okok-
ból megengedi vasárnap, hétfőn, kedden, csütörtökön a 
húseledelt? Már Sz. Pál idejében is találkoztak egyes 
makacs és szeretetlen keresztények, kik szinte rossz szem-
mel nézték azokat, kik a böjtöt kellő módon meg nem 
tarthatták, de az apostol azt üzené nekik: „Az a lei 
eszik, a nem evőt ne utálja meg és az a ki nem eszik, az 
evőt ne itélje meg, mert az Ur vette fel őt . . . a ki eszik, 
az Úrért eszik és hálát ad az Istennek; és a ki nem 
eszik, az Úrért, nem eszik és hálát, ad az Istennek . . . 
Te pedig miért iléled meg atyádfiát? holott mindnyájan 
Krisztus Ítélőszéke elé fogunk állani! . . . E szerint 
közölünk midenki önmagáról fog számot adni Istennek . . . 
azért többé egymást meg ne Ítéljétek11 (Rom. 14. 3.) 

En is azt üzenem nektek Szt. Pal, sőt Isten nevé-
ben és mind a bőjtölőknek, mind pedig a felmentetteknek 
azt kötöm lelkére, hogy használjátok fel ezen kegyelem 
napjait és tökéletes bűnbánó szívvel folyamodjatok az 

Istenhez, törődött lélekkel megutálván elkövetett bűnei-
teket. újuljatok meg leli:etekben és elmétekben és öltözzetek 
új emberré, ki Isten szerint teremtetett igazságban és való-
ságos szentségben . . . Minden keserltés és harag, boszú-
ság, kiáltásés káromlás száműzessék közületek minden gonosz-
sággal együtt. legyetek pedig egymáshoz kegyesek, irgalmasok, 
megbocsátván egymásnak, a mint Isten is Krisztusban 
megbocsájtott nektek(Efez. 4. 23.) 

A mi pedig a bőj1; módozatát és a felmentéseket 
illeti, legyenek azok ugyanazon mértékben érvényesek, a 
mint azt egy év előtt közzé tétetni üdvösnek találtuk.*) 

Végtére növekedjetek a malasztban és a mi Urunk-
nak és üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. 0 neki 
dicsőség most és mindörökkön örökké. Amen. (Pet. II. 
3. 18) (Vég. köv.) 

Szatmár. Visszatekintés egy püspöki élet tiz évére. — 

(Folytatás.) 

Mialatt a különböző á)tatoss»gi gyakorlatok és val-
lásos társulatok a hitélet belsőleg hatályos kifejlesztését 
eszközölték, addig az isteni kegyelem sokak lelkében 
gyújtott világosságot, melynek fényénél megismerve szent 
hitünk fenséges igazságait, a kath. egyház hivő tagjai 
lettek számosan, kik előbb annak kötelékebe nem tartoztak. 
Örömmel láttam, mint növekszik azoknak száma, kik 
évenkint áttérés vagy kikeresztelkedés által önkényt lépnek 
a kath. egyház hivei sorába. 

Kétségkívül a hitélet fejlődésének hivatott munkásai 
az Ur szolgái, a papok. A papi hivatás amily magasztos, 
épp oly nehéz is a felelősség súlyánál fogva. Hosszú és 
lelkiismeretes munkával kell a papnak a kellő tudás meg-
szerzése s a szükséges erények begyakorlása által előké-
szülnie fontos hivatására. Ez előkészület a papneveldében 
történik. Egyházmegyém ezen legelőkelőbb intézetét foly-
ton éber figyelemmel kisértf-m és őrködő gondjaimban 
részesítettem, jól tudva, hogy a papnevelde ápolja a jövő 
reményét, amely akként válik valóvá az életben, amint 
többé vagy kevésbé czélirányos volt a nevelés. 

Nyugodtan elmondhatom, hogy e tiz év alatt semmi 
sem lett elmulasztva arra nézve, hogy az Ur szolgálatára 
készülő ifju leviták a legtisztább egyházias szellemben 
neveltessenek, s a szükséges tudományokban kellő kikép-

*) 1. A negyvennapi bojt alatt Szerdán, Pénteken és Szom-
baton tartózkodjék mindenki a huseledelektöl, a hét többi napjain 
szabad hnst enni délben is, estve is ; az engedményes napokon végez-
zen kiki 1 Miatyánkat, 1 Üdvözletet mindeu étkezés után és pó-
tolja a szigorúbb bőjtölést alamizsnával, tehetsége szerint. 

2, Mindennap, az egy Nagypénteket kivéve, szabad zsirral 
is főzni. 

8. Ez a kiváltság tart nagyhét Szerdájáig kizárólag, 
4. Hust ehetnek böjti napon mindazok, akik oly szegényel-, 

hogy azzal kell táplálkozniok. a mivel épen lehet; utazók, akár 
gyalog, akár kocsin akár vonaton utazzanak ; vendéglőből vagy ide-
gen konyhából étkezők : korcsmárosok családostul és cselédekkel 
együtt ; mindkét nembeli cselédek, kik más vallású családoknál 
szolgálnak ; betegek vagy gyöngélkedök orvosuk rendeletére. 

5. Aki fontos okokból ezeknél is nagyobb engedményeket 
kiván, forduljon lelki atyjához tanácse'rt vagy nyújtsa be hozzám 
indokolt kérelmét (V. ö. 1898. III. köri. 22. I.) 
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zést nyerjenek. Mondanom sem kell, hogy az ezen való 
fáradozásban az intézeti előljáró és tanár uraknak van 
legnagyobb részük, kik teljes tudatában feladatuk fontos-
ságának egészen kívánságom és vágyaim szerint egyházi 
ugy mint kifogástalan hazafias szellemben végzik az ok-
tatás és nevelés nehéz munkáját. 

Különös súlyt fektettem a szemináriumi oktatásban 
arra, hogy ifjaink kellő készültséget sajátítsanak el az 
ige hirdetésében. Ezért a szokásos próbaprédikácziók tar-
tását élénk érdeklődéssel kisértem és örömmel tapasztal-
tam évről-évre a haladást ugy a prédikácziók szerkesztése, 
mint előadási módja tekintetében, amely szép eredmény 
méltán kelthet biztató reményeket a jövendő igehirdetők-
nek sikeres működése iránt. 

Az élet bajaival való küzde' «, az anyagiak meg-
szerzésére irányuló szorgoskodás egyik fő akadálya lévén 
a mennyeiek keresésének s a lelkipásztori hivatás sikeres 
betöltésének, hogy anyagi gondoktól lehetőleg menten 
folytathassák a t. lelkész urak hivatásbeli munkálkodásukat, 
elégtelen jövedelmeik feljavitásához évenkint meghatározott 
összegekkel járultam a f-ajátomból. Ezen fizetésjavitás 
czimén adott évi járulékokra a lefolyt tiz év alatt összesen 
53800 f'rtot fizettem, melyből 38300 frt jutott a lelkészek-
nek, 15500 fr t pedig a segédlelkészeknek. 

3. Méltó és üdvösséges gondoskodás az, melynek a 
templomok disze és ékessége a tárgya. A püspöki hiva-
talnak pedig e gondoskodás éppen jelentős részét képezi. 
Ennek tudatában a székesegyházat, mint sponsámat, 
jegyesemet különös kegyelettel őriztem, azt ékesíteni, 
díszíteni, épségét és tisztaságát szerető gondviseléssel 
fentartani egyik legkedvesebb kötelességemnek tartottam. 
Néhány évvel ezelőtt annak külső falai, s a krypta ho-
zattak rendbe, az elmúlt év folyamán pedig a fedélszer-
kezet teljesen megujíttatott, s a kupola és az egész tető-
zet vörös réz fedéllel láttatott el. Ezen munkák kivitelé-
ben, a szükséges költségek előteremtésében a főtisztelendő 
Káptalan szives segédkezését hálásan tapasztaltam, amiért 
ozuttal is atyai elismeiésemet es köszönetemet nyilvá-
nítom. 

Úgyszintén különféle alkalom kínálkozott arra, hogy 
a főtemplom belső díszének emelésére is szívesen hozzam 
meg a szükségparancsolta áldozatot, az egyházi felszerel-
venyeknek részben kijavíttatása, részben ujakkal való 
pótlása által. így, hogy egyebet ne említsek, a régi Hám-
féle baldachinum helyeit újat készíttettem, a főoltárt és 
az egész szentélyt beborító díszes új szőnyeget, a külső 
sekrestyébe számos új miseruhát, misekönyveket vásárol-
tam, különféle fehérneműeket szereztem be, a kelyheket 
megaranyoztattam, a régi Hám féle monstrancziát és a 
tőle maradt istenitiszteleti ezüst tárgyakat részint kijavít-
tattam részint megaranyoztattam. 

De ezzel nem érem be; ha az isteni Gondviselés 
életemnek kedvez, szándékom a templom egész belsejét 
renováltatni, festését megújntatni, új főoltárt felállítani, 
hogy elmondhassam a zsoltárossal : Dilexi decorem do-
mus Dei. -(Folytatjuk.) 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatáslgyi magyar ministerem elő-

terjesztésére a kánonilag megüresedett rimaszombati plé-
bánia javadalmát és a vele egybekapcsolt és Szent-Antal-
ról nevezett oltárnokságot Szemán Endre putnoki espe-
res-plebánosnak adományozom. Kelt Bécsben, 1899. évi 
február hó 1-én. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Dr Wlassics 
Gyula, s. k. 

Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-
terjesztésére dr Halmos Ignácz nagyszombati kanonok és 
városi plébánosnak a tünyei czimzetes apátságot adomá-
nyozom. Kelt Bécsben, 1899. évi február hó 3-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Dr Wíassies Gyula, s. k . 

V E G Y E S E K . 
— A német birodalom egyházi statisztikája. Van 

11,112 plébánia, a hol 18,348 világi, 936 szerzetes pap 
végzi a lelkipásztori kötelességeket. A katholikusok száma 
18 660.000. A szerzetesek összes száma 2332. kik közt 
806 pater, a többi novitius, laicus testvér stb. Ferencz-
rendi 818, kapuezinus 515, sz. Bened. r. 432, trappista 
154, karmelita 113, augustinianus 81, dömés 70, karthauzi 
65, rrfdemptorista 58, ciszterczi 26, iskolástestvér van 17 
házban 189 taggal, irgalmasok 11 áldozópap és 613 rend-
tag. A férfi kongregácziók tagjainak száma 1192. Ezen 
belül van 7 misszió-telep 74 atyával, 592 szerzetessel. 
206 telepen tehát összesen 4116 német szerzetes működik. 
A női szerzetesek száma 32,731, kik közöl betegápolással 
14 congregatió foglalkozik 18,598 taggal. Iskolás nővér 
17 congregatióban van 8729, kik 550 házban működnek. 
Az orsolyáknak van 19 telepük 857 taggal, a szaleziá-
néknak 8 intézetük 628 rendtaggal, az angolkisasszonyok-
nak 81 intézetük 1981 rendtaggal. Betegápolással és 
iskolavezetéssel vegyest 218 intézet foglalkozik 2805 rend-
taggal. Más czélokkal foglalkozik 81 intézet 2097 rend-
taggal. A férfi- és nő-szerzetesek száma a német biroda-
lom területén 36847. 

— Az apostoli szentszék a herczegprimási aulát 
kitüntette. Kohl Medárd drt, ő emja fáradhatatlan tikárát 
a pápai udvar praelatusává és protonotariussa ad instar 
particispantium nevezte ki. A király lo?ag-rendet adott 
az érdemes férfiúnak hűségeért ; a pápa egyházi érdemeit 
jutalmazza. Ad multos annos! 

— Nagyböjti egyházi zene a Mátyás-templom-
ban. A budavári Mátyás-templomban tartandó böjti isten-
tiszteletek alkalmával, február má odik felében a követ-
kező zeneműveket adják elő: Február 17-én, pénteken 
délután öt órakor, az első nagyböjti predikáczió előtt. 
Bogisich Mihály egvik régi magyar egyházi énekét, énekli 
Vavrinecz Mórné. Február 19 én, az első böjti vasárnapon 
délelőtt 10 órakor, a nagymise alatt Palestrina „Lauda 
Sión" miséjét, továbbá Pitoni és Croce egy-egy betétjét 
adja elő az egyházi zenekar. Február 24 én, pénteken 
délután öt órakor, a második nagyböjti predikáczió előtt 
Bogisich Mihály egy régi magyar egyházi énekét, énekli 
Farkas Edith. Február 26-án délelőtt 10 órakor a nagy-
mise alatt Perosi Lorenzo „Missa Patriarchal^" czimű 
miséjét, továbbá Bogisirh Mihály átiratában „Óh szent-
séges keresztfája" és „Oh Jézus" kezdetű régi egyházi 
énekeket adja elő az egyházi zenekar. 

— Györ-egyházmegyei katholikus tanitó-egyesü-
letek szövetsége. Mult ev november 24-én h győri egy-
házmegye minden részéből összejöttek Győrött a katho-
likus tanítóegyesületek kiküldöttei, hogy megalakítsák az 
egyházmegyei katholikus tanitó-egyesületek szövetségét. 
Bizottságot választottak az alapszabályok kidolgozására 
es előzeUs megvitatására. A bizottság mult hétfőn tar-
totta meg ülését Sopronban, amely néhány lényegtelen 
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módosítással elfogadta az alapszabály tervezetet. Miután a 
bizottság elhatározta, hogy az alakuló közgyűlést legköze-
lebb összehívja az ülés véget ért. Délben díszlakoma volt. 

— A Budai Katholikus Legényegyesületben a 
bőiti idő egvps vasárnapjain böjti előadásokat rendez, 
melyek mindig félhatkor kezdődnek. Az előadásokat a fő-

^ város fiatalabb lelkészei tartják, még pedig az elsőt e hó 
n Ez alkalommal Milakovszky István tart előadást 

Bűnbánati fegyelem a középkorban czimmel. Igen érdekes-
nek ígérkezik P. Soós István karmelita atya előadása 
arról, hogy hogyan épül a fővárosban egy templom. 

Szerkesztőségi telefon. 

R. M. A magyar katholikus tudomány-egyetem eszméjének 
és terve'nek fölmerülte alkalmából szükségesnek látja ön, hogy a 
„tudomány-egyetem" eszméje tisztáztassék. Engedjen meg, a dolog 
nem úgy áll. Ez az eszme mindig tiszta volt ; most is az. Mi volt 
a studium generale s mi az universitas magistrorum et stúdentium, 
azt a középkorban mindenki, a kihez tartozott a dolog, jól tudta s 
jól tudja ma is mindenki, a ki evvel az ügygyei tudományosan 
foglalkozott. A tudomány-egyetem mainapság nem az, a mi volt a 
középkorban ; nem az, a mi a franczia „Université" ; s már nem 
az, a mi volt európaszerte csak e század elején, — nem jelenti csak az 
összes tudomány-ágaknak együttes egységes szervezetben művelését. 
Ez az ideál, az eszmény, melyről a kath. egyház, mint saját legbe-
csesebb alkotásainak egyikéről, nem mond le soha. A kényszer-
helyzetek azonban az egyházat oly eljárásra indították, hogy ma-
napság tudomány-egyetemnek tart a katholikus felfogás és élet oly 
szak-főiskolát is, a melyen bár csak egy szakból, de abból azután 
alaposan és kimerítően, teljes tudományos kiképzést lehet nyerni-
Ez az uj kor kath. tud. egyetemének egyik föltétele ; a másik, és 
pedig a fő, az egyházi főhatóság, az apostoli szentszéknek deklará-
cziója, hogy az ily tudomány-egyetemet ilyenül elismeri, kihirdeti 
és felhatalmazza doktorrá-avatások végzésére, melyek az egész 
anyaszentegyházban érvényesek. A kath. egyház tehát ezidőazerint 
kétféle kath. tudomány-egyetemeket ismer és ápol : a) tudomány-
egyetemeket tágabb, teljes értelemben, a melyekben a főiskolák 
minden szaka lehetőleg együtt van képviselve és szervezve. Vi-
szonylagosan legteljesebb kath. tud. egyetem ebben az értelemben 
a löweni és a lillei ; b) tudomány-egyetemeket szűkebb, korlátol-
tabb értelemben, midőn csak egy vagy két szak van az illető fő-
iskolában képviselve — a doktorrá avatás képességével és jogával 
magától a pápától felruházva. A minimum, a mi egy kath tudo-
mány-egyetem felállításához a ssakteljesség szempontjából szüksé-
ges, például a theologiát véve, az, hogy legyen — az illető theolo-
giai universitásnak bölcsészeti kara, vagyis bölcsészeti tanulmányi 
szervezete is, legalább a szoros értelemben vett filozófiai szakokat 
felölelőleg ; mert teljes filozófiai alapozás nélkül lehetetlen az egész 
egyházban tiszteletre méltó és elfogadandó doktorátusig nevelni az 
egyháznak theologiával foglalkozó ifjú sarjadékait. Ilyen csonka 
bár, de azért világhirü kath. tudomány-egyetem például az Univer-
sitas Gregoriana vagyis Collegii Romani Rómában, a h o l kezdetben, 
mikor IX. Pius újra szervezte, csak szoros és régi értelemben vett 
filozófia és theologia volt. Ma úgyszólván, már csak az orvosi kara 
hiányzik. Ilyen ugyancsak Rómában az Universitas S. Apollinaris 
és az az uj filozófiko-theologiai főiskola, melyet XIII. Leo legújabban 
az umbriai s a vidékbeli papság főiskolai kiképzése végett alapi-
tott . Milanóban kath. tud. egyetem a jogi és bölcsészeti tudomá-
nyok alapján szerveződik. Nálunk philosophia, theologia, jog, egye-
lőre ez a három kiált kath. tud. egyetemi szervezésért. Most, 
egyelőre, nekünk katholikusoknak itt Magyarországban háromkarú 
tud. egyetemre van szükségünk és — talán — tehetségünk. A theo-
logiai kar már megvan, vagyis Pázmány egyeteméből me'a, szeren-
csére, fennáll.jmint utolsó maradványa és legerősebb, élő bizonyítéka 
a budapesti kir. magyar tudomány-egyetem katholikus eredetének 

és jellegének. A katholikus álláspont emez archimedesi pontját, meg 
nem becsülni, egy magyar kath. tud. egyetem kombinácziója köz-
ben, nem mondhatom meg, hogy mily eljárás lenne. Hatalmas em-
berek dereka megtörött időfolytán a statolatria szolgálatában ; a 
budapesti egyetem hittudományi karát nem meghódította, meg hanem 
inkább összetörte a josephinismus, mint például sok szerzetes ren-
det ; és a mióta mint phönix-madár hamvaiból uj életre kikelt, 
nem hajtott térdet az államisten előtt, épp ugy mint a josephinis-
must megelőző korban, most sem, soha. Katholikus jogi karra 
elkerülhetetlen, kiáltó szükségünk van, jobban mint bármikor va-
laha. Ezt fel kell állítani. És sietni kell vele. Hisz némely kath. 
államterfiaink, országos képviselőink s általában közügyekkel fog-
lalkozó világi híveink némelyike száját sem tudja felnyitni nem 
hogy hite fejtegetésére vagy védelmére, de még a legközönségesebb 
vallási vonatkozású közügyek megbeszélésére is, a nélkül, hogy mint 
sz. Ágoston mondá, imnietást ne követne el a keresztény vallás 
isteni elvei és vérlázit ~ ' lmet „a vállásos hallás" ellen (offensio-
nem religiosarum auriu 0 mi „jóu katholikusainknak elméi „sine 
lege vagantur" a Jiv velemények valamennyi árnyalatának 
irányában. Pedig már rég megírta szintén szent Ágoston a 
katholikus műveltelméjüség ABC-jében a Z-ét következő mó-
don : „ Nobis (tantum) ad certam regulám loqui fas est 
(non liberis verbis, kény-kedv szerint szanaszét csapongó gon-
dolatokkal és szavakkal), ne verborum licentia etiam de rebus, 
quae his significantur, impiam gignat opinionen." (De civ. 
Dei 1. 10. c. 23.) Fegyelmezett, a perennis philosophia és keresztény 
hitünk igazságai által fegyelmezett keresztény elmékre és jellemekre 
van szükségünk az ország közügyei intézésének minden terén. S éppen 
azért van, még a theologiai, még a jogi szakoktatásnak is alapvető-
leg, — szükségünk mindenek előtt teljes bölcseleti karra, teljes 
bölcseleti iskolázásra. Az ideál, az eszmény ily részleges, sőt mond-
hatni csonka alkotások közben is azonban,szakadatlanúl,nem lehet más, 
mint az ősi katholikus „tud. egyetem" eszménye : egy teljes, minden 
tudományszakot felölelő kath. tudomány-egyetem, hol valamennyi 
tudományszak teljes összhangzásban és kölcsönös jótékony egy-
másra hatásban müveitessék, hogy végre valahára száműzve legyen 
Magyarország közszelleméből, vagy legalább az annak irányt adni 
hivatott katholikus társadalomból, a ferde egyoldalúságok s az éret-
len 'ötletességek uralkodása. A magyar papságnak filozófnak és 
jogásznak kell lennie újra vagyis vezérszerepre minősítetten ott-
honosnak kell lennie a filozófiai és jogtudományi karokban kép-
viselt tudományok minden ágában. Újra : mert valaha az volt. 
Csak így vehet részt a tudományos világ vezetésében újra, vagyis 
ezentúl is. A jogásznak szintén mindenek előtt filozófnak, azaz subac-
tum ingeniumnak, művelten gondolkodónak, és okvetetlenül theolo-
gusnak, azaz keresztény hitéről minden körülmények közt számot adni 
tudónak kell lennie, nehogy a közügyek terén szakadatlanúl filozófiai 
képtelenségeket és vallási szörnyűségeket pengessen, illetve kodifi-
káljon is be nemzete jogi életének évkönyvébe. Bölcselő, nemzete 
intelligentiájának főtanitója pedig az értelem és jellemképző közép-
iskolán át ne lehessen csak az, ki bölcseleti műveltségét valamelyes 
theologiai vagy legalább egyházjogi alapos tanulmánynyal ki nem 
egészítette. Ez a czivilizáczió positivuma, dereka. Ezt irta elő az 5. 
lateráni zsinat egyik kánónja a következő szavakkal : „Ordmamus 
etiam, ne quis in sacris ordinibus constitutus philosophiae aut 
poëseos studiis ultra quinquennium post grammaticam et dialecti-
cam sine aliquo studio theologiae aut iuris pontificii incumbat". 

i A mi i t t az ordináltakra van ráolvasva, ma, a maga módja szerint, szól 
az ifjúság nem ordinált, nem pap közép- és főiskolai tanáraira is. 
A hittudományokban fajankó tanár, a vallási ügyekre nézve, a tudo-
mányok minden terén csak dicstelen eszköze a divatos vélemények-
nek nem egyébb. Circumferuntur omni vento doctrinae, „in nequi-
tia hominum, in astutia ad circumventionem erroris". Bábjátékai 
a legbadarabb tévedéseknek. Emberek kellenek Magyarországnak 
és benne főleg a katholiczizmusnak, nem bábok . . . Szives soraira 
ez a nyílt levél legyen a válasz. A dolog — vezérczikkre — még 
nem elég érett-

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

Budapest. 18ÍÖ Nagy 8andor könyvnyomdájából. lIV., Papnővelde-utcza » si.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok. A szándék lélektana. — Néhány vonás Szerencs város és egyháza történetéből. — Egyházi 
Tudósitások. E r d é l y i e g y h á z m e g y e : Főpásztori tanitás a hivekhez a nagyböjti idő üdvös használatáról. — G y ő r : A 
győregyházmegyei kath. tanitó-egyesületek szövetsége alakulóban. — S z a t m á r : Visszatekintés egy püspöki élet tiz évére. — Kath. 

Köztevékenység és Egyesületi Élet. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

A szándék lélektana. 
(Folytatás.) 

9. Az előző p o n t o k b a n az u. n. tényleges (adna-
lis) szándékkal foglalkoztunk. Értünk pedig ez 
alat t oly belső akarati tényt, az akaratnak 
törekvését, mely az i t t és most elménkben 
visszatükröződő s eszközökkel megközelítendő 
czéllal szemben bennünk keletkezik s legalább 
az akaró alany által észrevehető. Ez az akarati 
tény azonban mint ilyen azonnal eltűnik, mond-
juk inkább elhomályosodik, mihelyt az eszközök-
höz fordulunk. A tény eltűnik, de ereje tagad-
hatatlanul megmarad a rögtön alkalmazásba 
vett eszközök egész sora alat t mindaddig, mig 
vagy a szándékot informáló czélt el nem hagy-
juk, vagy el nem értük, avagy a czélért akart 
eszközök használatát félbe nem szakítjuk. Az 
ilyen ténylegesen elmúlt, de erejében fönnma-
radt szándékot erőbeli (virtuális) szándéknak 
nevezzük. 

Az erőbeli szándékhoz tehát három szük-
séges: 1. tényleges és formaszerű szándék előzte 
meg, 2. ez a szándék legalább némileg elmúlt, 
mondjuk elhalványult, 3. az előző tényleges szán-
dékból valami mégis megmaradt bennünk vagy 
cselekvésünkben s ez a valami most is informálja 
cselekedetünket. Pd. mikor valaki keresztelni 
kezd, tényleges szándéka a külső szertartás alat t 
csakhamar elhomályosodik, de ereje által még 

informálni fogja külső cselekedetét; mikor valaki 
zarándokutat tesz, a czélnak tudata s követke-
zőleg a felé való észrevehető belső törekvés az 
egés? út alat t sokszor meg fog előtte homályo-
sodni a nélkül, hogy informáló erejét elvesztené; 
vagy a megbízott akarata érvényes szerződést 
létesíthet akkor is, ha a megbízóban a tényleges 
akarás a szerződés megkötésének pillanatában 
nincs is meg. 

Ha azonban a czél akarását, tehát a szán-
dékot nem vonjuk is vissza határozottan, de 
vagynem alkalmazzuk rögtön e szándékból kifo-
lyólag az eszközöket, vagy az eszközök alkal-
mazását megszakítjuk, szándékunk nemcsak tény-
legesen múlik el, de erejét is elveszti: az ilyen 
szándéknak neve habitualis. Ilyen szándéka van 
pd. annak, a ki reggel egy vagy minden csele-
kedetét Isten dicsőségére fölajánlotta, s ezt a 
szándékát nem vonja vissza, de ez a szándéka 
napközben végzett cselekedeteinek még megkez-
désénél sem jut eszébe; vagy annak a ki este 
fölajánlja másnapi miséjét bizonyos szándékra, 
de magánál a misénél s egyáltalán tegnap este 
óta ez a szándék elméjében meg nem fordult ; 
vagy ilyen szándékai lehetnek minden öntudatán 
kivül levő egyénnek, t. i. abból az időből, mikor 
még öntudatánál volt : pd. alvónak, részegnek, 
őrültnek. 

A tényleges szándékban tehát a czél min-
is 
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dig világosan tükröződik tudatunkban s akara-
tunk törekszik feléje ; az erőbeliben ezt nem 
veszszük ugyan észre, de azt igen. hogy tényle-
ges cselekvésünkben él a tényleges szándék ereje; 
a habitualis szándék valami tényleg elmúlt, 
melynek nyoma sincs mostani cselekvésünkben. 

Az erőbeli szándékban állandóan mint kü-
lönböztetőt emeljük ki azt a bizonyos visszama-
radt erőt. A hit tudomány pontosan körvonalozni 
óha j to t t a ezen erőnek mibenlétét, mer t külömben 
az egész magyarázat összezsugorodik egyetlen 
szóra, melynél általánosabb s homályosabb 
alig van. 

Suarez (tract. I, disp. 2, sect. 4, n. 4.) azt 
mondja, hogy ez az erő nem egyéb mint a kivi-
teli erőnek alkalmazása az akara t által a tényle-
ges külső cselekvésre, mely alkalmazás állandóan 
m e g m a r a d és fo ly ta tód ik a külső cselekvésben; h a 
pedig a külső cselekvés megszakad, akkor a ki-
viteli erő alkalmazását az akaratnak egy új 
ténye fogja megindítani, a nélkül, hogy új szán-
dékra volna szükség. 

Coninck (De sacr. in gen. ad q. 64, a. 8, 
dub, 2.) nem talál ja elégnek a kiviteli erő alkal-
mazását, mert ha a kiviteli erő alkalmazva van 
is, pd. hogy templomba induljak, miseruhát ölt-
sék, minden egyes pont ján a kivitelnek annyi-
felé ágazhat szét a külső cselekvés (pd. a tem-
plomba menésből lehet keresztelés, misézés, te-
metés, a miseruhába való öltözésből lehet ruha-
próba, misézés, barkaszentelés,) hogy a kiviteli 
erő alkalmazásán kivül még más meghatározó 
elemnek is be kell folynia abba. hogy czélt ér-
jek. 0 tehá t fölveszi ilyen meghatározónak a 
képzelő erőt s mivel ez önmagában nem férhet 
a külső erőkhöz, melléje az érzéki törekvő képes-
séget. Azonban ez a magyarázat nem kielégitő, 
mert 1. a képzelő erőben meg kellene jelennie 
a létesitendő cselekvések egész sorozatának, ez 
pedig nem mindig történik, kivált nem történik 
akkor, ha valaki a létesitendő cselekvéseket, pd. 
könyv utasitásai vagy mások ú tmuta tása mellett 
végzi; 2. mert a külső cselekvésekben nincs sok-
szor semmi érzékelhető jóság, a mely forma-
szerű tárgyát képezhetné az érzéki törekvő ké-
pességnek. 

Suarez egy másik helyen (tract. 3, disp. 6, 
sect. 5, n. 11.) maga utal a helyes megfejtésre, 
mikor bizonytalannak mondja, vájjon „ez az 
alkalmazás csak a külső tehetség cselekvésében 

áll-e, vagy e mellett az akaratnak is bizonyos 
belső használatában és k ö v e t k e z ő l e g az értelemnek 
is bizonyos belső figyelmében, m e l y a n n y i r a e g y -
s z e r ű és lanyha, hogy észre nem vehető; m e r t az 
ember gyakran úgy figyel, hogy ha később utána 
gondol, nem képes megismerni s megitélni, 
figyelt-e." 

Erre Frins azt jegyzi meg,1) hogy az ilyen 
figyelem mellett egészen fölöslegesnek tűnik fel 
az erőbeli szándéknak azt a bizonyos erejét 
másban keresni mint ebben. Ő tehá t elfogadja 
ezt az egyszerű, lanyhult, észre nem vehető 
figyelemmel egybekapcsolt belső törekvést a czél 
felé. Igy tehát a tényleges és erőbeli szándék 
csak abban külömboznék, hogy az elsőben a 
czél világosan és kifejezetten tükröződik, a 

másik kevésbbé kifejezetten s kevésbbé világosan, 
miért is az előbbi erősebb mint az utóbbi. „Hic 
enim actus voluntatis tenuis et remissus est 
ipse prioris actus magis expressi et intensions, 
intentionis inquam formális et actualis, quae 
dicitur, vera quaedam etsi levior, coutinuatio; 
et quamvis ipse fortasse pro sua imperfectione 
non sufficiat ad to tam seriem operationum, qui-
bus opus vei res in ten ta comparatur et perfici-
tur, inducendam primum, sufficit tamen opinor, 
ad eas coeptas apte continuendas." 

Nehézséget okoz azonban, hogy az ilyenféle 
belső ténynek nem vagyunk tudatában s rá 
vissza nem emlékezünk. Erre Frins igy felel: 
„In hypothesi mentis a t tent io avocatur ad alias 
operationes imperatas et externas, vei etiam in-
ternas, eodem tempore ponendas. Quod autem a 
nobis fit a t tent ione nostra i ta in aliis operatio-
nibus distracta et distenta, id reflexam conscien-
tiam facillime, imo morali cum necessitate, effu-
git, unde nec postea ejus possumus recordari." 

Ezt az utóbbi véleményt, melyre Suarez 
csak utal, védi De Lugo, (De sacr. in gen. disp. 
8, sect. 5, n. 87.) 

A habitualis szándékon alul említeni szok-
t á k m é g az interpretativa intentiőt. M a g y a r u l 
bajos visszaadni e szót, a mennyiben latinban is 
más-más értelmet tulajdonítanak neki. Kivált 
három értelemben fordúl elő: 

a) In terpreta t ive szándékoljuk mindig cse-
lekedeteinkben azt , a mire e cselekedetek 
természetüknél fogva irányitva vannak (finis 
operis), holott a mi akaratunk előtt más 

x) De act. hum. 61. o. 
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czél lebeg (finis operantis), a mennyiben t. i. a 
cselekedet természetszerű czélját pozitiv tény-
nyel ki nem zárjuk. Ilyen értelemben mondjuk, 
hogy az ember minden egyes cselekedetében, 
jóban-rosszban egyaránt interpretat ive boldog-
ságáért, továbbá, hogy minden egyes erkölcsileg 
jó cselekedetében in terpre ta t ive Is tenért cse-
lekszik.2) 

b) Interpretat ive szándékoljuk azt is, a mit 
másba belefoglalva szándékolunk.3) Liguori sz-
Alfonz ezért egy helyen ezt a nevet is adja az 
interpretat iv szándéknak általános (generalis). — 
TheoJ. Mor. lib. VI, tr. I, p. 82. 

c) Yégre in tenrpre ta t iv szándéknak nevezik 
a vélelmezett (praemmptn) szándékot is, a melyet 
t. i. az alany sem kifejezetten nem akar, sem 
belefoglalva a tárgyba vagy más szándékba, ha-
nem a melyről csak föltételezzük, hogy föléb-
redne az alanyban, ha ismerné a tárgyat.4) 

10. A szándóknak egyéb felosztásait egyelőre 
mellőzzük. 

Befejezésül csak azt emiit jük még meg, 
hogy a szándék az akara tnak belső ténye s 
mint ilyen nem esik érzékeink alá. Azonban a 
külső cselekedet által érzékelhetővé válik, m e r t a 
külső cselekedetekkel ha nem is metaphysikai, 
vagy physikai, de erkölcsi bizonysággal mindig 
szándék is van egybekötve. Mivel pedig az em-
berek egymáshoz való gyalkorlati viszonyaiban 
metaphysikai vagy physikai bizonyosság sohasem 
szerepel, hanem be kell érnünk az erkölcsi bizo-
nyossággal: a külső cselekedet által érzékelhető 
szándékkal, be lehet s be is kell érnünk még 
akkor is, ha e szándéktól függővé van téve 
valamely cselekedetnek, pd. szerződésnek érvé-
nyessége. Mindaddig megnyugszunk a külsőleg 
nyilatkozó szándókban, mig valami más külső 
körülmény positiv gyanút nem kelt ezen szán-
dék valószerűsége ellen.5) 

(Folytatjuk.) 

2) Cathrein S. J . Philosophia Morális, Freiburg, 
1893. 22. o. 

3) Cathrein i. m. 24. o. 
4) Bucceroni S. J. Inst. Theol. Mor. Romae. 1893. 

I. 18. o. 
5) A rri ezen első fejezetünket illeti, legtöbb vilá-

gosságot Frins Győzőnek kitűnő munkájából ,De actibus 
humanis" merítettünk. Több helyen terjedelmesen szól e 
munka részben kifejezetten a szándékról, részben oly 
tételekről, a melyek első sorban és kiválóan a szándékra 
vonatkoznak. 

Néhány vonás Szerencs város és egyliáza 
történetéből. 

— Paszlavszky Sándortól. — 
(Folytatás.) 

A család jelentőségét megalapító Rákóczi Zsigmond 
1544. esztendőben született, if júkorát Perényi Gábor kör-
nyezetébon töltötte, majd Eger és Szendrő várában szol-
gált a hazának, s 1587-ben egri főkapitánynyá neveztetett. 
1593-ban a bárók rendjébe jut, majd Borsod-vármegye 
főispánjává lett. Bocskaihoz csatlakozván, ez 1605-ben 
kormányát bizta rá, a mely hivatalát oly szerencsés ta-
pintattal töltötte be, hogy Bocskai István halála utár , 
noha nem is remélte, az erdélyi nagy rendek erdélyi 
fejedelemnek választották ; a fejedelmi székben azonban 
egészen egy évig sem ült, — tán haj 'o t t korára való 
tekintettel, vagy politikai okokból, mint már emiitettük 
is, — lemondott. 

Lemondásának évében halt meg 64 éves korában. 
Fiai közül, a kik atyjoknak azt a remekművű drága 

síremléket állították, I. György fejedelem let t ; III. Zsig-
mond 26 éves korában meghalt; Pál, ki, n íg atyja és 
testvérei protestánsok voltak, anyja által a lcath. hitben 
neveltetett, 1626-ban országbiró lelt. (f 1636.) — Már 
előbb, midőn a Rákócziak az ősi tűzhely mellett éltek s 
nem igen keresték az alkalmat az előmenetelre, két ága 
volt a családnak, egy katholikus és egy protestáns s mind 
a két ág egyszerre kezdett előtérbe lépni. Sőt emelkedése 
tetőpontját is egy és ugyanazon évben érte e l : ,1607-
ben lett a kath. Lajos báróvá s a reformált Zsigmond 
fejedelemmé." Csaknem egész ez ideig „egy táborban 
szolgáltak, a magyar királyéban." Hanem ekkor útaik 
szétváltak. 

A beálló körülmény nem telte köztük lazábbá a 
rokoni köteléket. A hazának való szolgálat és , a családi 
összetartozás érzete erősebb volt bennök a politikai pár t -
állás követelményeinél." A könnyen megvesztegető mel-
léktekintetek s egyéni érdekek, ha irányt adnak is itt-ott 
egy kis időre; de azért a Rákócziak csontig velőig ma-
gyarok maradnak. 

Mikor „az öreg Rákóczi Zsigmond lemondott a 
fejedelemségről, lett ismét azzá, a mi azelőtt is volt, a 
magyar király alattvalójává." — A mennyiben felső-
vadászi Rákóczi Zsigmond csontjait ereklyeként őrzik Sze-
rencs városában, — meg nem állhatom, m. t. díszgyülés, 
hogy emlékének néhány vonással még ne adózzam. 

Valamint ma, úgy a régibb időben is, sietett meg-
tekinteni Rákóczi síremlékét, kit sorsa Szereocsre hozott. 
Abban a régi, g ót h Ízléssel épített templomban, — ott az 
Árpádhegy tövében, meglátogatta a hálás Rákóczi-fiúk 
által ásatott és műemlékkel ellátott sirhelyet Kassai József 
szerencsi plébános is 1797-ben és 1805-ben. Ott látta 
Rákóczi Zsigmond- és feleségének Gerendi Annának csont-
jait, melyek koporsó nélkül a föld porában nyugodtak. 
Koponyája mindkettőnek ép volt. Meg lehetett azokat 
különböztetni egymástól. A Rákóczi koponyájában még 
akkor nyolcz fog volt látható. A sír felett volt „a márvány-
ból épült alkotmány." Ennek irányában a templom boltján 
vala elhelyezve egy zászlónyél, melynek lobogója „török 

15* 
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damaszk selyemszövetből" volt; elrongyollott darabjai 
annak régi értékéről b=széltek, némán, — mint a honfi 
szeme előtt komolyan álló mauzeleum alatt pihenő hősi 
alak ez elmúlt idők zivatarairól. Az emlék már megron-
gált állapotában pedig a mulandóság hangján szólt a 
belépőhöz. 

Mi történt a templom komoly boltivei alatt álló sír-
emlék művészi alkotásával? 1644-ben a császári németek 
1. Rákóczi György ellen viselt hadjáratuk alkalmával neki 
mentek atyja sírjának s feldúlták azt. „Azért most ezen 
alkotványnak pártázatja nincsen meg ; hanem feketére 
festett fával van kipótolva." Az emlék nyugati oldalán 
Rákóczi Zsigmond képe volt, keleti oldalán, pedig a feleségeé, 
mely képnek a márványon faragatlan kerekhelye most is 
megvan ; „ez is oda lett." A templomban itt-ott már-
ványdarabok fetrengtek, aranybetűs feliratokkal. A kő-
mivesek az összerakásnál sok darabot be nem illesztettek, 
igy volt egy darab, a keleti oldalhoz tartozó márvány. 
Metszete : „Annae," — ehez tartozott „Gerendi consorti 
olim" : egykor hitvestársának, Gerendi Annának, — ez a 
magyar forditása. 

Szebbnél szebb latin fölirások a szent Írásból, min-
denütt. Igy, egy heverő daiabon Jób e szavai voltak 
vésve: „Et in carne mea videbo Deum Salvatorem meum" : 
Es testemben meg fogom látni az én Üdvözitő Istenemet. 
— A dúlás után helyreállított szép emlék feliratainak 
részletes ismertetése különben nagyobb munkába vehető 
csak fel. Megérdemli minden sora a magyar ember figyel-
mét. Majd a szerencsi r. k. egyház részletes történetében 
fogok mindent felvenni, a mely könyvnek különös fel-
adata lesz azon könyörületes adakozók feltüntetése is, akik 
templomunk építését és uj iskolánk alapítását elősegiték 
s így az igazi szegénység gondjait enyhítették. 

A síremlék tetején vannak a metszett czimerek. 
A felírás latin, előadva az ott nyugvónak teljes czimét. 
A sir ajtaja felett főtől, a nyugoti oldalon ez olvasható : 
„In Te Domine speravi, non confundar in aeternum" : Te 
benned biztam, Uram, meg nem szégyenülök örökké. A 
déli oldalon a következő magyar vers őrzi Rákóczi 
Zsigmond emlékét; az akkori helyes irás szerint szóról-
szóra : 

rItt fekszik, Bakócy Sigmond 
Az Jámbor felőle jót mond. 
Magyar Országnak támasza. 
Vala Czyászárunk Tanáchya. 
Szendreö czudálta ereiét. 
JEgher Kariát nagy elméiét. 
Erdély szerette oltalmát. 

Az Teöreök félte hatalmát. 
My Honnyvnkban lakó népek 
Ohaytyvk mint igaz hivek. 
Azért Szendrő, Magiar, Eger, 
Császár, Erdély 's minden ember 
Sirassad édes Atyádot 
Megh holt Bakócy Zsigmondot." 

Itt áll Szerencsen mai nap is a Rákóczi hamvait 
őrző templom, mely sokkal öregebb Rákóczi Zsigmondnál, 
a mennyiben a X I I I . század elején épült. Körülbelül 
1220-ban, ha nem előbb. 

Már 1321-ben nevezetes plébánia volt Szerencsen; 
lelkésze kinevezett egri kanonok és alesperes a szerencsi 

járásban, kit törvényes tanúnak küldött ki a káptalan, 
Zombori Andrással, a király emberével, Arbona-Zsadány 
ügyében. 

Hogy a tekintélyes helynek iskolája is volt, a sze-
pesi káptalan nagyhirü levéltárában lelt adat világosan 
bizonyítja. Ugyanis Péterváradi Balázs szepesi és jászói 
prépost 1553-ban megengedi, hogy a szepesi káptalan 
egy tagja, Monoszlai Péter, ki a szerencsi apátságot bírta, 
Mohácsy Boldizsár nevü hű emberének jutalmul Szeren-
csen házhelyet adhasson a plébánia és iskola között. Annak 
a háznak pedig keletről a plébános háza, nyugatról meg 
maga az iskola volt szomszédja. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Erdélyi egyházmegye. Főpásztori tanítás a hívek-

hez a nagyböjti idő üdvös használatáról. — (Vége.) 
Ti pedig, Krisztusban kedves Papjaim és Testvéreim, 

világosítsátok fel híveiteket a mondottak nyomán. 
A böjti idő a buzgó lelkipásztorra nézve az aratás 

várva várt ideje. Hajlandóbb levén ez időben mindenki a 
jó szóra, a jó pásztor fel is használja az alkalmat és 
„hirdeti az igét s rajta van alkalmasan és alkalmatlanul, 
int, kér, dorgál teljes türelemmel és tudománynyal* (2. 
Tim. 4. 2.) és örömmel ajánlgatja és sürgeti mindazon 
eszközöket, melyeket az Egyház ezen időben üdvöseknek 
tar t és abban tartja boldogságát és fáradozásainak bő 
jutalmát, ha mindnyájan mint ártatlanok, mint szentek 
távoznak az Űr asztalától a húsvéti bárány vétele után 
„Parare Deo plebem perfectamu. (Luk. 1. 17.) 

Reánk nézve a böjt parancsa még sürgősebb, már a 
jó példa miatt is; de ösoaervén egyszersmind hivatásunk 
veszélyes oldalait, nagyon kell meggyőződve lennünk az 
Ur szavairól: hogy eine veszélyes gonosz szellemek „ki 
nem mehetnek (és távol nem tarthatók), hacsak nem imád-
ság és bőjtölés által*. (Márk. 9. 27.) 

Az Istenembert a Szentlélek vezette a pusztába és 
azután mintegy előkészítvén őt a magányban, vezette az 
emberek közé a lelkek megszentelésére. Minket is sürget 
önmegszentesülésre a lelki magányban, Istennel való 
bizalmas társalgásban, mert természetes dolog, hogy előbb 
magunk legyünk kiművelve a lelki életben, mielőtt máso-
kat művelnénk abban. Hallgassunk ezen befelé hivó súgal-
latokra, mert a benső életből ered minden érdem, minden 
áldás, minden kitartás külső tevékenységünkben. 

Az Istenember imával és böjttel készül nagy munká-
jára. A lelkek megmentéséről van szó, de isteni nézete 
szerint csak ilyen áron vásárolhatók meg azok A kiket 
később megmentett, azokat már a pusztában imádkozta 
és böjtölte ki Istentöl. Az ördög országának szétrombolásá-
ról is van szó. Azt az erőset, ki a világot tulajdonának 
tartotta (Luk. 4. 1.) le kellett győzni, mielőtt kiengedné 
prédáját. Valóban a gonosz lélek már a hármas kisértet 
alkalmával tapasztalhatta, hogy van már itt egy rátánál 
erősebb. Ugyanez áll miránk nézve is. A lelkeket csak 
saját áldozataink árán lehet megvásárolni és nekünk is 
erősebbeknek kell lennünk a gonosz telkeknél. Elérhetjük 
azt imádság, vezeklés, jelesen pedig bőjtölés által. Minket 
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is ilyen áldozatok árán mentett meg az Istenfia — vi-
szontszeretetből vásároljuk meg mi ezen áron testvéreink 
lelkeit. Ne győzzön fölöttünk a gonosz lélek, győzzön 
Jézus Krisztus ! 

Ki nem akarna egyszer teli kévékkel megjelenni a 
Főpap Ítélőszéke előtt? Ki nem akarna diadallal beszá-
molni a nyert talentumokról? De „bizony bizony mondom 
nektek, hacsak a földbe esett gabona meg nem hal, egyedül 
marad, ha pedig meghal, sok termést hoz. A ki életét 
(kényelmét) szereti, elveszti azt; ki életét gyűlöli (nem 
kiméli) a világon, az örökkévalóságra megtartja azt." 
(Ján. 2. 24 ) 

Miért is a nagyböjtben „zengjetek harsonával Sion-
ban. Szenteljetek böjtöt, hivjátok Ö9sze a sokaságot. A 
tornácz és az oltár között sírjanak a papok, az Ur 
szolgái és mondják : Engedj Uram, engedj a te népednek 
és ne add örökségedet gyalázatra" (Joel. 2. 15 ) 

Imádkozzatok érettem, hogy sikerüljön mielőbb meg-
kezdhetni bérmaútamat. 

Békesség nektek és szeretet a hittel az Atya Isten-
től és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 

Kelt Károlyfehérvárt, 1899. Gyertyaszentelő Bol-
dogasszoy ünnepén. 

Gustavus Carolus m. p. 
episcopus. 

Győr. A győregyházmegyei kath. tanitó-egyesületek szö-
vetsége alakulóban. — 

November hó 24-én volt, hogy az egyházmegye 
minden részéből összejöttek Győrött a kath. tanitó-egye-
sületek küldöttei, s kimondották, hogy szervezik az egy-
házmegyei kath. tanító-egyesületek szövetségét. 

Ugyanakkor az alapszabályok kidolgozására és elő-
zetes megvitatására bizottságot választottak. 

Ez a bizottság megfelelt föladatának. Hétfőn tar-
totta ülését Sopronban a kath. iskola tanácskozó-ter-
mében. 

Az ülés egyedüli tárgya az alapszabály-tervezet meg-
vitatása volt, melyet egy háromtagú bizottság dolgozott ki. 

A meghivásra 12 bizottsági tag jelent meg. Neve-
zetesen : Róhn Nándor és Tormássy János Sopronból Kiss 
József iváni főtanitó a csepregi esperes kerület Hackl 
József ruszti főtanitó a kismartonvidéki egyesület részéről. 
Mersich István a locsmándi ker. részéről. Kobsis István 
a széplaki, Füzy István a kapuvári ker. részéről, Lomositz 
N. védenyi főtanitó, dr Karácson Imre képezdei igazgató, 
TJjlaky Géza és Üveges Kálmán Győrből. 

Megjelentek a gyűlés folyamán Póda Endre soproni 
apát-plebános és Szabó Károly kir. tanfelügyelő is, kiknek 
érdeklődését és megjelenését lelkesedéssel fogadták a gyű-
lésező tanítók. 

A gyűlés dr Karácson Imre elnöklése alatt két óra 
folyásig tartott s pontról-pontra megvitatták az alapsza-
bályokat s azokat néhány lényegtelen módosítással elfo-
gadták. 

Egyúttal megbízták az alapszabályokat kidolgozó 
bizottságot, melynek tagjai dr Karácson Imre, Újlaki 
Géza és Öveges Kálmán, hogy az elfogadott alapszabály-
tervezetet kinyomtatva az egyes egyesületek elnökeinek 

megküldjék, hogy az egyesületek azokat üléseiken letár-
gyalhassák. Fölhatalmazták e bizottságot, hogy annak 
idején az alakuló-közgyűlést összehívják. 

Kimondották, hogy a költségek fedezéséhez minden 
egyesület 5 frttal járul. 

E végrehajtó-bízottság elnökéül dr Karácson Imrét, 
jegyzőjéül Ujlakg Gézát, pénztárosul Öveges Kálmánt, 
választották meg. 

Gyűlés után a Pannónia szállodában a fehér asztal-
hoz ült a 14 tagból álló társaság. 

Természetes, hogy még itt is a szervezendő szövet-
ségről folyt leginkább a beszéd. 

Felköszöntőkben sem volt hiány. Különösen Póda 
Endre apát-plebános és Szabó Károly tanfelügyelő voltak 
leginkább az ováczió tárgyai, az ügy iránt való meleg 
érdeklődésükért. 

* * 

A gyűlésen megnyilatkozó lelkesedés és érdeklődés a 
legjobb kilátásokkal biztat a szövetség megalakulása iránt. 

Kívánatos is. Sok-sok teendő vár a szövetségre. Sok 
és nehéz teendők. Szükséges a tömörülés, az összetartás. 

Az egyházmegyei tanítók régi vágya teljesedik a 
szövetség létrejöttével. 

Adja Isten, minél előbb teljesüljön ez óhajtás. 

Szatmár. Visszatekintés egy püspöki élet tiz évére. — 
(Folytatás.) 

4. A hivek számának növekedésével egyes helyeken 
szüksége mutatkozott annak, hogy a hivek lelki gondo-
zásban ne a távolfekvő anyaegyház lelkésze, hanem saját 
különálló lelkészük által részesüljenek, A fejletteb népe-
sedési állapotok e követelményhez képest két saját 
hatáskörű lelkészség állíttatott fel, az egyik a Kővárvidék 
középpontjában, Nagy-Somkuton, mely azelőtt az erdélyi 
egyházmegyéhez tartozott, a másik Ungmegyében Csapon, 
mely előbb Kis-Ráthnak volt fiókegyháza. 

Már folyamatban vannak a tárgyalások arra nézve, 
hogy az Avasvidéken elszórtan élő lat. szert, hivők ré-
szére különálló lelkészet szerveztessék. 

Úgyszintén a mindinkább érezhető szükség hozta 
felszínre azt a tervet, hogy Munkácstól több fiókegyház 
elszakittatván, néhány önnálló lelkészség alapíttassák. 

A Hosszúmezői (Sziget fiók egyháza) lelkészség ügyét 
előhaladottabb stadiumba juttatta ft. Kádár Ambrus pré-
postkanonok e czélra tett 1000 frtos alpitványa. Az ezen 
lelkészet részére vásárolt telek árának törlesztésére éven-
kint jókora összeget fizetek. 

Ugyanazon körülmény, mely az előbb említett alko-
tásoknak, részben még terceknek keletkezésére okot szol-
gáltatott, tette érezhetővé azt a szükséget is, hogy egyes 
kisebb arányú templomok kibővittessenek, vagy ahol ilye-
nek az anyaegyházakban sem léteztek, avagy hol az 
anyaegyháztól távolabb eső fiók egyházi hivek leiköknek 
nagy szomorúságára a templomot eddig nélkülözni voltak 
kénytelenek, ilyenek emeltessenek. 

Midőn 1888-ban a püspöki széket elfoglaltam, óhaj-
tottam tudrri hány templom épitése volna okvetetlenül szük-
séges az egyházmegyében. Tizenegyben lett akkor az 
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építendő templomok száma megállapítva. És most 10 év 
leforgása után hálatelt szívvel adhatok hírt arról, hogy 
ez idő alatt 14 templom lett részint újonnan épitve, részint 
tetemesen átalakítva, mint az itt következő felsorolás 
mutatja : 

1. Királymező, Máramarosm. Német-Mokra fiókegy-
báza, újtemplom épült, 1890-ben, a magas kir. kincstár 
költségén ; a Bold. Szűz tiszteletére szentelve. 

2. Lakárt, Ungm. Eőr-Darma fiókegyháza, uj templom, 
épült 1890-ben néh. Bugyis András ungvári prépostple-
bános hagyományából, a hivek hozzájárulásával s a belső 
felszerelést illetőleg az én segítségemmel ; a sz. Olvasó 
Királynéja tiszteletére szentelve. 

3. Porubka, Ungm. Tiba fiókegyháza, u j templom, 
épült 1891-ben a hivek buzgóságából az egyházmegyei 
pénztár segélyével és hozzájárulásommal. A legszentebb 
Rózsaíüzér Királynéja tiszteletére. 

4. Nagy-Dobos, Szatmárm. Puszta-Dobos fiókegy-
háza, uj templom, épült a Perényi család sirbolja fölött 
néh. báró Perényi Péter költségén 1892-ben; a szent 
Kereszt tiszteletére. 

5. Surány, Beregm. Márok-Papi fiókegyháza, uj 
templom, épült közadakozásból az egyházmegyei pénztár 
segélyével és hozzájárulásommal 1892-ben. Sz. József 
tiszteletére. 

6. Máté-Szalka anyaszentegyház Szatmármegye uj 
templom, épült az egyházmegyei pénztár költségén és 
hozzájárulásommal 1893-ban ; Sz. József tiszteletére. A 
templom felszentelése alkalmával. Máté-Szalka, mely eddig 
helyi káplánság volt, parochia rangra emeltetett. 

7. Halmi anyaegyház, Ugocsam. ; a földrengés által 
megrongált régi templom tetemesen megnagyobbíttatott, 
toronynyal láttatott el az egyházmegyei pénztár költségén 
és hozzájárulásommal, 1895-ben; Sz. József tiszteletére. 

8. Bustyaháza, Máramarosm. Visk fiókegyháza, a 
régi templom átalakíttatott a magas kir. kincstár költsé-
gén 1895-ben. A Bold. Szűz mennybemenetelének tiszte-
letére van szentelve. 

9. Nagy-Somkut, anyaegyház, Szatmárm. uj tem-
plom, épült Teleky Sándor gróf és a lelkész által eszkö-
zölt gyűjtésből, a vallásalap, az egyházmegyei pénztár és 
néh. Irsik Ferencz praelatus kanonok részéről nyújtott 
segélylyel és hozzájárulásommal 1895-ben ; Sz. László 
király tiszteletének szentelve. 

10. Fekésháza, Ungm. Ubrezs fiókegyháza, új temp-
lom, épült 1896-ban a hivek adakozásából, az egyház-
megyei pénztárból és a sajátomból adott segítséggel. A 
Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére. 

11. Nántü anyaegyház, Szatmárm. a régi templom 
kijavíttatott, tornya újból építtetett az egyházmegyei pénz-
tár költségén. 

12. Visk anyaegyház, Máramarosm. új templom, 
épült a magas kir. kincstár költségén a hívek tetemes 
hozzájárulásával és a részemről nyújtott segélylyel 1897-
ben. Az építéshez szükséges telket 800 frton én vásárol-
tam. A templom sz. Miklós püspök tiszteletére van meg-
áldva. 

13. Székó, Ungm. Jenke fiókegyháza, ú j templom, 

épült a hivek búzgóságából, részben segítségemmel 1898-
ban. Jézus sz. Szíve tiszteletére. 

14. Mátyfalva Ugocsamegye, Fancsika fiókegyháza. 
Az évekkel ezelőtt tűz által elpusztított ősrégi templom 
1898-ban fedéllel láttatott el, az idén pedig egyéb részei-
ben fog teljesen renováltatni. 

A csecsehói (Ungm. Tiba fiókegyháza) hivek a 
tavaszszal fognak hozzá templomuk építéséhez. Az anya-
gokat a tél folyamán beszerezték, s az építéshez engedé-
lyemet kinyerték. 

Kilátás van arra is, hogy a közel jövőben a mun-
kácsi és felső vissói templomok építése megkezdhető lesz. 

A madarászi és aknasugatagi templomok ez évben 
tetemes javítás alá kerülnek; előbbinél a költségeket az 
egyházmegyei pénztár és a hivek, utóbbinál a magas kir. 
kincstár fogja viselni. 

Remélem továbbá, hogy Isten segítségével Csapon, 
hol, mint említém, önálló lelkészség szerveztetett, legkö-
zelebb szintén fog templom épülni. 

Da miként a templomok épitése, s külső épségének 
fentartása szivemen feküdt, ugy azok belső csinosítására, 
megfelelő szerelvényekkel való ellátására is kiterjesztet-
tem gondoskodásomat. 

Tiz év alatt két ízben consecráltam uj oltárköveket 
nagy számmal, s igy a megrongált oltárkövek mindenütt 
ujakkal cseréltettek föl. 156 rézkelyhet szedtem be az 
egész egyházmegye templomaiból. Ezek ma már haszná-
laton kivül vannak helyezve és ezüst, vagy más fémből 
készült de az előírásoknak megfelelőleg ezüst kuppáju 
kelyhekkel és azokhoz tartozó paténákkal lettek pótolva. 
Lcllok József, egykor ez egyházmegye jeles tagja, később 
esztergomi kanonok, jelenleg lazarista atya tiz u j kehely 
költségeit fedezte. 

A templomok festéséhez, tatarozásához, orgonák 
javításához, harangok beszerzéséhez felmerült szükség 
eseteiben anyagi segélyt nyújtottam. 

A megviselt egyházi ruhák, fehérneműek, és más 
istenitiszteleti tárgyak részint az egyes templompénztárak 
költségén vásárolt, részint az Oltáregylettől kapott, vagy 
sok esetben általam ajándékozott u j felszerelvényekkel 
pótoltattak. 

Nagy érdemei vannak, melyekről e helyütt nem 
hallgathatok, ugy a templomok épitése, valamint általá-
ban &z egyházi építkezések körül ft. Hámon József pré-
post-kanonok urnák, aki szakavatottan és körültekintő 
figyelemmel tevékenykedett a költségvetések felülvizsgá-
lásában, felügyelt legtöbbször a munkálatok kivitelére. 
Szem előtt tartván az egyházmegyei pénztár korlátolt 
anyagi erejét, okos takarékosságot érvényesített mindenütt, 
de emellett gondja volt, hogy a munkálatok alaposan és 
tartósságra számítva végeztessenek, nehogy ismétlődjenek 
a püspökségem kezdetén nem egy ízben előforduló azon 
jelenségek, hogy némely felépítmények röviddel keletke-
zésük vagy javíttatásuk után megrongálódván ujabb áldo-
zatot kívántak az egyházmegyétől. 

CFolytatjuk.) 
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KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
Az évenkinti lourdesi zarándoklat ügyében. 

A következő tájékoztató és felvilágosító levelet vettük. 
Közöljük a közügy érdekében, mely ebben az esetben 
igazán szentügy. 

Mélyen tisztelt szerkesztő ú r ! 
Szabadjon kiváló tiszteletem kifejezése mellett alá-

zattal kérnem, hogy 1899. aug. 21-ére tervezett lourdesi 
zarándoklatról b. lapjában említést tenni, annak programm-
ját a lehetőséghez képest kimerítően ismertetni szíves-
kedjék. *) — Annál inkább merem ezt a jóindulatot kérni, 
mert miként a programmból látni méltóztatik, minden 
más hasonló vállalkozásnál olcsóbban és évről-évre kedve-
zőbb anyagi feltételek mellett hirdetem a zarándoklatot 
s erre használom fel évről évre tapasztalataimat és össze-
köttetéseimet. — Ne vegye mélyen tisztelt szerkesztő úr 
szerénytelenségnek, ba az általam rendezett zarándokla-
tok jellemzésére az 1898. okt. 9. 41. sz. a. megjelent 
„Journal de la grotte de Lourdes"-re hivatkozom, — bár 
az abban személyemre vonatkozó meg nem érdemelt meg-
jegyzéseket, a franczia szerkesztő-papok velük született 
udvariasságának kell kijelentenem, — mégis elismerését 
kell látnom benne azon komoly iparkodásnak, melylyel 
feladatomnak megfelelni szerény tehetségemhez képest 
törekedtem. 

Az idén azért indulnék aug. 21-én, hogy lehetővé 
tegyem a zarándokoknak az idei szt. istvánnapi körmeneten 
Budán való részvételt. 

Megnyugtatására mondhatom, hogy az érseki főható-
ság megengedte nekem, a lourdesi szt. zarándoklatoknak 
évente való rendezését. 

Programmom előnyének tartom, hogy útközben, úgy 
oda — mint vissza menet két-két pihenő állomást tartunk, 
melyen az utasok teljesen kipihenhetik magukat és az 
illető városokat is megszemlélhetik ; továbbá hogy kinek-
kinek tehetségéhez és óhajához képest szolgáltatok ki 
vagy csupán vasúti jegyet szállodai lakással, vagy mind-
kettőt élelmezéssel együtt, — sőt alsóbb osztályú vasúti 
jegyet is első osztályú élelmezéssel és ellátással oly árban, 
melynél olcsóbban eddig senki sem merte elvállalni e 
nagy út rendezését, de mely viszont első tekintetre is 
elárulja, — bogy vállalkozásom kizárja a nyerészkedést. 
— S éppen ezért merem a kath. lapok jóindulatú támoga-
tását kérni s ezért vagyok bátor az ily fajta vállalkozás-
hoz nem méltó, de meg ily árak mellett lehetetlen rek-
lámcsinálástól is tartózkodni. — Szabadjon alázattal 
reménylenem, hogy mélyen tisztelt szerkesztő úr e kö-
rülmények szives figyelembe vételével nem veszi rossz 
néven, ha azzal a kéréssel esem terhére, hogy már csak 
olvasóira való tekintettel is, tervemet becses lapjában 
közölje s időről-időre figyelmüket az idei lourdesi szt. 
zarándoklatra felhívja. 

Maradok kiváló tisztelettel 
Nagy-Maroson, (Hontm.) 1899. február 11-én, a b. 

Szűz lourdesi megjelenésének emlékünnepén 

alázatos szolgája 
dr Robitsek Ferencz. 

Kívánatra programmot az érdeklődőknek szívesen 
küldök. 

*) Meglesz. 

IRODALOM. 
-f- Szaicz Leo, a katholikus ujságirás magyar 

Úttörője. Irodalomtörténeti tanulmány. Irta LesJcó József. 
Szaicz Leo eddig kiderített munkáinak jegyzékével. Buda-
pest. 1898. 8-rét, 99 lap. Szerző önálló kutatások alapján 
készítette tanulmányát s eme érdemes egyházi írónknak, 
a toll avatott mesterének a helyét egészen jól jelöli meg 
irodalomtörténetünkben. Eddig iróink legnagyobb részben 
csak úgy odavetőleg szóltak Szaiczról, ha el is ismer-
ték derekas írói tehetségét. Ebből az értekezésből lát-
hatjuk, hogy Szaicz a mily hű szolgája volt egyházának, 
ép oly hü fia volt hazájának is. Nyakas, igaz magyar és 
hű katholikus, a ki hazája jussából és egyháza igazából 
nem engedett semmifele erőszaknak. E mellett olyan tudo-
mánynyal és oly jeles irói tulajdonokkal rendelkezett, a 
melyeket még ellenfelei is kénytelenek voltak elismerni. 
Mindezeket a szerző élénk, magyaros és élvezetes előadás-
ban, számos példával igazolva mutatja be s egyúttal vilá-
gos képét rajzolja meg azon korbeli irodalmi viszonyaink-
nak és társadalmi állapotainknak is. — A csinosan 
kiállított füzet ára 80 kr. Megjelent a Szent-István-Tár-
sulat Tudományos és Irodalmi Osztályának kiadásában. 
Kapható a Szent-István-Társulat könyvkiadó hivatalában : 
Budapest, VIII., Szentkirályi-utcza 28. szám. 

— Geometriai axiómák. Irta. Dr Suták József 
Budapest, 1878. 8-rét, 32 lap. Euklides volt az első. a ki 
főiismerte, hogy elemi definicziok s néhány axióma se-
gítségével a geometri egész rendszere felépíthető. Fel-
állított axiómái segítségével tényleg fel tudta építeni az 
egész geometriai rendszert; azomban nem mutatta ki, 
hogy axiómáinak mindegyike egyszersmind szükséges is a 
rendszer felépítéséhez. S csak ma, több mint kétezer 
év mulvai miután a Bolyai-féle geometria már megszü-
letett, hajlik meg minden igaz mathematikus Euklides 
nagy talentuma előtt. — Szerző előttünk fekvő bámula-
tos szakértelemről és tudásról tanúskodó értekezésében 
röviden beszámol a Bolyait megelőző s az utána követ-
kező nagyszámú kutatásokról s ezek alapján bemutatja 
a tapasztalás utján megállapított axiómáknak azon ujabb 
alakjait, melyek a geometriai kutatások alapjául szolgál-
nak. — A füzet ára 30 kr. Megjelent a Szent-István-
Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának kiadásában. 
Kapható, a Szent-István-Társulat könykiadóhivatalában : 
Budapest, VIII., Szent-Királyi-u. 28. szám. 

— A rigómezei ütközet. Szerb népdal a XIV. szá-
zadból. Fordította dr Margalits Ede. Budapest, 1898. 
8 ret, 46 lap. A szerb népdalok szépségét már Göthe is 
dicsérte s nekünk magunknuk is módunkban volt meg-
győződni erről, mikor 1896-ban Margalits Ede drtól 
megjelent a „Kraljevics Márkó" szerb népballada gyűjte-
mény magyar fordítása. A rigómezei népdalok fordítása a 
megkezdett munkának folytatása s ezek sorában egyike a 
legszebbeknek, legpraktikusabbaknak a „Rigómezei ütkö-
zet." Margalits dr a fordítást az eredetivel megegyezően, 
két ütemre osztott tíz szótagu hangsúlyos sorokban, eset-
legesnek látszó rímekkel, kifogástalan magyarossággal 
eszközölte. Derekas munkájával hálára kötelezte az igazi 
költészet barátait. — A rigómezei ütközet azonban nem-
csak költői szempontból értékes, hanem történelmi tekin-
tetben is érdekes. Ára 50 kr. Megjelent a Szent-István-
Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának kiadásá-
ban. Kapható : a Szent-István-Társulat köny vkiadó-hiva-
talában Budapest VIII., Szentkirályi utcza 28. szám. 

— Kneipp Újság czim alatt havi folyóirat indult 
meg Budapesten. Ezen lap az Országos Magyar Kneipp-
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Egyesület közlönye. Az igen tetszetős alakba kiállított 
mutatványszám felette érdekesen van összeállítva. Ismer-
teti a Kneipp-gyógymód mibenlétét. Tárgyalja a most 
nagyon elterjedt nátba és influenza gyógyítását. Érdekes 
czikk van benne Petrovics Lászlótól, amelyben leírja, 
hogy miként lett ő Kneippistává. Egy rovatban a lap az 
előfizetőknek a Kneipféle gyógymódra vonatkozó minden 
kérdésben felvilágosításokkal szolgál, illetőleg tanácsokat 
ad az egyes betegségekben követendő mikénti eljárásra. 
Általában az egész lap tartalma igen tanulságos és hasz-
nos mindenkire, mert okos tanácsokat ad arra nézve, 
hogy miként éljen az ember, ha egészséges akar lenni. 
Szerkeszti dr. Szalkay Gyula, az Orsz. Magy. Kneipp-
Egyesület elnöke. Előfizetési ára negyedévre 1 frt. Meg-
rendelhető a „Keipp Újság" Budapesten, X. ker. füzér-u. 
19. sz. a. Melegen ajánlható. 

H I V A T A L O S . 

I. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-
terjesztésére az esztergomi székesfőkáptalanban Graeffel 
János kanonoknak és zoborhegyi cz. apátnak a barsi fő-
esperességre való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az 
ennek folytán megüresedő utolsó mester-kanonokságot 
Kittenberger István nemcsényi esperes-plebánosnak ado-
mányozom. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-
terjesztésére a nyitrai székeskáptalanban Malatinszky 
József trencséni főesperesnek a székesegyházi főesperes-
ségre, Simító Antal zsolnai főesperesnek a trencséni fő-
esperességre, dr Bobok József gradnai főesperesnek a 
zsolnai főesperességre és Jeszenszky Alajos idősb mester-
kanonoknak a gradnai főesperességre való fokozatos elő-
léptetését jóváhagyván, a megüresedő ifjabb mester-kano-
nokságot Nemesek Ferencz rajeczi esperes-plebánosnak 
a dományozom. 

Kelt Bécsben, 1899. évi február hó 10-én. 
III. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem 

előterjesztésére a váczi székeskáptalanban Csavólszky József 
csongrádi főesperesnek a székesegyházi főesperességre, 
Újhelyi István második mester-kanonoknak a csongrádi 
főesperességre való fokozatos előléptetését jóváhagyván, 
az ekként megüresedő két utolsó mester-kanonokságot 
Agócs János cz. apát kún-félegyházi esperes-plebánosnak 
és dr JBaksay Károly püspöki titkárnak adományozom. 

Kelt Bécsben, 1899. évi február hó 7-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Dr Wlassics Gyula, s. k. 

V E G Y E S E K . 
4- XIII. Leo pápa, alig hogy Faure elnök halálá-

nak hírét vette, azonnal megbizta a párisi nuntiust, hogy 
a franczia kormánynak és az elhunyt családjának részvé-
tét nyilvánítsa. 

— A budavári Mátyás-templomban jövő vasárnap 
Perosi miséjét fogja előadni az ottani hírneves zene- és 
énekkar. 

— A vatikáni böjti predikácziók f. hó 17-én kez-
dődtek. Da Pieve di Cotrone Pál kapuezinus atya, a 
Vatikán apostoli prédikátora tartja. Ezek a predikácziók 
a pápának, a szent Collegiumnak s az egész pápai udvar-
nak szólnak. 

— A pápa és az ifjúság. A kié az ifjúság, azé a 
jövő. XIII. Leo pápa ezt bárkinél jobban tudja, s azért 
mindent megtesz a kath. ifjúság jó nevelése érdekében. 
Febr. 12-én fogadta a katholikus egyetemi ifjúság, nálunk 
azt mordanók a szent-Imre-egyesület — küldöttségét s 
megáldotta az egyesület új zászlóját 

— A fő konferenczia-beszédek Budapesten. 
Jézus sz. Szivének templomában (VIII., Mária utcza 25. 
sz. mellett) az egész böjti időszak alatt konferenczia-be-
szédeket fog tartani Tomcsányi Lajos jézustársasági atya 
a müveit közönség számára minden kedden délután 5 
órakor. 

— A századok hódoló ünnepe alkalmából XIII. 
Leo pápa, megbízható hír szerint, Jézus szentséges Szi-
vének fogja ünnepélyesen felajánlani az egyházmegyéket 
mind, vagyis az egész egyházat, az emberiséget. 

— IdÖk jele; A németországi megyés püspökök 
nagyböjti pásztorleveleinek kivonata fekszik előttünk. Azt 
látjuk ebben, hogy több püspök a napi sajtót tette a 
böjti pásztorlevélben fejtegetés tárgyává. Igy a münchen-
freisingi érsek, a regensburgi, trieri és fuldai püspökök. 
A müncheni érsek a társadalom elkereszténytelenitésének 
igen hatalmas eszközét ismeri föl a korlátlan szabadosság 
fanatizmusától vezérelt napi sajtóban, mely a legszélesebb 
körökben visz pusztítást véghez és vakmerő, gúnyos sza-
vakkal, rosszakaratú s könnyelmű gyanusitásokkal, csú-
folódással, gyalázkodással elviselhetlen pressziót gyakorol 
mindenkire, aki neki ellentmondani mer. A trieri püspök 
rámutat arra, hogy napjainkban mennyit olvasnak az em-
berek, de csak olyan felületes olvasmányoknak van ke-
lendőségük, a melyek az olvasó részéről szellemi munkát 
nem igényelnek, hanem inkább csak az érzékiségnek hí-
zelegnek. Csodálatos dolognak tartja, hogy manap mi 
mindenfélét mer a sajtó a keresztény közönségnek föltá-
lalni, csodálatosnak, hogy még a kritika is mily olvasmá-
nyokat enged meg : a bukó pogányság bűneit alig takar-
ják be keresztény fátyollal ; leírásokat és viszonyokat kö-
zölnek, melyeknek sohasem lenne szabad a sötétségből 
előtérbe lépniök ; ezeket előszeretettel mutogatják és a 
nyelv bájával czifrázzák föl. A fuldai püspök szerint az 
irók és hírlapírók, kik a védőbástyán állanak s a hitetlen-
ség támadásait visszautasítják ; valóságos apostolkodást 
teljesítenek, ahogy ezt a pápa is többször hangsúlyozta. 
De hát ez a sajtó kisebbségben van, a túlnyomó többség 
pedig nem képviseli a hit, az egyház ügyét, sőt hazug-
ságot, gyűlöletet szór rá. Bizonyos — mondja a fuldai 
püspök — Isten műve fölüláll minden támadáson s azt 
meg nem semmisítheti senki; azonban az egyes hivők 
vallásos érzülete halálos lelki sebeket kaphat a vallástalan 
olvasmányból. A rossz sajtó a bűnt gyakran úgy állítja 
az olvasó elé, hogy a szív leggonoszabb hajlamait mente-
geti, indokolttá tünteti föl. Erkölcstelen alakokat akként 
szerepeltet, a bukás szégyenét úgy szinezi ki, hogy az 
olvasó észre sem veszi, mily aljas tettek nyernek itt tu-
lajdonképen igazolást, föl mentést. Piszok és rothadás ez, 
amit virággal hintenek be, hogy leplezzék. 

Kiadótulajdonos ós lelelős sserkesztő: Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 18S9. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



! Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

! szerdán és szombaton. 
; Előfizetési dij : 
5 félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
I Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
: Bajza-utcza 14. sz., 
I hova a lap szellemi 
j részét illető minden 
: küldemény czimzendő. 

I Előfizethetni 
minden 

: kir postahivatalnál : 
î Budapesten a szerkesz-
: tőnél, es Nagy Sándor 
: könyvnyomdájában, 
i IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt, hova a 
[ netaláni reclamatiók is, 
• bérmentes nyitott 
• levélben, intézendők. 

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

Budapesten, február 25. 16. 

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

SZ. I. Félév. 1899. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. Leo PP. XIII. Jacobo Gibbons Archi-Episcopo Baltimorensi. — A nyitrai püspök úr nagy-
böjti főpásztori tanítása papságához. — Néhány vonás Szerencs város és egyháza történetéből. — Egyházi Tudósitások. B n d a p e s t : 

A protestánsok panaszkodása. — G y ő r : Szalay Pál f . — S z a t m á r : Visszatekintés egy püspöki élet tiz évére. — Vegyesek. 

D1LECT0 F1LI0 NOSTRO 

IACOBO TIT, SANCTA E MARIAE TRANS TIBERIM 

S. R. E. PRESBYTERO CARDINALI GIBBONS 

ARCH1EPISCOPO BALTJMORENSI 

LEO PP. XIII 
DILECTE FIL I NOSTER 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Testem benevolentiae Nostrae banc ad te 
epistolum mittimus, eius nempe benevolentiae, 
quam, diuturno Pontificatus Nostri cursu, tibi 
et Episcopis collegis tuis ac populo Americae 
universo profiteri nunquam destitimus, occasio-
nem omnem libenter nacti sive ex felicibus 
Ecclesiae vestrae incrementis, sive ex utiliter a 
vobis recteque gestis ad catholicorum rationes 
tutandas et evehendas. Quin imo saepe etiam 
accidit egregiam in gente vestra indolem 
suspicere et admirari ad praeclara quaeque ex-
perrectam, atque ad ea prosequenda, quea huma-
nitatem omnem iuvant splendoremque civitatis. 
— Quamvis autem non eo nunc spectet epistola 
ut alias saepe tributas laudes confirmet, sed ut 
nonnulla potius cavenda et corrigenda significet ; 
quia tamen eâdem apostolica caritate conscripta 
est, qua vos et prosequuti semper et alloquuti 
saepe fuimus, iure expectamus, ut hanc pariter 
amoris Nostri argumentum censeatis; idque eo 
magis futurum confidimus, quod apta nataque ea 
sit ad contentiones quasdam extinguendas, quae, 

ëxortae nuper in vobis, etsi non omnium, at 
multorum certe animos, haud mediocri pacis 
detrimento, perturbant. 

Compertum tibi est, dilecte Fili Noster, 
librum de vita Isaaci-Thomae Hecker, eorum 
ßraeöertim opera, qui aliéna lingua edendum vel 
ibterpretandum susceperunt, controversias exci-
tasse non modicas ob invectas quasdam de 
ratione Christiane vivendi opiniones. Nos igitur, 
ut integri ta t i fidei, pro supremo Apostolatus 
munere, prospiciamus et fidelium securitati cavea-
mus, volumus de re uuiversa fusiori sermone ad 
te seribere. 

Novarum igitur, quas diximus, opinionum id 
fere constituitur fundamentum : quo facilius qui 
dissident ad catholicam sapientiam traducantur, 
debere Ecclesiam ad adulti saecali humanitatem 
aliquando proprius accedere, ac, veteri relaxata 
severitate, recens invectis populorum placitis ac 
rationibus indulgere. Id autem non de vivendi 
solum disciplina, sed doctrinis etiam, quibus fidei 
deposiium continetur, intelligendum esse multi 
arbitrantur. Opportunum enim esse contendunt, 
ad voluntates discordium alliciendas, si quaedam 
doctrinae capita, quasi levions momenti, prae-
termitantur , aut molliantur ita, ut non eumdem 
retineant sensum quem constanter tenuit Eccle-
sia. — Id porro, dilecte Fili Noster, quam im-
probando sit consilio excogitatum, haud longo 

16 
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sermone ind ige t ; si modo doctrinae ra t io atque 
origo repeta tur , quam t rad i t Ecclesia. Ad rem 
Yaticana Synodus: „Neque enim fidei doctrina, 
„quam Deus revelavit , velut philosophicum in-
„ventum proposita est humanis ingeniis perfici-
„enda, sed t amquam divinum depositum Christi 
„Sponsae t rad i ta fideliter custodienda et infalli-
„biliter declaranda . . . Is sensus sacrorum dog-
„matum perpe tuo est ret inendus, quem semel 
„declaravit Sancta Mater Ecclesia, nec unquam 
„ab eo sensu alt ioris intel l igentiae specie et no-
m i n e recedendum". 1) 

Neque omnino vacare culpa censendum est 
silentium illud, quo catholicae doctr inae princi-
pia quaedam consulto p rae te reun tu r ac veluti 
oblivione obscurantur . — Ver i ta tum namque 
omnium quotquot Christiana disciplina comple-
ctitur, unus a tque idem auctor est et magister 
Unigenitus Filius qui est in sinu Patris.2) Easdem 
vero ad ae ta tes quaslibet ac gentes accommoda-
tas esse, perspicue ex verbis colligitur, quibus 
ipse Christus apostolos est alloquutus : Fantes 

docete omnes gentes . . . docentes eos servare omnia 

quaecunque mandavi vobis; et ecce ego vobiscum 

sum omnibus diebus, usque ad consummationem 

soeculi.3) Quapropter idem Vaticanum Concilium: 
„Fide divina, inquit , et catholica ea omnia cre-
„denda sunt, quae in verbo Dei scripto vel t ra -
„dito cont inentur , e t ab Ecclesia, sive solemni 
„iudicio sive ordinario et universali magisterio, 
„ tamquam divinitus revelata credenda proponun-
tur." 4) Absit ig i tur u t de t r ad i t a divinitus do-
ctr ina quidpiam quis de t raha t vel consilio quo-
vis p rae t e rea t ; id enim qui faxit, potius catho-
licos seiungere ab Ecclesia, quam qui dissident 
ad Ecclesiam t rans fè r re volet, Redeant , nil enim 
Nobis optatius, r edean t universi, quicumque ab 
ovili Chrisii vagan tur longius; non alio tarnen 
itinere, quam quod Christus ipse monst ravi t . 

Disciplina au tem vivendi, quae catholicis 
hominibus datur , non eiusmodi est, quae, pro 
temporum et locorum varietate , t empera t ionem 
omnem reiiciat. — Habet profecto Ecclesia, in-
di tum ab Auetore suo, clemens ingenium et 
misericors ; quam ob caussam, inde a sui exordio, 
id praes t i t i t libens, quod Paulus Apostolus de se 
prof i tebatur : Omnibus omnia factus sum, ut omnes 

Const, de Fid. cath. c. IV. 
2) Ioann. I. 18. 
3) Matth. XXVIII, 19 s. 
4) Const, de Fid. cath c. III. 

facerem salvos 5). — Aetatum vero prae te r i ta rum 
omnium história testis est. Sedem hanc Apostoli-
cam, cui, non magis ter ium modo, sed supremum 
et iam regimen tot ius Ecclesiae t r ibutum est, 
constanter quidem in eodem dogmate, eodem sensu 

eademque sententia 6) haesisse ; a t vivendi discipli-
nam i ta semper moderari consuevisse, u t divino 
incolumi iure, diversarum adeo gentium, quas 
amplect i tur , mores et rat iones numquam negle-
xerit . Id si postulet an imorum salus, nunc et iam 
facturam quis dubi te t? — Non hoc tarnen pr ivato-
rum hominum arbi t r io definiendum, qui fere 
specie rect i decipiuntur ; sed Ecclesiae iudicium 
esse opor te t : in eoque acquiescere omnes necesse 
est, quicumque Pii VI decessoris Nostr i repre-
hensionem cavere malunt . Qui quidem propositio-
nem LXXVIII synodi Pistoriensis Ecclesiae ac 
„Spiritui Dei, quo ipsa regitur, iniuriosam edixit, 

„quatenus examini subiiciat disciplinam ab Ec-
c l e s i a const i tu tam et probatam, quasi Ecclesia 
„disciplinam const i tuere possit inuti lem et one-
„rosiorem quam l ibertás Christiana pat ia tur* . 

In causa tarnen, de qua loquimur dilecte 
Fili Noster, plus affert periculi estque magis 
catholicae doctrinae disciplinaeque infestum con-
silium illud, quo rerum novarum sectatores arbi-
t r a n t u r l iber ta tem quandam in Ecclesiam esse 
inducendam, ut, constr icta quodammodo potesta-
t is vi ac vigilantia, liceat fidelibus suo cuiusque 
ingenio actuosaeque v i r tu t i largius al iquanto 
indulgere. Hoc n imirum requiri aff i rmant ad 
l ibertat is eius exemplum, quae, recentius invecta, 
civilis fere communi ta t i s ius modo ac fundamen-
tum est. — De qua Nos fuse admodum loquuti 
sumus in iis Lit teris , quas de civi tatum con-
s t i tu t ione ad Episcopos dedimus universos; ubi 
e t iam ostendimus, quid in ter Ecclesiam, quae 
iure divino est, in ters i t ceterasque consociatio-
nes omnes, quae libera hominum voluntate vigent. 
— Praes ta t igi tur quandam potius notare opi-
nionem, quae quasi a rgumentum affertur ad hanc 
catholicis l ibe r ta tem suadendam. Aiunt enim, 
de romani Pontificis infall ibil i magisterio, post 
solemne iudicium de ipso la tum in Vaticana 
Synodo, nihil iam opor tere esse sollicitos ; quam 
ob rem, eo iam in tu to collocato, posse nunc 
ampliorem cuivis ad cogitandum atque agen-
dum patere campum. — Praeposterum sane 

5) I Cor. IX, 22. 
6 ) C o d c . Vatic. Ibid, c IV. 
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arguendi genus: si quid enim ex magisterio Ec-
clesiae infallibili suadet ratio, hoc certe est, ut 
ab eo ne quis velit discedere, imo omnes eidem 
se penitus imbuendos ac moderandos dent, quo 
facilius a privato quovis errore serventur im-
munes. Accedit, ut ii, qui sic arguunt, a provi-
dentis Dei sapientia discedant admodum; quae» 
quum Sedis Apostolicae auctoritatem et magis-
terium affirmata solemniore iudicio voluit, idcirco 
voluit maxime, ut pericula praesentium temporum 
animis catholicorum efficacius caveret. Licentia 
quae passim cum libertate confunditur; quidvis 
loquendi obloquendique libido; facultas denique 
quidlibet sentiendi l i t terarumque formis expri-
mendi, tenebras tarn alte mentibus obfuderunt, 
ut maior nunc quam ante sit magisterii usus 
et nécessitas, ne a conscientia quis offieioque 
abstrahatur. — Abest profecto a Nobis ut quae-
cumque horum temporum ingenium pari t omnia 
repudiemus; quin potius quidquid indagando veri 
aut enitendo boni attingitur, ad Patrimonium 
doctrinae augendum publicaeque prosperitatis 
fines proferendos, libentibus sane Nobis, accedit. 
Id tarnen omne, ne solidae utilitatis sit expers, 
esse ac vigere nequaaquam debet Ecclesiae 
auctoritate sapientiaque posthabita. 

(Vége köv.) 

A nyitrai püspök úr 
nagyböjti főpásztori tanítása papságához. 

Inscrutabili divinae providentiae dispositione 
ante sexennium Episcopus Ecclesiae huius Ni-
triensis constitutus, prout hactenus, i ta et nunc, 
ad praecipuas muneris mei partes pertinere exis-
timavi, omni data occasione ad Vos omnes, im-
primis autem qui curam animarum vobis credi-
tarum in vinea Domini sustinetis, paternae ex-
hortation! s dirigere verba, signanter intuitu eo-
rum, quae sacerdotalis, pastoralisque officii spe-
ctant rationes. Nullum autem pro hac re potest 
esse opportunius momentum seu ad danda parte 
ex mea, seu ad recipienda parte ex vestra salu-
taria monita, quam sint proxime iam ingruen-
tis sacrae Quadragesimae, seu maioris Ieiunii 
dies, qui ex pia S. Matris Ecclesiae institutione 
spirituali nostrae recollectioni specialius sunt 
consecrati, quive teste S. Ambrosio debent esse 
mors culpae, excidium delictorum, remedium salu-
tis, radix gratiae, fundamentum castitatis. Q u e m -
admodum igitur prioribus annis, ita etiam 

nunc propino vobis tenuia quidem, sed ex in-
timo corde, paternaque cum benevolentia de-
promta verba, quae — uti firmiter spero — non 
destituentur in vobis salutari fructu, dummodo ea 
fide in Deum, animato et pio ac puro cordis 
affectu excipiatis. 

Omnis et singulus, qui anteriorum annorum 
atque temporum eventus immanes attentius ex-
penderit, et cum praesentium rerum humanarum 
statu combinavei'it, si bona praeditus sit volun-
tate, neque falsis fuerit praeoccupatus opinioni-
bus, certo perspiciet, omnium illarum, quae hoc, 
ad finem iam vergente seculo intervenerunt, 
convulsionum fundamentum iis adtribui debere 
principiis, quae maxima hominum pars recentiori 
hoc aevo adoptavit, atque ex his de Deo, de 
destinatione hominis, futura eius vita, ipsaque 
virtute sibi efformatis falsis conceptibus, suam 
trahere originem. Etenim qui ipse sibi creat 
fidem, a vera Iesu Christi religione alienam, 
creat etiam. legem ex ea promanantem, qui au-
tem sic ipse sibi creat legem, haec non amplius 
íixam actionum eius normám constituit, sed cre-
pundium évadit proprii illius ingenii et passio-
num. Han, ratione sufíossa vi salutarium chris-
tianae fidei et Ecclesiae legum, hoc modo status 
publici ac ipsius regiminis civilis necesse est ut 
intercidat auctoritas. Hoc falso absolutae huma-
nae mentis dogmate in omnes classes hominum 
per impia philosophiae systemata, et infelicem 
perversorum librorum colluviem propagato, rum-
puntur omnia legum repagula, divina aeque ac 
humana auctoritas conculcatur, et superbus hu-
mánus spiritus fit sui ipsius idolum. Spreta vero 
omnis auctoritatis veneratione, exutaque divinae 
revelationis fide, quae unica tutare potest humá-
num ingenium a perniciosis erroribus, nihil mi-
rum homines ad maximam immoralitatem, men-
dacia, et omnis generis iniquitates decidisse ; 
deseruit enim pax mortalium corda, quia prin-
ceps pacis Christus Salvator noster ex iis coac-
tus fuit excedere, turbat i sunt homines, sorteque 
sua redditi sunt discontenti, quia suum amise-
runt Redemptorem. Et proh dolor! haec infir-
mitas summe periculosa, postremis his annis 
magno in gradu corripuit homines etiam cul-
tiores. 

Quaestio iam nunc est, quomodo huic malo 
efficaciter possit occurri? Plures salutem quaerunt 
in diversis novis civilium constitutionum normis, 
ac emendatione legum politicarum. Alii propa-
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ganda industria art ium et manufactorum, cu-
perentque universum mundurn in colossalem 
quamdam fabricam commntatum habere. Alii 
permulti salute m reponunt in aequali bonoru m 
et laborum partitione, humanae indoli et omni 
históriáé repugnante. Interim, ut pax et tran-
quillitas in hominibus locum sortiri queat, ne-
cesse est humanam societatem regenerare intus 
in animo, id est spiritutaliter. Regenerationen! 
vero banc nec sapientia humana, nec civilis 
auctoritas, neque legum poenalium severitas, sed 
neque vis armorum potest perficere; verum re-
servata est haec spirituali potestati , id est 
Ecclesiae sanctae Dei, quae inde a suis primor-
diis immuneras iam gentes putredine correptas 
novae rest i tui t vitae ; quae to t barbaras feras-
que nationes cultorum populorum honori adgre-
gavit. Regeneratrix haec virtus Ecclesiae sanctae 
divinitus concessa est, et quiden in fondamento 
Christo Iesu, praeter quod fundamentum aliud 
nemo ponere potest. 

Quid autem per Ecclesiam — ubi de illa 
qua institutrice et magistra sermo est — intel-
ligi debeat, nisi ipsum Sacerdotium cui t radi tae 
sunt claves regni spirituális ; et sacerdotibűS 
d i c t u m e s t : euntes in muri dum. universum, docete 
omnes gent ei. Igitur ad sacerdotii munus perti-
net a veritate aberrans genus humánum ad 
Deum Salvatorem, ad ipsos salutis fontes redu-
cere ; id vero aliter praestare non potest, nisi 
ipsi sacerdotes omni sentiendi agendique ratione, 
ac toto vitae suae tenore corrupto humano ge-
neri ab opposito semet exemplum exhibuerint, 
et veram ac unice salvavificam doctrinam Iesu 
Christi Salvatoris curae suae creditis fidelibus 
proposuerint, assidueque illam docuerint ac 
praedicaverint, et superbum humani generis spi-
r i tum sua humili tate vicerint. 

Perfectissimum istius humili tat is exemplum 
habemus in Si lvatore nostro Ie^u Christo, qui 
ideo venit in hunc mundum, ut faceret vo-
luntatem Patris qui in coelis est ; qui Ipsé-
m é t d i x i t : discite a me quia vutis sum et hu-
milis corde; qui ve hanc humil i ta tem toto vitae 
suae inter homines traosacto tempore manifes-
tum reddidit, usque ad mortem, mortem autem 
Crucis; nam humánum genus per superbiam a 
suo Creatore desciscens, nonnisi hoc modo rege-
nerari potuit, atque per hoc divinus Magister 
praeclarum nobis in semetipso exemplum prae-
buit. Hinc etiam est, quod Ecclesia in humili-

ta te omnium ceterarum vir tutum fundamen-
tum semper agnoverit, integrosque ordines utri-
usque sexus hominum const i tuent , qui perpetuo 
obedientiae voto se obstringerent, et quorum 
praeclara nunc quoque cernimus humilitatis ac 
obedientiae exempla; sed ab ipso etiam Sacerdo-
tio Ecclesia penes ordinationem istius subiectio-
nis solemnem semper poposcerit et actu quoquo 
deposcit promissionem. Christus, — uti S. Am-
brosius in sermone Exp. in Psal, 65. ait, — 
humilitate diabolum vicit. 

Humilitas normam suam suscipit in fide, in 
prom ta sui sub Dei et Ecclesiae auctoritatem 
subordinatione; superbia vero tendit in sui supra 
omnem scientiam exaltatione. Quapropter Sacer-
dotium debet semet distinguere firma et incon-
cussa fide, fervido pro christiauae fidei veritati-
bus zelo, quo sic veluti solis claritate dissipen-
tur humanae mentis tenebrae, quae falso se 
venditant nomine veritatis, et quae nihil aliud 
sunt, quam aberrationes mentis sibi relictae. 
Iste verae fidei ardor, in sacerdotii vita expres-
sus, excrescet i terum in potentiam, debellabit 
incredulitatem, abiget teporem, fiet lux in tene-
bris, et humano generi perditam peritatis viam 
monstrabit . 

Interim ad haec pro sacerdotio summe est 
necessaria etiam scientia; falsa enim nostri aevi 
scientia diversa in suis investigationibus exscul-
psit figmenta, principiis fidei e diametro oppo-
sita. Atque ex his enatus ille in multis homini-
bus nisus religionem Christi funditus evertendi, 
omnem in lege Dei fundatam auctori tatem et 
superiori tatem annihilandi ; hinc illae absurdae 
coalitiones Communismi, Socialismi, Democra-
tismi etc. Istae venenosae plantae, earumque 
principia exstirpari ac eradicari ex mentibus 
hominum aliter non possunt, nisi principiis, 
quae christianae veri tat i pro fundamento deser-
viunt, et nisi haec scientifice fuerint demon-
st ra ta et solide refuta t is obiectionibus consolidata. 
Fides ergo cum scientia conser th manibus ac 
unitis viribus communem hunc hostem debellare 
debent. 

Sed ad haec, sicut ad omne donum quod 
a Patre luminum dependet, necessaria est ilia 
gratia, sine qua nihil possumus, sine qua nec 
velle nobis suppetit, eo minus proficere. Haec 
autem sancta et efficax gratia non impetratur, 
nisi iugi, pia, et fiduciali cum Deo conversa t ion , 
seu irremisso spiritu orationis. 



RELIGIO. 125-

Obsecro igitur vos per viscera misericordiae 
Dei, ut boc praesertim ingruentis sacrae Quad-
ragesimae tempore instantes sitis orationi, et 
sérias cum vobismetipsis coram Deo rationes 
ineatis, expendentes tum magnam humani gene-
ris corruptelam, tum sublimitatem vocationis 
vestrae, quae si indefessa solertia, plenaque te-
neritudine conscientiae fueri t animata, potest 
restabilire regnum Dei, regnum virtutis ac ve-
rae prosperitatis. Vigilate et orate, cordeque 
fi-de, spe et amore Salvatoris accenso, partes 
muneris vestri diligenter adimplete, ut digni 
habeamini stare ante conspectum Dei. Ego ipse 
non cessabo orare pro vobis Deum, ut implea-
mini agnitione voluntatis eius, in omni sapien-
tia et intellectu spirituali, utve digne arnbule-
t is Deo per omnia piacentes. — Pax et bene-
dictio Dei Patris Omnipotentis et Filii, et Spri-
tus Santi sit cum omnibus vobis Amen. 

Nitriae, festo Purificationis B. M. V. anno 
Domini 1899. Emericus m. p 

Episcopu«. 

Néhány vonás Szerencs város és egyháza 
történetéből. 

— Paszlavszky Sándortól. — 
î - • 

(Folytatás.) 

1583-ban kezdett itt erősödni „a reformált vallás, és 
minekutána 1583. évben Szerencsnek zálogos ura lett a 
protestáns Rákóczi Zsigmond, a katliolikusok annyira ki-
pusztultak, hogy egy időre a plébániának meg kellett 
szűnnie." 1595-ben a templomot saját czéljukra fordította 
a város földesura. Nevezetesen népe számára a templomot 
•is „réformálá" vagyis a kereszt helyébe kakas került a 
tetőre ; az oltárt és orgonát, valamint az észak felől álló 
sekrestyét eltávolította; a kar alatt ú j ajtót vágatott s 
annak szemöldökkövére ezen igéket vésette: „Luc. XI. 
Beati, qui audiunt verbum Dei, et custodiunt illud. (Bol-
dogok. kik Isten igéjét hallgatják és megtartják azt.) A. 
D. 1595." (Az Ur 1595-ik esztendejében.) Mivel Rákóczi 
Zsigmond unokájának, II. Rákóczi Györgynek, a felesége 
Bátori Zsófia, a kath. hitre visszatért, a maga fiát, I. 
Rákóczi Ferenczet is e hitben nevelte, a ki a reft kézből 
a templomot visszavette 1670-ben. A felkelő és Szerencsen 
tisztelettel fogadott Tököli alatt 1683-ban a protestáns 
testvérek birtokukba kapták s kezökben maradt máig a 
templom. 

Ellenáll ama templom az idő vasfogának, dicsérve 
a középkori építőmesternek munkájá t ; pedig csak egy-
szerű s nem országra szóló remekművű teplomot emel-
tek. Nevezetes, hogy e régi templomnak bolthajtása nem 
téglából, nem is faragott kőből van építve, hanem „aprólé-
kos békasóból és kemény kovakövekből," s mégis oly 
^erős, hogy benne egy repedés sincsen ! A torony, mely 
egészen elüt építésizlésre nézve a többi résztől, a temp-

lom oldalán áll ; az egészet két kapuval ellátott régi kő-
kerítés veszi körül, mely ez idő szerint erősen meg van 
rongálva. 

De térjünk vissza a Rákóczi Zsigmond sírja feldú-
lásának már érintett történetéhez ama templomban. — 
1644-ben I. Rákóczi György háborút indított 111. Ferdi-
nánd király ellen. Miután meghallották a szendrei vár-
őrzők, hogy Rákóczi György, Zsigmond fia, erős haddal 
közeleg, a király hűségétől elállottak. A szerencsi vár 
őrzői pedig, a Rákóczi szerencsi várát átadták Ferdinánd 
császár és király részére. Ekkor forgatták fel Rákóczi 
Zsigmond sír ját és a sírt jelző szép emlékét a császári 
katonák s az ellenséges zsoldos hadak ; a mi keze ügyébe 
került a foglalónak, mindent elvitt az ellenségtől: a hol-
tak sírjai is kincsekkel kecsegtették a pusztítókat. Még a 
magyar a magyart sem kimélte, mint a boldogkői vár 
területén említett „gyilkosságok és tűrhetetlen károk" 
mutatják. 

Ha „Varga Jánostól elvittek két öreg fúrót és egy 
faragó bárdot ; " továbbá, ha „Szőllősi Györgytől elvonták 
2 f r t 45 dénárt, csizmáját lábábul (sic) levonták és süve-
gét elvitték," ha „Tót Lázár feleségérül öt forint érő 
mentét levontak," hogy ne törtek volna az emberi alak-
ból kivetkezett zsoldosok, a pusztítók, Rákóczi sírjára, a 
hova a zsákmány értéke és az I. Rákóczi György iránt 
táplált düh vezette őket, jól tudva, hogy a sírban ennek 
atyja, Rákóczi Zsigmond aluszsza fejedelmi díszében csön-
des á lmát? De a visszatorlás rettentő pillanatának meg-
érkezése nem késett. 

y 1. Rákóczi György hadával Szerencsen terem. 
Rohanással veszi vissza Szerencs várát. Mindenik 

várőrzőt megöleti, csupán a várnagynak, azaz a vár 
kapitányának, Radvány Istvánnak, kegyelmez meg. A 
vár tiszttartóját és árulóját a szerencsi vár kapujára akasz-
tatja. I. Rákóczi György pedig ugyancsak maga jelenti, 
1644. dec7. 6. a fényes portának, hogy Szerencs nevü 
vai'át elvették a németek, „de azt is hadaink visszavötték 
és a palatinus benne tötte kapitányt nyolczad magával 
nyak-on kötve hozzánk hozták, a több benne levőket le-
vágták, stb." 

Emiitők, hogy Bocskai István előtt Rákóczi Zsigmond 
nagy tisztességben állt. Erdély kormányzásában jobb keze 
volt. Igy 1605-ben Bocskai István ápr. 15-ére országgyű-
lést hirdetett a szerencsi várba. Ezen a „törvénytelen 
diétán" Bocskait Magyar és Erdélyország fejedelmévé 
választottá'*. Bocskai a nevezetes esemény örök emlékeze-
téül 1606-ban márcz. 9-én „Szerencs városát szabad királyi 
városnak hirdeté." Szerencs alig élt e czimmel. 

Van Szerencs város tulajdonában egy pecsétnyomó. 
A város e pecsétje 1608. évből való, ezen körirattal : 
„Szerenc Izten kegielmeből épitete." A pecsét igen csinos, 
a munka rajta ízléssel teljes. Magassága 2 cm. és 3 mm. 
Átmérője 3 cm. A pacsét ezüst tallérra van metszve. 
Három halmon, melynek az egyik szélsőjét három viruló 
levél különbözteti meg, térdepel, kezeit összetéve, egy 
férfialak. Két oldalán van két füllel ellátott virágtartó ; 
mindegyikben egy-egy nefelejcs három-három kinyílt 
virággal díszlik. A pecsétnyomó fogója vőrÖ3 réz, oly 
arányban készítve, mint a pecsétnyomó. A kissé kiemel-
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kedő felső rész oldalán ezen nagy betűk vannak jellemző 
régies kimetszéssel : M. M : s azután megfordítva K : 
B : B : I. 

1649-ben jan. 10. I. Rákóczi Györgyöt Gyula-Fehér-
váron eltemették. Ezen esztendőben Ferdinánd király 
keze alá kerültek a Rákóczi által elfoglalt várak is. Az 
egri törökök. kik az erdélyi fejedelmek oltalmazói voltak, 
e körülményt a barátság megbontására magyarázták s 
azért a szerencsi járás lakosait fegyveres kézzel Egerbe 
hajtották kaszálni. 

1670. évben I. Rákóczi Ferencz Wesselényi táma-
dásába bonyolódott; de Leopold kegyelmébe veszi. 1672-
ben Kisasszonynap tájban Szerencset megadták az ország 
számára. Mikor pedig Szelepchényi G-yörgy esztergomi ér-
sek boldogkői várát ostromolták, segítségre mentek neki 
a szerencsiek is. Ugyanis 1672 ben szept. 16. Gonda. 
Sándor hozott Szerencs várából „egy kisded réz taraczkot 
kerekivei, ágyával, kanóczával, egy tonna puskaport, ötven 
golyóbist;" ugyanonnan másodszor hoztak: „három sza-
kálost, egy tonra port, számos golyóbist." A szerencsi 
„talpasok és lovasok" az esztergomi érsek „ő kegyelmé-
nek ették kenyerét, marsát és itták borait," — a mint 
ilyenkor szokás. Szerencs Boldcgköváralja vidékével jó 
lábon állt. Szerencs, mely, a lakosság számára nézve, csekély 
hely volt a régibb időben, Abaujból ?is nyert telepítést. 
Magam is olvastam Rákóczi Ferencznek Szerencs városa 
telepítése (Gépesítés) végett kedvező Ígéretekkel telt fel-
hívó körlevelét. 

Hogy legtávolabbról se gyanúsítsák I. Rákóczi 
Ferenczet, a szerencsi várat német őrizet alá helyezi. 1680-
ban kiütött a Tököli támadása. Minthogy a császári vár-
őrök Szerencsen kevesen s igy a védelemre elégtelen 
számmal voltak, — a várat előbb az erősségtől megfosz-
tották, azután odahagyták s igy Tököli azt könnyű szerrel 
elfoglalhatta. (Vége köv.) 

Ë6YHAEI TÜDGSITÁSÖ& 

Budapest, febr. 23. A protestánsok panaszkodása. — 
Az úgynevezett „uj rend" negyedik évében elértük 

azt, amit az egyházpolitikai reformok keletkezésé-
nek idején előre hirdettünk, hogy a reformok sértik 
ugyan a katholikus hitet — s azért minden erővel küz-
döttünk azok ellen, — de nem annyira a katholikus egy-
háznak fognak kárt okozni, mint a protestáns felekezet-
nek. Az első két évről összeállított statisztika már iga-
zolta ezt. Az alábbiakban közöljük a protestánsok beis-
merését 

Homola István ágostai hitvallású protestáns lelkész 
a „Protestáns Egyházi és Iskolai Lap"-ban elpanaszolja a 
veszteségeket, melyeket a gyermekek vallásáról szóló uj 
törvény megalkotása óta a protestáns felekezetek szenved-
tek, de egyúttal felhozza azon adatokat is, melyekből 
kitűnik, hogy immár ezrekre rúg azon keresztény szülők 
száma, kik gyermekeiket nem kereszteltetik meg. A czikk-
ből kiveszszük a következő adatokat: 

Az uj egyházpolitikai törvényeknek életbeléptetése, 
illetőleg az 1898. évi 53. t.-czikk eltörlése folytán a gyer- I 

mekek vallására történt megegyezéseknél az ágostai hel-
vét evangelikus egyház vesztesége : 

1895. október l-jétől ez év végéig . 60 
1896. januártól deczemberi . . . . 358 
1897-ik évben 351 
1898-ik évben 410 

összesen: . . 1179 

Az ev. ref. egyház vesztesége : 
1895. okóber 1-től ez év végéig . . 89 
1896 ik évben 484 
1897-ik évben 525 
1898-ik évben . 459 

összesen : . . 1557 

Az 1897. évi hitfelekezeti statisztika közlésénél fel-
tüntettük, hogy 1897. évben 15.467 keresztény szülőtől 
származott gyermek - nem volt megkeresztelve s 10.504 
polgárilag megkötött házasság nem volt egyházilag meg-
áldva. — Ezen adatokhoz a hivatalos évkönyv azt a meg-
jegyzést csatelta, hogy ezen adatgyűjtés még nem lóvén 
lezárható, mivel több lelkész nem szolgáltatta be rendes 
időben a központba az egyház adata t, az adatok legkö-
zelebb ki lesznek igazítva, de az eddig felmutatott 
eredmény nagyobb változást fog szenvedni. E szerint 
bátran vehetjük, hogy 1897. évben 1520 ág. h. ev. és 
2725 ev. ref. gyermek nem volt megkeresztelve s 1769 
ág. h. ev. és 586 ev. ref. polgárilag megkötött házas-
ság nem volt egyházilag megáldva. 

Győr. Szalay Pál f .—A győri egyházmegyének gyásza 
van. Szalay Pál kisbér-kerületi esperes, dadi plébános, 
szentszéki ülnök, Komárom-vármegye törvényhatósági bi-
zottsági tagja, rövid szenvedés után február 22-én, 
reggel szélütés következtében elhunyt. A derék pap ha-
lálának váratlanul érkezett híre mély megrendülést oko-
zott tisztelő és barátai között. Szalay Pál egyike volt 
azoknak a férfiaknak, kik életük minden perczét mun-
kásságban töltik. Mint lelkipásztor, buzgón működött az 
Ur szőllőjében. Ha a lelkész gondjai szűntek, munkál-
kodott az iró. Irodalmi munkássága sokoldalú volt. Ifjú 
korától fogva szorgalmas munkatársa volt a lapok- és 
folyóiratoknak. Idők Tanuja, Pesti Hirnök, Magyar 
Korona, Magyar Állam, Religio, Tájékozó, Magyar 
Sión és egyéb napi, heti és folyóiratok bővelkedtek ügyes 
és magvas czikkeivel. 1887-ben adta ki „Gyakorlati ethno-
logia" czimű könyvét, mely nyelv-, vallás- és művelődés-
történeti tanulmány. Kitűnő beszédei jelentek meg a „Jó 
Pásztor" és „Borromaeus"-ban. Irodalmi munkásságának 
elismeréseül a Szent-István Társulat tudományos és iro-
dalmi osztálya tagjává választotta. Szorgalmas munkatársa 
volt a „Dunántúli Hirlap"-nak is. A lapokban Rusztikusz 
álnéven szokott írni. Lelkészi és irodalmi működése 
mellett tevékeny részt vett a közéletben, a megyei ügyek-
ben .— Szalay Pál szül. 1840. augusztus 2-án Keczölben 
(Sopronmegyében). Tanulmányait Győrött végezte. 1864-
ben pappá szentelte Simor János akkori győri püspök. 
Először Taápon, majd Tatán káplánkodott. 1867-ben el-
nyerte a dadi plébániát. A győri egyházmegye főpásztora 
érdemeit méltányolván, 1893-ban szentszéki ülnökké és 
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1894-ben a kisbéri kerület esperesévé nevezte ki. 
Egész az utolsó napokig jó egészségnek örvendett. Hét-
főn váratlan szélhűdés érte, mely megbénította jobb felét. 
Elvesztette beszélőképességét, de eszmélete és emlékező-
tehetsége egy perezre sem hagyta el. Állapota nem javult, 
és miután buzgó áhitattal fölvette a haldoklók szetségeit, 
— kedden reggel hat órakor megszűnt élni. R. i. p. 

Szatmár. Visszatekintés egy püspöki élet tiz évére. — 
(Folytatás.) 

5. Hogy az iskola az emberiség művelődése, az er-
kölcsök nemesedése, a szív- és észképzés körül fontos 
hivatást tölt be, ez kétségbe nem vonható igazság ; mél-
tán hozza az iskolát annak egy találó meghatározása a 
templommal szoros összeköttetésbe, mint ennek előcsar-
nokát. Az iskola készíti elő az értelmet Istennek meg-
ismerésére, a szívet az 0 szeretetére, s így valóban az 
iskola az az előcsarnok, melyen keresztül a templomba 
juthatni. 

Az iskola rendeltetésének a vallásossággal való ezen 
szoros kapcsolatánál fogva nagy súlyt fektettem mindig 
arra, hogy a katholikus iskolák magasztos feladatuknak 
megfeleljenek, hogy azoknak tanmódszerében a katholikus 
szellem, nevelési irányában a keresztény erkölcstan rom-
latlan elvei kellőleg érvényesüljenek, hogy a tanitók kellő 
készültségű, kifogástalan erkölcsű és hitbuzgó egyének 
legyenek. 

E czélt tartván szemem előtt, szívesen hoztam áldo-
zatot ott, a hol az iskola fentartók a kellő anyagi esz-
közök hiányával voltak. 

Midőn az 1893. XXVI. t.-cz. a tanítók fizetésének 
minimumát 300 írtban határozta meg, nem késtem a sze-
gényebb ellátású tanítók fizetésének kiegészítését saját 
pénztáram terhére elvállalni, ami évente 2184 frt kiadást 
igényelt. 

Ma már nem járulok ily összeggel a fizetések javí-
tásához, mert legtöbb helyütt a 400 frtig való kiegészítés 
czéljából államsegély lett igénybe véve, de még mindig 
tetemes az az összeg, melyet a fenti czimen évenkint 
utalványozok a sajátomból. 

Ezenkivül a felső vissói általam beállított harmadik 
tanító fizetése gyanánt 300 frt, a hosszúmezői tanító 
járandóságaképen évi 200 frt, a nagy-bégányi tanító és a 
nagy-somkuti kántor részfizetése czimén évi 100—100 
frt, a nagykárolyi és beregszászi leányiskoláknál működő 
egy-egy apácza fizetése gyanánt évi 300—300 frt állandó 
kiadások nehezednek magánpénztáramra. 

Vinnán néhai gróf Waldstein János nagy jótevőm 
emlékére óvodát állítottam fel. A házat e czélra néhai 
gróf Sztáray Antal és neje szül. Batthyányi Francziska 
grófnő voltak kegyesek ajándékozni. Az óvodában évek 
óta egy világi óvónő van alkalmazva, kinek díjazását évi 
360 írttal sajátomból teljesítem. Szándékom Isten segít 
ségével ez óvodát megalapítani, ugy hogy ott és a hoz-
zácsatolandó leányiskolában három apácza foglalatoskodjék 
a leányok nevelésével. 

Számos uj iskola alapíttatott püspökségem ideje 
alatt. Ezek közül csak a következőket említem fel. Nagy-
Károlyban elemi fiúiskola, ugyanott leányiskola az apá-

czák vezetésére bízva. Ez utóbbi létesítése körül nagy 
érdemeket szereztek maguknak gróf Károlyi Istvánné, 
Csekonics Margit grófnő ő méltósága, nt. Palczer Ernő 
kegyesrendi házfőnök, administrator és nagyságos Eősz 
Ferencz ur. Ez iskola építéséhez felhasználtatott a néhai 
Lajcsák Ferencz volt nagyváradi püspök alapítványa s 
magam is jelentékeny segélyt nyújtottam. 

Beregszászon, leányiskola az apáczák vezetése alatt ; 
a hitközség önerejéből építette, magam tetemes összegű 
segélyt nyújtva az építkezéshez. A szükséges telket gróf 
Schönborn-Buchheim Ervin ő méltósága ajándékozta. 

Szerednyén leányiskola néhai Bugyis András alapít-
ványából, az apáczák vezetése alatt. 

Erdődőn leányiskola néhai Irsik Ferencz alapítvá-
nyából. 

6. A nagy és szentemlékü Hám János püspök alko-
tásai között bizonyára az első helyet foglalja el a páli 
Szent-Vinczéről nevezett irgalmas nővérek Szatmártt való 
megtelepítése a szatmári anyaház s ez által a nevezett 
Congregatio szatmári tartományának megalapítása, szer-
vezése. Megbecsülhetetlen az az áldásos tevékenység, me-
lyet az önfeláldozó szeretet és irgalmasság e kiváló leányai 
úgy itt Szatmártt, valamint mindenütt, ahol a később 
egymásután keletkezett fiókházakban működésükre tér 
nyílott, a nőnevelés és a betegápolás terén kifejtettek. 
Mint drága örökséget vettem köteles gondozásom alá 
püspökségem kezdetén a szent alapitó e nagyszabású in-
tézményét s át lévén hatva azon meggyőződéstől, hogy 
az irgalmas nénék Congregatiója az említett kettős czél 
szolgálatában kifejtett tevékenységével az emberi társa-
dalomnak akár a nőnevelés fontos érdekeit, akár a beteg-
ápolás nehéz munkájához megkívántató áldozatot tekintve 
felettébb hasznos szolgálatot teljesít, mig egyrészt éber 
figyelemmel őrködtem a fölött, hogy eredeti szervezete 
épségben tartásával erkölcsi jólétének feltételei biztosít-
tassanak, emellett azon is voltam, hogy az intézmény 
kifelé is fejlesztessék, hogy minél terjedelmesebb arányo-
kat ölthessen annak jótékony hatása. 

Istennek legyen hála, ma már az anyaházon kivül 
az ország minden részében 51 fiókházban működnek a 
szatmári irgalmas nénék. A lefolyt 10 év alatt a szat-
mári egyházmegyében 8 uj fiókházban nyertek alkalma-
zást apáczáink, u. m. : 

Szatmártt. a néhai Irsik Ferencz praelátus kanonok 
által alapított Sz. József árva és lelenczházban 1888 óta ; 
a beregssászi kórháznál 1890 óta; Szerednyén a néhai 
Bugyis András prépost ungvári plébános által alapított 
leányiskolánál 1891 óta; a, nagykárolyi leányisiskolánál 
1892. óta; a munkácsi kórháznál 1893 óta, a m.-szigethi 
kórháznál 1893 óta; a beregszászi leányiskolánál 1895 
óta; a szatmárvárosi közkórháznál 1896 óta. 

A közel jövőben Erdődön a néhai Irsik Ferencz 
által alapított leányiskola vezetése is az irgalmas nénékre 
fog búatni. 

Lelkem érzése arra késztet, hogy itt felemlítsek egy 
oly alkotást, mely bár nem az egyházmegyében, de szi-
vemhez szintén oly közel eső pontján e szép hazának 
létesült, Velenczén, szülőföldemen. Hogy áldott szüleim 
emlékét méltó cselekedettel örökítsem meg, megvásárol-
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tarn azt a házat, amelyben születtem, s ott óvodát és 
leányiskolát állítottam, azt a szatmári irgalmas nővérek 
gondjaira bíztam, kik hárman foglalkoznak ott a leány-
gyermekek nevelésével, A ház összes szükségleteit köz- | 
vetlenül a sajátomból fedezem, míglen Isten segítségével 
letphetem a megfelelő alapítványt annak fentartására s az 
apáczák ellátására. 

Az itt elősoroltakkal kapcsolatosan helyén valónak 
találom két érdemes egyénről megemlékezni. Mélt. ée ft. 
Keszler Ferencz pápai praelatus kanonok évek hosszú | 
során át mint a Congregatiónak superiorja annak szellemi 
gondos vezetése által tette emlékezetessé nevét; ft. Hámon 
József prépost-kanonok ur pedig különösen az anyaház 
anyagi viszonyainak rendezésével szerzett magának nagy 
érdemeket. (Folytatjuk.) 

V E G Y E S E K . 
Rómából jött tudósítás szerint most szerdán 

fogadta XIII. Leo pápa Magyarországból Császka György 
kalocsai érsek urat, a ki közeledő jubiláris főpásztori ün-
nepségei előtt szent Péter sírjához ment imádkozni, hálát 
mondani Istennek a vett kegyelmekért s kérni jövőre is 
áldását főpásztori tevékenységére. 

— Évforduló. 20-án volt 21-ik évfordulója szentsé-
ges atyánk trónralépésének. Ez alkalomból az egész vilá-
gon imák szálltak fel az Istenhez hálával a múltért és 
könyörgéssel a jövőre nézve. Nem maradhattunk el mi 
sem erről a közimádkozásról. Dominus conservet — eum ! 

— A legifjabb theologiae doctor. Ritka doktorrá-
avatási ünnepély volt most csütörtökön a budapesti egye-
temen. Mind a négy karból volt promotio. A kittudo-
mányból tudori babért nyert ezúttal Révay Tibor kalocsai 
érseki szertartó, a kinek doktori értekezése „A pápaság 
felülmúlhatatlan tekintélyéről" igen szép és élvezetes 
olvasmány. A bölcsészeti karból Horváth Béla Cézár sz. 
Ben. r. tanár nyert babért. 

f Gyászhír. Mély megilletődéssel vettük a követ-
kező gyászjelentést : A Kisbér esperesi kerület papsága úgy 
a maga, mint a gyászoló rokonság nevében is, megtört 
szívvel jelenti felejthetetlen jó esperesének főt. Szalay Pal 
szentszéki ülnök, egyházmegyei censor, dadi esp.-plébá-
nos, a Szent-István-Társulat irodalmi osztályának, Ko-
márom vármegye közig. biz. tagjának folyó hó 22-én 
reggel 4 '/,2 órakor, életének 59-ik, áldozópapságának pe-
dig 35-ik évében, a halotti szentségek áhitatos felvétele 
után az Urban történt gyászos elhunytát. Az Istenben 
elhunytnak hült teteme folyó hó 24-én d. e. 10 órakor 
fog a dadi róm. kath. sírkertben, a boldog feltámadás 
reményében nyugalomra tétetni. A engesztelő szent mise-
áldozat ugyancsak f. hó 24-én délelőtt 9 órakor fog a 
megboldogultnak lelki üdvéért a Mindeuhatónak bemutat-
tatni. D.id, 1899. február hó 22-én. Az örök világosság 
fényeskedjék neki ! 

— A Budapesti Kath. Kör tegnap este 6 órakor tar-
totta 2-ik böjti felolvasó estélyét. Ezúttal kezdte meg 

Huttkay : A vçillâs és a nő czimű, négy estére tervezett 
felolvasó cziklusát. Igen érdekes kulturbistóriai adatokkal 
tünteti fel a nő alacsony társadalmi helyzetét az indu-
soknál, kínaiaknál, egyiptomiaknál, kimutatva, hogy 
mennyivel kedvezőbb volt valamennyinél a zsidó nö hely-
zete. De az igazi nőemanczipáczió csak Jézus Krisztussal 
következett el, aki kényszerű helyzetéből 'felemelte a nőt 
arra a polezra, amely megilleti. A sok tudással és szinte 
költői nyelven megirt felolvasást a közönség fokozódó 
élvezettel hallgatta s végül zajosan megtapsolta. A fel-
olvasást karének előzte meg, amint érekszám volt a mű-
sor utolsó pontja is. Megnyitóul Noseda Károly opera-
házi karmester vezetése mellett Liszt Ferencz Ave Máriá-
ját, végeztéül pedig az 0 sanctissima kezdetű egyházi 
éneket &dta elő kiváló preczizitással az Opera férfikará-
nak nyolez tagja. A szokott disztingvált közönség ezúttal 
is szinte zsúfolásig megtöltötte a kör dísztermét.-. 

— Az olasz szabadkőművesség felsült. Szakadat-
lanúl a mellett agitál, hogy a pápa a béke-kongresszu-
sokban ne vegyen részt, mert ha igen, akkor Olaszország 
nem képviseltetheti magát. Most, hogy ez az ügy a Hollan-
diában tartandó béke-kongresszus alkalmából újból napi-
rendre került, a római „Voce della Veri!à" ráolvasta a 
gyűlölködő olasz szabadkőművesekre a Budapesten 1896. 
őszén tartott VII. béke-kongresszusnak Türr István elnök 
által aláirt feliratát a pápához, melyben a béke-kongresz-
szus kéri XIII. Leo pápát, hogy folyta«sa a népek békés 
életének biztosítására irányzott „nemes és csodált" műkö-
dését. Az olasz szabadkőművesség tehát felsült, izolálta 
magát a művelt világtól, mert az egész müveit világ 
tisztelettel és hálás szivvel viseltetik a pápaság békítő 
igyekezetei iránt. 

— Egyházi zene« A budavári Mátyás templomban 
e hó 26-án, vasárnap délelőtt 10 órakor, Orlando Lasso 
„Octavi Toni" uiséjét adják elő vegyes à capella karral. 
Betétül Bogisich Mihály átiraíában két régi magyar böjti 
ének kerül előadásra. Perosi Lőrincz „Missa Patriarcha-
lis"-a márczius 5-én kerül első előadásra a Mátyás temp-
lomban. 

— Zarándokút Lourdesba. Robitsek Ferencz dr 
nagymarosi plébános, a mint már fentebb láttak, har-
madízben rendez az idén zarándokútat Lourdes, kegy-
helyre. Indulás folyó évi augusztus 21-én. Útirány 
Budapest, Kanizsa, Pragerhof, Viilacb, Franzensfeste, 
Verona, Milano, Genua, Marseille, Toulouse, Lourdes 
és vissza. Részvételi díjak III. oszt. vasút, szállodai lakás-
sal élelmezés nélkül 88 frt, élelmezéssel 100 frt, I rendű 
szállodai lakással és élelmezéssel 130 frt, II. oszt. vasút 
I. r. szállodai lakás és élelmezéssel 170 frt, I. oszt. vasút 
I. r. lakással és élelemmel 220 frt. A lourdesi tartózko-
dás négy teljes nap. Jelentkezni nevezett plébánosnál 
lehet, mely alkalommal az I. o. utasok 50 frt, a II. 
osztályúak 40 frt és a III. osztályúak 30 frtot küldjenek 
be előlegül. A jelentkezés záró határideje junius 15. Akik 
azonban junius 15-ig jelentkeznek árkedvezményekben 
részesülnek, mert korai jelentkezésük által sok fölösleges 

I kiadástól óvják meg a rendezőséget. A zarándokjegy 30 
napon át, az az szept. 19-ig érvényes. 

Kiadótulajdonos vis felelős s;erkesztő: Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1 8 9 9 . Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnővelde-utcza 8 sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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 
Ô T V E N N Y O L O Z A 

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

timus.11 IX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 

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

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. Leo PP. XIII. Jacobo Gibbons Archi-Episcopo Baltimorensi. — Egyházi Tudósítások, 
B u d a p e s t : Róma. két nyilatkozatáról. — S z a t m á r : Visszatekintés egy püspöki élet tiz évére. — Z s o m b o l y a : A szent 
misszió hatása. — R ó m a : Két levél a pápához. — Egyházi Okmánytár,— Kath. Nevelés- és Tanitásügy. — Irodalom. — Vegyesek. 

DILECTO FILIO NOSTRO 

IACOBO TIT, SANCTAE MARIAE TRANS TIBERIM 

S. R. E. PRESBYTERO CARDINALI GIBBONS 

ARCHIEPISCOPO BALTIMORENSI 

LEO PP. XIII 
DILECTE PILI NOSTER 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 
(Vége.) 

Sequitur u t ad ea veniamus, quae ex his, 
quas attigimus, opinionibus consectaria veluti 
proferuntur ; in quibus si mens, u t credimus, 
non mala, at certe res carere suspicione minime 
videbuntur. — Principio enim externum ma-
gisterium omne ab iis, qui christianae perfectioni 
adipiscendae studere velint, tamquam super-
fluum, immo etiam minus utile, rei ic i tur : am-
pliora, aiunt, atque uberiora nunc quam elapsis 
temporibus, in animos fidelium Spiritus Sanctus 
influit charismata, eosque, medio nemine, docet 
arcano quodam instinctu atque agit. — Non 
lenis profecto temeri ta t is est velle modum me-
tiri, quo Deus cum hominibus communicet; id 
enim unice ex eius voluntate pendet, estque 
ipse munerum suorum liberrimus dispensator. 
Sjriritus ubi vult spirat. 1) Unicuique autem nostrum 
data est gratia secundum mensuram donationis 
Christi.2) — Ecquis autem repetens Apostolorum 

Ioann. III. 8. 
2) Eph. IV. 7. 

I 

históriám, exordientis Ecclesiae fidem, fortissi-
mçrum mar tyrum certamina et caedes, veteres 
denique plerasque aetates sanctissimorum homi-
nunp. foecundissimas, audeat priora tempóra prae-
seritibus compönere eaque affirmare minore Spi-
i*it<us Sancti effusione donata? Sed, his omissis, 
Spiritum Sanctum secreto illapsu in animis iusto-
rum agere eosque admonitionibus et impulsioni-
bus excitare, nullus est qui ambigat ; id ni foret, 
externum quodvis praesidium et magisterium 
inane esset. „Si quis . . . salutari, id est evan-
„gelicae praedicationi consentire posse confirmât, 
„absque illuminatione Spiritus Sancti, qui dat 
„omnibus suavi ta tem in consentiendo et cre-
„dendo veritati , haeretico fallitur spiritu".3) 
Verum, quod etiam experiendo novimus, hae 
Sancti Spiritus admonitiones et impulsiones ple-
rumque, non sine quodam externi magisterii 
adiumento ac veluti comparatione, persentiuntur. 
„Ipse, ad rem Augustinus, in bonis arboribus 
„cooperatur fructum, qui et forinsecus r igat at-
„que excolit per quemlibet ministrum, et per 
„se dat intrinsecus incrementum".4) Scilicet ad 
communem legem id pertinet, qua Deus provi-
dentissimus, ut i homines plerumque fere per 
homines salvandos decrevit, i ta illos, quos ad 
praestantiorem sanctimoniae gradum advocat, 

3) Cone. Arausic. II. can. VII. 
4) De Grat. Christ, c. XIX. 

17 
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per homines eo perducendos consti tuit , „ut ni-
„mirum, quemadmodum Chrysostomus ait, per 
„homines a Deo discamus".5) Praec larum eius 
rei exemplum, ipso Ecclesiae exordio, positum 
habemus : quamvis enim Saulus, spiráns minarum 
et caedis,6) Christi ipsius vocem audivisset ab 
eoque quaesivisset : Domine, quid me vis facere; 
Damascum t amen ad Ananiam missus es t : In-
gredere civitatem, et ibi dicetur tibi quid te opor-
teat facere. — Accedit praeterea, quod qui per-
fectiora sectantur, hoc ipso quod ineunt inten-
t a t a m plerisque viam, sunt magis error i obnoxii, 
ideoque magis quam ceteri doctore ac duce in-
digent. — Atque haec agendi ra t io iugiter in 
Ecclesia obt inui t ; hanc ad unum omnes doctri-
nam professi sunt, quotquot, decursu saeculorum, 
sapientia ac sanct i ta te floruerunt; quam qui 
respuant , t emere profecto ac periculoge respuent. 

Rem tamen bene penitus consideranti , sub-
lato e t iam externo quovis moderatore, vix 
appare t in novatorum sentent ia quorsum pert i-
nere debeat uberior ille Spiri tus Sancti influxus, 
quem adeo extollunt. — Profecto maxime in 
excolendis vi r tut ibus Spiritus Sancti praesidio 
opus est omnino : verum qui nova sectari adamant , 
naturales vir tutes prae ter modum efferunt, quasi 
hae praesentis aeta t is moribus ac necessitatibus 
respondeant aptius, iisque exornari praestet , quod 
homiuem para t iorem ad agendum ac s trenuiorem 
faciant. — Difficile quidem intellectu est, eos, 
qui Christiana sapientia imbuantur , posse natu-
rales vir tutes supernatural ibus anteferre, ma-
ioremque illis efficacitatem ac foecunditatem 
tr ibuere. Ergon e na tura , accedente gratia, infir-
mior erit, quam si suis ipsa viribus pe rm i t t a t u r ? 
Num vero homines sanctissimi, quos Ecclesia 
observât palamque colit, imbecillos se a tque 
ineptos in na turae ordine probavere quod chri-
stianis v i r tu t ibus excelluerunt ? Atqui, etsi natu-
ral ium vir tu tum praeclaros quandoque actus 
mirari licet, quotus tamen quisque est in te r 
homines qui natural ium v i r tu tum habi tu reapse 
polleat? Quis enim est, qui animi per turba t ioni -
bus, iisque vehementibus non inc i te tur? Quibus 
constanter superandis, sicut e t iam universae legi 
in ipso naturae ordine servandae, divino quodam 
subsidio iuvari hominem necesse est. Singulares 
vero actus, quos supra innuimus, saepe, si inti-

5) Horn. I, in Inscr. altar. 
«) Act. Ap. c. IX 

mius perspiciantur, speciem potius vir tut is quam 
ver i ta tem prae se ferunt. — Sed demus tamen 
esse: si currere in vacuum quis nolit ae ternam-
que oblivisci beat i ta tem, cui nos benigne dest inât 
Deus, ecquid natura les v i r tu tes habent utili tatis, 
nisi divinae grat iae munus ac robur accedat? 
Apte quidem August inus: „Magnae vires et 
„cursus celerrimus, sed p rae te r viam"7). Sicut 
enim praesidio grat iae na tu ra hominum, quae, 
ob communem noxam, in vit ium ac dedecus pro-
lapsa erat , er igi tur novaque nobil i tate evehitur 
ac robora tu r ; i ta e t iam virtutes, quae non solis. 
na tu rae viribus, sed eiusdem ope grat iae exer-
centur, et foecundae fiunt beat i ta t i s perpetuo 
mansurae et solidiores ac firmiores existunt. 

Cum hac de natural ibus vir tut ibus sententia, 
alia cohaeret admodum, qua christ ianae virtutes 
universae in duo quasi genera dispert iuntur, in 
passivas, u t aiunt, a tque activas, adduntque illas 
in elapsis ae ta t ibus convenisse melius, has cum 
praesent i magis congruere. — De qua quidem 
divisione v i r tu tum quid sent iendum sit, res est 
in medio pos i t a ; vir tus enim, quae vera pas&iva 
sit, nec est nec esse potest . „Virtus, sic sanctus 
„Thomas, nominat quandam potent iae perfectio-
„nem; finis autem potent iae actus es t ; et nihil 
„est aliud actus virtutis, quam bonus usus li-
„beri a rbi t r i i 8 )" ; adiuvante utique Dei gratia, si 
v i r tut is actus supernatural is sit. — Christianas 
au tem virtutes, alias temporibus aliis accomo-
datas esse, is solum velit, qui Apostoli verba 
non m e m i n e r i t : Quos praesicivit, hos et praedes-
tinavit conformes fieri imaginis Filii sui9) Magister 
et exemplar sanct i ta t is omnis Christus est ; ad 
cuius regulám ap ta r i omnes necesse est, quot-
quot avent bea torum sedibus inseri. Iamvero, 
haud mu ta tu r Christus progredientibus saeculis; 
sed idem heri et hodie et in saecula.10) Ad om-
nium igi tur ae t a tum homines per t ine t i l lud: 
Discite a me quia mitis sum et humisis corde n); 
nulloque non tempore Christus se nobis exhibet 
factum obedientem, usque ad mortem12) ; valetque 
quavis ae ta te Apostoli sen ten t ia : Qui sunt Christi, 
carnem suam crucifixerunt cum vitiis et concupi-
scentiis13). — Quas ut inam vir tutes multo nunc 

7) In Ps. XXXI, 4. 
8) I. II. a. 1. 

Rom. VIII, 29. 
10) Hebr. XIII, 8. 
u ) Matth. XI, 29. 

Philip. II, 8. 
13) Galat. V. 24. 
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plures sic colerent, ut homines sanctissimi prae-
teri torum ! Qui demissione animi, obedientia, ab-
stinentia, potentes fuerunt opere et sermone, emo-
l u m e n t maximo nedum religiosae rei sed publi-
cae ac civilis. 

Ex quo vir tutum evangelicarum veluti con-
temptu, quae perperam passivae appellantur, pro-
num erat sequi, ut religiosae etiam vitae de-
spectus sensim per animos pervaderet. Atque id 
novarum opinionum fautoribus commune esse, 
coniicimus ex eorum sententiis quibusdam circa 
vota, quae Ordines religiosi nuncupant. Aiunt 
enim, ilia ab ingenio aetatis nostrae dissidere 
plurimun, utpote quae humanae libertatis fines 
coërceant; esseque ad infirmos animos magis 
quam ad fortes ap ta ; nec admodum valere ad 
christ ianam perfectionem humanaeque consocia-
tionis bonum, quin potius utrique rei obstare 
atque officere. — Verum haec quam falso dican-
tur , ex usu doctrinaque Ecclesiae facile patet, 
cui religiosum vivendi genus maxime semper 
probatum est. Nec sane immer i to : nam qui, a 
Deo vocati, illud sponte sua amplectantur, non 
contenti communibus praeceptorum officiis, in 
evangelica euntes consilia, Christo se milites 
strenuos paratosque ostendunt. Hocne debilium 
esse animorum putabimus? aut ad perfectionem 
vitae modum inutile aut noxium ? Qui i ta se 
votorum religione obstringunt, adeo sunt a liber-
tat is iactura remoti, ut multo pleniore ac nobi-
liore fruantur , ea nempe qua Christus nos libe-
ra vit. 14) 

Quod autem addunt, religiosam vivendi ra-
tionem aut non omnino aut parum Ecclesiae iu-
vandae esse, praeterquamquod religiosis Ordini-
bus invidiosum est, nemo unus certe sentiet, qui 
Ecclesiae annales evolverit. Ipsae vestrae foede-
ratae civitates nam non ab alumnis religiosarum 
familiarum fidei pari ter atque humanitat is initia 
habuerunt? quorum uni nuper, quod plane vobis 
laudi fuit, s tatuam publice ponendam decrevi-
stis. — Nunc vero, hoc ipso tempore, quam ala-
crem, quam frugiferam catholicae rei religiosi 
coetus, ubicumque ii sunt, navant operam ! Quam 
pergunt multi novas oras Evangelio imbuere et 
humanitatis fines propagare ; idque per summam 
animi contentionem summaque pericula ! Ex ipsis 
haud minus quam e clero cetero, plebs Chri-
stiana verbi Dei praecones conscientiaeque mode-

u ) Galat. IV, 31. 

ratores, iuventus insti tutores habet, Ecclesia 
denique omnis sanctitatis exempla. — Nec di-
scrimen est laudis inter eos qui actuosum vitae 
genus sequuntur, atque illos, qui, recessu dele-
ctati, orando afflictandoque corpori vacant. Quam 
hi etiam praeclare de hominum societate merue-
rint, mereant, ii norunt profecto qui, quid ad 
placandum conciliandumque Numen possit de-
precatio iusti assidua15), minime ignorant, ea ma-
xime quae cum afflictatione corporis coniuneta est. 

Si qui igitur hoc magis adamant, nullo 
votorum vinculo, in coetum un um coales-
cere, quod malint, faxint ; nec novum id in 
Ecclesia nec improbabile inst i tutum. Caveant 
tamen ne illud prae religiosis Ordinibus extol-
lant; quin potius, cum modo ad fruendum volupta-
tibus proclivius, quam ante, sit hominum genus, 
longe pluris ii sunt habendi, qui, relictis omnibus, 
sequuti sunt Christum. 

Postremo, ne nimiis moremur, via quoque 
et ratio, qua catholici adhue sunt usi ad dissi-
dentes revocandos, deserenda edicitur aliaque in 
posterum adhibenda. — Qua in re hoc sufficit 
advertisse, non prudenter, dilecte Fili Noster, id 
negligi quod diu experiendo antiquitas compro-
bavit, apostolicis etiam documentis erudita. -—-
Ex Dei verbo habemus 16), omnium officium esse 
proximorum saluti iuvandae operam dare, ordine 
graduque quem quisque obtinet. Fideles quidem 
hoc sibi a Deo assignatum munus utillime exe-
quentur morum integritate, christianae caritatis 
operibus, instante ad Deum ipsum assiduaque 
prece. At qui e clero sunt idipsum praestent 
oportet sapienti Evangelii praedicatione, sacro-
rum gravitate et splendore, praecipue autem 
earn in se formám doctrinae exprimentes, quam 
Tito ac Timotheo Apostolus tradidit . — Quod 
si, e diversis rationibus verbi Dei eloquendi, ea 
quandoque praeferenda videatur, qua ad dissiden-
tes non in templis dicant sed privato quovis 
honesto loco, nec ut qui disputent sed ut qui 
amice colloquantur ; res quidem reprehensione 
care t : modo tamen ad id muneris auctori tate 
Episcoporum ii destinentur, qui scientiam integri-
ta temque suam antea ipsis probaverint. — Nam 
plurimos apuci vos arbi t ramur esse, qui ignora-
tione magis quam voluntate a catholicis dissi-
dent ; quos ad unum Christi ovile facilius forte 

15) lac. V, 16. 
16) Eccli. XVII, 4. 

17* 
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adducet, qui veri tatem illis proponat amico quo-
dam familiarique sermone. 

Ex his igitur, quae hue usque disseruimus, 
patet , dileete Fili Noster, non posse Nobis opi-
niones illas probari, quarum summam America-
nismi nomine nonnulli indicant. — Quo si qui-
dem nomine peculiaria animi ornamenta, quae, 
sicut alia nationes alias, Americae populos dé-
corant, signiflcare velint; i tem si s ta tum vestra-
rum civitatum, si leges moresque quibus utimini, 
non est profecto cur ipsum reiiciendum censea-
mus. At si illud usurpandum ideo est, ut doctri-
nae superius allatae, non indicentur modo, im-
mo vero etiam cohonestentur ; quodnam est 
dubium, quin Yenerabiles Fra t res Nostri Episcopi 
Americae, ante ceteros, repudiaturi ac damna-
tur i sint utpote ipsis to tique eorum genti quam 
maxime iniuriosum? Suspicionem enim id iniicit 
esse apud vos, qui Ecclesiam in. America aliam 
effingant et velint, quam quae in universis re-
gionibus est. — Una, uni ta te doctrinae sicut 
uni ta te regiminis, eaque catholica est Ecclesia: 
cuius quoniam Deus in Cathedra Beati Pe t r i 
centrum ac fundamentum esse statuit, iure Ro-
mana dici tur; ubi enim Petrus, ibi Ecclesia.17) 

• 4( Quam ob rem quicumque catholico nomine cen-
seri vult, is verba Hieronymi ad Damasum Pon-
tificem usurpare ex veri tate debet: „Ego nullum 
„primum, nisi Christum, sequens, beatudini tuae, 
„idest Cathedrae Pe t r i communione consocior : 

„super illam petram aedificatam Ecclesiam scio; 
„quicumque tecum non colli git, spargit." 

Haec, dileete Fili Noster, quae, singularibus 
litteris, officio muneris ad te damus, ceteris etiam 
foederatarum civitatum Episcopis communicanda 
curabimus; cari tatem iterum testantes, qua gen-
tem vestram universam complectimur ; quae 
sicut elapsis temporibus multa pro religione 
gessit, maiora etiam in posterum, Deo feliciter 
opitulante, praest i turam portendit. — Tibi au-
tem et fidelibus Americae omnibus Apostolicam 
benedictionem, divinorum subsidiorum auspicem, 
amantissime impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XXII 
mensis Ianuarii MDCCCXCIX, Pontificatus Nostri 
anno vicesimo primo. 

LEO PP. XIII. 

17) S. Ambr. in Ps. XI, 57. 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
Budapest, márcz. 1. Roma hét nyilatkozatáról. — 
Ismeretes sz. Ágoston nevezetes mondása: Rómából 

levelek érkeztek, Róma nyilatkozott: az ügy be van fejezve, 
bár véget érne a tévelygés! Róma locuta est, causa finita 
est : utinam finiatur et error ! 

Mai számunkkal t. olvasóink egyszerre két igen ne-
vezetes nyilatkozatát veszik az apostoli szentszéknek. Az 
egyik ő szentsége a pápa apostoli levele az éjszak-amerikai 
egyesült-államokbeli püspökökhöz van intézve az u. n. 
amerikanizmusról, ennek tévedéseiről. A másik a veszedel-
mes tanokat hirdető' könyvek birálása és elitélése végett 
felállított egyetemes hitvizsgáló római congregatio vagyis 
bizottság legújabb határozata, melynek értelmében Schell 
würzburgi egyetemi theologiai tanárnak munkái a tiltott 
könyvek sorozatába vannak beiktatva. 

Minden katholikus ember, a ki a maga vallását ismeri 
és igazán a ker. kath. hitből él, tudja, hogy Róma ily nagy 
nyilvános fellépésekre csak igen fontos okoknál fogva hatá-
rozza el magát. Akkor lép fel tanügyi téren kárhoztató íté-
letével, mikor a tévedés akár az egész egyházban, akár csak 
annak valamely részében, komolyan veszélyezteti sokaknál a 
hit tisztaságát, a katholikus szellem épségét, az egyházias 
érzés szeplőtelenségét. 

Mind a két esetben, az amerikaiban épp ugy, mint a 
németországiban, tehát a nagyobb közveszély esetének kellett 
beállania; máskülönben az apostoli szentszék hallgatott 
vôlna, illetőleg az ügy elintézésére elégségesnek ítélte volna 
az egyházmegyei vagyis püspöki kormányok tekintélyét. 
Nem ! Az amerikanizmus épp ugy mint a — mondjuk most 
már — "schellianizmus átlépte azt a határt, melyen belül 
azok csak mintegy a privát veszedelem jellegével bírtak. 
Mind a kettő közveszélyes lelki ragályokká fejlődtek már : 
Rómának tehát közbe kellett lépnie gyógyító javitó eszközei-
vel.Ez a két eszköz : az Ítélet és a tanítás. Az inquisitio decretuma 
—tanulságokkal terhes ítélet. Az amerikanizmus ellen intézett 
apostoli levél — ítélet és egyúttal fenkölt tanítás, kifejtése 
az amerikanizmusban rejlő tévedésekkel ellenkező ker. kath. 
elvek és tanok fenséges tartalmának. 

Minthogy a kath. közérdek megkívánja, hogy az ameri-
kai püspökökhöz intézett apostoli levél tanítása olyanoknak 
is tudomására jusson, kik a latin nyelvű tanítást vagy nem, 
vagy csak nehezebben tudják megérteni, katholikus publi-
cisztai kötelességünket teljesítjük, midőn e nevezetes levél 
tartalmát magyarul is megismertetjük. Ma a pápai levél 
által elitélt amerikanizmus tévedésének pontjait soroljuk el, 
lehetőleg a pápa szavaival. Jövőre a pápa tanítását ismer-
tetjük meg eme tévedésekkel szemben. 

XIII. Leo levele az amerikai püspökökhöz, ami a meg-
rótt tévedések sorozatát illeti, két részre oszlik. Első felé-
ben ismerteti az alaptévedéseket, másodikában ezeknek folyo-
mányait, a következményeket. 

Az uj, mondjuk most már az „amerikai" vélemények-
nek alapja, a pápa szavai szerint az: „Hogy akik eltérés-
ben vannak, t. i. a katholikus hittől, mennél könnyebben 
átvezettethessenek a katholikus bölcseséghez, az egyháznak 
érett, korunk műveltségéhez kell végre közelebb jutni és a 
régi szigort megoldva, a népek újonnan behozott tetszésé-
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nek és felfogásainak engedni kell." A régi raczionalisztikus 
nóta ! Isten megmásíthatatlan igazságai helyében a divat, 
az egyéni önkény kiván az egyházban is uralomra jutni. 
A protestáns szellem vagyis a prot. szellembe beburkolódzott 
ősrégi csábító—kísértése. Nálunk is kisért. Parlamentáris 
szervezetet kell adni a híveknek legalább is az egyház 
„világi vonatkozású" ügyeinek kormányzására. 

Az amerikanizmus téves tételeinek másodikát a pápa 
abban az elvben és eljárásban látja, mely szerint, különösen 
a közéletben de a magán életben is, némelyek azt hiszik, 
hogy ők „jó katholikusok", habár a „katholikus tanítás 
némely elveit szántszándékkal mellőzik és mintegy feledés-
nek adják által." 

A harmadik téves tétel ez; „Az élet fegyelme, mely 
katholikus embereknek adatik, nem oly fajta fegyelem, a 
mely, az idők és helyek különfélesége szerint, minden alkal-
mazást kizárna." Majd a pápa tanítása fogja kimutatni, 
hogy mi rejlik e csábító tétel alatt. 

Legveszedelmesebbnek mondja a pápa azt a tévedést, 
a mely szerint az „újítók" (rerum novarum sectatores) azt 
vélik, hogy „az egyházba bizonyos szabadságot kell behozni) 
hogy, mintegy megkötvén a hatalom erejét és éberségét, 
szabad legyen a híveknek végre, és pedig kinek-kinek a 
maga szelleme és tevékeny erélyessége szerint, szélesebb 
úton szabadabb mozgást engedni." 

Ennek a tévedésnek hívei a pápa szerint igen furcsa 
okoskodással élnek. Azt mondják, azért kell az embereknek 
az egyházban most már szabadabb, az egyéni tetszésnek 
kedvezőbb mozgást engedni, mert hisz az egyház tanító 
tekintélyének ez ereje a pápa tévmentességének kihirdeté-
sével már úgyis erősebben van biztosítva mint valaha. \ 
dekes e vélemény magában is. Tulajdonképpeni értelmét a 
pápa ellenkező tanítása adja meg, a mint látni fogjuk. 

Ezek az alaptévedések. t 

A folyamányok — a következők : 
Első, hogy az amerikanizmusban a tekintély elve, a 

külső tanító hatóság (magisterium externum), mint fölösle-
ges, sőt kevésbbé hasznos, elvettetik, — mert azt mondják 
az újítók, hogy a Szentlélek jobban befolyásolja manapság 
az egyes lelkeket, mint valaha. Ezzel a tévedéssel a pápa, 
az ő fenséges tanításában, a mint látni fogjuk, huzamo-
sabban foglalkozik. 

Második az amerikai „ujitók" tévedéseinek folyományai 
közt, hogy ők a „természetrendi" erényeket a természet-
felettiek háttérbe szorításával túlbecsülik s azt mondják, 
hogy mig a régi kornak az u. n. passiv erények -feleltek 
meg inkább, a mai kor emberének inkább aktiv erényeiben 
kell erősnek lenni. Mi ennek az értelme, a pápa levele nagy 
theologiai elmésséggel fejti ki és adja elő. A pápai taní-
tásnak ez a része kiválóan gyakorlati és tanulságos. Az 
amerikanizmusban, az amerikai, praktikus, lázasan alkotó 
szellem nyilatkozott meg. Evvel szemben a pápa a keresz-
tény szellem gyakorlatiasságát és alkotó erejét juttatja szó-
hoz. Mily különbség ! Amannak alapja és sugalmazója az 
ember üzleti szelleme; emebben a sohasem nyugvó, hanem 
örökké alkotó és átalakító Isten szelleme .nyilatkozik meg. 

Az előbbi tévedéssel összefüggésben van az amerika-
nizmus ama további tévedése, a mely szerint az a szerze-

tesi élettel nem rokonszenvez, (invidiosum est). Itt is a 
pápa tanítása adja meg a kellő világosságot. 

Utolsónak a pápa a téves consectariumok közt az 
amerikanizmusnak azt az elvét említi, mely szerint más 
eljárást kellene most követni e hittől és az egyháztól el-
tántorodottak visszavezetésében mint azelőtt. 

Summa summarum: 
A mi uj van az amerikanizmusban, az nem jó; a mi 

jó van benne, az régi. Ez tűnik ki a pápa tanításából — 
végeredményképpen. ? ? 

Szatmár. Visszatekintés egy püspöki élet tiz évé e. — 
(Folytatás.) 

7. A hitbeli erős meggyőződés, az igazi vallásosság 
jó cselekedetekben nyilvánul. A jó cselekedetek tanúskod-
nak a hitnek elevenségéről, azok nélkül a hit holt, mint 
az apostol mondja. Az élő hitből sarjadzó kegyelet és 
szeretetnek jótékony műveleteiben nem volt szegény a le-
folyt tiz esztendő. Ezt hirdetik a különféle nemes czélokra 
tett alapítványokról és begyült adományokról évenkint 
a körlevelekben közölni szokott kimutatások. Üdvösnek 
tartottam ez összegekről időnkint nyilvánosan elszámolni 
részint ellenőrzés szempontjából, részint pedig azért, hogy 
az egyesek jótékonyságának nyilánosságra hozatala által 
minél többen buzduljanak az adott jó példa követésére. 

Es a buzditás ezen módja nem volt sikertelen, mert 
mint a tapasztalás igazolja, mind sűrűbben nyilatkozott 
meg- ß* tettekre kész akarat a kegyeleti és jótékony czé-
lokra rendelt alapítványokban és beszolgáltatott adomá-
nyokban. A 10 év alatt tett alapítványok és adományok 

'összege az évenkint közölni szokott kimutatások szerint 
*389 803 frt 60 krra rúg. Az emiitett kimutatásokban 
fqglaltatnak azon összegek is, melyek a saját adományai-
mat tüntetik ki számokban. Sokáig haboztam, vájjon a 
szerénységnek látszólagos megsértésével közöljem-e ez 
adakozásokat, melyeket inkább szerettem volna a világ 
szemei elől elrejteni ; de végre is bizonyos szükségességi 
sziempont és az, amit szalezi Szent Ferenczről olvastam a 
közzétételre bírtak reá. 

Szal. sz. Ferencz ugyanis püspöki működését többek 
között azon jó föltétellel kezdette, bogy a szegényeket 
alamizsnával segíti és pedig akként, hogy az alamizsna 
egy részét nyilvánosan, másik részét titokban fogja ki-
osztani. Ugy tartotta, hogy nem igazi alázatosság az, ha 
egy ily magas méltóságra jutott egyházi férfiú összes ir-
galmassági cselekedeteit elrejti, mivel első sorban az a 
kötelessége, hogy az embereknek minden erényben jó 
példát adjon. Ti vagytok a világ világossága. Ugy vilá-
goskodjék a ti világosságtok, hogy az emberek lássák a 
ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék Istent, ki a mennyek-
ben van. 

Kezdettől fogva sürgettem, hogy az alapítványi és 
más egyházi jellegű pénzek központi kezelés alá adassa-
nak. A tapasztalás ugyanis arra a meggyőződésre veze-
tett, hogy magánosok és pénzintézetek távolról sem nyújt-
ják a pénzek elhelyezésére nézve azt a biztosságot, melyet 
az egyházmegyei pénztárban kezelt tőkék élveznek. Ma-
gánosok és pénzintézetek vagyoni jóléte hirtelen esélyek-
nek van kitéve, melyek veszélyeztetik az alapítványi tő-
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kéket is. Nem is késtek a lelkész urak engedelmeskedni 
sürgető szavamnak s az ily tőkéket java részben leg-
több helyütt már eddig beszolgáltatták. Igy nemsokára 
az egész egyházmegyéből az összes egyházi természetű 
pénzek az alapítványi pénztárban lesznek egyedül el-
helyezve. 

Mint a jótékonyság kiemelendő alakjaira kell reá 
mutatnom Irsik Ferencz pápai praelatus kanonokra, Laza 
János prépost kanonokra és Bugyis András prépost ung-
vári plébánosra, kik mindhárman már az örökkévaló-
ságba költöztek, hogy elvegyék jótetteik jutalmát. 

Irsik Ferencz, ki mindenkor készséggel nyitotta meg 
erszényét, ha valamely egyházi, hazai közművelődési vagy 
társadalmi fontos érdek felkarolása a tehetősebbektől 
áldozatot kivánt, miután előbb már megalapította a nevét 
viselő konviktust 40 ezer forinttal, létesítette Szatmártt a 
sz. József pártfogására bízott árva és lelenczházat 30 
ezer foritot téve le annak fentartása alapjául, építette 
ugyanitt az ének és zene művészet díszes csarnokát, házat 
vásárolt a kath, legényegyletnek, alapította Erdődön a 
kath. leányiskolát, 21 ezer forintot hagyományozva annak 
fentartására. Nem is említem itt többi hagyományait, 
melyek a végredeletében megjelölt különféle jótékony-
czéloknak jutottak. 

Laza János 40 ezer forintot tevő s különféle czé-
lokra rendelt hagyománynyal gyarapította az egyház-
megyei pénztárt. 

Bugyis András alapította az ungvári Máriaházat, a 
pálóczi és szerednyei leányiskolákat; mindhárom intézet 
az apáczák vezetése alatt áll. Továbbá ösztöndíj alapít-
ványt tett szegény tanulók számára és a lakárti templom 
felépítésére jelentékeny összeget hagyományozott. 

Szép jelét adták az áldozatkészségnek ft. Póhl 
Károly prépost-kanonok úr, aki ötvenéves papi jubileu-
mát 2700 frt alapítványnyal tette emlékezetessé, ft. Szabó 
Norbert apát kanonok úr. aki 1600 frttal gyarapította a 
papi nyugdijalapot, és ft. Kádár Ambrus prépost-ka-
nonok, akinek különféle jótékonnyczélu alapítványai eddig 
is meghaladják az ötezer forintot. 

(Folytatjuk.) 

Zsombolya. A szent misszió hatása — érvényesülni 
kezd. Azon áldásos magvak, melyeket a buzgó és fárad-
hatatlan lazaristák 14 napig tartó fáradságos munkával 
elhintettek hiveink fogékony lelkébe, kikeltek és dús gyü-
mölcsöket hoznak. Felébredtünk ! Csicsáky Imre, pápai 
kamarás és plébános úr ő nagysága, lánglelke egész he-
vével búzdítja hiveit. Az eddig már is számottevő alko-
tások egy nemes, valóban magasztos eszmével megnöve-
kedtek. Nemes és fenkölt buzgalma megalkotta eddig a 
páduai nSz. Antal kenyeré*-nek elnevezett institutiót, 
emelt oltárokat, alapított egyleteket és enyhíteni töreke-
dett az aggok és munkaképtelen nyomorultak ínségén. 
Most a buzgó pap lelki világának fénysugara újból vilá-
gít és felmelegíti híveinek szívlüktetéseit. Árvaházat emel 
fillérekbő1. Összeszedi majd Zsombolya árváit, szegényeit a 
keresztényi és emberbaráti szeretet által emelendő haj-
lékba és elvonja a födelnélkülieket a bűn útjáról. Az 
egyház ezen lelkes, fáradhatatlan szolgájának agyában 

millió eszme rajzik. Es áldott a keze ; a mihez fog, az 
sikerül is fényesen. Nemes szívének heve ragadja magá-
val. Hívei pedig meleg keblükbe szedik búzdító szavait. 
Minden műve felett az Isten áldása leng. Bárcsak követ-
nék sokan! A pádui sz. Antal kenyerének virágzásnak 
indult intézménye vonzott. Sokan utánozták. Talán köve-
tik most is. 

Ihlett kegyelettel, lelkes érzülettel állunk új eszméje 
előtt. Eleinte sokan nevették, most azonban felbuzdult 
lélekkel bámulják, lelkesen követik. Nehéz a munka, de 
nemes a czél, magasztos eszme. A hivek lázasan lüktető 
szivök uralma alatt állanak. Látják a fényes eredményt. 
BFillérekből árva- és szegények háza!u Es még a legsze-
gényebb napszámos is szívesen adakozik, lelkes örömmel 
áldozik. Kitér a pálinkaháznak, és adakozik a saját és sor-
sosai gyermekeinek, árváinak javára. Minden családapa fizet 
havonta két fillért családja minden egyes tagja után, mig a 
vagyonosabbak, élükön a minden nemes czélra mindig 
örömmel áldozó intelligenczia nagyobb összegekkel járul 
a magasztos eszme megvalósításához. A sok fillérből sok 
forint lesz, a sok forintból pedig nagy tőke képződik. És 
bámulatos azon fényes eredmény, melyet az alig megindí-
tott gyűjtések már is felmutatnak. A siker immár bizto-
sítva van. Húllanak a fillérek is hullanak a forintok. 
Egy-két rövid év, és ott ragyog majd a „Jesuleum", mint 
a keresztényi és emberbaráti szeretet élénk megnyilat-
kozása Zsombolya mezővárosának legszebb épületei sorá-
ban. A szegények és árvák pedig, kik a nyomor elől ezen 
a bethlehemi isteni kisded neve után „Jesuleum"-nak 
elnevezett lakban megvonják magukat, áldani fogják a 
szeretet és az irgalom ezen épületének nemes buzgalmu 
alapítóját, az adakozók keresztényi szeretetének sugárzó 
fényben ragyogó emlékét. 

„ Jesuleum, Orphcmorum Tu eris adjutor !" 

Leitich Antal, 
polg. isk. igazgató. 

Róma. Két levél a pápához — az észak-amerikai 
Egyesült-Államok püspökeihez intézett pápai levélre 
visszhangúl. Sietek közölni mind a kettőt. Az egyik 
Ireland szt. pauli érseké, a másik mgr Isoard annecy-i 
püspöké Savójából. 

A szt. pauli érsek levele : 
Szentséges Atya! 

Elolvasása következtében annak a levélnek, melyet 
szentséged ő eminencziájához Gibbons bibornokhoz és az 
amerikai püspöki kar többi tagjához intézett, sietek há-
lás köszönetemet kifejezni az Egyesült-Államokbeli katho-
likusok iránt való szeretetnek és nagyrabecsülésnek e 
tetteért, mely egész amerikai nemzetünket megtiszteli. 

Meg van a világosság; a félreértések megszűnnek. 
Most már képesek vagyunk meghatározni azt a hibát, 
melyet „némelyek" az amerikanizmus nevével akartak 
fedezni, és meghatározni azt az igazat, mit csak az ame-
rikaiak neveznek amerikanizmusnak. Mi több, az apos-
toli levélben a megkülömböztetések és magyarázatok oly 
világosak és határozottak, hogy az a veszély, melyet az 
Egyesült-Államok nem egész népe értett meg, — az a 
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veszély, melyről, megvallom, én azt hittem, tőle félni 
lehet, — többé felfoghatatlan dolog lesz. 

Tekintve az eszmék meglepő összekavarodását és 
azokat a kemény vitákat, melyek kivált Fancziaország-
ban keletkeztek a „Vie du Père Hecker" czimíi könyv 
körül — a mely vitáknak arányait az apostoli levélből 
tudom megítélni — valóban szükséges volt, most már 
lehetetlen nem látnom, a legfőbb pásztorra nézve hallatni 
szavát a végett, hogy a szellemeket felvilágosítsa és meg-
nyugtassa. 

En lelkem minden erejével elvetem és kárhoztatom 
mindazokat a véleményeket, melyeket az apostoli levél elvet 
és kárhoztat, mind azokat a téves és veszedelmes tévedé-
seket, melyeket, mint a levél mondja, „némelyek ame-
kanizmus névvel neveznek." En ezeket a véleményeket 
minden kivétel nélkül kárhoztatom, szórói-szóra, úgy a 
hogy azokat Szentséged elveti és kárhoztatja. Es én te-
szem ezt szivemnek annál nagyobb örömével és sieté-
sével, minthogy katholikus hitem, és az a felfogás, 
melyet az Anyaszentegyház tanitásairól és eljárásai-
ról (des pratiques) lelkemben ápoltam, nem enged-
ték meg soha egy pillanatra sem, hogy lelkemet ily ka-
landosságok (extravagances) előtt megnyissam. Az Egye-
sült-Államok egész püspöki kara, saját nevökben és hiveik 
nevében, teljes készséggel elvetik és kárhoztatják ezeket a 
tévedéseket. Lehetetlen, hogy ne panaszkodjunk ama 
sérelem miatt, mely ellenünk, — püspökök, hivek, az 
egész nemzet — ellen elkövettetett az által, hogy néme-
lyek ilyesféle tévedéseket és kalandosságokat amerikaniz-
mus névvel jellemeztek. 

Szentséges Atya! Az amerikai egyház ellenségei és 
a hitnek hűtlen magyarázói azok, kik azt „képzelik", 
hogy az Egyesült-Államokban nagyra növelni akarunk oly 
egyházat, mely akárcsak egy jotával is különböznék a 
szent, egyetemes Egyháztól, melyet a nemzetek elismer-
nek s melyet Róma, Jézus Krisztus kinyilatkoztatásának 
csalhatatlan őre, ismer és magáénak elismerhet. 

Kérve Szentségedet, hogy szeretetem és ragaszkodá-
som érzelmeit kegyesen fogadja, esedezem az apostoli 
áldás kegyeért s maradok legmélyebb tisztelettel 

Szentséged hódoló fia 
Február 22-én 1899. Joannes Ireland 

st. pauli érsek, 
Az annecy-i püspök levele : 

Róma, 1899. febr. 22-én. 
Szentséges Atya ! 

Hogyha valamit hozzáadni lehetne ahhoz a tiszte-
lethez és hálához, melylyel Francziaország püspökei Szent-
séged iránt viseltetnek, akkor ezt azután a levél után 
lehetne megtenni, melyet Szentséged a baltimorei biboros 
érsekhez intézett. 

En elég jól ismerem jó sok püspök-társam érzel-
meit és aggodalmait, hogy köszönetet merjek mondani 
Szentségednek a közös hála nevében, ez uj és nevezetes 
jótett alkalmából. 

Újból kérem Szentséged áldását legalázatosabb, leg-
engedelmesebb és legragaszkodóbb 

fia és szolgájára 
Aláirva: f Louis Evéque d'Annecy. 

E g y h á z i Okmánytár. 
DECRETUM 

Feria V, die 15 Decembris 1898. 
Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimo-

rum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a SAN-
CTISSIMO DOMINO NOSTRO LEONE PAPA XIII 
Santaque Sede Apcstolica Indici librorum pravae do-
ctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac 
permissioni in universa Christiana Republica praeposi-
torum et delegatorum, habita in Palatio Apostolico Vati-
cano die 15 Decembris 1898, clamnavit et damnat, 
proscripsit proscribitque, vei alias damnata atque pros-
cripta in Indicem librorum prohibitorum referri man-
davit et mandat quae sequuntur Opera : 

Katholische Dogmatik, in sechs Büchern, von Herman 
Schell, Doktor der Theologie und Philosophie, Pro-
fessor der Apologetik an der Universität Würzburg. 
Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1889-1893 . 

Die göttliche Wahrheit des Christentums, in vier Bü-
chern, von Dr. Herman Schell, Professor der Apolo-
getik an der Universität Würzburg, Paderborn Ferdi-
nand Schöningh, 1895—1896. 

Der Katholicismus als Princip des Fortschritts, von 
Dr. Herman Schell, Professor der Apologetik und der-
zeitigem Rektor der Universität Würzburg. Würzburg^ 
Andreas Göbel, 1897. 

Die neue Zeit und der alte Glaube. Eine culturgeschicht-
liche Studie von Dr. Herman Schell, Professor der 
Apologetik an der Universität Würzburg. Würzburg, 
Andreas Göbel, 1898. 

Duggan Jacobus, Auetor Operis, cui titulus „Steps towards 
Reunion", prohib. Deer. 1 Sept. 1898, laudabiliter se 
subiecit et opus reprobavit. 

Zürcher Georgius, Auetor Operis, cui titulus „Monks 
and their decline" prohib. Deer. 1 Sept. 1898 laudabiliter 
se subiecit et opus reprobavit. 

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis praedicta 
Opera damnata atque proscripta, quocumque loco et 
quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut édita 
legere vei retinere audeat, sed locorum Ordinariis, aut 
haereticae pravitatis Inquisitoribus ea tradere teneatur, 
sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis. 

Quibus SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO LEONI 
PAPAE XIII per me infrascriptum S. I. C. a Secretis 
relatis, SANGTITAS SUA Decretum probavit, et pro-
mulgari praecepit. In quorum fidem etc. 

Datum Romae die 23 Februarii 1899. 
ANDREAS CARD, STEINHUBER, 

Praefectus 
Fr. MARCOLINUS CICOGNANI 0 . P. 

a Secretis. 
Loco f Sigilli. 
Die 24 Februarii 1899. Ego infrascriptus Mag. Curso-

rum testor supradictum Decretum affixum et publicatum 
fuisse in Urbe. 

Vincentius Benaglia Mag. Curs. 
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KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
— A Budapesti Növendékpapság Magyar Egy-

házirodalmi Iskolája 1899. évi február hó 26 áu A 
központi papnevelő I. emeleti dísztermében az intézeti 
•^nek- és zenekar közreműködése mellett díszgyülést tartott. 
Tárgysorozat volt: 1. Nyitáoy. Strauss-tól. Előadta a 
zenekar. 2. Elnöki megnyitó. Tartotta Ragats Rezső, IV. 
év. hh. 3. „Ima". Kücken-től. Előadta az énekkar. 4. 
„Társadalmi fejlődés és kath. egyetem". Irta és felolvasta 
Duliskovich Elek, IV. év. hh. 5. Egyveleg a „Czigány-
báró"-ból. Strauss-tól. Előadta a zenekar. 6. „Ébresztő", 
Irta Fridrich Sándor, III. év. hh., szavalta: Vargyas 
Tivadar, III. év. hh. 7. „Honvéd csatadal". Huber K-tól 
Előadta az énekkar. 8. Elnöki zárószó. Tartotta Ragats 
Rezső, IV. év. hh. 9. Induló. Előadta a zenekar. 

IRODALOM. 
-}- Dr. Titz Antal. Katholikus yallástan. I I I . rész. 

Erkölcstan. A középiskolák VII. osztálya számára. I r ta : 
Dr. Titz Antal kegyesrendi tanár. Az esztergomi főegyház-
megyei hatóság jóváhagyásával. Budapest, 1899. Lampel 
kiadása. 8 r. 132 1. Ára'fűzve 80 kr., kötve 1 frt. 

A kegyes-tanitórendi hittanár gyorsan adja ki egymás-
után középiskolai hittani tankönyveit. Nagy gond, nagy 
szorgalom, s paedagogiai tapintatosság vezetik és sugall-
ják műve kidolgozásában. Neve e tankönyvvel a magyar 
egyház évkönyveinek fényes lapsorozatába kerül. Tartsa 
fenn az Isten kedvét a további munkához. 

= Krisztus keresztje és a vörös szoczializmus. 
30 májusi beszéd a társadalmi kérdésről. Cseh nyelven 
szerkesztette Dvoreczky János. Érseki engedélylyel fordította;' 
Buszka Endre lelkész. Eger. 1898. 8-r. 236" 1. Ára 1 frt 
20 kr. Megrendelhető Huszka Endre plébános urnái, a 
kinek lakóhelye Hámor, Borsodm. u. p. Diós-Győr. 

Nagyon korszerű dolog Krisztus Urunk keresztjét,' 
vagyis annak evangéliumát hirdetni a szocziálistává fajuló 
keresztény munkás és földmívelő népnek. Igen melegen 
ajánlható. 

V E G Y E S E K . 
— Faure elnök keresztény balála. Faure Félix, 

a franczia köztársaság elnöke, szabadkőműves volt. A sza-
badkőművesség gondosan ügyel arra, hogy előkelőbb 
tagjai a halál pillanatában sem adhassanak jó példát, a 
keresztény valláshoz való visszatérésre nézve lelkűkből 
kiforgatott kortársaiknak. Faure Félix hirtelen halála 
hirtelenül jött a hárompontú testvérekre. Nem hálózhat-
ták körül cselszövényeikkel utolsó pillanatában. Szabadon 
cselekedett s ő Istenre gondolt s papot hivatott magá-
hoz. A titok úgy pattant ki, hogy a franczia képviselő-
házban valami Dejeante nevű szabadkőműves képviselő 
gyűlöletes czélzással szóba hozta az ügyet, és azt mondta, i 
hogy az elnökhöz papot hivattak, a nélkül, hogy „véle-
ményét kikérték volna." Erre azután Le Gall, a boldogúlt 
elnök főtitkára, a következő nyilatkozatot tette közzé : 
„Becsületemre állítom, hogy esti 7 és 8 óra közt, mikor 
a köztársaság elnök úra teljes öntudatánál volt, és szavai 
tiszták és világosak valának, két izben is hozzám fordúlt 

és tőlem azt kérte, hogy papot hivassunk. Le Gall11. íme 
az emberi szív ! Az visszakívánkozik az Istenhez a sza-
badkőművesség ámításai köréből is. 

— Egy atyafi — nem jól idézte a szentírást. 
Németország katholikusairól és sok-sok ezer szerzeteséről 
volt a szó. Az illető atyafi a sok német szerzetestől 
magyar létére nem ijedt meg s nagy bátran kiállva a 
placzra kimondotta véleményét, hogy a német protestán-
sok és általában a protestánsok nem térnek vissza a 
katholikus egyházba, vagyis az anyaszentegyházba. S vájjon 
miért ? Mert ugymondá az atyafi, az emberek mégis 
csak jobban szeretik a világosságot mint a sötétséget. 
A hetyke szentirásos atyafit elérte a nemezis, mert éppen 
ebben a kényes dologban nem találta el a szentirás mon-
dását, mivelhogy a szentirás éppen az ellenkezőjét mondja 
annak, amit az atyafi mondott, t. i. ezt: „Az emberek inkább 
szerették a sötétséget mint a világosságot." Sz. Ján.3, 19. 

— El Rómától ! A német-osztrák liberalizmus lehe-
tetlenné tevén magát a Lajtbán túl, éktelen lármát csap 
vad dühében s bosszúját Rómán akarja kitölteni, mintha 
bizony Róma és a katholikusság volna az oka, hogy 
Ausztriában a liberalizmus legá'dálkodott, még pedig 
úgy látszik egyelőre véglegesen. Ámde a vakbuzgó nem-
zetiségi agitáczió erős falakra talalt az osztrák katholiku-
sok régibb keletű s jól megerősödött társadalmi szerve-
zettségében. A szent-Mihály-egyesület f. hó 21-én tartott 
közgyűlésében erélyesen állást fogtalt a Róma elleni 
agitáczióval szemben és azt a maga valóságában lelep-
lezte. A cseh nationalistáknak Hus János kell, a német 
nationalistáknak, a kiknek istenök szintén a nemzetiség, 
Luther Márton. Mi marad a magyaroknak? Kálvin — 
idegen ideál. 

— flofer András utolsó levele . A minap volt 89 
esztendeje, hogy Hofer Andrást a tiroli hőst kivégezték. 
Utolsó levele, melyet kivégeztetése napján irt fivéréhez, 
töredékben csak most jutott a nyilvánosság elé. Nem lesz 
érdektelen, ha azt magyar fordításban közöljük : Kedves 
Urambátyám ! Istennek akarata volt, hogy én itt Mantuá-
ban váltsam föl földi életemet az örökkévalóval, de hála 
legyen Istennek kegyelmeért, olyan könnyűnek tűnt ez 
nekem, mintha nem tudom mire vezettek volna . . . 
etc. . . . és a többi még itt élő jó barát is imádkozzék 
érettem és segitsen kiszabadulni a forró lángok közül, ha 
a tisztító tűzben még szenvednem kell; az isteni tisztele-
tet legkedvesebbem (feleségét érti) St. Martinban tar-
tassa . . . a pénzt a mi még itt nálam volt a szegények-
nek osztottam ki . . . Éljétek mind boldogan a világban 
mig az égben találkozunk és ott az Urat végnélkül 
dicsérjük, az összes passeyriek és bekhontiak emlékez-
zenek meg rólam szent imáikban és az asszony ne szo-
morkodjék oly igen, imádkozni fogok az Urnái valameny-
nyiökért. Isten veled te durva világ, oly könnyűnek tet-
szik a halál nekem, hogy még a szemeim sem nedvesed-
nek meg. íródott 5 órakor reggel és 9 órakor minden 
szentek segitségével Istenhez utazom. Mantua 1810. febr. 
20. Az életben szeretett Hofer Andrásod. 

— Az Országos-Pázmány-Egyesület saját helyiségé-
ben (Gyöngytyúk u. 3.) márczius 1-én, szerdán, este 7 
órakor választmányi ülést tart. 

A szerkesztő te lefonja . 

Lelesz. Hálás köszönettel veszem és igen szívesen közlöm. 

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

Budapest, 1 8 9 9 . Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnővelde-utcza 8 sz.) 
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Budapesten, márczius 4. 

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. 1899. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok. XIII. Leo pápa. — A szándék az erkölcsi életben. — Néhány vonás Szerencs város és 
egyháza történetéből. — Egyházi Tudósitások. f Apponyi György gróf. — B u d a p e s t : Az egyház tanítása az amerikanizmussal szemben 
XIII. Leo pápa apostoli levelében kifejtve. — S z a t m á r : Visszatekintés egy püspöki élet tíz évére. — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. 

— Kath. Köztevékenység és Egyesületi Élet. — Irodalom. — Vegyesek. 

X I I I . L E O P A P A . 
— Márcz. 3. — 

Isten megijesztett, de hamar meg is vigasz-
tal t egyhuzamban. XIII. Leo betegen fekszik 
ugyan ; de vissza van adva az életnek. Az orvosi 
tudomány erőt vett a veszedelmen. Hála legyen 
az élet Adójának, a tudomány Istenének. Meg-
nyugvással mondjuk XIII. Leo megkoronázásának 
21-ik évfordulóján az anyaszentegyház imájá t : 

DOMINVS CONSERVET EVM 
ET VIVIFICET EVM 

ET BEATVM FA CI AT EVM IN TERRA 
ET NON TRADAT EVM 

IN ANIMAM INIMICORVM EIVS. 

A szándék az erkölcsi életben. 
11. Az előző fejezetben a szándék mint merő 

tény, a szellemi életnek egyik jelentős eleme 
foglalkoztatott. A jelen fejezetben a szándékkal 
mint az erkölcsi életnek főmozzanatával kell 
megismerkednünk. Nem nélkülözhetjük azonban 
8 s z e m p o n t b ó l az „erkölcsiség (moralitas)" v i l á g o s 
fogalmát. 

Az erkölcsiség tágabb értelemben egész vilá-
got jelent, melynek számos lénye van: erkölcsi 
személyek, cselekedetek, dolgok, lelkiismeret, be-
számítás, jutalom, jog, kötelesség stb. Első tekin-
tetre világos, hogy az erkölcsiség fogalma ezen 

tágas világban nem egészen egyenlő értelmű. 
Az erkölcsiség is azon fogalmak közé tartozik, 
melyek eredeti gyökükről másfelé ültetve némi-
leg átalakulnak, hasonlatosakká (aualogicus) vál-
nak. Ilyen fogalom pd. az egészséges, melyet 
más és más értelemben használunk az emberrő l 
orvosságról, levegőről, ételről stb. Az ilyen 
fogalmak azonban szükségszerűen föltételeznek 
oly alapot és gyökeret, a melyre sajátlagosan 
ráillenek, a mely nekik mintegy anyaföldjük, a 
honnan másfelé terjednek. Kérdés tehát, mire 
illik az erkölcsiség fogalma legsajátszerűbben? 
Kétséget nem szenved, hogy az akarásnak belső 
tényeire. 

Mert bizonyos, hogy mihelyt erkölcsiségről 
szólunk, szellemi lényekre gondolunk. Kövek, 
növények és állatok erkölcsiségéről csak a mesé-
ben lehet szó. De az is bizonyos, hogy a szel-
lemi lény erkölcsi lénynyé csak mozgalmassága, 
a külső világhoz való viszonya által lesz. A szel-
lemi lényt két mozgalmasság kötheti össze a 
külső világgal: a kivülrőlbefelé való haladás, vagyis 
a megismerés és a belülről kifelé való haladás, 
az akarás. A megismerésben a szellem eszmé-
nyileg veszi föl magába a tárgyakat, tehát közli 
velük a maga természetét. Az akarásban ellen-
kezőleg inkább a tárgyak közlik a szellemmel a 
maguk természetét, fölemelik, vagy lealacsonyít-
ják. Innen van, hogy a szellem jó vagy rossz 
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nem megismerése, de akarás által lesz. Mivel 
pedig jó és rossz úgy szerepelnek előttünk mint 
az erkölcsiségnek quasi fajai : világos, hogy az 
e r k ö l c s i s é g n e k g y ö k e r e az emberi akarás tényei-
ben fekszik. „Actus morális est princeps analo-
gum, cui moralitas formaliter inest, et centrum 
quoddam, ad quod reliqua entia moralia harmo-
nice referuntur. Ergo entia moralia ordinem, 
seu to tum ordinatum constituunt, cujus unitatis 
quoddam principium est actus morális.1) 

De bizonyos, hogy az akarati nyilatkozások-
nak physicuma más mint erkölcsisége, pd. az 
ár ta t lannak ügyetlen védekezése erkölcsileg jó, 
physikailag rossz, ellenben a rablónak támadása 
physikailag jó lehet, de erkölcsileg mindig rossz. 
Ez szükségessé teszi, hogy közelebbről határozzuk 
meg az akaratban az erkölcsiségnek föltételeit 
s ezzel világos meghatározását adhassuk. 

Az akaratnak physikai cselekedete az erköl-
csi világba két viszony által lép be. Mert erköl-
csi cselekedetnek csak az minősíthető, a mely 
míg egyrészről szabad, másrészről bizonyos sza-
bály alá esik, melyet erkölcsi szabálynak nevezünk. 
Csak az a belső akarási tény erkölcsi, a melyet 
1. olyan megismerés imformál, a mely a csele-
kedet tárgyát mint erkölcsi szabály alat t lévőt 
muta t ja be s a melyet 2. az akara tnak közöm-
bössége, tehát szabadsága előz meg.2) Suarez 
szerint az erkölcsiség a cselekedetnek függése a 
szabadon működő akarat tól és az értelem meg-
figyelésétől. Cathrein pedig igy határozza meg: 
„a cselekedetnek szabad törekvése a tárgy felé, 
a mennyiben ismeri, hogy e tárgy az erkölcsi 
szabály alat t áll."8) 

Ebből látható, hogy az erkölcsiség nem 
egyébb mint az emberi cselekedetnek (actus 
humánus) azon tulajdonsága, hogy tárgya felé 
nem mint absolut, de mint norma alat t levő 
felé törekszik. Röviden meg kell említenünk, 
mi ez a norma. Mivel tárgyunktól messze ve-
zetne, mellőzzük az idevágó külömböző elméle-
teket s csak tételesen határozzuk meg a normát. 

*) Costa-Rossetti, Philosophia Morális. Oeniponte. 
1886. 59. o. 

2) Wut tke Adolf (Handbuch der christ. Sittenlehre 
I. 310.) az utóbbit nem ismeri el az erkölcsiség föltételé-
nek. Szerinte kivétel nélkül minden cselekedetünk, még 
álmunk vagy ájulásunk alatt is erkölcsös. „Jede Meinung 
von sittlich gleichgültigen Lebensmomenten ist fvidersitt-
lich." Csak mint kuriózumot emlíjtjük meg. 

3) Cathrein. S. J. Philosophia Morális. Herder. 
1893. 36. o. 

A végső erkölcsi norma mindenkire nézve az 
j isteni lényeg; az emberre nézve pedig a végső 
I normán alapuló közelebbi norma saját eszes ter-
i mészete, tekintve azt minden részével, minden vi-

szonyában úgy általánosságban mint egyénileg.4) 
í A mi erkölcsi szabály e k é t általános normából le-

vonható, részben mint természeti erkölcsi törvény, 
részben mint tételes rendelkezés, utóbbi esetben 
mint törvény vagy parancs lép elénk. De ezek a nor-
mák, még így részletezve is, csak tárgyilagos normák 

; s megismerésüktől függ, hogy a cselekvő egyén 
mennyiben s mikor fogja őket alanyilag is 
cselekedeteinek tárgya fölött erkölcsi szabály-
ként lebegve látni. Az emberek megismerése u. 
i. külömböző fokban veszi föl magába a normá-
ka t s e megismerése elméleti vagy gyakorlati 
lehet. Az erkölcsileg cselekvő egyénnek elméleti 
megismerése az erkölcsi normákról, synteresis-

! nek neveztetik; ebből fejlődik azután a körül-
mények szerint a syneidesis, a lelkiismeret, az 
erkölcsi szabálynak megismerése i t t és most 
magánál a cselekvésnél. S ez a gyakorlati meg-
ismerés az egyénnek tulajdonképeni normája, 
úgy hogy az erkölcsiség nem egyéb mint a sza-
bad akarás viszonya a lelkiismerethez. 

Az erkölcsiség tehá t mint nem jelen meg 
előttünk, melynek mintegy két faja van, erkölcsi-
leg jó ós rossz;5) azonban a nemet sokszor faj-
nak veszik, s az erkölcsileg rosszat erkölcstelen-
nek bélyegzik. 6) (Folytatjuk.) 

Néhány vonás Szerencs város és egyháza 
történetéből. 

— Paszlavszky Sándortól. — 
(Vége.) 

1703. évi május hóban megkezdődött a kuruczvilág. 
II. Rákóczi Ferencz összeesküdtjei, — de a magyar sza-
badságért küzdő nagy alakjai voltak ők e honnak, — 
1708-ban gyűlést tartottak a sárospataki várban, majdnem 
34 napig, és decz. 18. Bezerédi Imrét, mivel a közös 
határozatot el nem fogadta, lefejezték. 1710-ben a fölkelő 
magyar csapatokat szétverték s a Rákócziak közül Sze-
rencs utolsó földesurának, II. Rákóczi Ferencznek, Ma-
gyarországból menekülnie kellett. Törökországban Rodos-
tót választotta tartózkodása helyéül. Meghalt 1735 ben. 

A történet őrzi vallásossággal társult vitézségét és 
nagy hazaszeretetét! Két fia maradt ; József és György. 
József nem öröklé atyja erényeit. Országokból országokba 
kalandozott és mint földönfutó Bolgárországban Csarna-

4) E normákat bőven tárgyalja Costa-Rossetti S. J 
Phil. Mor. 65—76. o. 

5) Costa Rossetti, i. m. 62. Coroll. I. 
6) Bucceroni. S. J . Theol. Mor. Romae 1893. 29. old. 
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voda faluban halt meg élte 38-ik évében, (f 1738. nov. 
10.) Györsy pedig elhagyván Bécset, Francziaországba 
származott el s Párisban magtalanul mult ki. (f 1735) 

Ezzel Szerencs zajos napjai eltűntek ; a nép nagy 
nyughatatlansága elmúlt. A város belső gyarapodása vette 
kezdetét a fegyvert az ekevassal felcserélő nép és, mond 
hatni, jó uraságai alatt az egykor híres, nagykiterjedésű 
szerencsi apátság gazdag uradalmában. Az emlékezetes 
apátság tehát régtől fogva csak mint czimzetes apátság 
létezik. Ez idő szerint a sz. Györgyről nevezett szerencsi 
cz. apát Bogyó Pál, Kecskemét plébánosa, ki érdemekben 
megőszülve 1895-ben ülte aranymiséjét, s azon alkalom-
ból 1000 frtosi alapítványt tett a kegyesrendi főgymuasium 
tanulói részére. 

1757-ben Mária Terézia királyunk hét országos vá-
sárt engedett évenként tartani Szerencsnek. Es pedig : 
jan. 6., márcz. 21.. ápr. 24., jun. 29., jul. 13., aug. 6. 
és nov. 1. E vásárok azonban a sok kísérletezés után 
sem sikerültek, jóllehet Szerencsnek mpgvan a maga 
nagy vidéke. 

Néhány vonásom Szerencs város történetéből nem 
adna kielégítő képet, ha régi épületeiről meg nem emlé-
kezném. Szerencs legrégibb templomáról, mely ott az 
Arpádhegy tövében áll, már volt szó. Azon kivül volt 
Szerencsen apátsági templom, ott hol a mai grófi vár-
kastély áll. Mikor a Benczések klastroma várrá lett át-
alakítva, az a templom is más alakot nyert ; később csak 
egy kápolna maradt a várban, melyet az Almási-család 
által 1764-ben épített és 1801-ben megújított, tehát a 
mai templom megnyílta előtt használták a katholikusok. 
Egy ideig plébánia sem lévén, a káplán a várban lakott, 
a lelkész pedig az uraság házában, majd a Jókutnál, majd 
a Cziframalomban, hol házi kápolna is volt. 

Midőn a vársáncz partján a mostani templom fel-
épült, Almási Ignácz generális a várkápolnát és csinos 
régi tornyát lerontatta, s köveiből a harkányi töltőházat 
(magtár, granárium) építette. — Az időtől erősen meg-
rongált és közveszélyességénél fogva bezárt mai templo-
munkat, melyet finom Ízlésre valló gazdag felszereléssel 
látott el egykor a mélyen vallásos Almásy-család, ezred-
évi emlékül ez évben hozom rendbe a lassan gyűlő kö-
nyöradományokból ; mivel kegyura nincsen ! (Legmélyebh 
köszönettel tartozom e tekintetben a „Religio-Vallás11 és 
a „Magyar Állam" cz. lapoknak, melyek felhívásunkat 
hozni szíveskedtek ; s ugyanott óhajt juk kimutatni az 
adakozók sorát!) 

Gróf Aspremont atyáskodása alatt már szép szám-
mal laknak itt gör. katholikusok. Paticsos falakkal épült 
1716. esztendőben templomuk, midőn a Szerencsre szár-
mazott hívek Rákóczi Juliannához, akkor gr. Aspremontné-
hoz folyamodtak, hogy, templomocskát építvén maguknak, 
engedje meg nekik a fejedelemasszony, hogy papot nyer-
hessenek s ne tartozzanak ezután Olaszihoz. A derék 
magyar asszony kegyurnőjük lett. Zboróról 1716-ban 
levelet ír nekik. 1799-ben a paticsos fal eltűnik, a temp-
lomot megnagyobbítják, felékesítik. Az izraeliták, kik 
mindinkább békés várost találnak maguknak Szerencsen, 
1812-ben jó nagy templomot építettek ; de még akkor 
papjok nem volt. Ma már újat, sokkal nagyobbat készül-

nek építeni. A vár maradványa az uraság kastélya jelen-
leg. Régen, így 1558-ban, az apátsági épület, vagyis a 
későbbi vár mellett külön kastélyról is volt szó a feljegy-
zésekben. Az egész várat mély sáncz vette körül, mely-
ben a meleg forrásokból és a mocsáros talajból összegyűlt 
víz folydogált. A körület posványos, nádas ; ily tavakkal 
volt körülvéve a külső vár. Kapuja a belső várnak, mely-
nek bástyáit, tornyait lerontották, — délen volt s csak 
arra lehetett bemenni. A Jókuton alul nídas tavak hú-
zódtak ; a mocsaraktól körülvett szárazon laktak a Rákóczi 
huszárjai; a hely ma is Huszárvár. A belső várban, ille-
tőleg a várkastélyban gr. Aspremont volt épületrésze 
részint pusztán áll, részint istáló- és magtárul szolgál. 
Az Almási-család által birt részen főúri kényelemmel be-
rendezettszobák vannak a mai földesúr, gr. Szirmay György 
részére. Mikor az említett két birtokoshoz tartozott a vár, 
mind a két kapu mellett egy-egy tiszttartói lakás volt. 

De megállok. A magyar nemzet fenmaradásának e 
honban való ezredéves ünnepe egyszersmind Szerencs 
város fenállásának i s— Árpádtól kezdve I. Ferencz József 

I királyunkig — ezredéves emléknapja lett. 
Láttuk múltja nem közönséges eseményeinek halvány 

vonásait; szemléljük a jelenben tanúsított haladásának 
dicséretes jeleneteit, s ha úgy tetszik, a békés egyetérté-
sen alapuló nemes akarat és igyekezet fel-feltünő jeleit a 
jövőre nézve! Földesurai a mintagazdaság példájával hat-
nak a népre. Az európai hirű czulcorgyára a szőlőpusztú-
lás miatt húllatott könyet nem egy munkás szeméről 
törüli le ; fentart példaszerűen magyarosító iskolát a gyár-
ban alkalmazottak és a munkások gyermekei számára, 
melynek fáradságot nem ismerő, rátermett tanítója, — 
mint a többiek is buzgólkodnak más iskolákban, — híven 
ápolja a gyenge lelkekben a hazaszeretet tüzét. Nagy 
kár, hogy a jobbára szegény cselédek- s kapás népnek 
gyermekei a megfelelő nagyságú két iskolai szoba és a 
kellő számú tanítók hiánya miatt a megkívánt oktatásban 
és nevelésben nem részesülhetnek. Magunkról beszélek. 
Híveink itt rohamosan ssaporodnak. Jól ellátott iskolákkal 
itt csodákat tehetnénk ! . . . Közelben nem lelünk segít-
séget. Távolba kiáltunk, remélve, hogy az Isten támaszt 
oszlopokat nagy elhagyottságunk terhei viselésére. Kraszna-
horkai és csík-szentkirályi gróf Andrássy Dénes és áldott 
lelkű felesége, a méltóságos grófné, 2000 frtnyi kegyes 
adományaikkal vetették meg kath. iskolánk építésének 
alapját. Yajha csak kisebb mértékben sietnének a legál-
dásosabb ügy felkarolására azok, a kiknél Isten anyagi 
jóléttel kiséri a hit munkája iránt nemesen dobogó szi_ 
vöket ! Van Szerencsnek könyvnyomtató intézete, heti lapja 
(Tokaj-Hegyalja.) melyet Simon József alapított Hézser 
Emillel 1893. évben; második szerkesztője volt Péch 
Ferencz, városunk szorgalmas faültetője, ki az ezredévre 
1000 ákáczfát ülttetett Szerencsen a legnagyobb kitartás-
sal ; vajha ápolná is azokat a fanevelés iránt közönyös 
népünk ! A nevezett lap mostani szerkesztője Horváth 
Sándor, kinek pontos és lelkes szerkesztésével bárcsak 
együtt járna a megerősödés és a pártolás ! A lap életé-
nek biztosítása, bizony, szerkesztői nagy ügyességet kiván. 

Forró óhajaink kíséretében Isten vezérelje kedves 
Szerencsünket szerencsésen a 2-ik ezredévbe ! 

18* 
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EGYHÁZI TÜD0SITÄS0EL 

A p p o n y i G y ö r g y gróf . 
1808—1899 I 

Nagy-Apponyi Apponyi Albert gróf országgyűlési 
képviselő, egyszersmind neje, MensdorfF-Pouilly Klotild 
és kiskorú fiuk, György nevében és steinhofi és neuhausi 
Marzani Albertné grófné, Apponyi Georgina, egyszersmind 
férje, steinhofi és neuhausi Marzani Albert birodalmi gróf 
és fia, Marzani Gyula gróf nevében fájdalomtelt szivvel 
tudatják forrón szeretett atyjuk, illetőleg apósuk és nagy-
atyjuknak, nagyméltóságú nagy-apponyi Apponyi György 
gróf urnák, a főrendiház örökös tagjának, valóságos belső 
titkos tanácsosnak, cs. és kir. kamarásnak, volt magyar 
udvari kanczellárnak, országbírónak és országgyűlési kép-
viselőnek, a Lipótrend nagykeresztesének, Nagyvárad 
városa, Baden városa és Grie3 község díszpolgárának 
Eberhardon folyó évi február 28-án esti féltizenegy óra-
kor keresztény megadással viselt hosszú súlyos szenvedés 
és a halotti szentségek áhitatos fölvétele után, élete 91 ik 
évében végeigyöngülés folytán történt gyászos elhunytát. 
A boldogult hűlt tetemei pénteken, folyó évi márczius 
3 án délután 2 órakor fognak Eberhardon a róm. kath. 
egyház szertartása szerint beszenteltetni és ugyanott a 
családi sírboltban nyugalomra elhelyeztetni. Az engesztelő 
szent miseáládozatok szombaton, folyó évi márczius 4-én 
fognak Eberhardon és az összes kegyúri templomokban 
az egek urának bemutattatni. Eberhard, 1899. márczius 
hónap 1-én. Béke és áldás emlékének ! 

Budapest, márcz. 3. Az egyház tanítása az ameri-
kanizmussal szemben XIII. Leo pápa apostoli levelében 
kifejtve. — 

I. Szemben avval a kívánsággal, hogy az egyház 
engedjen, hit dolgában is, és némely tanokat, mint ke-
vésbé fontosakat ejtsen el, vagy legalább is enyhítsen, 
puhítson rajtok, — XIII. Leo pápa szórói-szóra igy adja 
elő az egyház tanítását : „Hogy ez, kedvelt fiunk, úgy-
mond, mily helytelen szándékkal van kigondolva — (az 
eretnekek megtérítésére) — nem szorul bővebb fejtege-
tésre, hogyha már csak természetét és eredetét tekintjük 
is az egyház tanításának. Találóan mondja a vatikáni 
zsinat: „Mert a hittanítás, melyet Isten kinyilatkoztatott, 
nem mint valamely bölcseleti találmány van az emberi 
elmék elé állítva, hogy azon a tökéletesités munkáját 
végezzék, hanem Krisztus isteni letéteménye az ő Jegye-
sének (az egyháznak) hűséges megőrzés és tévmentes 
magyarázás végett. . . . A szent dogmáknak azt az ér-
telmét, melyet egyszer az Anyaszentegyház kihirdetett, 
meg kell tartani, s ettől az értelemtől, magasabb értel-
messég ürügye és neve alatt, nem szabad eltérni." 

II. Szemben avval a hallgatagos mellőzéssel illetve 
feledésben hagyással, melyet némelyek a katholikus tanok 
némely elveivel szemben tanúsítanak, — XIII. Leo pápa 
következőképp adja elő az egyház tanítását: „A keresz-

tény tanrendszerben foglalt igazságoknak valamennyinek 
egy és ugyanaz a szerzője és mestere. Az egyszülött Fiú, 
ki az Atya kebelében vagyon.1) Hogy ez igazságok mind-
den korra és nemzetre ráillenek, világosan kitetszik azok-
ból a szavakból, melyeket maga Krisztus intézett az 
apostolokhoz : Elmenvén tanítsatok minden nemzeteket,... 
tanítván őket megtartani mind, a miket parancsoltam 
nektek; és ime én veletek vagyok mindennap a világ vége-
zetéig.'1'2) És azért a vatikáni zsinat ekkép nyilatkozott: 
„Isteni és katholikus hittel, úgymond, kell hinni mind-
azokat, mik Isten irott vagy hagyományos igéjében fog-
laltatnak, és az Egyház által, akár ünnepélyes Ítéletben, 
akár rendes és egyetemes tanításban, mint istenileg ki-
nyilatkoztatottak, hogy higyjük, előadatnak."3) Nem sza-
bad tehát az istenileg átadott tanításból senkinek vala-
mit elvenni vagy elhagyni ; mert aki igy járna el, az in-
kább a katholikusok elszakasztásán dolgozna az egyháztól, 
mintsem a viszályban levőket vezetné vissza az Egyházba. 
Térjenek, igenis, semmitsem kívánunk jobban, térjenek 
vissza mindnyájan, kik Krisztus aklától messze elkalan-
doznak ; de ez nem történhetik más úton, mint a melyet 
maga Krisztus mutatott meg." 

III. A mi a katholikusok életének fegyelmezését 
illeti, mit enged ebben az egyház s mit nem, erre vonat-
kozólag XIII. Leo pápa tanítása ez: „Az Egyháznak 
szelleme, a mint szerzője lebelte belé, kegyes és irgal-
mas ; a miért is, eredete óta, szívesen megtette azt, a mit 
szent Pál magáról vallott be : Mindeneknek mindene let-
tem, hogy mindenkit üdvözíthessek.4) Valamennyi előző 
kor története tannsítja, hogy ez az Apostoli Szék, melyre 
nem csak a tanító hatalom, hanem az egész Egyház kor-
mányzása is rá van bízva, állhatatosan megmaradt ugyan-
abban a dogmában, ugyanabban az értelemben és meg-
győződésben ;6) de az élet fegyelmezését mindig úgy 
szokta rendezni, hogy, az isteni jog épségben tartásával, 
a keblében levő különféle nemzetek szokásai és felfogásai 
soha figyelmen kivül nem maradtak. Ha ezt a hívek 
üdvössége megkívánja, ki kételkedhetnék azon, hogy az 
Egyház ezt most is megteszi? Ámde ez a dolog nem 
magánemberek vélekedésétől függ, a melyet általában a 
helyesség látszata ejt tévedésbe, hanem az Egyház Ítéle-
tétől kell függnie : és ebben az egyházi döntésben min-
denkinek meg kell nyugodnia, a ki elődünk VI. Pius 
dorgálását ki akarják kerülni. 0 t. i. a pistojai zsinat 
LXXVIII. tételét sérelmesnek jelentette ki az Egyház és 
a Szentlélek ellen, „a mennyiben (ez a tétel) vizsgálat 
alá veti az egyház által felállított és helyeselt fegyelmet, 
mintha az agybáz haszontalan fegyelmet állíthatna fel és 
terhesebbet, mint a milyet a keresztény szabadság elvi-
selhet." 

IV. Szemben az amerikai szabadelvű katholikusság 
ama kívánalmával, hogy az egyházi hatalom erejének és 
őrködésének korlátozásával a hivek lelkületének és tevé-
keny erélyének az Egyház tágabb tért engedjen s mintául 

!) Sz. Ján. 1, 18. 
2) Sz. Máté 28 : 19, 20. 
3) Const, de Fide cath. c. III. 
4) 1. Cor. 9, 22. 
5) Yat. zsin. u. o. c. IV. 
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vegye a polgári társadalomtól a szabadságnak azt a 
példáját (nihil de nobis sine nobis; mindent parlamentári-
sam a hivek megszavaztatásával), a rcely ujabb időben lett 
szokássá és a mai államnak mintegy alapjoga, — XIII. 
Leo pápa röviden így nyilatkozik: „Erről az (újmódi 
vallási) szabadságról bőven nyilatkoztunk abban a levél-
ben, melyet az államok szervezetéről valamennyi püspök-
höz irtunk ; ahol azt is kimutattuk, mi különbség van az 
isteni jogon alapuló Egyház és a többi valamennyi társa-
ság között, melyek az emberek szabad akaratából merítik 
életöket." A pápa tehát ezúttal inkább emez újmódi 
vallási szabadság inegokolására tér át, és azt dönti ha-
lomra a következő fejtegetéssel : „Azt mondják, a római 
pápa tévedéstől mentes tanítóságát, a róla hozott ünne-
pélyes vatikáni határozat után, egy cseppet sem kell többé 
félteni; a miért is, miután ez biztonságban van, most 
már mindenkinek tágabb tért lehet engedni a gondolko-
dásban és cselekvésben. Botor okoskodás, mondja a pápa; 
hiszen ha az egyház tévmentes tanitóságából az ész vala-
mit levonhat, ez bizonyára abban áll, hogy senki tőle el-
távozni ne akarjon, hanem mindenki magát az ő taní-
tására és vezetésére adja át, hogy így bármely egyéni 
tévelygéstől menten maradhasson. Ehhez járul, hogy akik 
így okoskodnak, a gondviselő Isten bölcseségétől igen 
messze eltávoznak, a mely midőn az Apostoli Szék 
tekintélyét és tanitó hivatalát ünnepiesebb ítélettel meg-
erősíteni akarta, ezt főleg azzal a szándékkal tette, 
hogy a jelen idők veszedelmeit a katholikusok lel-
kétől hathatósabban távol tartsa. A szabadoskodás, 
melyet a szabadsággal széltében összetévesztenek ; a 
mindent össze-vissza beszélés szenvedélye ; szóval az 
arra való felhatalmazódás, hogy bármit lehessen érezni és 
irodalmi alakban kifejezni, az elmékre oly vastag sötétsé-
get borítottak, hogy ma nagyobb szükség van a tanitó 
hivatalra és annak nagyobb a haszna mint valaha, nehogy 
valaki lelkiismeretétől és kötelességétől eltántorittassék. 
Bizonyára távol van tőlünk, hogy a mit a jelen idők 
szelleme szül, azt mind elvessük; sőt ellenkezőleg, mind-
az, mire az igazság kutatásában és a jóban való törekvés-
ben elértünk, a műveltség örökségének gyarapításához tarto-
zik, és a közjólét határainak kiszélesítéséhez járul, a mi nagy 
tetszésünkkel. Mindez pedig, nehogy a szilárd hasznosság-
ban fogyatkozást szenvedjen, létre nem jöhet és érvényre 
nem emelkedhetik az Egyház tekintélyének és bölcsesé-
gének megvetésével." 

íme, az egyház tanításának első fele az amerikai 
szabadelvű katholikusság vélekedéseinek rendreutasításában. 
Jó volt ezt most nekünk hallani épp itt Magyarországon, 
midőn az egész világ szabadelvűvé készül lenni. ? ? 

(Vége köv.) 

Szatmár. Visszatekintés egy püspöki élet tiz évé e. — 
(Folytatás.) 

8. Örömmel tapasztalva azt, hogy az egyházmegyei 
papság sorában sokan vannak az irodalomnak szakavatott 
munkásai, kezdettől fogva azon voltam, hogy e magukra 
hagyott munkásokat összegyűjtsem s a külön-külön mű-
ködő erőknek összetömörítése által azoknak hatályosabb 
tevékenységét lehetővé tegyem. Ezen szándékom többek 

buzgó közreműködése folytán meg is valósult, s ekként 
keletkezett a szatmáregyházmegyei Irodalmi Kör, mely-
nek sokoldalú s eddig is eredményes működése mutatja, 
mily üdvös az egy czélra törekvők egyesülése. 

Az irodalmi kör eszméje megtestesülésének úgy-
szólván nyomában kelt azon lelkes felbuzdulás, melynek a 
„Pázmány-sajtó" köszöni létét. Kizárólag papi részvényesek 
filléreiből létesült az a nyomda, mely régóta érzett hiányt 
volt és van hivatva pótolni, mely a kor igényeinek tel-
jesen megfelelő felszerelésével és berendezésével Szatmár 
városának többi hasonló intézményeivel nemcsak hogy 
kiállja a versenyt, hanem azok között az elsőséget méltán 
követeli magának. 

E két vállalkozásnak szülötte lett a „Heti Szemle" 
politikai és társadalmi hetilap. Elég reá mutatnom e lap 
múltjára, s utalnom jelenére, hogy annak életrevalósága 
felől kedvezü ítéletet mondhassunk. Feladatát, mely a 
politikában a pártatlan igazság keresése a társadalmi 
kérdések szinrehozásában a magán érdektől és mindenféle 
szűkkeblüségtől ment megoldásra való törekvés, a tudo-
mányosságban az istenfélő tudomány tanainak terjesztése, a 
szépirodalomban az ész és szívbeli művelődésnek tisztessé-
gesen gyönyörködtető formák bemutatásával való előmoz-
dítása, a legtisztább kath. szellemben igyekszik megoldani. 
Azért szívesen vállalkoztam arra, hogy e lapot anyagi 
támogatásban részesítem, mi czélból évenkint 300 frt 
segélyt adok. 

Nem kevésbbé fontos esemény a püspöki és egy-
házmegyei könyvtár rendezése és végleges megalapítása. 
Lehető lett ez azon diszes könyvtári helyiségnek építése 
által, mely úgy az egyházmegyei, mint az úgynevezett 
Török-féle könyvtárt magába fogadta. Ez utóbbinak bir-
tokába nagynevű pűspökelődöm, Schlauch Lőrincz ő emi-
nencziája kegyes bőkezűsége folytán jutott az egyház-
megye. 

A püspöki könyvtár 1891—92 ben épül t ; néhai 
Irsik Ferencz 10,000 frtot áldozott e czélra. Ugyanez al-
kalommal a szeminárium is kibővíttetett 25,148 frt költség-
gel, melyhez a szeminárium vagyonából 9337 fr t használ-
tatott fel s a többi kölcsön vétetett az alapítványi pénz-
tárból. A kölcsön törlesztéséhez évenkint tetemes összeg-
gel járulok a sajátomból. 

A püspöki és egyházmegyei könyvtár jelenleg 11,939 
kötetet számlál, a Török könyvtár köteteinek száma 
8541, a füzeteké 2358. Különösen a rendezés fogana-
tosítása óta magam is igyekeztem gyarapítani a könyv-
tárt, s oda ma már 588 kötetet helyeztem be, mint saját 
adománvomat. 

% 

Az egyházi ének és zeneművészet is fényes otthont 
nyert a szent Czecziliáról nevezett székesegyházi énekkar 
használatára czélszerüen emelt épületben. 

Es miután az irodalom és művészet terén tett elő-
haladás főbb mozzanatait az előbiekben felsoroltam, itt a 
helye megemlítenem, hogy mindeme fejlődés javarészben 
néhai Irsik Ferencz praelatus kanonok nevéhez fűződik, 
aki ez alkotások megteremtéséhez nem lankadó ifjú lelke-
sedéssel, s bőkezű anyagi támogatással adott követésre 
méltó jó példát. 

Ez időben esik a hívek lelki épülésére s az egyház-
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megyei papság használatára általam kiadott alábbi művek 
megjelenése. 

1. B. e. Klobusiczky Péter egykori szatmári püspök, 
későbbi kalocsai érsek udvarában használt reggeli és esti 
és gyónási imák. 

2. A Szent Arcz és Jézus Szent Szíve Társulat 
eredete, szabályai és bucsui ; keresztúti ájtatosság. 

3. Szent József tisztelete két kiadásban. Egybeállí-
totta Jordán Károly pápai káplán, szaniszlói plébános. 

4. Memoria Servi Dei, Joannis Hám, mélt. Keszler 
Ferencz pápai praelatustól. 

5. B. e. Hám János püspök magyarul irott életrajza, 
n. Irsik Ferencztől. 

6. B. e. Hám János püspök szentbeszédei, két kö-
tetben. Összegyűjtötte nt. Brázay János szentszéki ülnök, 
m.-petrii plébános. 

7. A szent ereklyék tisztelete a kath. egyházban. 
Irta nt. Aiben Mátyás pápai kamarás, nyug. főgymn. 
igazgató. 

8. Karolina Auguszta anyacsászárné és királyné 
életrajza. Fordította nt. Jordán Károly p. káplán, sza-
niszlói plébános. 

Ezen itt elősorolt kiadványok költségeit a sajátom-
ból fedeztem. Legalkalmasabban itt említem fel azt is, 
hogy valamennyi püspök elődöm arczképét megfesttettem 
a mely sikerült arczképek a püspöki palota nagy termét 
ékesítik. 

Legközelebb ujabb munkával fog gyarapodni a ki-
adványok száma. Ez évben fog ugyanis megjelenni b. e. 
Hám János püspök életrajzának a nép számára kivona-
tolt kiadása, melyet Bodnár Gáspár képezdei tanár szer-
keszt össze. Ugyancsak ez év folyamán a latin nyelvű 
életrajzot második kiadás alá rendezi Keszler Ferencz 
praelatus kanonok úr. 

Hiányos volna azonban e felsorolás, ha abban nem 
foglaltatnék megemlítése annak a nagy munkának, mely 
évek óta folyik már a szentek életének a nép számára 
való megírása körül. Nt. Steinberger Ferencz p. kamarás 
képezdei igazgató vezetése alatt többen különösen a fia-
talabb papok közül, foglalkoztatják e szép feladat meg-
valósítására tehetségüket és szorgalmukat, úgy hogy 
valószínűleg a jövő évben már meg fog jelenni a Szen-
tek élete a Szent-István-Társulat kiadásában. 

A jövő iránt bizalmat keltő egyik ama jelenségről 
sem lehet hallgatnom, mely azt mutatta, hogy a kath. 
szellem és felfogás nem csupán a hivek belső, szorosan 
vett lelki életének irányítására szorítkozik, hanem mind-
inkább érvényesül a társadalmi élet külső vonatkozásai-
ban is. Ez a biztató jelenség a kath. olvasókörök és más 
kath. irányú egyesületek keletkezése, szaporodása. 

Ily egylet Szatmártt „Kath. Kaszinó" néven már 
régtől fogva áll fenn, és meg is felel a kívánalmaknak, 
melyek működését illetőleg azzal szemben jogosan tá-
maszthatók. Mult évben sikerült ez egylet részére alkal-
mas helyiséget vásárolni 19 ezer forint áron, s így most 
már saját kényelmes otthonában élhet nemes feladatai 
megvalósításának. A kaszinó czéljait évente 500 frt ado-
mánvnyal istápolom. 

Vannak továbbá Ungvártt és Munkácson virágzó 

kath. olvasókörök és szép eredményt mutatnak fel a 
katholikus társadalmi élet kifejlesztése körül. 

A katholikus legényegyletek, melyekben az iparos 
ifjak találják meg társadalmi igényeik kielégítését, és 
bírják a tisztességes szórakozás mellett ismereteik kibőví-
tésének, gondolkozásuk és érzésük nemes irányú tejlődésé-

! nek feltételeit, szintén örvendetes fellendülésnek indultak. 
Ma az egyházmegye következő helyein állanak fenn ily 
egyletek: Szatmártt, N.-Károlyban, N.-Bányán, F.-Bányán, 
Szinérváralján és Ungvárt, Munkácson pedig most alakul. 

(Vége köv.) 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGrY. 
A katholikus tanügyi bizottság ülése . 

Megemlékeztünk a biboros-herczegprimás azon leira-
táról, melylyel a mult nyáron megalakult kath. tanítók 
százas bizottságának tagjait és szervezetét megerősítette. 
E bizottság kebeléből alakított szűkebb 25 tagból álló 
tanügyi bizottság febr. 27-én d. u. 4 órakor tartotta első 
ülését a központi szeminárium dísztermében, melyen a 
vidéki tagok és egyházmegyei főtanfelügyelők is nagy 

I számban jelentek meg. Ott voltak : Dr Steinberger F. 
elnök (Szatmár), Csávolszky József (Vácz), Talotay László 
(N.-Várad), Mayer K. (Sz.-Fejérvár) és Kozora Endre 
(Kassa) egyházmegyei főtan felügyelők és a következő ren-

: des kinevezett tagok : Mócsy Antal orsz. képviselő, dr 
Karácsony im re (Győr), Erdődy János (Kassa), Bodnár 
Gáspár (Szatmár), Rolin József (Sopron), Szőke Sándor 
(Eger), Ujlaky Géza (Győr), Tóth Géza (Jászó), Számord 
Ignácz, Dreisziger Ferencz és Bertalan Vincze (Eszter-
gom), Ember Károly és Győrffy János (Budapest.) — 
Dr Steinberger F. elnök a következő beszéddel nyitotta 
meg az ülést: 

Melyen t. tanügyi tanács! 
A magyar Sión legfőbb őre az egyház féltett jogai-

nak védelmére egy új bástyát épített be a magyar társa-
dalomba, a midőn az országos kath. tanítói bizottságot 
legkegyesebben megerősíteni és ezáltal Magyarország kath. 
tanítóságát szerves egészszé, egy tömör hadsereggé mél-
tóztatott összeforrasztani. 

Az ország katholikusainak szeme ránk van szegezve. 
Ebből az általános érdeklődésoől erőt és lelkesedést merít 
a mi bizottságunk. Ez az erő a legnemesebb ügynek van 
szentelve. Nem keressük a harczot, hanem a tanügy-
fejlesztés békés munkáját tartjuk feladatunknak. S ha a 
magyar nemzet kultúrájának emelésére czélzó becsületes 
törekvésünkben támadásokkal kellene találkoznunk, a 
tiszta öntudat meg nem tántorodó erejével szegezzük 
ellene mellünket és miként a katona dicsőségének tartja 
a csatában kapott sebhelyeket, mi is örömmel fogjuk fel-
fogni az ellenünk irányuló kardcsapásokat az egyház 
védelmében, mert az egyház az az ősi intézmény, mely-
ből a magyar nemzet 900 év óta mind máig életerőt 
szívott fel. Es mi azt akarjuk, hogy e nemzet ezt az 
életerőt ezután is felszívja. 

Méltán hangolja örömre a kath. tanítóságot a bizott-
ságunk életében máig elért siker, mert a mi eddig hosszú 
időn át hő óhajoknak, de bágyadt reménykedésnek volt 
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a tárgya, azt ma a valóság mezejére látjuk átültetve : a 
magyar kath. tanítóság hivatalosan szervezve van. Ezt az 
eredményt a bíboros-herczegpri más ő fő magasságának 
kegyes jóindulatán és a mi védő-elnökünk, Hornig Károly 
báró ő nagyméltóságának rokonszenves támogatásán kivül 
a bizottság eddigi tapintatos és lelkes munkásságának 
lehet érdemül felróni, 

Nagyon helyesen van megalkotva a mi bizottsági, 
megerősített szabályzatunknak az a pontja, mely az 
egyházmegyei főtanfelügyelőket, a hazai kath. közoktatás 
összes fény- és árnyékoldalait összegyűjtő góczpontokat, 
ebbe a bizottságba mint „hivatalból tagokat" iktatá be. 
Azért joggal él bennem a remény, hogy az a nagy szak-
értelem, mely e bizottságnak különböző irányú, de ugyan-
azon czélu hivatásköröket képviselő tagjaiban székel a 
mi szivünkkel összeforrott kath.' tanügyeti, mely az egy-
háznak kiváló gondosságra méltó ügye, az óhajtott dia-
dalra fogja vezetni. 

Mélyen t. tanügyi tanács. Az ország kath. tanügye, 
mely ennek a derék magyar nemzetnek kulturája ősi for-
rását képezi, a mi kezeinkbe van letéve. A lobogó lelke-
sedés, mely hamar kialszik, nem lehet termékenyitő az 
elmékre és intézményekre. Azért alázattal kérem a m. t. 
tanügyi tanácsot, hogy azt a nagy munkaerőt, melyet 
eddig oly lelkesen fektetett be a mi kath. tanügyünk szol-
gálatába, egy magasztos ügyhöz méltó kitartással, hozza 
meg ezután a katholikus tanügy fellendítésére. 

A mikor sokat kell tenni, keveset lehet beszélni. 
Azért szivemből üdvözölve tanügyi tanácsunk m. t. tag-
jait, a gyűlést ezennel megnyitom. 

Ember K. indítványára határozatba ment, hogy a 
szabályzat helybenhagyását a herczeg-primásnak küldött-
ségileg köszönik meg, mely küldöttség e nagy horderejű 
és fontos munkára hivatott testület fővédnökét Hornig 
Károly bi. veszprémi püspököt is üdvözli az első ülés 
alkalmából. 

A felolvasott herczegprimási leiratnak a kath. tani-
tói árvaházra vonatkozó passzusára Palotay László főtan-
felügyelő meleg érdeklődést tanúsító lelkes szavakkal ad 
azon óhajának kifejezést, hogy minden egyházmegye állít-
son fel árvaházat a kath. taaitók árvái számára. 

A herczegprimás leirata utasítja a bizottságot, hogy 
a fővárosból elköltözött Gerely J. ellenőr helyébe mást 
válaszszon meg. 

Nagyobb vitát provokált a juliusban tartandó százas 
bizottsági ülés tárgysorozatának megállapítása, melyben 
— különösen a záróvizsgákra vonatkozóra — résztvettek 
Csávolszky. Palotay kanonokok, Mócsy képviselő és Drei-
sziger F. 

A juliusi nagygyűlés tárgyainak előadóiul kijelöltet-
tek : Mócsy A. (állami képesítés), Petrovácz J . (az egyház 
jogviszonya az 1868. XXXVIII. t.-czikkel szemben), Em-
ber K. (tanítóképzés), Dreisziger F. (a záróvizsgák), Szőke 
Sándor (gazdasági ismereteit és háztartási iskolák) és 
Breznay Imre (a polgári iskolák reformja). 

A bizottság állandó összeköttetésbe lép az összes 
hazai kath. tanitóegyesületekkel, még pedig Palotay in-
dítványára, a főtanfelügyelők utján s állandó központi 
irodául a Szent-István-Társulat uj palotájában kényelmes 

helyiséget bérel és rendez be. Kimondatott, hogy a kath. 
tanítói árvaház ügyeinek intézésébe (a lehetőség korlátai 
között) a bizottság befolyhat. 

Megalakították a négy szakbizottságot, u. m. 1. 
hitoktatási, 2. népoktatási, 3. nőnevelési és 4. tanítóképző 
bizottságokat s végül Embernek a tisztikar nevében be-
adott indítványát a kath. Magyarország 900 éves jubileu-
mának megünneplése tárgyában, és Szőke Sándor tételét: 
„A magyar közgazdasági életet ujabban veszélyeztető 
szoczialisztikus törekvésekkel szemben milyen munkát, 
magatartást várhat a magyar katholikus tanítótól a ma-
gyar kath. egyház ?," a bizottság magáévá tévén, a katb. 
tanügyi tanács első ülését az elnök bezárta. 

A tanács nevében febr. 28-án délelőtt tisztelgett 
Steinberger Ferencz, Ember Károly, Mócsy Antal és 
Erdődy Ferencz tagokból álló küldöttség a bíboros her-
czegprimásnál, a bíboros egyháznagy kitüntető kegyesség-
gel vette a katholikus tanítóság hódoló tisztelgését s bá-
torító, buzdító szavakkal bocsátotta el a tisztelgőket. 
Ugyan e küldöttség megjelent báró Hornig Károly veszp-
rémi püspök ő nagyméltóságánál is, hogy a megerősített 
bizottság első gyűlésből üdvözölje őt mint az országos 
bizottság hőn szeretett védnök elnökét, kiben a katholi-
kus tanügy munkásai vezérüket ismerik s munkájuk sike-
reinek legfőbb biztositékát helyezik. 

KATH. KÖZTEVÉKEMYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
= Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság az 1899. évi 

márczius hó 7-ikén, kedden, védőszentje aqumói sz. Tamás 
ünnepén, reggel 8 ólakor a budapesti egyetemi templom-
ban szent-misét mondat. A Társaság ugyanaz nap délután 
5 órakor a középponti papnevelő-intézet aulajaban (IV., 
Papnövelde utcza 7., I. emelet) rendes bavi felolvasó 
gyűlését tartja. Ugy a szent-misére, mint a felolvasó gyű-
lésre a Társaság alapító, pártoló és rendes tagjait, vala-
mint az érdeklődő közönséget tisztelettel meghívja Buda^ 
pesten, 1899. február hó 28. az elnökség. Tárgysorozat: 
1. Folyó ügyek. 2. Dr Hanauer A. István rendes tag fel-
olvasása : Az önkéntelen indulatok és a szabad elhatáro-
zások. — A dolgozat egy kefelevonatát az alelnök (Kiss 
János dr, Budapest, VII., Rotten biller- utcza 5/a. III. 21.) 
kívánatra bármely tagnap az ülést megelőzőleg megküldi, 
hogy az érdeklődő eleve tájékozódjék s az ülésen esetleg 
hozzászólhasson a tárgyhoz. 

IRODALOM. 
4- Maison rouge. Elbeszélés. Szabadon francziából 

Kubinyi Viktor. Budapest, Sz. Gellért nyomda kiadása, 
1899. 8 r. 231 lap. Ara fűzve 1 frt, vászonkötésben 1 frt 
50 kr, velinpapiron díszes kötésben 2 frt. Kapható 
Kubinyi Viktornál (Karavukován, Bács-Bodrog megyében) 
és a Szent-Gellért könyvnyomdában (Budapesten, VIII. 
Práter-utcza 44.) 

= Jézus szentséges Szívének litániája. Nem 
különben hódoló, megkövető és felajánló imádságok Jézus 
szentséges Szivéhez. Budapest, 1899. Kiadja a Szent-
István-Társulat. — A Jézus szentséges Szivéről szóló 
litánia az apostoli szentszék engedelméből újabban hazánk 
több egyházmegyéjében nyilvános áhitatgyakorlatok alkal-
mával is használható, igen üdvös dolgot cselekedett tehát 
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a Szent-István-Társulat, midőn annak szövegét a hozzá-
való imákkal együtt szép magyar nyelven egy kedvesen 
kiállított füzetkében kiadta. Kívánatos volna, hogy ez a 
fordítás, melyet az esztergomi egyházi főhatóság hagyott 
jóvá. egyöntetűen az egész országban elfogadtatnék, a 
mit a szöveg tiszta magyarosságán kívül, a díszes czím-
képpel ellátott füzetke rendkívül olc&ó ára is ajánlatossá 
tesz. Egy füzet ára 3 kr. Tömeges megrendelésnél, 50 
példányon fölül, 40% árleengedés. — Megrendelhető a 
Szent István-Társulat könyvkiadóhivatalában : Budapest, 
VIII. Szentkirályi-utcza 28 szám. 

— Az általános választói jog. Irta Dr Franciscy 
Laios. Budapest, 1898. 8-rét 33 lap. A parlamentarizmus 
behozatala óta mindig napirenden van s legújabban nálunk 
is felmerült a kérdés: vájjon részesüljön e minden állam-
polgár a törvényhozási hatalomban, és ha igen, minő 
föltételek alat t? A magyar közvélemény a választói jog 
kiterjesztését határozottan sürgeti, de hogy minő mérv-
ben terjesztessék ki az, arra nézve a felfogások és kíván-
ságok nagyon megoszolnak. Legtöbben az általános vá-
lasztói jogot hangoztatják. Erre való tekintettel rendkívül 
érdekes Franciscy dr tanulmánya, mely az általános vá-
lasztói jog erkölcsi alapját, határait, előnyeit és hátrá-
nyait fejtegeti. A tartalmas füzet ára 40 kr. Megjelent 
a Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi osztályá-
nak kiadásában. Kapható a Szent István*Társulat könyv-
kiadóhivatalában Budapest, VIII. Szentkirályi-utcza 28. sz. 

V E G Y E S E K . 
- f Würzburgból egyfelől az a hír érkezett, hogy 

Schell, az apologetika és dogmatika ottani tanára, a mint 
müveinek Index-ben való megjelenésiről értesült, tanítványai 
előtt a kathedráról febr. 27-én kijelentette, hogy ezután 
is az igazság szolgálatában akar élni, és ebben semmi 
által sem hagyja magát feltartóztatni. Másfelől azt jelen-
tik, hogy a hirbe jött tanár a tanári testület előtt is, 
püspöke előtt is kijelentette, hogy aláveti magát. Majd 
meglátjuk, mi lesz. Már az ítélet kihirdetése előtt illett 
volna nyilatkoznia és hódolnia, mert még múlt őszön 
figyelmeztette Schell-t a müncheni nuntius, a ki maga 
is jeles tudós és ezelőtt hírneves tanár volt a filozó-
fiából, dr Lorenzelli, hogy mi vár reá, miután a sza-
badkőművesség is kezdte már Schell iratait az egy-
ház ellen fegyverül használni. A „Linzer Quartal-
schrift" bebizonyította, hogy Schell az u. n. amerikaniz-
must akarja Németországban meghonosítani. Ez nála nem 
múló ötlet, hanem rendszer. Tehát annak is meg van az 
értelme, miért jelent meg Schell elitéltetése és az ameri-
kai vallási szabadelvüség rendreutasitása egyidőben. Az 
is nevezetes dolog, hogy Bajorországban némelyek Döl-
linger születésének százados évfordulóját f. hó 28-án 
tüntetőleg akarják megünnepelni. Ezek a szabadelvű urak 
nagyra vannak vele, hogy Dölliüger két „dicsőitő" levelet 
kapott 1870-ben és 1871-ben II. Lajos királytól, a ki az 
egyikben azt mondja, hogy Döllinger „az egyház igazi 
sziklája", a kire „a katholikusok milliói (!) tekintenek bizal-
mas reménynyel, mint az igazság vezérharczosára és me-
nedékére", mig a hitéhez hű Haneberg speyeri püspök 
„aljas hizelgésbe" esett, Scherr müncheni érsek pedig 
„nyomorúlt és szánalmas magatartást" követett II. Lajos 
király felfogása szerint. Ennek a „dicső" ítéletnek az 
értéke rögtön kitűnik, ha tekintetbe vesszük, hogy ki volt 
II. Laj os? Egy szerencsétlen, beszámíthatatlan gondolko-
dású és cselekvésű ember. Az ő Ítéletére hivatkozni tehát 
nem dicsőség, még csak nem is okcs dolog. 

— Az Örökimádás templomának helye. A főváros 
az Erzsébet királyné emlékezetére emelendő Orökimádás 
templomának elhelyezésével nagyon megakadt. Eleinte az 
uj belvárosi plébánia templom helyén akarták felépíteni, 
a piaristáknak kisajátított telkéből ki is jelöltek erre a 

czélra 900 négyszögletet. Ez a hely sokkal szűkebb mé-
retű, semmint a diszes templom czéljainak megfelelhetne. 
A terület különben már azért sem elegendő, mivel a 
templom mellé apáczakolostort is kell épitetni az örök-
imádást végző apáczák részére. A mérnöki hivatal tehát 
ujabban arra gondolt, hogy a templomot a Rókuskórház 
helyén fogja emelni. A Rókus telkét a Gyöngytyuk-utcza 
felé parkozzák. Az épületet ugy tervezik, hogy a templom 
főhomlokzata a Kerepesi-ut felé fordulna, az apáczakolos-
tort pedig a Stáhly-utcza felé eső részben építenék fel. 
Az erre vonatkozó terveket a mérnöki hivatal már készíti. 

— Az éjszakamerikai Egyesült-Államokban a 
katholikusok száma tavaly óta 9,856,622 ről 9,967,412 lé-
lekre emelkedett. A hierarchia áll 1 pápai delegátusból, 
12 érsekből, 80 püspökből, 11,119 áldozópapból. Ez 
utóbbiak közül 2756 szerzetes, 8388 világi pap. A temp-
lomok száma 9570-ről 10,002 re emelkedett, és pedig az 
állandó lelkipásztorral biró templomok száma 5946-ról 
6036-ra, a missió-templomoké 3472-ről 3766-ra. Kápolna 
van 1569. Plébánia iskola van 3581, a tanulók száma 
815,063. Árvaház van 251, melyekben 35.030 gyermek 
nyer ellátást és nevelést. A katholikus iskolákba járó ifjúság 
száma 956,784. Közép és főiskola van katholikus jelleggel 
fiúk számára 191 „colleges", leányok számára 655 „aka-
demies*, főiskola („universities") 11, papnevelő intézet a 
világi papság számára 32, az alumnusok száma 2435, 
szerzetesek nevelő intézete 70, az alumnusok száma 2518. 

— Kik kisérték vissza Rómába VII. Pins pápát ? 
A győri káptalan levéltárában van egy kéziratos könyv 
e század elejéről, mely Napoleon viselt dolgait egy akkor 
élő uri ember, egy érdeklődő művelt kortárs élénkségével 
leirja. Midőn elmondja Napoleon bukását, megemlékszik 
VII. Pius pápa visszatéréáéről is. Tudjuk, a pápa több 
éven át Fontenebleauban mint a kényúr rabja élt, min-
denkitől elzárva nemritkán sértegetve. De mint Napoleon 
Elba szigetére költözött a Napoleon birodalma régi ré-
szeire föloszlott, a pápa is visszamehetett Rómába. Fran-
czia katonaság adott neki diszkiséretet Parma nagyher-
czegség határáig ; ott fölváltották a francziákat a Ra-
deczky-huszárezred daliás vitézei, kik Prohászka ezredes 
vezetéze alatt Rómába vitték a keresztény világ közös 
atyját, környezve őt azzal a tisztelettel, mely Szt-Péter 
utódját, a hitvalló pápát megillette. 

— A Szent-Imre-Egyesület febr. 28 án felolvasó 
estélyt tartott. Gallé István elszavalta Ábrányi Emil 
„Nagypénteken" cz. költeményét. Kupár Rezső tanár a 
kiváló katholikus publiczista felolvasást tartott a magyar 
és román kultura kölcsönhatásáról a XVI. és XVII. szá-
zadban, s megdöntötte azt a véleményt, mintha a román 
irodalmat és kulturát az u. n. reformáczió vagyis a pro-
testantizmus szülte volna; ellenkezőleg a román irodalmat 
és kulturát a protestantizmus ellen való védekezés szülte 
és az unió biztosította végleg. Helvey Lajos kedves kis 
elbeszélést olvfsott fel „Karriér" czimmel. 

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

Budapest, 1 8 9 9 . Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnővelde-utcza 8 sz.) 
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D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT 
1) 1 K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév, 1899 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritaUm incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora. . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imp er -

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

TARTALOM. Vezereszmek es Tanulmányok. A pannonhalmi főapát úr nagyböjti főpásztori tanítása. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : 
Az egyház tanítása az amerikanizmussal szemben XII!. Leo pápa apostoli levelében kifejtve. — S z a t m á r : Visszatekintés egy püspöki 
élet tiz évére. — S z e p e s i e g y h á z m e g y e : A Rituale uj kiadásáról. — B e r l i n : Vegyes hirek. — W ü r z b u r g : Schell 

meghódolása. — Kath. Köztevékenység és Egyesületi. Élet. — Irodalom. — Vegyesek. 

A. pannonhalmi főapát úr 
nagyböjti főpásztori tanítása. 

A pannonhalmi főapátság elkülönített egyházterületén lakó 
keresztény híveknek áldás és üdvözlet az Urban! 

Az anyaszentegyház, mely földi pályáján a 
világ üldözései és Isten vigasztalásai között 
halad, egy század végéhez közeledik. A jövő 
évben fogja betölteni létezésének 19-ik századát. 
Közel 1900 év mult el azon időtől kezdve, a 
midőn Istennek Fia, a mi Urunk, Krisztus Jézus 
a boldogságos szűz Máriától e világra született, 
hogy ezt kegyelemteljes eljövetele által meg-
szentelje, a bűnös emberi nemet megváltsa és 
üdvözítse. 

Jézus Krisztus ugyanaz tegnap és ma és 
mindörökké (Zsid. XIII. 8.) Krisztus örökké 
ugyanaz, nincs alávetve változásnak, 0 változ-
hata t lan; most is él 0 és jelen van közöttünk; 
kegyelmével támogat hitünkben és megőriz 
bennünket minden üldözés között. Krisztus 
győzedelmeskedik, Krisztus uralkodik, Krisztus 
parancsol manap is és mindörökké. Ő él az 
anyaszentegyházban és ez él 0 általa; 0 közöt-
tünk van mindig, a világ végezetéig; 0 boldogít, 
vigasztal és erősít bennünket áldásteljes jelen-
létével szeretetének emlékében: a legméltó-
ságosabb Oltáriszentségben, 

A buzgó keresztény hivek hálás kegyelete 
ünnepélyes hódolat bemutatása által akarja a 

jövő 1900-ik évet hálaadó ünneppé avatni és a 
reá következő 20-ik század első évét s az egész 
évszázadot a Megváltó Ur Jézus Krisztus szent 
nevének dicsőségére szentelni. Ezen kegyeletes 
szándék a Szentséges Atya, a római pápa jóváhagyá-
sával és áldásával találkozott. Mi is részt fogunk 
venni a világ-egyházezenhódolatában és majd annak 
idejében közölni fogom Veletek, Kedves Híveim, 
arra vonatkozó főpásztori intézkedésemet; most 
csak előkészíteni akarlak Benneteket, midőn a 
világra szóló ünnepélyes hódolat legfölségesebb 
személyét, a Megváltó-Fiu-Istent az Ur Jézus 
Krisztust állítom lelki szemeitek elé, hogy Ót 
jobban megismervén, Öt mindenek fölött sze-
ressétek, Neki szolgáljatok és igy boldogok 
legyetek. Az 0 szent kegyelme legyen velünk. 

* 
* * 

Istennek kimondhatatlanul nagy szeretetére 
vall, hogy 0 bennünket saját képére és hason-
latosságára t e remte t t ; de még nagyobb szeretetet 
tanúsított 0 irántunk azáltal, hogy még mikor 
bűnösök valánk. . . . Krisztus miérettünk meghalt 
(Róm. V. 8. 9.), vagyis, hogy Istennek Fia, a mi 
Urunk Jézus Krisztus bennünket szenvedése 
által az örök haláltól megváltot t ; mert mit 
használt volua születnünk, ha Krisztus drága 
szent vére által megváltva nem részesülünk az 
újjászületés kegyelmében? Valóban, véghetetlenül 
nagy az Istennek szeretete; mert ugy szerette 0 
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e világot, hogy az 0 egyszülött fiát adá, hogy 
minden a ki Őbenne hisz, el ne veszszen, hanem 
örök élete legyen. Mert nem azért küldötte Isten az 
0 fiát e világra, hogy Ítélje e világot, hanem, hogy 
üdvözüljön a világ Őáltala (Ján. IJI. 16. 17.) 

Szent hitünk taní tása szerint az élő Istennek 
egyszülött Fia, a Szentháromság egy Istennek 
második személye, a Fiu-Isten a mi Megváltónk, 
a ki szenvedése és halála által bőséges megváltást 
(129. Zsolt.) eszközölt számunkra. A bűn 
ugyanis, a melyet az ember elkövetett, oly 
nagy volt, hogy azért senki más sem tehete t t 
eleget, mint egyedül maga az Ur Is ten; ámde 
az Isten azt nem tehette, hogy 0 szenvedjen és 
meghaljon az emberér t ; mer t 0 sem nem szen-
vedhet, sem meg nem halhat. Mit tesz tehá t? 
Az 0 bölcsesége módot talál a mi megváltá-
sunkra, a mely abban áll, hogy a Fiu-Isten le-
száll a mennyből, szolgai alakot vesz föl, hasonlóvá 
lesz az emberekhez. Megalázta magát, engedelmes 
lévén mindhalálig, és pedig a keresztnek haláláig. 
(Filipp. II. 7. 8.) „Az Ur Jézus Krisztus, Isten 
egyszülött Fia, mint a niczeai hitvallásban 
mondjuk, az Atyától minden idő előtt született. Ki 
Isten az Istentől, világosság a világosságtól, igaz 
Isten az igaz Istentől. Ki született és nem al-
kot ta to t t , ki az Atyával egylényegü, ki által 
minden teremtete t t . Ki érettünk, emberekért és 
üdvösségünkért mennyből alászállott. Es meg-
testesült a Szentlélek által szűz Máriából és em-
berré lett. Meg is feszít tetet t érettünk ; Ponczius 
Pilátus alat t szenvedett és el temettetet t . És fel-
támadot t harmadnapon az irások szerint. És 
fölment mennybe ; ül az atyának jobbján." Ezt 
hiszszük és valljuk mi keresztény katholikusok. 

Ez a szent h i t üdvösségünknek alapja, mely 
hit nélkül lehetetlen kedvesnek lenni Istennél. 
Ez a szent hi t az, melyről tizenegy millió vér-
tanú t e t t tanúságot halála által. Ez a szent hi t 
az a sarkalatos hitágazat, amelyen az egész keresz-
tény katholikus anyaszentegyház taní tása alap-
szik, s a mely nélkül nincs kereszténység, nincs 
egyház, nincs üdvösség számunkra. A Megváltó 
Fiú-Isten tehát a mi hitünk és üdvösségünk 
elkezdője és bevégzője, ki az előtte levő öröm helyett 
elszenvedte a keresztet (Zsid. XII. 2.). Mindaz, a 
mit a szent iratok róla előre megmondottak, a 
próféták megjövendöltek, az ó-szövetség szertar-
tásai előképekben jeleztek, az Őbenne mind be-
teljesedett és úgy fog az is beteljesedni, a mit 
0 az 0 országáról, az utolsó Ítéletről és örök 

Uralmáról megmondott vala. Krisztus, a Megváltó-
Isten tehát ól, Krisztus győz, Krisztus uralkodik, 
Krisztus parancsol. 0 él mibennünk, Ő győzedel-
meskedik általunk, 0 uralkodik fölöttünk, Ő pa-
rancsol minekünk, a kik az 0 megváltot t jai 
vagyunk. 

Mi által vál tot t 0 meg bennünket? Nem 
veszendő aranyon, vagy ezüstön, . . . hanem a szep-
lőtelen Bárány drágalátos vérén (1. Pét. I. 18, 19.), 
melyet 0 kínszenvedése és halála alkalkmával 
k iontot t ós engesztelő áldozatúl bűneinkért a 
mennyei Atyának bemuta to t t éa így bennünket 
az örök kárhozattól megváltott. Isten Fiának, a 
szeplőtelen Báránynak elég let t volna éret tünk 
egy könycseppet hullatni, egy vércseppet kion-
tani ; hisz ezen egy csepp Isten Fiának véréből, 
mint véghetetlen becsű, végetlen értékű áldozat, 
elég lett volna ezer világ megváltására. Igen is, 
bőségesen elég le t t volna a megváltásra, de nem 
volt elég az isteni szeretetnek; a megváltó 
Krisztus, az Isten-ember, örök, véghetetlen, 
isteni szeretettel szeretet t bennünket ; az isteni 
szeretet pedig nem elégszik meg csekélységgel, 
hanem nagy dolgokat cselekszik, nagy áldozatra 

I van készen; mindent oda ad, magát egészen ki-
i merí t i és feláldozza, csakhogy Istenhez illő, 
í magasztos, fölséges és bőséges legyen a megvál-

tás, a melyet ily nagy áron és ennyi áldozattal 
eszközöl. 

Az isteni szeretet volt tehát az, a mi Krisz-
tus Urunkat lelkesíté, midőn bennünket szenve-
dése, halála és szentséges vérének kiontása által 
megváltott . Oh mily nagy, kimondhatat lanul 
nagy, mer t isteni azon szeretet, a melyet a Meg-
váltó szenvedésében tanúsí t ! Valóban mindvégig, 
mindhalálig szeretett 0 bennünket. Nincsen na-
gyobb szeretet ennél, mintha valaki az ő életét adja 
barátaiért, mondja maga az Ur (Ján. XV. 13.) és 
0 még ennél is nagyobb szeretetet tanúsí tot t 
i rántunk, midőn nem barátaiért , hanem ellen-
ségeiért adta magát, életét és mindenét áldozatul. 

A szenvedés nagysága muta t ja a szenvedő 
szeretetének nagyságát. Az Ur Jézus, Istennek 
Fia, a boldogságos szűz Máriától érzékeny és 
szenvedésre képesített tes tet vett magára. 0 már 
születése alkalmával kezdett szenvedni, midőn 
mindenkitől elutasítva, egy elhagyatott istállóban, 
a legszegényebb körülmények között jön e vi-
lágra. Már csecsemő korában kell menekülnie 
üldözői elől, a mi neki nem csekély lelki gyöt-
relmet és testi fájdalmat okozott a hosszú út 
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fáradalmaiban. Egész élete szakadatlan lánczolata 
volt a különböző ellentmondásoknak, üldözések-
nek és fájdalmas szenvedéseknek. Valóban be-
teljesedett, a mit róla Simeon megjósolt : íme 
tétetett ez . . . jelül, melynek ellene mondatik (Luk. 
II. 34.). Hogy mily nagy ezen fájdalom, muta t j a az, 
hogy ugyanazon Simeon szavai szerint, annak halla-
tára a szent Szűz lelkét is tőr járja át, mely lelki tőr 
33 éven át dúlt az ő anyai szivében, azon benső 
részvét folytán, mely az anyának szivét az ő 
szent Fiának szivével egyesíté. 

A Megváltó Úr Jézus nagy szenvedése azon-
ban azon időközben érte el te tőpont já t , mely az 
0 halálát 3 nappal megelőzte. Az olajfák hegyén 
3 óráig ta r tó imája a la t t lelki szemei előtt állott 
mindaz, a mit Neki a világ váltságáért szen-
vednie kellet t és különösen mély fá jdalmat 
okozott Neki azon tudat , hogy az emberek közül 
igen sokan ezen nagy szeretetet rút hálátlanság-
gal fogják viszonozni. Az evangélisták mindezen 
lelki gyötrelmet ezen szavakkal fejezik k i : Kezde 
bánkódni és szomorkodni, remegni és borzadni. Es 
a halállal tusakodván. . . . lön az 0 verejtéke, mint 
a földre folyó vérnek csöppjei (Máté XXVI. 37. 
Márk XIV. 33. Luk. XXII. 43. 44.) Mily kimond-
hatat lanul nagy volt ezen lelki fájdalom, azt 
csak maga a Megváltó tudná megmondani. Való-
ban engesztelőül rendelte Ot a mennyei Atya hit 
által az Ő vérében, igazsága kitüntetésére, az előbbi 
bűnök elengedéseért (Róm. III. 25.). 

Midőn a Megváltó, az áruló Júdás által ellen-
ségeinek kezébe adatik, megkötöztetik, megcsúfol-
tatik, megostoroztatik és megbökdöstetik (Luk. XVIII. 
32.), egy oly borzasztó kép áll előttünk, mely-
nek lá t tá ra a vér megfagy az ember ereiben és 
a legmélyebb részvét, fájdalommal teljes bánkó-
dás fogja el az érezni tudó emberi szívet. Ha a 
zöldellő fán ezt mivelik, a szárazzal mi fog tör-
ténni'? (Luk. XXIII. 31.) Ha az igaz, a szentek 
Szentje ily borzasztóan kegyetlen kínokra adatik, 
mit vár janak a gonosz és istentelen bűnös embe-
rek ? Csak az Ítélet napján fogja az ember igazán 
belátni, hogy mit szenvedett érette Isten Fia és 
hogy méltóan bűnhődik a bűnös, ha nem ismerte 
fel és nem használta fel üdvösségére Isten Fiá-
nak i ránta tanúsí to t t szeretetét. 

Elmondjam-e, hogy mit szenvedett a Meg-
váltó jó hirében, nevében és becsületében? A 
főpap szolgája Ot nyilvános helyen arczul üti, a 
kit az angyalok is látni kivannak (1. Pét . 1, 12.). 
A csőcselék Őt kigúnyolja; Heródes megveti, 

mint esztelent fehér ruhába öltözteti Krisztust, 
kiben a bölcsesség és tudomány minden kincsei rej-
lenek (Kol. II. 3.). A vérszomjas háladatlan nép 
az á r ta t lan Jézust Barabbás után helyezi, midőn 
ezt szabadon bocsáttatni kéri, Veszítsd el azt 
kiáltással pedig az ár ta t lan Bárányt megöletni 
kivánja. És az Úr Jézus mindezen meggyalázta-
tás t hallgatva türi, mint a bárány, a mely meg-
öletésre vitetik. Es ha szól a főpap szolgájának, 
azt a legnagyobb szelídséggel teszi; Ha rosszul 
szólottam, bizonyitsd be s rosszat', ha pedig jól, 
miért versz engem f (Ján. XVIII. 23.) Igy csak az 
szólhatott, a ki bűnt nem tett (1. Pét. II. 22.), 
sőt ellenkezőleg mindent jól cselekedett (Márk. VII. 37.) 

Elsoroljam-e azon méltat lan bánta lmakat és 
iszonyú kínokat , a melyeket a Megváltó szent 
testében szenvedett1? Kegyetlenül megostorozzák 
Ot; felbőszült ellenségei, szilaj katonák a kínzók; 
az ostorcsapásoknak nincsen száma; vér bor í t ja 
Isten szeplőtelen Bárányának egész te s t é t ; tel je-
sült ra j ta , a mit Izaiás megjövendölt vala: meg-
sebesíttetett a mi gonoszságainkért, m egroncsoltatott 
bűneinkért (LIII. 5.). A katonák vad pajkosság-
ból töviskoronát tesznek fejére, vörös köpenyt 
borí tanak vállaira, nádszálat adnak kezébe és 
gúnyosan leborulnak előtte, ütik, verik és csú-
folják, mi közben igy k i á l t anak : Üdvözlégy, 
zsidók királya ! És arczul csabdosák Ot (Ján. XIX. 
3.). A keresztet sajá t vállain viszi ki a Grolgot-
hára, miközben többször elesik a kereszt súlya 
alatt . Kálvária hegyén ruháitól megfosztják és 
keresztre feszítik ; 3 óráig függ a kereszten 
Istennek Fia; nem elég a borzasztó kínokat el-
viselni, még üldözőinek káromlásait is kell hal-
lania ós 0 mindezt hallgatva türi, békével szen-
vedi. De mit mondok?! Hal lgat?! Hisz megnyit-
nak elhaló a jkai és mit mondanak? Atyám! 
bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesz-
nek (Luk. XXIII. 34.). 

Említsem-e végre a lelki gyötrelmeket, a 
melyek között a Megváltó életét feláldozta? Mi 
nem lá thatunk be az 0 isteni szivébe; nem lát-
ha t juk szemeinkkel lelkének nagy fájdalmait ; 
csak utolsó szavaiból következtet jük, hogy azok 
iszonyúak voltak. A halálra vált Megváltó, miu-
tán elhagyatottságában sehol sem talál t vigaszta-
lást, ezen állapotának reá nehezedő nyomása 
alat t mennyei Atyjához fordul, a zsoltáros ezen 
szavaival: Én Istenem! Én Istenemi miért hagytál 
el engem? (Máté XVII. 46.) De o t t sem talált 
vigasztalást; mert a mennyei Atya, látván egy-

19* 
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szülött Fiát, az emberek bűneiért a kínok ten-
gerébe merülve, nem akar ta ÖL megvigasztalni; 
mert azt akarta, hogy vigasztalás nélkül haljon 
meg, mint olyan, a ki az emberek bűneit ma-
gára vette, hogy azokért bőségesen eleget tegyen, 
mint azt az Istennek i rántunk való nagy szere-
te te megkívánta, hogy igy megnyerje a mi sze-
retetünket . Oh bár á tha tná lelkünket is, mint 
assziszi szent Ferencz mondj a, az Ur Jézusnak 
lángoló szeretete, hogy mi is I ránta való sze-
retetből haljunk meg, a mint 0 i rántunk való 
szeretetből halt meg a szent kereszt oltárán. 
Nem panaszszavak voltak azok, hanem a nagy 
fájdalomnak szavai, melyek az ő szeretetéről 
tanúskodnak. És miután minden beteljesedett, 
Jézus ismét nagy szóval kiáltván, kiadd lelkét 
(Máté XXVI. 50.) A római százados pedig látván 
a csodás dolgokat, melyek az Ur halála után 
történtek, így kiál tot t fel és vele együtt a 
többiek: Valóban, Isten Fia volt ez! 

Kedves Hiveim! A mit a százados és a 
körülállók mondottak azt mi is mondjuk, mer t 
hiszszük és valljuk, hogy a Megváltó-Krisztus, 
valóban Isten Fia, valóságos Isten és valóságos 
ember egy isteni személyben; a ki, mint előre 
megmondotta vala, harmadnapon halottaiból 
önerejéből dicsőségesen fe l támadot t ; feltámadása 
után 40 napig e földön tar tózkodott és taní t-
váuyait kézzelfoghatólag meggyőzte valóságos 
feltámadásáról; mert velük beszélt, társalgott? 
evett, ivott, sőt sebhelyeit is megmutat ta nekik; 
40-ik napon pedig, megáldván taní tványai t , ezek 
lá t tá ra fölment a mennybe, a hol az Istennek, 
a mindenható Atyának jobbján ül a legnagyobb 
dicsőség és hatalom birtokában. 

Az Ur Jézus, a mi Megváltó-Istenünk föl-
ment ugyan a mennyekbe; de azért csalhatatlan 
ígérete szerint, mindig velünk van: íme, én 
veletek vagyok, m o n d j a 0 , mindennap a világ 
végezetéig (Máté XVIII. 20.) Láthata t lanul ugyan, 
de valóban közöttünk marad és segítségünkre 
van a világ végezetéig szent kegyelme ál tal ; sőt 
a mi több, láthatólag ugyan, de elrejtve a ke-
nyér szine alatt, valóságosan velünk van az 
Oltáriszentségben, a melyet halálának emlékére, 
isteni szeretetének zálogául szerzett az utolsó va-
csorán; a mely szentségben ugyanazon isteni 
Szív dobog, a mely dobog a mennyben, a mely 
éret tünk dobogott és a mely a római katona 
lándzsája által megnyi t ta to t t a keresztfán, hogy 

abban mindig nyugodalmat talál junk lelkeink-
nek, erőt a kísértésben, enyhülést és ótalmat 
az élet bajaiban. 

Megváltó-Istenünk, a mi Urunk Jézus tehát 
mindig közöttünk van. A tanító, megszentelő 
Krisztus folytonosan az anyaszentegyházban él, 
melynek tanítása, Krisztus taní tása ; szelleme 
Krisztus szelleme; oltalma Krisztus oltalma. Bol-
dog az, a ki Krisztus oltalmában lakik, s az 
igaz anyaszentegyházban él. Boldog már i t t a 
földön; mert az igaz hit birtokában a megszen-
telő kegyelem által birja az örök boldogság 
biztos zálogát, a szent szeretetet, mely bennünket 
Istennel egyesít már i t t e földön és örökké 
elválaszthatatlanul fönn a mennyben. 

* 
* * 

Megváltó-Istenünk, Jézus Krisztus ugyanaz 
tehát mindörökké. 0 közöttünk él, 0 velünk vau 
mindig. Krisztus győzedelmeskedik. Krisztus ural-
kodik. Krisztus parancsol manap és mindörökké. 
Boruljunk le az 0 isteni Fölsége előtt és imádjuk 
Őt, a ki a mi Urunk és Istenünk. Adjunk hálát 
Neki, egyesülve a mennyei dicsőültek hálájával, 
hogy Megváltónk kegyeskedett lenni és bennünket 
drága szent vérének árán fogadott gyermekeivé 
és a mennyország örököseivé. Szeressük Öt, 
kegyes Megváltó-Istenünket teljes szivünkből és 
minden erőnkből; szeressük őt ne csak szóval és 
szájjal, hanem szívvel és lélekkel; szeressük 
Öt azáltal, hogy tar tsuk meg az ő parancso-
latai t . 

Kedves Hiveim! Legyetek hivek Krisztushoz, 
a Megváltó-Istenhez. Szent életetek legyen foly-
tonos hálaáldozat minden jóért, a mit Tőle 
kaptatok. Buzgó imáitok által pedig esdjétek le 
a minden jónak kegyes Adójától Tenmagatok 
számára azon kegyelmet, melyre leginkább szük-
ségtek van. Befejezésül ide irom azon imát, a 
melyet a század végére Szentséges Atyánk 
jóváhagyott és búcsúval gazdagított, a mely így 
hangzik : 

Engedd nekünk, kegyelmes Istenünk, a 
szeplőtelenül fogantatot t boldogságos Szűz közben-
járása által, hogy e század alkonyán töredelmes 
könyeinkkel moshassuk le elkövetett vétkeinket; 
a jövő évszázadot pedig ugy kezdhessük meg, 
hogy annak minden percze a Te neved dicső-
ségére és az Ur Jézus Krisztus országának 
legyen szentelve, a kinek szolgálatára igaz hitben 
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és tökéletes szeretetben egyesüljenek a népek és 
a nemzetek. Amen. 

Kelt Pannonhalmán, az üdvösség 1899-ik 
évében, Boldogasszony havának 27. napján. 

Ipoly, 
főapát, 

EGYHÁZ! TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márcz. 7. Az egyház tanítása az ameri-

kanizmussal szemben XIII. Leo pápa apostoli levelében 
lei fejtve. — 

V. Szemben avval a gondolkodással és eljárással, 
mely az egyház külső tanító tekintélyét fölöslegesnek 
tartja és azt mondja, hogy a Szentlélek minden embert 
titkosan külön-külön oktat ki és vezet, — jobban most mint 
valaha — az üdvösségre, — XIII. Leo pápa igy nyilat-
kozik: „Valóban nem csekély vakmerőség megmérni azt 
a módot, melyen Isten az emberekkel közlekedik ; ez 
egészen az ő akaratától függ, a ki adományainak teljesen 
szabad osztogatója." A szél. a hol akarja, ott fú.x) Kinek-
kinek közölünk a kegyelem Krisztus ajándékozásának 
mértéke szerint adatott.2) Kicsoda meri, ha az apostolok 
történetére, a keletkező egyház hitére, a nagy lelkierejü 
vértanúk küzdelmeire és kínszenvedéseire, szóval a szent-
séges emberekben oly gazdag régi korokra visszatekint, 
kicsoda meri azokat az előbbi időket a jelen időkkel 
összemérve azt állítani, hogy azok a Szentléleknek 
csekélyebb kiáradásában részesültek? De mellőzve mind-
ezeket, ki kételkedik a fölött, hogy a Szentlélek titkos 
hatással működik az igazak lelkében ós azokat in-
telmekkel és buzdításokkal serkergeti ! Ha ez nem 
így volna, minden külső "elöljáróság és tanítóság 
haszontalan lenne. „Hogyha valaki azt állítja, hogy valaki 
az üdvösséges vagyis evangeliumi hithirdetésnek hihet a 
Szentlélek felvilágosítása nélkül, ki mindenkinek az igaz-
ságba való beleegyezésben és hitben édességet ad, eretnek 
szellem által ejtetik tévedésbe." 3) Hanem, a mint ta-
pasztalásból tudjuk, a Szentléleknek e figyelmeztetéseit 
és indításait többnyire a külső tanitó hatóságnak nem 
minden segítsége és mintegy felszerelése nélkül érezzük 
magunkban. „Ugyanaz, mondja találóan szent Ágoston, 
működik s jó fákban a gyümölcshozatalra, a ki kívülről 
is műveli a fát és öntözi bármely szolga által, és magá-
tól ad bensőleg növekedést." 4) Tudniillik általános tör-
vény az, hogy a nagygondviselésü Isten, a mint az embe-
reket legtöbbnyire körülbelül emberek által akarja üdvö-
zíteni, úgy azokat, kiket az életszentség magasabb fokára 
hivott meg, szintén emberek által vezeti oda fel, „hogy 
t. i., a mint aranysz. sz. János mondja, Istentől az embe-
rek által tanuljunk."5) Ennek kiváló példáját látjuk 
mindjárt az egyház kezdetán ; mert habár Saul dúlván-
fúlván fenyegetésekkel és öldökléssel6), magának Krisztus-

0 Sz. Ján. 3, 8. 
2j Efcz. 4, 7. 
3) Cone. Arausic. II. con. 7. 
4) De gratia Christi c. 19. 
5) Horn. I. in inser. altar. 
6) Ap. csel. 9, 1. 

nak hangját hallotta és tőle egyenesen kérdezte maga: 
Uram, mit akarsz, hogy tegyek; mégis Damascusba Ana-
niáshoz küldetett : Menj be, úgymond, a városba, és ott 
meg fog neked mondatni, hogy mit kell tenned. — Ehhez 
járul, hogy a kik magasabb tökéletességre törekszenek, 
éppen ez által többnyire járatlan útra lépnek és igy 
jobban ki vannak téve a tévedésnek, és azért a tanítóra 
és vezetőre jobban rászorúlnak mint mások. Es állandóan 
ez volt az egyház gyakorlata; ezt a tant vallották egytől-
egyig mindnyájan, kik a századok folyásában bölcseség-
ben és életszentségben virágzottak ; mit a kik megvetnek, 
vakmerően és veszedelmökre vetik meg. 

VI. Es hogyha a dolgot alapjában tekintjük, ha 
bármely külső intéző mellőztetik, az újítók véleményében 
nem látszik meg, hogy mire való a Szentléleknek ama 
bővebb kiárasztása, melyet olyannyira magasztalnak. •—• 
Bizonyára leginkább az erények kiművelésében van a 
Szentlélek segítségére szükségünk : ámde, a kik ezeket 
az újdonságokat szeretik követni, a természetrendi eré-
nyeket mód nélkül kiemelik, mintha ezek a jelen kor 
erkölcseiaek é3 szükségleteinek jobban megfelelnek, s az 
embernek azokkal felékesülni hasznosabb, mert az embert 
a cselekvésre készségesebbé és abban serényebbé teszik. 
— Nagyon nehéz megérteni, hogy azok, kik keresztény 
bölcseségben neveltetnek, a természetrendi erényeket a 
természetfelettiek fölé helyezik, és azoknak nagyobb hatá-
sosságot és termékenységet tulajdonítanak. Hát a termé-
szet, ha hozzájárul a malaszt, vájjon gyengébb lesz, mint 
ha csupán a maga erőire támaszkodik ? Es vájjon azok a 
szent emberek, kiket az egyház tisztelettel és hódolattal 
illet, tehetetleneknek és alkalmatlanoknak bizonyúltak 
azzal, hogy a keresztény erényekben kiválók valának ? 
Es hogyha természeti erényeknek néha kitűnő cselekede-
teit lehet csodálni, de hányan vannak az emberek közt, 
a kik a természeti erényeket igazán állandóan bír ják? 
Ki az, kit lelki indulatok, még pedig hevesek, ne inge-
relnének ? Ezeknek állhatatos legyőzésére, valamint álta-
lában az egész törvénynek a természeti rendben való 
megtartására az ember szükségképpen valamelyes isteni 
segítségre szorúl. Es azok a cselekedeteket, melyek-
ről fentebb volt szó, lia a dolog mélyére tekin-
tünk, egyenkint inkább csak látszatai az erénynek, 
mintsem valódi erények. — Dehát tegyük fel, hogy 
úgy van : hogyha valaki hiába való futást nem 
akar végezni és az örökkévalókról nem akar megfeled-
kezni, melyre isten jóvoltával vagyunk rendelve, vájjon a 
természeti erényeknek van-e valami hasznavehttőségük az 
örökkévalóságra, hacsak nem járul hozzájok az isteni ke-
gyelem adománya és ereje ? Találóan mondta sz. Ágoston : 
„Nagy erények és roppant gyors futás, hanem félre 
kalandozva az útról." Mert a mint a malaszt segítségével 
az embeiek természete, mely a közös bűn következtében 
a bűn és szégyen gyalázatába esett vala, talpraállíttatik, 
új nemességgel gyarapszik és erősödik: így az erények 
is, melyeket nem csupán természeti erővel gyakorlunk, 
hanem ugyanazon malasztnak a segítségével, örökké tar-
tandó boldogság erejével termékenyülnek és magukhan 
véve is szilárdabbak és erősebbek." (Vége köv.) 
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Szatmár. Visszatekintés egy püspöki élet tiz évére. — 
(Vége.) 

Es ezzel befejezem az események felsorolását, nem, 
mintha már kimeritettem volna a tiz évnek tartalmát, 
mert hiszen a kötelességtudás, a vallásos buzgalom, a 
kegyelet, az áldozatkészség, a szép és jóért való nemes 
lelkesedés ezer és ezernyi mozzanattal gazdagították annak 
történetét, melyeknek felsorolása azonban tulvezetne ter-
vem keretén; hanem befejezem azért, mivel elegendőnek 
vélem az ezen nagy vonásokban megrajzolt képet is a 
tiz év olyatén ábrázolására, mely megelégedést keltsen 
lelkünkben, ha a multat vizsgálgatjuk s bizalmat és 
reményt, ha gondolatunk a jövőre irányul. 

Egyet kell még megemlítenem, és ezt a szomorúság 
fájó érzetével. A letűnt tiz év elmerült az örökkévalóság 
mérhetetlen tengerébe, itt hagyva nekünk alkotásait és 
változatos történetének emlékét. De elvitte magával egész 
sorát azoknak, kik munkatársaink valának és javarészben 
tevékeny szereplői e tiz évi fejlődésnek. Mi, kiknek éle-
tét még megkímélte a halál, tartozunk azzal elköltözött 
testvéreinknek, hogy kegyeletes érzések között újítsuk fel 
emiéköket az ő nevükhöz is fűződő múltra való vissza-
pillantás alkalmával. Azért ide illesztem a lefolyt tiz év 
alatt elhalt papoknak névsorát, ez úttal is ajánlva az el-
hunytak lelkét testvéreik buzgó imáiba. 

Fodor Antal lelkész Felső-Remetén, született 1841., 
meghalt 1888. szept. 6. Budapesten. 

Wéber József nyug. szinfalusi plébános, született 
1839., meghalt 1889. febr, 20. Nagy-Kár oly ban. 

Moldován Antal, káplán Ungváron, született 1859 , 
meghalt 1889. szept. 3. Ungváron. 

Kucsay Ferencz, plébános Felső-Domonyán, szüle-
tett 1825., meghalt 1890. január 1. Felső-Domonyán. 

Molnár András László, aranymisés, kiérdemült ugocsai 
főesperes, nyug. tisza-ujlaki plébános, született 1806., 
meghalt 1890. május 8. Szatmáron. 

Hazslinszky József aranymisés, csanádi sz. Gellért-
ről nevezett cz. apát, kiérdemült esperes, sz. széki ülnök, 
plébános Felső-Bányán, született 1816., meghalt 1890. 
április 20. Felső-Bányán. 

Erber Mihály, plébános Nagy-Szőllősöa, ugocsai al-
esperes. sz. széki ülnök, született 1827., meghalt 1890. 
ápr. 27. Halmiban. 

Lukácsik Ferencz. cz. kanonok, cs. és kir. tábori 
plébános. I. Ferencz József rendjének lovagja, sz. széki 
ülnök, született 1814., meghalt 1890. május 23. Nagy-
szebenben. 

Hajnal József, nyug. zajtai plébános, született 1853., 
meghalt 1890. május 28. Józsefházán. 

Pásquál Antal, plébános Munkácson, druzmai cz. 
apát, munkácsi főesperes, sz. széki ülnök, született 1823., 
meghalt 1890. nov. 10. Munkácson. 

Bugyis András, plébános Ungváron, okrai cz. pré-
post, főesperes, sz. széki ülnök, született 1824., meghalt 
1890. deczember 26. Ungváron. 

Blahovich Pál, lelkész Madarászon, született 1845., 
meghalt 1891. január 15. Madarászon. 

Gébel János szaniszlói káplán, született 1861., meg-
halt 1891. január 24. Tur-Terebesen. 

Orosz Antal, plébános Huszton, ugocsai főesperes 
és huszti alesperes, született 1821., meghalt 1891. szept. 
9. Huszton. 

Andruchovics Miklós plébános Nagy-Zalacskán, sz. 
széki ülnök, született 1810., meghalt 1891. deczember 19. 
Nagy-Zalacskán. 

Polácskó János, született 1835., meghalt 1892. 
január 7. Nagy-Bereznán. 

Galántha Ödön, plébános Német-Mokrán, született 
1844., meghalt 1892. január 26. Német-Mokrán. 

Rusznák István, plébános Szennán, közép ungi al-
esperes, született 1846., meghalt 1892. május 3. Szennán. 

Laza János, aranymisés, székesegyházi kanonok, Sz.-
Agostonról nevezett cz. prépost, sz. széki ülnök, született 
1811., meghalt 1892. szept. 12. Szatmáron. 

Kánczy Lenárt, nyug. gymn. tanár, született 1853., 
meghalt 1892. október 9. Várpalánkán. 

Ragány Károly, nyug. gymn. tanár, lelkész Kabola-
Polyánán született 1847., moghalt 1892. nov. 11. Kabola-
Polyánán. 

Végessy István, tibai káplán, született 1867., meg-
halt 1893. január 17. Ungváron. 

Novelly Aladár, kraszna-bélteki káplán, született 
1869., meghalt 1893 január 27. Szatmáron. 

Hánzulovics Gergely, aranymisés, nyug. lelkész, sz. 
széki ülnök, született 1809., meghalt 1893. deczember 23. 
Szatmáron. 

Rácz István, aranymisés, nyug. puszta-dobosi lelkész, 
cz. alesperes, született 1803., neghalt 1894. márczius 6. 
Szatmáron. 

Szikora Kálmán, nyug. paposi lelkész, született 1844.. 
meghalt 1894. ápril 12, Szatmáron. 

Erdélyi Elek, nyug. papnevelő-intézeti aligazgató, 
sz. széki ülnök, született 1836., meghalt 1894. május 2. 
Mező-Kaszonyban. 

Tarnóczy Miklós, plébános Mező-Kaszonyban, sz. 
széki ülnök, született 1840., meghalt 1894. május 20. 
Mező-Kaszonyban. 

Szájbei János, plébános Kraszna-Bélteken, cz. kano-
nok, sz. széki ülnök alesperes. született 1824., meghalt 
1895. márczius 16. Kraszna-Bélteken. 

Sipos József, nyug, körösmezői lelkész sz. széki 
ülnök, született 1826., meghalt 1895. ápril 18. Huszton. 

Miskovics Lajos, aranymisés, cz. kanonok, nyug. 
zajtai plébános és alesperes, született 1813., meghalt 1895. 
május 23. Józsefházán. 

Serli Károly, plébános Vállajon, cz. kanonok, ales-
peres, sz. széki ülnök, született 1822., meghalt 1895, 
augusztus 3. Vállajon. 

Günther Ottó, csanálosi káplán, született 1866., meg-
halt 1895. szept. 16. Deutschliebauban, Morvaország. 

Pásztor János, lelkész Felső-Remetén, született 1855., 
meghalt 1895. okt. 31. Felső-Remetén. 

Demek Antal, plébános Dobó-Ruszkán, sz. széki 
ülnök, alesperes, született 1821., meghalt 1896. márczius 6. 
Dobó-Ruszkán. 

Márton Alajos, plébános Tisza-Újlakon, sz. széki 
ülnök, született 1831,, meghalt Î1896. márczius 25. Tisza-
Ujlakon. 
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Turcsányi János, plébános Beregszászban, 0 Szent-
ségének t. káplánja, székesfejérvári sz. széki ülnök, szü-
letett 1842., meghalt 1896. április 6. Beregszászban. 

Irsik Ferencz 0 Szentségének házi főpapja, székes-
egyházi kanonok, kazari cz. apát, a püspöki lyceum fő* 
igazgatója, sz. széki ülnök, t. hittudor, az egyházmegyei 
könyvtár felügyelője, született 1822., meghalt 1896. máj. 
20. Szatmáron. 

Kroó Vida, aranymisés, sz. széki ülnök. nyug. csász-
lóczi plébános, arany érdemkeresztes, született 1811., 
meghalt 1897. október 19. Munkácson. 

Kazimirszky Antal. nyug. nevetlenfalusi lelkész, szü-
letett 1825., meghalt 1897. deczember 1. Nevetlenfaluban. 

Zolcsák János, sz. széki ülnök, nyug. gymn. tanár 
Uogváron, született 1835., meghalt 1898. április 5. Ung-
váron. 

Müller Jakab, plébános Szakaszon, sz. széki ülnök, 
kerületi esperes szü'etett 1830., meghalt 1898. szeptem-
ber 1. Szakaszon. 

Eder Ede, plébános Halmiban, született 1849., meg-
halt 1898. október 7. Halmiban. 

Az örök világosság fényeskedjék Nekik! 
Óhajtom, hogy jelen körlevelem, a hiveket is érdeklő 

részeket tartalmazó kivonatban legközelebbi vasárnap a 
szószékről felolvastassék, annál is inkább, mert nem kis 
tényezői voltak e tiz év eseményeinek a buzgó hivek, kik 
imájukkal, vallásos életök példájával, jó cselekedeteikkel 
nagyban hozzájárultak mindahhoz, ami szépet és jót e 
tiz év alatt szemünk előtt történni láttunk. 

Végezetül mindnyájatokat szeretettől áradozó szi-
vembe zárva áldásra emelem kezeim s áldalak Benneteket 
és a jámbor hiveket az Atyának és Fiúnak és Szentlélek 
Istennek nevében. Amen. 

Szatmártt, 1899. január hava 22 ikén. 
Gyula, s. k., 

püspök. 

Szepesi egyházmegye. A Rituale uj kiadásáról. — 
Szmrecsányi Pál szepesi püspök úr ő méltósága ez 

idei III. körlevelében 328. sz alatt e szavakkal irja elő 
egyházmegyéjében a Samassa-Rituálét : 

„Cum libri rituales Arschi-Dioecesis Agriensis olim 
editi ac in nostra quoque Dioecesi recepti longo usu 
multum iam detriti, neque ad supplendum alii praesto 
essent : Metropolitanus Provinciáé nostrae, excellentissi-
mus ac reverendissiœus Dominus ArchiEpiscopus Agrien-
sis, pro paterna sua sollicitudine insignique animarum 
zelo, adhibitis viris rerum liturgicarum versatis et in cura 
animarum exercitatis, congruenter expetito iam prius ab 
Episcopis suffraganeis consilio, novam iussit libri huius 
emendatam et auctam editionem confici, Rituali Ramano 
per omnia conformem et geminam, si excipias quosdam 
pios probatoaque ritus. qui apud nos saeculorum conti-
nuo usu sancti, non sine perturbatione animorum, aut 
offensa populi praetermitti, aut mutari poterant. 

Habemus itaque novam, eamque locupletiorem libri 
rituális editionem, quam et commodis sacerdotum, et uti-
litati fidelium inservituram esse non ambigo. 

Volo atque districte mando, ut in posterum per 
universam Dioecesim nostram in administraiione Sacra-
mentorum, aliisque ecclesiasticis functionibus, omnes, tam 
saeculares quam reguläres sacerdotes hocce libro rituali 
utantur, neque „ullum alium recipiant." 

Berlin, márcz. 1. Vegyes hirek. — 

A „Köln. Volkszeit.8 értesülése szerint a német biro-
dalmi tanács natározatát, a jezsuitákat Németország terü-
letéről kizáró 2. § t. a szövetségi tanács rövid idő alatt 
el fogja fogadni. A szövetségi tanácsnak az a rendelete 
is meg fog szűnni, mely a lazaristákat és a sacré-coeur 
apáczákat Németországból kizárta. 

A nagypéntekre vonatkozó törvényjavaslat nyugszik. 
Bosse vallásügyi minister belátta, hogy Kopp boroszlói 
biboros püspök főrendiházi felszólalása szerint katholikus 
ünnep megtartására az egyházi hatóság megkérdezése és 
beleegyezése nélkül országos törvénynyel sem lehet köte-
lezni. Most tehát Poroszország ministere a püspökökkel 
tárgyal. 

A német katholikusok ezidei nagygyűlése az elő-
készítő bizottság végleges határozata alapján Neiszé-ben 
lesz Felső-Sziléziában. 

Ezen a katholikus nagygyűlésen ezentúl, mindig egy 
egész nap lesz szentelve a németországi katholikus nép-
egyesületnek. A nép, a nép, az nagy tényező a mai 
államok és társadalmak életébsn. 

Würzburg, márcz. 3. Schell meghódolása. — Csak-
ugyan megtörtént, Schell főpásztorának és az apostoli 
szentszéknek meghódolt. Az egyház ellenségei szerették 
volna őt, mint Döllingert, felhasználni. De tévedései mel-
lett is jobb dogmatikusnak bizonyúlt, mint a duzzogó 
vén Döllinger, a kinél nem utolsó szerepet játszott a 
vatikáni zsinat idején megsértve gondolt hiúsága. 

Schell elitélésének oka ismeretes. Nem Schell sze-
mélyét akarta az Index congregatio pellengérre állítani, 
hanem veszélyesekké váló egynémely tanára mondta ki a 
kárhoztató Ítéletet. Es erre nagy szükség volt már. Mert 
a tavalyi iskolai év végén, több végzett theologus Schell 
tanításának hatása alatt kijelentették, hogy az örökbűn-
tetést csak azokra nézve fogadják el, kik szántszándékkal 
úgy halnak meg, hogy nekik ez az állapot tetszik és kell. 

Schell meghódolását a nyilvánosság előtt maga 
fejezte ki. Ma tartott előadásában, a melyen hallgatói, 
mivel már tudták, hogy alávetette magát, nagy tüntetés-
sel fogadták, kifejtette, hogy az utolsó napokon véle-
ménye a maga helyzetéről tetemesen megváltozott, a mi 
őt az egyházi hatóság előtt való meghódolásra birta. 
Kezdetben két nehézség elé került : azt a kérdést kellett 
feltennie és megoldania, hogy vájjon az igazság szolgálatás 
összeegyeztetheti-e továbbra is élete feladatával, azután pe-
dig, vájjon nem fog-e a tanár és tanítványok közti viszony-
ban zavar beállni ? Mind a két nehézséget megoldottnak 
tekinti és remépynyel tekint a jövőbe. Kiváló hálára érzi 
magát kötelezettnek a würzburgi püspök, a münchen-
freisingeni érsek (a ki ezelőtt würzburgi püspök volt) és 
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az augsburgi püspök urak iránt, kiknél nagy szeretettel 
találkozott ; azután tanítványai iránt, kiknek számtalan 
levele lényegesen hozzájárult helyzetének tisztázásához. 
Kapcsolatosan a mai evangeliummal ő reméli, hogy Krisz-
tus harczosai, azon a közös harcztéren, a hová Krisztus 
állitotta őket, állhatatosak legyenek az egyház javára. 
Perczekig tartó tetszés és taps és bravózás volt a hallgató-
ság válasza, mely a távozás után megujúlt és szűnni 
nem akart. Vir obediens... 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
= A Szent-István-Társulat 1899-ik év márczius 

hó 9 én délután 4 órakor Budapesten, Szentkirályi-utcza 
28. sz. a. választmányi gyűlést tart. Tárgysorozat. 1. El-
nöki előterjesztések. 2. A számvizsgálóbizottság az 
1898. évi zárszámadásról. 3. A Tud. és írod. osztály 
által ajánlott uj tagok megválasztása. 4. Folyó ügyek. 

- f A Budapesti Katholikus Kör X. rendes köz-
gyűlését 1899. évi márczius hó 16-án csütörtökön d. u. 
5 órakor fogja megtartani a kör dísztermében, (Molnár-
utcza 11. sz.) melyre a kör tagjai tisztelettel meg-
hivatnak. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. Mondja 
ifj. Zichy János gróf. 2. Évi jelentés. 3. Az 1898. évi 
zárszámadások. 4. A számvizsgálók jelentése. 5. Az 1899. 
évi költségelőirányzat. 6. A számvizsgálók kiküldése. 
7. Az alapszabályok módosítása. 8. A választmány ki-
egészítése. 9. Indítványok. Budapest, 1899. évi márczius 
1-én. Az elnökség. — Az alapszabályok 15. § a értelmében 
a közgyűlésen tárgyaltatni kivánt indítványokat legalább 
nyolcz nappal a közgyűlés előtt az igazgató választmány-
hoz Írásban kell benyújtani. Közgyűlés után társasvacsora 
lesz. Egy teríték 1 fr t 20 kr. Jegyek márczius 15 é;g 
válthatók a titkári irodában. 

I R O D A L O M . 

Előfizetési felhívás. Tisztelt paptársaim, a katb. tan-
férfiak és irodalomkedvelők szíves figyelmébe ajánlom a 
sajtó alól legközelebb kikerülendő ily czímű művemet: 
„Munkálatok a kath. egyházpolitika, tanügy és közélet 
köréből." Körülbelül 22 ívre (350 lapra) terjed nagy 
nyolczadrétü alakban és hat fejezetre oszlik. Az első 
fejezetben röviden tárgyalom a modern egyházpolitika 
körébe vágó nevezetesebb napikérdéseket: a kath. klérus 
misszióját napjainkban, teendőinket az egyesületi élet és 
sajtó terén, az országos zsinat vajúdó eszméjét, az al- j 
papság anyagi helyzetét, stb. A második fejezet a kath. 
tanügy szakmájába eső fontosabb tételeket öleli föl, u. m. 
népoktatásügyi reflexiókat, a magyarosodás és iskola-
államosítás kérdéseit, hitelemzőink szakszerű kiképezte-
tését, a szocziálizmust, stb. A harmadik fejezetben osto-
rozom közéletünk egyes kirívó kinövéseit : a párviadalt, í 

fényűzést, nagyzást, pazarlást, a családi élet egyes kór-
tüneteit, a parasztbirtok rohamos pusztulását, stb. A 
negyedik fejezet bitbuzgalmi elmefuttatásokat tartalmaz 
az egyházi év egyes kiváló ünnepeire. — Igen praktikus 
értékkel birnak az ötödik fejezetben közölt tanító-1 an ács-
kozmányi beszédeim, (számra nézve 12) és a hatodik 
fejezetben foglalt papi-koronagyűlések alkalmával tartott 
latin megnyitó beszédeim (összesen 10) melyek hasznát 
főleg a kerületi esperes urnák vehetik. A munka 
márczius hó vége felé jelenik meg és ára — portomentes 
szétküldéssel együtt 2 forint, melv összeg csak a mű 
vétele után küldendő hozzám. — Egyelőre megelégszem 
a jelentkezéssel ! Kérem t. paptársaim és az érdeklődő 
művelt közönség szives pártfogását! 

Német-Márok, (Baraoyam. p. helyben) 1899. már-
czius 5-én. Schultz Károly, 

esperes-plebános. 

V E G Y E S E K . 
— Királyi herczeg mint fővédö. Az Országos 

Pázmány-Egyesület protektorságát József Ágost kir. her-
czeg ő fensége kegyei volt elfogadni. 

— Gladstone és a kath. egyház. Most, hogy XIII. 
Leo betegségen esett keresztül, a lapok sok mindenfélét 
felemlítenek a ritka lelkinagyságú pápa életéből. Az ' 
„Augsb. Postzeitung" szerint Gladstone oly nagy tiszte-
lettel viseltetett XIII. Leo pápa iránt, hogy halálos 
ágyán áldását kérte. 

— A nagyváradi lat. szert, papnevelő-intézet 
növendékeinek Borr, szent Károlyról nevezett társulata 
aquinói szent Tamás tiszteletére 1899. évi márczius hó 
7-én a papnevelőben díszgyűlést tartott. Kezdete délután 
5 órakor volt. Tárgysorozat: 1. Pápai hymnus. Előadta 
az énekkar. 2. Elnöki megnyitó. Tartotta Lestyán Endre 
IV. é. pn. 3. „A boldogság, mint az emberi vágyak s a 
vallás közös czélja." (Részlet a pályadíjnyertes dolgozat-
ból.) Irta Hetkó Valér III. é. pn. Felolvasta Hazay Gyula 
IV. é. pn. 4. „Bűnösök oltalma." Irta Pály Ede, szavalta 
Pircsy Pál I. é. pn. 5. „Oiök diszü virányon " Dalla-
mát irta Beleznay Antal karnagy. Előadta az énekkar. 6. 
„Boldizsár lakomája." Pályadíj nyertes költemény. Irta és 
szavalta Hetkó Valér III. é. pn. 7. Szózat. Előadta az énekkar. 

— Furcsa kath. hithüség. A müncheni városi ta-
nács Döllinger születésének 100-ik évfordulója alkalmá-
ból a kath. hittel és egyházzal való konok meghasonlás-
ban meghalt heresiarchának sírját közköltségen feldíszí-
teni rendelte és elhatározta, hogy Bajorország fővárosá-
nak egyik utczáját Döllinger-utczának fogja neveztetni. 

— A tubingaí egyetem az 1899—1900-iki tanévre 
rektor magnificusszá a theologiai kar proseniorját Sclianz 
drt választotta meg, a ki szül. 1841-ben, rendes tanár 
1876 óta, és pedig 1876—1883-ig mint Aberle utódja az 
újszövetségi szentírást magyarázta, 1883 óta mint Kuhn 
dr utódja az apologetikát és dogmatikát tanítja. 

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

Budapest, 1899 . Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnővelde-utcza 8 sz.) 
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] Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

I szerdán és szombaton. 
1 Előfizetési dij : 
Ê félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
j Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
I v ï . , Bajza-utcza 14. sz., 
S hova a lap szellemi 
j 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 
O T V E N N Y O L C Z A 

Budapesten, márczius 11. 20. 

D A L M I KS I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T 
D I K É V F O L Y A M . 

Előfizethetni 
minden 

kir postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, es Nagy Sándor 

köny vny omdáj ában, 
IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. alatt, hova a 

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

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

TARTALOM. Vezëreszmek es Tanulmányok. A szándék az erkölcsi életben. — A magyarországi kath. klérus bölcsészet-, hit- és kánonjog 
tudorai- — Egyházi Tudósítás. G y u l a f e h é r v á r : A románok vallási uniója. — Kath. Köztevékenység és Egyesületi, Elet. — 

Irodalom. — Vegyesek. 

A szándék az erkölcsi életben. 
(Folytatás.) 

12. Az erkölcsiség tehát a szónak legsaját-
szerübb értelmében csak az akaratnak tényeiben 
szerepel,1) akár közvetlenül váltak ki e tények 
az akaratból (actus eliciti), akár ugyancsak az 
akaratból de más akarati tény közvetítésével 
(actus imperati voluntatis). A szó szoros értel-
mében erkölcsiséggel birnak tehát azon akarási 
tények, melyeket az előző fejezetben a 4. pont 
alatt elősoroltunk, kivéve az egyszerű akarást; 
mivel ez még nem szabad, tehát nem is erköl-
csi, mihelyt azonban az értelem fölismeri azt, 
hogy az az egyszerű tetszés erkölcsi szabály alat t 
áll, még az egyszerű akarás is erkölcsi tény 
lesz. De az említett hat tényen (egyszerű akarás, 
szándék, elfogadás, választás, használás, betelés) 
kivül, a melyek az akaratnak közvetlenül kiváló 
tényei, a szónak szoros értelmében erkölcsiek 
azon parancsolt tények is, a melyeket az akarat 
nem más tehetségnek, de önmagának parancsol; 
ilyen szorosan erkölcsi tény az, mikor egy vagy 
több erénynek cselekvő megnyilatkozását paran-
csolja, hogy az akaratban új tény jöjjön létre, 
pd. a bűnbánat parancsolja a szeretet tényét. 

„ A u g u s t i n u s dicit in l ibr . I. R e t r a c t , quod 
vol un t a s est, qua pecca tu r , et rec te v i v i t u r ; e rgo b o n u m 
et m a l u m mora le per pr ius consist i t in v o l u n t a t e S. T h e o l . 
I — I I . q. 20, a. I , c. 

Ellenben azon cselekedetek, a melyek az 
akarat parancsára más belső vagy külső tehet-
ségekben, pd. az értelemben, a képzelő tehet-
ségben, az érzéki törekvő képességben, az érzé-
kekben s végre magában a külsőleg megjelenő 
cselekedetben válnak ki, önmagukban, t. i. a 
parancsoló akarati ténytől különválva nem bir-
nak a szónak szoros értelmében vett erkölcsi-
séggel. Erkölcsiek ugyan, de nem formaszerűen, 
mert formaszerű erkölcsiség csak az akaratban 
v a n ; erkölcsiek, de nem belsőleg, hanem csak külső-

leg, a mennyiben t. i. mögöttük őket informáló 
belső akarati tény van, a mely a maga forma-
szerü erkölcsiségét ezen parancsolt cselekedeteken 
mintegy keresztülsugározza. 

A parancsoló és parancsolt cselekedetek u. i. 
physikailag két cselekedetet képeznek, sőt gyakran 
fajilag is külömböznek, nemcsak szám szerint: 
de erkölcsi tekintetben mintegy egymásba nőnek 
s erkölcsi egyedet képeznek, melyben a parancsolt 
cselekedet a test, a materia, a parancsoló a 
lélek, a forma. Ez a lélek, ez a forma, t. i. a 
parancsoló cselekedet, a maga életét, a maga 
erkölcsiségét mintegy közli a parancsolt cseleke-
dettel is.2) 

A parancsolt cselekedeteknek, a melyek nem 
az akaratban^ hanem az értelemben, az érzéki 
törekvő képességben s a külső életben válnak 

2) S. T h e o l . I — I I . q. 17. a. 4. 
20 
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ki, erkölcsisége tehát nem formaszerü, hanem 
csak külsőleges, analogikus, névleges (per ex-
trinsecam denominationem.)3) A minek megvilá-
gosításául szolgálhat hasonlósága miat t a követ-
kező eset: ha valaki szolgája által pénzt osztat 
ki a szegények között, a pénzosztásnak külső 
ténye — a mennyiben ilyen nem morális; er-
kölcsivé csak az alat ta lappangó akarat i belső 
tény által lesz; erkölcsisége tehát csak átszár-
mazott, külső ; az alat ta helyet foglaló belső tény 
szerint (az úrban hiúság, a szolgában szeretet) 
más és más erkölcsiséggel b i rha t ; a szónak 
szoros értelmében csak maga az akarat i belső 
tény erkölcsi. 

Az erkölcsiségnek alanya tehát magának az 
akara tnak minden belső ténye, akár közvetlen, 
akár parancsolt legyen,4) mihelyt e tény szabad 
s informálva van gyakorlati Ítélettel a tárgynak 
nemcsak czélszerü, de az erkölcsi normával is 
egyező voltáról, más szóval a lelkiismerettel. A 
mi felé a szabad és a mondott módon informált 
akarás törekszik, az képezi tágasabb értelemben 
az erkölcsiségnek tárgyát . Ez a tárgy azonban 
a legtöbb esetben mintegy részekből áll. E 
részek a következők: 1. a szorosabb értelemben 
vett tárgy, vagyis az, a mi után az akarás köz-
vetlenül és önmagában törekszik; 2. a körülmények, 
vagyis mindaz, a mi a szorosabb értelemben vet t 
tárgygyal egybe van kapcsolva, de tőle külön 
válva is képzelhető, a mi után tehát az akarat 
közvetve és mellékesen törekszik; végre 3. a 
•czél, vagyis az, a mi után az akarat a szorosabb 
értelemben vet t tárgy közvetítésével mint távo-
labbi után törekszik. 

E részek azonban nem minden akarásban 
lépnek egyenlően előtérbe. Mert sokszor a czél 
mintegy méhében hordja a szoros értelemben 
vet t tárgyat, mintegy absorbeálja azt, ez történik 
pd. a szoros értelemben vet t s az akarásnak 
lélektani fejlődésében egy stádiumot képviselő 
szándéknál; máskor különválik ugyan a tárgy ós 
a czél, de a szoros értelemben vet t tárgy pusztán, 
tárgyilagos körülmények nélkül lép az akarás 
elé. Hangsúlylyal emeltük ki e szót: tárgyilagos 
körülmények nélkül, mert magát a cselekvést 

3) Cathrein. Phil. Mor. 37. 1. 58. p. Bucceroni. 
Theol. Mor. I. 31. o. Frins. De act. hum. 422. o. 

4) Más kérdés természetesen az, vájjon mennyiben 
járulhat hozzá a külső cselekedet, hogy a belső akarati 
ténynek erkölcsisége növekedjék ? Per se ez nem történik, 
de per accidens a külső cselekedet fokozni szokta a belső 
cselekedet erkölcsiségét. 

mindig kisérik bizonyos körülmények, legalább 
a cselekvésnek módját illetőleg, a melyek nélkül 
utóvégre a tárgy maradhatna. 

Tehát az akaratnak belső törekvése, midőn 
az általános értelemben vet t tárgy felé törekszik, 
találkozik, vagy helyesebben találkozhatik a 
szűkebb értelemben vett tárgygyal, a körülmé-
nyekkel s a szűkebb értelemben vett czéllal 
(mert végre az általános értelemben vet t tárgy 
is czélnak mondható.) Az akaratnak törekvése e 
három részből, mint három forrásból részleges 
erkölcsiséget meríthet,5) a mely részleges erkölcsi-
ségek egymással határozott elvek szerint kombi-
nálódnak s az egész törekvésnek megadják a 
m a g a egységes, faji erkölcsiségét. Az t m o n d t u k , 
hogy e három részleges forrás mindegyikéből 
merí thet az akarási belső tény erkölcsiséget. 
Mert a ténylegesen mer í te t t erkölcsiség attól fog 
majd függni: 1. ténylegesen táplálkozik-e az 
akarat e három részleges forrásból, de még attól 
is 2. vájjon szabad-e az akarás e részletekkel 
szemben is s mennyiben veszi észre a lelkiis-
meret, hogy fölöttük is ot t lebeg valami erkölcsi 
szabály. Igy pd. a ki ellop valami szent tárgyat, 
hogy azt mások megvesztegetésére használja, 
esetleg az előbb emlí tet t három erkölcsi forrás 
(tárgy, körülmények, czél) mindegyikéből merít 
erkölcsiséget, a melyeknek összessége fogja cse-
lekedetének egész erkölcsisége számára a kitevőt 
adni ; de ha nem tudta, hogy a tárgy szent 
tárgy s így a tárgy fölött ezen szempontból 
nem lá tot t erkölcsi szabályt lebegni, ezen körül-
mény rá nézve nem fog létezni s igy belőle 
erkölcsiséget nem fog meríteni. 

(Folytatjuk.) 

A magyarországi kath. klérus bölcsészet-, hit-
és kánonjog tudorai 

ezidőszerint egyházmegyei schematismusok nyomán. *} 
1898. 

I, Az esztergomi érseki tartományban. 
1. 

Az esztergomi íőegyházmegyében. 
Hittudor ok : 

*Vaszary Kolos, biboros herczeg-primás. 
*Palásthy Pál, f. püspök, kanonok. 
Blümelhuber Ferencz, prépost-kanonok. 
Rajner Lajos, prépost-kanonok. 
Mally János, prépost-kanonok. 

5) „Facile patet, in dijudicanda actionis moralitate, 
totam voluntatis liberam tendentiam spectari debere; 
siquidem quam late patet liberae voluntatis teßdentia, 
tam late patet possibilitas ordinis recti conservati aut 
laesi." Lehmkuhl. 

*) Egy nagyérdemű régi hittanár szedte össze fáradhatatlan 
munkával, de nevét nem szabad közölni. Szerte. 
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*Csernoch János, apát-kanonok. 
Roszival István, apát-kanonok. 
Walter Gyula, apát-kanonok. 
*Való Simon, pápai kamarás, kanonok 
Halmos Ignácz, apát-kanonok. 
Bergmann József, szem. alkormányzó. 
*Fischer-Colbrie Ágost, pápai kamarás. 
*Berger János, apát, egyetemi hittanár. 
*Breznay Béla, egyetemi hittanár. 
Horváth Ferencz, hittanár. 
*Kereszty Viktor, hittanár. 
Csajka Ernő, hittanár. 
Jaeck Márton, teng. akad. hittanár. 
Kürtössy József, kiérd, plébános. 
Kovács József, esp.-plébános. 
Miksó Isvtán, esperes-plébános. 
Steinhöfer Gyula, plébános. 
Koperniczky Ferencz, plébános. 
Michalek János, plébános. 
Reindl Román, plébános. 
Machovics Gyulat plébános. 
Fehér Gyula, plébános. 
Robicsek Ferencz, plébános. 
Vargha Dezső, plébános 
Frank István, plébános. 
Zelenyák János, plébános. 
Glattfelder Gyula, közp. papn. int. tanúim, felügyelő. 
Török Mihály, katecheta. 
Magdus Ignácz, katecheta. 
Ohaba János, s. lelkész. 
Bundala János, s. lelkész. 
Meczker József, s. lelkész. 
Zubriczky Alfréd, reálisk. hittanár, első theolog. doctor 

sub auspiciis regiis. 38 
Kánonjog tud or ok : 

Gr. Széchényi Miklós, apát-kanonok. 
Klinda Theofil, t. kanonok sat. 
Ott Ádám, plébános. 
Madurkay Miklós, plébános. 
Haitzl Kálmán, plébános. 
Nemes Antal, plébános. 
Herodek Antal, plébános. 
Ohányik Lajos, karkáplán. 
Dobrozemszky Henrik, katecheta. 
Kurbel János, s. lelkész. 
Kovács Kálmán, s. lelkész. 
Baross Miklós, s. lelkész. 
Ghymesy Zsigmond, s. lelkész. 
Huszár Elemér, 1. Rómában. 
Zelliger Vilmos, s. lelkész. 15 

Bölcsészettudorok : 
Komlóssy Ferencz, prépost-kanonok. 
Uhlárik János, főgymn. tanár. 
Laczó Viktor, római theologus. 
Pécsi Gusztáv, római theolog. 4 

Bölcsészet- és hittudorok :. 
Prohászka Ottokár, hittanár, 
Krammer György, hittanár. 

Lőrincz Gyula, főgymn. tanár. 
Purt Iván, tanúim, felügyelő, sat. 
Rott Nándor, tanul, felügyelő, sat. 
Andor György, primási-szertartó. 6 

Bölcsészet• hit- és kánonjogtudorok-. 
Gerlach Ferencz, áldozár. 1 

2. 
A váczegyházmegyében. 

Bölcsészettudorok : 
Schuszter Konstantin, megyés-püspök. 
Czettler Antal, kanonok. 2 

Hittudorok : 
*Virter Lajos, cz.-püspök, nagyprépost. 
Miltényi Gyula, kanonok. 
Baksay Károly, kanonok. 
Galcsek György, hittanár. 
Ében Mihály, plébános. 
*Kazaly Imre, plébános. 
Pruzsinszky József, plébános. 7 

Kánonjogtudorok : 
Galovics Viktor, plébános. 
Sandula Imre, s. lelkész. 
Varázséji Béla, s. lelkész. 3 

Bölcsészet- és hittudorok: 
Ulár István, apát-plebános 
Rovnyán Gábor, plébános. 2 

3. 
A győri egyházmegyében. 

Hittudorok : 
*Zalka János, megyés-püspök. 
*Szely Lajos, apát-kanonok. 
Mohi Antal, apát-kanonok. 
*Surányi János, apát-kanonok. 
*Balics Antal, kanonok. 
*Sinkó István, t. kanonok. 
*Giesswein Sándor, püspöki-titkár. 
*Kisfaludy A. Béla, apát, egyetemi-hittanár. 
Bedy Vincze, hittanár. 
Karácsony Imre, hittanár. 
Mersich János, hittanár. 
Molnár Ignácz, hittanár. 
Zalka László, hittanár. 
Zehetbauer Ottó, lelkiigazgató. 
*Balics Lajos, plébános. 
Hannekamp Sándor, plébános. 
Moravitz Mihály, plébános. 
Kiss Ignácz, plébános. 
Kőhalmi Mihály, plébános. 
Werdenich András, . . . 20 

Hit- és kánonjogtudor. 
*Bertha János, prépost-kanonok. 1 

4. 
À szombathelyi püspöki megyében. 

Hittudorok : 
*Stegmüller Károly, apát-kanonok. 
István Vilmos, prépost kanonok. 
Horváth Károly, apát, kiérd, esperes. 

18* 
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Schmidt Ferencz, kiérd, hittanár. 
Gaál Sándor , b i t t aná r . 
Tóth József, hü tanár. 
Tauber Sándor lelkiigazgató. 
Berger Ignácz, országos képviselő, plébános. 
Iváuóczy Ferencz, esperes-plebános. 
Forray János, plébános. 
Fischer Lajos, plebános-helyettes. 11 

Bölcsészettudor : 

Déghy István, apat plébános. 1 

5. 
A pécsi egyházmegyében. 

Bölcsészettudorok : 
Dobízay Antal, prépost-kanonok. 
Szeredy József, apát-kanonok. 
Waldfogl Károly, plébános. 
Hirling Antal, nevelő. 
Melhardt Dénes, római theologus. 5 

Hittudorok : 
Lechner János, apát-kanonok. 
Wurster József, kanonok. 
Szilvássv Mihály, esperes-plebános. 
Vöröss Nándor, plébános. 
Fent Ferencz, plébános. 
Igaz Béla, püspöki titkár. 
Szilvek Lajos, hittanár. 
Hanny Ferencz, hittanár. 
Czizmadia Alajos, s. lelkész. 9 

Baccalaureu&ok : 
Bencze István, apát, esperes-plebános. 
Pozsgay József, pápai kam. kanonok. 
Prandtner Ferencz, esperes-plebános. 
Erdélyi János, esperes-plebános. 
Keserics Ferencz, esperes-plebános. 
Leituer Sándor, plébános. 
Ujváry Miklós, plébános. 
Valdmger István, theologus tanár. 
Sipos István, püspöki szertartó. 
Krum Péter, karkáplán. 
Frey János, s. lelkész. 
Áronffy Ferencz, s. lelkész. 
Jakab Béla, . . . . 13 

Kánonjogtudorok : 
Csajághy Károly, kiérd, esperes-plebános. 
Onczay Géza, esperes-plebános. 
Jozgits János, plébános. 3 

Bölcsészet- és hittudor : 
Kelemen László, esperes-plebános. 1 

Hit- és kánonjogtudor : 
Rézbányai József, hittanár. 1 

Bölcsészet- és egyetemi jogtudor: 
Loncsár József, plébános. 1 

Hit- és egyetemes jogtudor: 
Késmárky István, lie. jogtanár. 1 

A veszprémegyházmegyében. 

Bölcsészettudor : 
Ott Mihály, róm. theologus. 

Egyetemes jogtudor : 
Dunst Ferencz, apát plébános. 

Hittudorok : 
*Br. Hornig Károly, megyés-püspök. 
*Palotay Ferencz, apát-kanonok. 
*Fejérváry József, apát-kanonok. 
*Rédey Gyula, kanonok. 
*Rada Istváu, püspöki titkár. 
Hanauer Árpád, lelkiigazgató. 
Kozma Kálmán, hittanár. 
Molnár Dénes, bittanár. 
Simon György, iktató tollnok, 

Hittudományi borostyánosok : 

Szalay Mihály, kanonok. 
Kauzii Dezső, kanonok. 
Antal Ignácz, kiérd, áldozár. 
Pallay Miklós, püspöki szertartó. 
Kiss Pius, hittanár. 
Péller Pál, apát-plebános. 
Fodor József, s. lelkész. 
Kéry Gyula, s. lelkész. 
Luka Károly, s. lelkész. 
Sáudly Ferencz, s. lelkész. 
Raduay Viktor, nevelő. 
Radványi Viktor, . . . 

7. 
A székesfejérvári egyházmegyében. 

Hittudorok : 
*Steiner Fülöp, megyés-püspök. 
Klaucz György, püspöki titkár. 
Szalay Hubert, püspöki titkár f . 
Hufnagl János, csaladi nevelő-

Bölcselet- és hittudor: 
Viszota Alajos tanúim, felügyelő. 

8. 
A munkácsi egyházmegyében. 

Bölcsészettudor : 
Hodinka Antal, bécsi udv. levéltáros. 

Hittudorok : 
Mikita Sándor, kanonok. 
Hadzega Vazul, püspöki titkár. 
Suba György, hittanár. 
Szabó Simeon, hittanár. 

Borostyánosok : 

Jámbor Antal, kanonok. 
Valkovszky Miklós, gymn. igazg. 
Gebé András, theologus tanár. 
Chanát Nicefor, egyházm. ügynök. 

12 
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9. 
Az eperjesi egyházmegyében. 

Hittudor : 
*Vályi János, megyés-püspök. 1 

Baccalaureusok : 
Janiczky Bertalan, kanonok. 
Hauriss Konstantin, plébános. 
Hodobay András, esperes-plébános. 
Kellő János, esperes-plebános. 4 

Kánonjogtudorok : 
Artim Mihály, plébános. 
Vojtovits József, theologus tanár. 2 

10. 
A nyitrai egyházmegyében. 

Hittudorok : 
*Csippék Sándor, őrkanonok. 
Bobok József, apát, főesperes. 
Pnchovszky Bálint, szentszéki jegyző. 
*Tóth János, theolog. tanár. 
*Dudek János, theolog. tanár. 
*Franciscy Lajos, theolog. tanár. 
*Mibalovics Ede, theol. tanár. 
Pulmann János, plébános. 
Chorényi József, plébános. 
Bartosik Antal, plébános. 
Teszelszky József, plébános. 
Mihalovics László, plébános. 12 

Baccalaureusok : 
Gáli József, katecheta. 
Schwertsig Antal, plébános. 2 

Kánonjog tudor ok : 
Gr. Batthyány Vilmos, pápai-kamarás. 
Thiszó Miklós, kiérd, plébános. 2 

11. 
A beszterczebányai egyházmegyében. 

Hittudorok : 
*Rimely Károly, megyés-püspök. 
Kohúth János, hittanár. 
Stanyák Ferencz, hittanár. 
Gonda György, plébános. 
Kmety István, s. lelkész. 
Dianiska Sándor, s. lelkész. 6 

Kánonjogtudor : 
Lányi József, népisk. igazgató. 1 

Hittudom, baccalaureusok : 
Havrán János, kanonok. 
Grosch Adolf, sz. széki jegyző. 
Richter Antal, hittanár. 
Gáspár Ferencz, hittanár. 
Hrasztek Mihály, esperes-plebános. 
Krrsák János, esperes-plebános. 
Bobok Rudolf, plébános. 
Hyross József, plebános-helyettes, 
Grőne Lajos, s. lelkész. 
Majfhán Károly, s lelkész. 10 

II. A kalocsai érseki tartományban. 
1. 

A kalocsai főegyházmegyében. 
Hittudorck : 

*Hopf János, cz. püspök, nagyprépost. 
*Városi Gyula, apát-kanonok, sat. 
Macskovics Pál, kanonok. 
Povischil Richard, lelkiigazgató. 
*Kanyurszky György, egyetemi hittanár. 
Hoffmann Károly, apát-plebános. 
Valihora Ágoston, plébános. 
Szucsics Sándor, plébános. 
Duha Dávid, plebános-helyettes. 
Névery Sándor, plébános. 
Kalmár Sándor, theol. tanár. 
Pomperv Aurél, b. theol. tanár. 
Révay Tibor, érseki szertartó. 13 

Bölcselet- és hittudorok: 
Steécz György, cz. kanonok. 
Zgama Károly, hittanár. 
Amon Pál, tanul, felügyelő. 3 

Bölcsészettudorok : 
Boromisza Tiburcz, apát-kanonok. 
Hübbner Gyula, képezd, igazgató. 2 

Kánonjogtudor : 
Kis-Erős Ferencz, képezd, tanár. 1 

2. 
A nagyváradi egyházmegyében. 

Hit- és kánonjogtudor : 
*Schlauch Lőrincz, biboros-püspök. 1 

Hit- és bölcsészettudorok : 
*Nogáll János, felsz.-püspök. 
Fraknói Vilmos, cz. püspök. 
*Bognár István, apát kanonok. 3 

Hittudorok : 
*Belopotoczky Kálmán, felsz.-püspök. 
*Wolafka Nándor, cz. püspök. 
*Stanczel Ferencz, kiérd, egyet, tanár. 
*Székely I-tván, egyetemi hittanár. 
*Karácsonyi János, hittanár. 
Vukcsics Gyula, hittanár. 
Némethy Gyula, lelkiigazgató. 
Linderberger János, tanúim, felügyelő. 
Votisky Elemér, hittanár. 
Szemethy Géza, püspöki-szertartó. 
*Karsch Lolion, plébános. 
Dunay Alajos^, plébános. 12 

Kánonjogtudor : 
Dezső Dénes, theresian. tanár Bécsben. 1 

Bölcsészettuclor : 
Czobor Béla, egyetemi m. tanár, 1 

3. 
A csanádi egyházmegyében. 

_ Bölcsészettudorok : 
Szentkláray Jenő, apát kanonok. 
Kúhn Lajos, cz. kanonok. 
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Loechner Jáno3, kiérd, esperes. 
Kramp János, esperes-plébános. 
Ortvay Tivadar, jogakad. tanár. 5 

Hittudorok : 
Spéth Károly, apát kanonok. 
Kún László, apát-kanonok. 
Várady A. Lipót, apát, minist, osztálytanácsos. 
Sulyok István, lelkiigazgató. 
Kovács Sándor, hittanár. 
Grósz József, apát-plebános. 
Ebner Alajos, főesperes-plebános. 
Engels János, plébános. 
Berkovics Sándor, plébános. 
Osztovics Gellért, nevelő. 10 

Bölcsészet- és hittudorolc : 
*Kiss János, egyetemi m. tanár. 
Schweitzer Lajos, plébános. 2 

Kánonjogtudorok : 
Bruch József, reálisk. tanár. 
Babinszky József, reálisk. tanár. 
Varga Gábor, reálisk. tanár. 
Szever Ferencz, plébános. 4 

Hittud. borostyán osok : 
Blaskovics Ferencz, országos képviselő. 
Ferch Mátyás, hittanár. 
Szűcs János, hittanár. 
Paczner István, gymn. hitszónok. 
Wittenberger Antal, sz.-sz. jegyző. 
Lind Lénárd, plebános-helyettes. 
Benó József, s. lelkész. 7 

4. 

Az erdélyi egyházmegyében. 

Hittudorok : 
Gr. Mailáth Gusztáv Károly, m. püspök. 
Ujfalussi (Tódor) József, apát-kanonok. 
Bilinszky Lajos, képezd, igazgató. 
Koródy Péter, hittanár. 
Balázs András, hittanár. 
Seng Miklós, tábori plébános. 
Balázs András, s. lelkész. 7 

Hit- és bölcsészettudorok : 
Sándorfi Nándor, tábori lelkész. 
Szuchi Béla, gymn. tanár Fiúméban. 2 

Kánonjogtudorok : 
Lukács Antal, plébános. 
Sántha Béla, polg. isk. tanár. 2 

Bölcselettudorok : 
Vass Albert, bölcselettanár. 
Hirschler József, róm. theolog. 2 

(Vége köv.) 

*-gal jelzettek, bekebelezett doctorok. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 

Gyulafehérvár. JL románok vallási uniója. — 
(1699. febr. 28. — 1899. febr. 28.) 

A folyó év február hó 28-ánx) kétszáz éve mult, 
hogy Lipót császár és király egy diplomában megerősí-
tette a román keleti vallásnak unióját a katholikus egy-
házzal. E diploma alapokmányává vált a uniónak, melyet 
Lipót már a fejedelemség megszüntetése után 1692-ben 
ajánlott az erdélyi románoknak, s melynek létre hozásán 
már 1697. februárjától kezdve a gyulafehérvári r. k. 
plébániát administráló Bárányi Gábor Jézustársasági atya, 
több rendtársával nagy buzgósággal éz odaadással mun-
kálkodott. 

Az egyesítés müve a hatalmas Kolonics Lipót bí-
boros érsek pártfogása és védelme s a katholikus státus-
nak, különösen a nagy befolyású Apor István grófnak 
közreműködésével kezdődött; Rómában nem tudtak sem-
mit róla, Bárányi megnyerte a román vladikát (püspök) 
Theophilt, Ez egy 1697-ben Gyulafehérvárt tartott zsinat-
ban papjaival együtt elfogadta az 1439-iki flórenczi zsina-
ton az egyezülés végett kitüntetett bitelvi különbségeket 
(az ismert négy pont), azonban Theophil még 1697. 
nyarán meghalt s így az unió ügye függőben maradt. 
Theophil rtóda Athanasius, jóllehet az erdélyi protestáns 
urak, főleg Bethlen Miklós gróf kanczellár pártfogása 
folytán nyerte a vladikaságot, még sem idegenkedett az 
uniótól. 

Mielőtt azonban részletesebben tárgyalnék az unió 
történetét, szükségesnek tartjuk előlegesen a következők 
előadását. 

Mióta a románok Erdélyben megtelepültek, pap-
jaikkal egyetemben nagyon műveletlenek voltak, min-
den román — a pap sem volt kivéve — földhöz 
kötött jobbágy volt; az egykorú feljegyzés szerint*) a 
vlachok (oláh) a legdurvábbak minden nép között, a bar-
moknál csak valamivel elcbbvalók, többnyire lopásból 
élnek (marha elhajtás), öltönyük szőrös kecskebőrből van, 
mellük mindig meztelen, asszonyaik és férfiaik vegyesen 
lovon járnak és a törvényeknek nem igen engedelmes-
kednek. Vallási és erkölcsi tekintetben szintén alacsony 
fokon állottak ; náluk nem volt halálos bűn s papjaik 
imájának oly hatást tulajdonítottak, melynél fogva az 
elkárhozott lelkek kiszabadulhatnak a pokolból.3) 

Ily nép megtérítése tisztán erkölcsi eszközökkel — 
nagy nehézségbe ütközött, de a császári kegy s a kilá-
tásba helyezett anyagi előnyök nagyot lendítettek az 
ügyön. A román papokra nézve nem lehetett közömbös 
az, hogyha egyesülnek, a jobbágyi terhektől megszaba-
dulnak s egyenrangúak lesznek a katholikus papokkal. 

A külső szertartások, melyek pedig a legfontosab-
bak valának, sértetlenül maradtak, az a négy pont pedig 

') A diploma február 16 án jött létre, de csak 28-áról van 
keltezve. L. Nilles Symbolae V. I. 224, 25. 

2) L. Reichendorf leírását Faschiüg Nova Dacia cz. müvé-
ben 19. 1. 

3) L. Nilles Symbolae T. V. 116. Errores et abusus graeco-
rum schismaticorum. 
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— a római pápa főnöksége, a tisztító helynek létezése, a 
Szentlélek Istennek az Atyától és Fiútól való származása 
és a kovásztalan kenyér elégséges volta az Oltariszent-
séghez — nem okozhatott nagyobb nehézséget. Es a 
román papok és a nép nem is gördített nagyobb akadá-
lyokat az unió út jába; annál inkább ellenezték azt a 
protestáns urak és maga a gubernium is. Egy 18 ik szá-
zadból való kézirat4) hosszasabban tárgyalja az unió tör-
ténetét, s annak okaiul politikaiakat — az erdélyi katho-
liczizmus erősítését s annak túlsúlyra való emelését — 
emleget. 

E lapok olvasói előtt nem kell hosszasabban fej-
tegetnem, hogy mi volt régen, és mi még most is a czélja 
a kath. misszionáriusoknak a térítésekkel : az egy igaz 
vallás terjesztése és a tévely megszüntetése. Erdély ekkor 
igazán misszióterület volt. Minden nagyítás nélkül el-
mondhatjuk — nem is szólva a Jézustársasági atyákról, 
hogy a vallásos Lipótnak s Kolonicsnak is első és leg-
főbb czélja a fentebbi volt ; hogy azután Kolonics a 
Habsburgok politikájának -— mondhatjuk — szellemi 
vezetője e fő czélhoz a protestánsok által jelzett politikai 
czélt is kapcsolt, azt megengedjük. Egyébiránt, ha igaz 
volt volna is Kolonicsnak ez a czélja, úgy sem vált be, 
mert a románság uniójával csak az egyetemes egyház 
nyert, de nem erősödött és gyarapodott a kath. magyar-
ság; ismeretes dolog ugyanis az, hogy a románok az 
unió után sem állottak közelebb a kath. magyarokhoz, 
mint azelőtt. 

Véleményünk szerint sokkal komolyabb oka volt a 
protestánsok részéről való ellenzésnek az az anyagi kár, 
mely a román papoknak (2000) a jobbágyi terhektől 
való felmentése által érte a földesurakat. 

Most kétszáz év után tagadhatlan tény az, hogy az 
unió leginkább magának a román népnek használt. A 
görögkeleti egyház messze maradt tőlük különösen szel-
lemi tekintetben. 

„Minden tudomány és ismeret — irja Moldován 
Gergely 5) — az unió utján került a román néphez. Az 
irodalom, a nyelv, a történelem s minden tudományág 
müvelése az unió által nyert kezdetet. A gör. kath. egy-
ház férfiai ébresztették fel az egész román világot s ok 
adtak irányt minden téren." Erős József. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
K a t h o l i k u s k o n g r u a . 

Bánffy uralmának utolsó hónapjaiban minden függő 
kérdés szünetelt, igy a katholikus lelkészek kongruájának 
ügye is. 

Most végre, hogy beállott ismét az alkotmányos 
rend uralma : Sarnassa József egri érsek, mint elnök, 
márczius 14-ére egybehivatta az országos központi katho-

4) L. Moldován Ungaria cz. folyóiratának 1897. Y. és követ-
kező füzeteit. 

5) L. M. G. Kománság. kiadja Szabó F. II. k. 286 1. 

likus kongrua-bizottságot, mely ekképpen most már 
gyorsabb módon sikerre vezetheti ezt a sokat vajúdott 
ügyet annál is inkább, mentül kecsegtetőbb a kongruára 
szoruló lelkészek szemében az igéret, melyet Széli Kálmán 
ministerelnök most egy hete tartott programmbeszédében 
erre vonatkozólag is tett. 

A márcz. 14-én tartandó gyűlés napiredjének első 
tárgya ő felsége a király elhatározása és leirata, melyet 
Wlassics minister közbenjárásával intézett a bizottsághoz. 

Ez a leirat gyökerében megváltoztatja a kongrua-bizott-
ság eddigi munkálatait. Azok a korábbi utasítások ugyanis, 
melyek a királyi, mint legfőbb kegyúri jóváhagyással a 
kath. lelkészek jövendelmének összeirásánál alapul szol-
gáltak, már régen nem feleltek meg a változott időviszo-
nyok méltányos követélményeinek, sőt a mióta az állam 
törvénynyel szabályozta a nem-katholikus lelkészek jöve-
delem-kiegészítését, több pontra nézve diff^rencziák is 
keletkeztek ; ez okból Samassa érsek szükségesnek találta, 
hogy a régi utasítások ujakkal pótoltassanak. Ehhez 
képest a bizottság mult év október 10-én tartott ülésé-
ben indítványt tett, melyet á bizottság magáévá tett ; 
minek következtében az elnök a kultuszminister útján 
etőterjesztette ő felségének azokat a módosításokat, melye-
ket a változott körülmények szükségesekké tettek és kérte 
azok jóváhagyását. 

0 felsége a legfelsőbb elhatározással azokat elfo-
gadván, utasította a központi kongrua-bizottságot, hogy 
az országszerte összeirt lelkészi jövedelmek felülvizsgálá-
sával a következő szabályok értelmében javítson a lelkészi 
jövedelmek megállapításánál a nyújtandó kiegészítési pót-
lékon és pedig : 

1. az anyakönyvi kivonatokból befolyónak fölvett 
összeg minden lelkészi összeírásban törlendő : 

2 hasonlóképpen törlendők minden esetben az eske-
tési stóladijak ; 

3. a lótartási átalány, mely a régi összeírásban évi 
126 frttal szerepelt, ezentúl 200 frtban állapítandó meg; 

4. a káplántartás czimén fölszámítható kiadások, 
melyek a régi utasítás szerint csak 200 frtnyi összegben 
vétettek föl, ezentúl 250 frttal jegyzendők be; 

5. végül a lelkészlak s mellék-épületek fentartásí 
költségeinek eddigi évi hánjada minden lelkész-jövedelmi 
előírásból törlendő. 

Az ő felsége által immár jóváhagyott eme kulcs 
alapján fog most a kongrua-bizottság hozzáfogni a 
lelkészi jövedelmek végleges megállapításához és az így 
mutatkozó hiány kiegészítésének megfelelő pótösszeg meg-
rögzítéséhez, mely az ezerhatszáz koronában megállapított 
évi jövedelem-minimum biztosításához esetről-esetre szük-
séges leszen. 

A rendezés mielőbbi keresztülvitelére a kongrua-
bizottság tagjai, kiknek számát a kultusminister erre való 
tekintettel már a mult évben tetemesen megszaporította, 
több osztályba fognak kisorsoltatni, hogy a begyült lelké-
szi jövedelmi összeirások felülvizsgálását a fönnebb közölt 
iránypontok értelmében csoportonkint mielőbb befejezhes-
sék. Majd csak ennek a munkának végeztével lesz a 
bizottság abban a helyzetben, hogy az összes szűkebb 
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ellátása lelkészek jövedelmének kiegészítéséhez szükséges 
végösszeget kiszámíthassa és annak fedezésére nézve ha-
tározott javaslatot tehessen. Bár a jelzett munka 4767 
lelkészi jövedelmi összeírás felülvizsgálására terjed ki, 
mégis remélhető, hogy az még a nyár beálltáig be lesz 
fejeszhető, miután a régebbi utasítások alapján megejtett 
felülvizsgálat alkalmával a munka legaprólékosabb részén 
már túlestek és most csak a föntemlített öt uj iránypont 
alkalmazását fogják foganatosítani. 

A márczius 14-én tartandó bizottsági gyűlés utolsó 
tárgya leszen a titkári állás betöltése, a melyre, mint 
halljuk, Dedek Crescens Lajos az egyedüli jelölt, a ki 
eddig is ellátta a titkári teendőket és a ki megválasztása 
után le fog mondani az egyetemi könyvtárnál viselt 
segédtiszti állásáról. 

— Az Aquinói szent Tamás-Társaság Steiner 
Fülöp dr megyés püspökünk, mint védő elnöklete alatt 
fölolvasó ülést tartott. Steiner Fülöp püspök meleg, lelkes 
szavakkal emlékezett meg szent Tamás hivatásáról, mely 
nem szorítkozott az ő korára, hanem kiterjed a következő 
századokra s az egyház egész jövőjére. Reggel az egyetemi 
templomban bemutatott szentmiséje alkalmával is azért ese-
dezett, most is arra kéri a Mindenhatót, hogy szent Tamás 
közbenjárására növelje bennünk a Szent iránt való szere-
tetet s minket az ő szellemében és bölcseségében része-
sítsen. A főpásztor szavai után Hanauer A. István dr 
rendes tag megtartotta „Az önkéntelen indulatok és a 
szabad elhatározások" czimü értekezését. 

IRODALOM. 
= Jelen imakönyv, mely első sorban az elemi és 

polgári iskolai tanuló ifjúság számára készült és a mely 
röviden a hitélet alapjait és szent hitünk fő-főigazságait j 
tartalmazza, a főt. csanádegyházmegyei Hatóság enge-
délyével jelent meg s a kath. ifjúság vezetőinek szives j 
figyelmébe ajánltatik. A tiszta jövedelem felerészben a ! 
Zsombolyán felépíteni tervezett „Jesuleum" árvaház és 
gyermekmenhely javára esik. Egy-egy példány ára kötve 
25 kr, 50 példányon felül 20 kr. 

Zsombolya, 1899. február 18. 
Csicsáky Imre. 

pápai kamarás, plébános. 

— Az általános választói jog. Irta Dr Franciscy 
Lajos. Budapest, 1898. 8-rét 33 lap. A parlamentarizmus 
behozatala óta mindig napirenden van s legújabban nálunk 
is felmerült a kérdés: vájjon részesüljön e minden állam-
polgár a törvényhozási hatalomban, és ha igen, minő 
föltételek alat t? A magyar közvélemény a választói jog i 
kiterjesztését határozottan sürgeti, de hogy minő mérv- j 
ben terjesztessék ki az, arra nézve a felfogások és kíván-

ságok nagyon megoszolnak. Legtöbben az általános vá-
lasztói jogot hangoztatják. Erre való tekintettel rendkívül 
érdekes Franciscy dr tanulmánya, mely az általános vá-
lasztói jog erkölcsi alapját, határait, előnyeit és hátrá-
nyait fejtegeti. A tartalmas füzet ára 40 kr. Megjelent 
a Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi osztályá-
nak kiadásában. Kapható a Szent-István-Társulat könyv-
kiadóhivatalában Budapest, VIII. Szentkirályi-utcza 28. sz. 

V E G Y E S E K . 
— Az Országos Pázmány-Egyesület protektora. 

A katholikus hírlapírók és írók kőiét, a mint már a 
hivatalos közlés előtt jelentettük, nagy kitüntetés és öröm 
érte. Ugyanis József Ágost főberczeg az Egyesület kér-
tére elfogadta az Országos Pázmány-Egyesület védnök-
ségét, így is igazolván azt, mily jóakaratú figyelemben 
részesíti a katholikus sajtó munkásait. — Arról értesülünk 
továbbá, hogy ő fensége április hónap első napjaiban 
Voloscából Budapestre szándékozik jönni, amikor is az 
Országos Pázmány-Egyesület küldöttsége bemutatja neki 
hódolatát. 

— A Budapesti Kath. Ifjak Köre vasárnapi köz-
gyűléséből a pápa ő szentségéhez intézett hódoló távira-
tára Rampolla biboros államtitkártól következő felelet 
érkezett Heinrich Aladár úrhoz, a kör elnökéhez : 

„A táviratodban megnyilatkozott érzelmek ő szent-
ségének kiválóan kedvesek és reád és a kör ifjú tagjaira 
szivből küldi apostoli áldását." 

— A budapesti kir. magy. tud. egyetem megbivót 
adott ki tiszt. Zubriczky Aladár hittudományi és Navratil 
Ák os államtudományi doktorjelölteknek 1899. márcz. 12 én 
d. e. 11 órakor a főrendiház üléstermében (a nemzeti 
muzeum épületében) sub auspiciis Regis doktorokká 
avatására. 

— Perosi énekkara hazánkban. Lorenzo Ferosi, 
ez az ifjú r. k. olasz pap az utóbbi időben rendkívüli föl-
tűnést keltett egyházi zeneszerzeményeivel. Főleg „Lázár 
föltámasztása" cz. nagyszabású oratóriumával idézett elő 
a müveit zenevilágban lelkesedést. Perosi kiváló erőkből 
énekkart szervezett, melynek az lesz föladata, hogy a ne-
vezett uj oratoriumot különböző országokban bemutassa. 
A társulat körútját hazánkban kezdi. Kedden a vasmegyei 
állandó színházban Szombathelyen tartotta meg előadását. 
Az oratoriumot előadják : Maria Zangolini (Mártha), 
Svetade Maria Masson (Mária), Alfredo Zonghi (Storico) 
és Lorenzo Bellagamba (Christo). A kart zongorán Egisto 
Tango római karmester kiséri. 

Kiadótulajdonos ós felelős sjerkesztő: Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. IS? 9 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnóvelde-utcza 8 sz.) 
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TARTALOM. Vezereszmek es Tanuímanyok. A szándék az erkölcsi életben. — A magyarországi kath. klérus bölcsészet-, hit- és kánonjog 
tudorai- — Egyházi Tudósitás. G y u 1 a f e h é r v á r : Főpásztori levél a hivalkodó élet ellen. — Irodalom. — Vegyesek. 

A szándék az erkölcsi életben. 
(Folytatás.) 

13. Áttérünk ezek után a szándék szerepére 
az erkölcsi életben. A jelen pontban a szándék-
kal mint az erkölcsi életben kimagasló ténynyel, 
a következőben mint más tényezőkkel egyen-
rangú elemmel fogunk foglalkozni, a) Első kivá-
lósága a szándéknak az erkölcsi életben az, hogy 
az akarás fejlődési folyamata a szándéknál emel-
kedik tulajdonképen a physikai rendből az erköl-
csibe. Az egyszerű akarás, mely a szándékot 
megelőzi, mint mondottuk, rendesen nem szabad. 
De a szabadság lényeges föltétele az erkölcsi-
ségnek. A szabadság pedig a szándékkal, vagyis 
az eltökélt vágygyal kezdődik. A szándék tehát 
az erkölcsi életnek mintegy zsengéje, első hajnal-
hasadása. 

b) A szándéknak másik kiválósága, hogy 
benne mutatkozik az erkölcsiségnek legegyszerűbb, 
egészen átlátszó alakja. A s z á n d é k n a k u g y a n i s az 
a paradigmaszerű alakja, a melyet az I. fejezet 
5. pontjában ismertettünk, nem egyéb mint 
törekvés a czél után később meghatározandó 
eszközökkel. Ezen elemi alakjában is erkölcsi 
tény már a szándék s mivel akkor az akarat 
előtt a czél és tárgy egybeesik, az egyedüli, a 
mi az ilyen egyszerű szándéknak erkölcsiségét 
kiteszi, a czél. Ennél egyszerűbb erkölcsiség nem 
képzelhető. 

Sőt ha a szándék bővültebb alakban jelenik 
is meg, vagyis ha a szándékban a czél mellett 
az eszközt is akarjuk és pedig nemcsak álta-
lánosan, de részletesen kifejezve: e szándéknak 
erkölcsiségét is csak a czél fogja megadni. Mert 
a mint az ilyen akarásnál (az előző fejezetben 
mondottak szerint) physikailag absorbeálva van 
az eszköz a czélban, úgy erkölcsileg is. Ha pd. 
valaki csak mint a boldogság elérésének eszközét 
akarja a szeretetnek egy tényét, ez a szeretettény 
magában ebben a szándékban absorbeálva van 
teljesen a boldogság czélzata által, az ilyen szán-
déknak tehát csak ez a czél fogja megadni az 
erkölcsiséget, mig az eszközként szereplő szeretet 
az erkölcsiségre nézve mintegy nem létező ma-
rad. Nagyon természetes azonban, hogy mikor e 
szándék után az eszközül szolgáló szeretettényt 
mint a szándék által parancsolt cselekedetet ma-
gunkban fölindítjuk, ezen második fényünkben 
a szeretet már mint tárgy fog szerepelni, a 
mely megadja e ténynek belső erkölcsiségét, míg 
az előző szándék külső erkölcsiséget fog elöm-
leszteni a mondott szeretettényen. *) 

De a mit a bővült szándékról az előbbi 
pontban mondottunk, csak annyiban áll, a meny-
nyiben az eszköz tárgyilagosan erkölcsileg jó 
Ezen erkölcsi jóságot mintegy elnyeli a mondott 

*) CostarRossetti. Phil. Mor. 81. o. Cathrein. Phil. 
Mor. 61. o. 

20 



162 RELIGIO. 

szándékban a czélnak erkölcsi jósága úgy, hogy 
a tényleges akarás nem kettős erkölcsi jóság-
gal fog kitűnni, hanem csak a czél jóságával. 
Mihelyt azonban az eszköz tárgyilagosan erköl-
csileg rossz, a jó czél ezt már semmi szin alatt 
sem absorbeálhatja, hanem az eszköz erkölcsi-
sége különválik s mivel erkölcsisége rossz, mint-
egy absorbeálja a czélnak jó erkölcsiségét, más 
szóval az ilyen szándék erkölcsileg rossz lesz. 
Ezen pedig megakadni nem lehet, mert jó és 
rossz nem contradictiók, csak contrariumok ; nem 
is képezik az erkölcsiségnek valódi fajait , csak 
quasi fajai t s így törvényeikben sem mutatkozik 
mindenütt az a tökéletes párhuzam mint az 
igazi contradictióknál. Képletesen szólva a jó ós 
rossz nem úgy viszonylanak egymáshoz mint 
lenni és nem lenni, nem is úgy mint többnek 
lenni és kevesebbnek lenni, de úgy mint adesse 
ós abesse, tehá t „plura requiruntur ad bonum, 
quam ad malum." S. Theol. I—II. q. 71, a. 5. 1. 

c) A szándéknak harmadik kiválósága, hogy 
az előző fejezetekben mondottak szerint, erejé-
ben megmaradván az u tána következő elfogadás, 
választás, használás, sőt a parancsolt belső s 
külső cselekedetek alat t is, mindeme különálló 
cselekedetek alatt mintegy velük párhuzamosan 
halad, őket vezeti, informálja. Erkölcsisége tehát 
nem oly múló mint a többieké, de időben meg 
van nyújtva. 

Mivel pedig a mondottak szerint a paran-
csolt cselekedetek a parancsolóval az erkölcsi 
rendben egyet képeznek, a szándék is erkölcsi 
egészszé olvad az említet t cselekedetekkel s a 
maga erkölcsiségét keresztülsugároztatja az em-
lí tet tek sajátlagos erkölcsiségén, úgy hogy ezek 
tőle a maguk belső erkölcsisége mellé külső er-
kölcsiséget 2) is nyernek. Ha pd. a szeretetből 
kifolyólag bűnbánatot inditok magamban, a bűn-
bánat sajátlagos jóságához külsőleg hozzájárul a 
szeretetnek jósága, a mely bűnbánati cselekmé-
nyem ér tékét megnöveli; ha a szeretetből ki-
folyólag végig látogatom egy korház összes bete-
geit, látogatásom egyes tényei megnemesülnek 
at tól az előző szándéktól, mely nem szűnik meg 

2) Külsőnek nevezzük ezt az erkölcsiséget, mert 
ilyenkor oly viszonyba lépnek a parancsolt cselekedetek 
a szándékkal, a minőben a külső cselekedet szokott lenni 
az alatta levő belsővel. A külömbség mégis az, bogy a 
külső cselekedetnek mint ilyennek belső moralitása nincs, 
csak külső ; ellenben az akaratra parancsolt belső csele-
kedetnek a szándékból származó külső erkölcsisége mellett 
sajátos belső erkölcsisége is van. 

őket folytonosan informálni. Mivel pedig egyet-
len parancsolt erkölcsi tény előtt külön belső 
tényekkel több erényt is gyakorolhatok, a me-
lyek egytől-egyig parancsként irányulnak ama 
parancsolt tényre, egyetlen parancsolt tényen 
több erény parancsából erőben (virtualiter) hátra-
maradt sajátlagos jóság áradhat el.3) Ezáltal a 
szándék a lelki életben mint hatalmas erő-
műtani forrás tűnik fel, mely által a parancsolt 
tényekben össze lehet halmozni a szándékok jó-
ságát, ha nem is belsőleg, de legalább külsőleg, 
úgy mint villamos gyűjtők által az elektromos-
ságot. Igy aztán külső csekélyebb befektetéssel 
hatalmas erkölcsi jóságok létesíthetők, akárcsak 
a physikai rendben a csigák által csodás anyagi 
erőmegtakarítások érhetők el. 

Ha a szándékot ezen szempontból tekint jük 
— a mennyiben t. i. ereje által külső erkölcsi-
séget áraszt el egyéb tényeink egész sorozatán 
— nem látszik túlzásnak, ha azt állítjuk, hogy a 
szándék úgy jelenik meg, mint az egész erkölcsi 
életnek nemcsak csirája, de gerincze is. A szándék 
ugyanis mintegy végigvonul az egész erkölcsi 
életen, az egészet egybefoglalja, mintegy ideg-
szálaival az egészet körülhálózza.4) De újra ki 
kell emelnünk, hogy a szándék csak a fönnebb 
föl tünte te t t szempontból nevezhető az erkölcsi 
élet gerinczének, s nem oly értelemben, mintha 
az erkölcsi életben a szándék volna az egyetlen 
tényező. Ilyen értelemben a mondott hasonlat 
egyenesen téves, mert az erkölcsi életnek tulaj-
donképen két sarka, pólusa van: az egyik a 
szabadság, a másik a lelkiismeret, mint ez a 
jelen fejezet 11. pontjának végéből világos. Ezen 
két sark közé pedig nemcsak a szándék esik, de 
más akarási tények is, mint a jelen fejezetnek 
12. pontjából tudjuk. A szoros értelemben vett 
erkölcsi cselekedeteknek erkölcsiségét pedig nem-
csak a szándék határozza meg, hanem a tárgy 
s a körülmények is. A miből aztán az követ-
kezik, hogy a szándék sokszor csak részlegesen, 
máskor csak külsőleg adja meg az erkölcsi cse-
lekedetek erkölcsiségét. A szándék ilyen értelem-
ben tehát nem nevezhető az erkölcsi élet ge-

3) „Intrinsecam honestatem actus nonuisi unam 
habere potest; extrinsecas honestates vero plures habere 
potest, si a pluribus virtutibus imperatur." Cathrein. Phil. 
Mor. 61. o. 

4) „Thesaurus cordis intentio est, ex qua Deus judicat 
opera. Bonitas enim intentionis redundat quodammodo in 
bonitatem voluntatis, quae facit etiam exteriorem actum 
apud Deum meritorium." S. Theol. I—II. q. 19. a. 8, ad 1. 
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rinczének, hanem csak elemének. Ezt a meg-
jegyzést kivált azért kellett ide iktatnunk, hogy 
eleve ú t já t vágjuk a gyanúnak, mintha amaz 
állításunkban, hogy a szándék gerincze a lelki 
életnek, már gyökerében le volna téve az a 
hamis elv, hogy a szándék, a czél szentesíti az 
eszközöket. A kath. hi t tudománynak óvatosnak 
kell lennie a szándékra vonatkozó állításainak 
határozott körvonalozásában, hogy ellenfeleinek 
hagyományos gyűlölete s gyanúja tápot ne ta-
láljon. A szándék tehát nem minden az erkölcsi 
életben s gerincznek nem ezen értelemben 
mondtuk, hanem csak annyiban, a mennyiben 
ereje által informálni képes egyéb erkölcsi 
tényeket is. A gerinczröl vett hasonlat pedig 
találónak fog föltűnni kivált az előtt, a ki el-
fogadja Lugónak fönnebb adott magyarázatát az 
erőbeli szándékról, a mely szerint az erőbeli 
szándék nem egyéb, mint a tényleges szán-
déknak homályosabb, lanyhább megjelenési módja, 
a mely ennélfogva öntudatunkba nem lép. 

d) A szándéknak további kiválósága, hogy 
mint legfőbb meghatározó szerepel, a mely által 
bizonyos szabad cselekedetek, melyek tárgyuknál 
fogva az erkölcsiség két quasi fajának egyikébe 
sem tartoznak, tehát erkölcsileg sem nem jók, 
sem nem rosszak, de közömbösek, az erkölcsiségnek 
valamelyik quasi fajába utal tatnak. 

Bizonyos u. i. hogy vannak cselekedetek, 
melyek fölött tárgyilagosan semmiféle erkölcsi 
szabály nem lebeg.5) Igy pd. enni, inni, nevetni, 
sétálni, mosakodni oly cselekedetek, a melyek 
még ha szabadok is, a mennyiben a cselekvő 
szándékától s a tényleges körülményektől el-
vonva (in abstracto) tekintjük őket, nem tün-
tetnek föl semminemű összhangzást vagy ellen-
mondást bármi néven nevezendő erkölcsi sza-
bálylyal, e nélkül pedig erkölcsi jó vagy rossz 
létre nem jöhet. Az ilyen cselekedetek tehát el-
vontan (in abstracto) erkölcsileg közömbösek. 
Ezen tényt az egész kath. hi t tudomány egy-
hangúlag elfogadja, csak Scotust teszik meg 
némelyek az ellenkező vélemény hivének, de nem 
jogosan. 

A mily bizonyos ilyen, tárgyuknál fogva er-
kölcsileg közömbös cselekedeteknek lehető volta, 
ép oly bizonyos, hogy mihelyt ilyen közömbös 
tárgy kilép a puszta lehetőségből s a szabad 
akarati törekvésnek tényleges tárgya lesz, meg-

5) S. Theol. I—II. q. 18, a. 8. 

szűnik közömbös lenni s az erkölcsiségnek vagy 
egyik vagy másik quasi fajába lép, jó vagy 
rossz lesz erkölcsileg. A hittudósok a múlt-
ban ugyan ez utóbbi kérdésnél megoszlot-
tak: sz. Bonaventura (2. dist. 41, a. 1, q. 3.) 
Scotus és mások lehetségesnek mondot ták à 
közömbös cselekedeteket még egyedileg is (in in-
dividuo, in concreto;) de bizonyítékaik meg 
nem állhatnak s ma az ellenkező vélemény 
általánosnak mondható. 

Sz. Tamás kifejezetten foglalkozik e kér-
déssel 6) s feleletéből kidomborodik, hogy a 
szándék az, a mi által mindig, sőt sok esetben 
egyedül határozódik meg a tárgyilag közömbös 
cselekedet erkölcsi f a j a : „Respondeo dicendum, 
quod contingit quandoque, aliquem actum esse 
indifferentem secundum speciem, qui tarnen est 
bonus vel malus in individuo consideratus ; et 
hoc ideo quia actus morális sicut dictum est, 
non solum habet boni ta tem ex objecto, a quo 
habet speciem, sed etiam ex circumstantiis, quae 
sunt quasi quaedam accidentia; sicut aliquid 
convenit individuo homini secundum accidentia 
individualia, quod non convenit homini secundum 
rationem speciei. Et oportet, quod quilibet in-
dividuális actus habeat aliquam circumstantiam, 
per quam t raha tur ad bonum vel malum ad 
minus ex parte intentionis finis. C u m e n i m r a t i o n i s 
sit ordinäre : actus a ratione deliberative proce-
dens, si non sit ad clebitum finem ordinatus, ex 
hoc ipso répugnât rationi et habet rationem 
mali ; si vero ordinetur ad debitum finem, 
convenit cum ordine rationis, unde habet ratio-
nem boni. Necesse est autem, quod vel ordinetur, 
vel non ordinetur, ad debitum finem. Unde 
necesse est, omnem actum hominis a delibe-
rativa rat ione procedentem, in individuo con-
sideratum bonum esse vel malum.1' 

Túloznánk azonban, ha azt állitanók, hogy 
a szándék az ilyen erkölcsileg közömbös cseleke-
detnek egyetlen meghatározója, mely által az 
erkölcsiségnek valamelyik fajába u ta l ta t ik ; mer t 
bizonyos, hogy a czélon kivül a körülmények is 
kiemelhetik a közömbös cselekedetet ezen közöm-
bösségéből. Pd. a sétálás elvontan erkölcsileg 
közömbös, de megszűnik közömbössége azon 
körülmény által, hogy a sétálás oly helyen törté-
nik, mely a sétálóban mintegy szükségszerűleg 
kísértéseket fog előidézni; vagy a dohányzás 

sieo 

8) S. Theol. I—II. q. 18, a. 9 
18* 
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elvontan erkölcsileg közömbös, de tekintve azt, i 
hogy a cselekvő alany mellbeteg, erkölcsileg 
rossz lesz. De ennek daczára is a szándék az el-
elvontan erkölcsileg közömbös cselekedetek er-
kölcsi minősítésében jontosabb szerepet játszik 
mint a körülmények. Mert a szándéknak ezen 
szerepe általános, mig a körülményeké csak eset-
leges: a körülmények etleg érintetlenül hagyják 
az emiitet t erkölcsi közömbösséget, ellenben a 
szándék következetesen és mindig az erkölcsi 
jó vagy az erkölcsi rossz oldalára utalja a külöm-
ben közömbös tényt. „Nam actus humánus ne-
cessario ad aliquem finem a ratione dirigitur; si 
enim ad nullum finem dirigitur, actus non est 
humánus, sed actus hominis, de quo non agitur 
(lévén erkölcsiségről szó, ez pedig alapjában föl-
tételezi a szabad cselekedetet); atqui omnis finis, 
ad quem a ratione dirigitur, aut finis ultimus 
vel finis ei subordinatus est, aut finis non sub-
o r d i n a t e fini ultimo.7) 

A kérdést megvilágosíthatja a következő 
megfontolás. Czél nélkül nincs és nem is lehet 
emberi cselekedet (actus humánus), lévén az 
akaratnak formaszerü tárgya a czél. Valamely 
emberi cselekedet egyedileg megvalósulva csak 
akkor nevezhető tehá t erkölcsileg közömbösnek, 
h a czélját tekintve is közömbös marad. Ez azonban 
lehetetlen. Mert csak háromféle jót akarha tok : a 
hasznos (b. utile), a gyönyörködtető (b. dele-
ctabile), s a tisztes jót (b. honestum). Az elsőt 
azonban mint czélt nem tehetem akarásom tár-
gyává, mert neve is mutat ja , hogy csak eszköz 
valami távolabbi czél valósítására; ez a távo-
labbi czél pedig vagy gyönyörködtető vagy tisz-
tes.8) Ha e ket tő közül az előbbit teszem czé-
lommá a nélkül, hogy alárendelném vagy leg-
alább is összhangzásba hoznám valami tisztes 
jóval, ellenkezésbe jövök emberi természetem-
mel, melyben a szellemi s az érzéki rész úgy 
vegyül, hogy belőle harmonikus egész alakul és 
ebben az érzéki rész meg van szellemesítve s 
mindenben alája van rendelve a szelleminek. A 
mondottakból pedig tudjuk, hogy az erkölcsiség-
nek az emberre nézve közelebbi normája az 
embernek eszes természete, tekintve azt minden 
részével, minden viszonyában, úgy általánosság-
ban mint egyedileg. Sőt ha tekintetbe veszem, 
hogy az emberben a gyönyörködtető jónak hasz-

7) Costa-Rossetti. Phil. Mor. 87. o. 
8) „Utile non est bonurn, nisi propter delectabile, vel 

honestum." I. q. 5, a. 6. 3. 

nálata nincs vele homogén erő, az ösztön által 
szabályozva mint az ál latban; hogy tehá t ez a 
használat más szabályozóra szorul, külömben a 
gyönyör kellő szabályozás nélkül önmagát fogja 
megsemmisíteni, ez a szabályozó pedig más nem 
lehet mint a tisztes jó : világos, hogy az ember-
ben a gyönyörködtető jó a szónak szoros értelmé-
b e n czél n e m is l e h e t , hanem szükségképen föl-
tételez egy további czélt, t. i. valami tisztes jót. 
Ebből világos, hogy mihelyt valaki az elvontan 
erkölcsileg közömbös tárgyat in concreto úgy 
akarja, hogy benne végczélt keres, melyet többé 
más tisztes jónak alá nem rendel: erkölcsileg 
rossszul tesz ; a ki ellenben az ilyen közömbös 
tárgyban vagy kizárólag a tisztes jót, vagy leg-
alább is a gyönyörködtetés mellett ezt is keresi, 
erkölcsileg jól cselekszik. A miből világos, hogy 
a concret czél által a közömbös cselekedet min-
den esetben átlép az erkölcsiségnek vagy egyik, 
vagy másik quasi fajába, a jóba, vagy a rosszba. 
A szándék tehát tényleg általános fajhatározója 
az elvontan közömbös cselekedeteknek.9) 

Nagyon természetes, hogy azon esetben, 
midőn a közömbös cselekedetnek a körülmények 
is, à czél is határozot t részleges erkölcsiséget 
adnak, a faji erkölcsiséget e két elemnek kom-
binácziója fogja adni. Ilyenkor tehát szem előtt 
kell t a r tan i az elvet: bonum ex intégra causa, 
malum ex quolibet defectu. A körülményeitől 
roszszá t e t t közömbös cselekedetet a puszta czél 
jóvá nem teheti : modicum fermentum totam 
massam corrumpit, mert malum est malignantis 
n a t u r a e . (Folytatjuk.) 

A magyarországi katli. klérus bölcsészet-, hit-
és kánonjog tudorai 

ez időszerint egyházmegyei schematismusok nyomán. 
1898. 

III. Az egri érseki tartományban. 
1. 

Az egri főegyházmegyében. 

Hit- és Tcánonjogtudor. 
*Samassa József, érsek. 1 

Bölcselet- és kánonjogtudor : 
Porubszky József, apát-kanonok. 1 

Hittudorok : 
*Kozma Károly, cz. püspök, kanonok. 
*Párvy Sái dor, apát-kanonok. 
Rétay Gyula, cz. kanonok, esperes. 

9) Cathrein. Phil. Mor. 64. o. 
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Böhm János, cz. kanonok, hittanár. 
Sankovics Ignácz, hittanár. 
Ambrus István, hittanár. 
*Rapaics Rajmund, egyetemi hittanár. 
*Demkó György, egyetemi hittanár. 
Szentimrey Gábor, plébános. 
Zudar Sándor, plébános. 10 

Kánonjogtudorok : 
Bartalos Gyula, székestemplom gondnok. 
Kerekes Arvéd, liczeumi jogtanár. 
Dombrovszky Imre, ózdi káplán. 
Csepela Lajos, s.-lelkész. 
Demeter István, s.-lelkész. 

Hegyessy Béla, s.-lelkész. 6 

2. 
A kassai egyházmegyében. 

Hittudorok : 
Csiszárik János, hittanár. 
Schütz Nándor, esperes-plebános. 2 

Hittudorjelöltek : 
Magócsi András, hittanár. 
Hoffmann Arnold, hittanár. 2 

3. 
A szatmári egyházmegyében. 

Bölcsészettudorok : 
Csank István, plébános. 
Fechter János, gymn. tanár. 2 

Hittudorok : 
f Irsik Ferencz, apát, olvasó-kanonok. 
*Keszler Ferencz, apát-kanonok. 
*Kádár Ambró, kanonok. 
Irinyi Tamás, sz. sz. jegyző. 
*Lessenyey Ferencz, hittanár. 
*Binder András, hittanár. 
Láng Antal, hittanár. 
*Steinberger Ferencz, hittanár. 
Ratkovszky Sámuel, hittanár. 
Reiser György, gymn. hitszónok. 
Fibiger Sándor, gymn. hittanár. 
Wolkenberg Alajos, . . . . 12 

Kánonjogtudorok : 
Buza Sándor, isk. tanfelügyelő. 
Jordán Károly, plébános. 
Buday Sándor, nevelő. 3 

4. 
A szepes i egyházmegyében. 

Bölcsészettudor : 
Beerwaldszky János, apát-plebános. 1 

Hittudorok : 
*Richnavszky Pál, pápai praelatus. 
Yajdovszky János, cz. kanonok, esperes. 
Zimmermann Ignácz kanonok. 
Kurimszky Antal, prépost-plébános. 
Rolny Ferencz, szentszéki jegyző. 
Kheberich Márton, püspöki szertartó. 

Rolny Frigyes, lelkiigazgató. 
Wildfeuer Károly, hittanár. 
Stuckner János, hittanár. 

Pirhalla Márton, plébános. 10 

5. 
A rozsnyói egyházmegyében. 

Bölcsészettudor : 
Pongrácz György, cz. kanonok, esperes. 1 

Hittudorok : 
*Klinger István, apát, egyetemi hittanár. 
*Podraczky István, apát-kanonok. 
Valihora János, esperes-plebános. 
Kapszdorfer Lajos, plébános f . 
Szuhy István, plébános. 
Göbl Márton, hittanár. 
Beliczky János, hittauár. 
Fábián Antal, hittanár. 
Dittel István, püspöki tollnok. 9 

Hit- és bölcselettudor : 
Wahlner Béla, hittanár. 1 

Kánonjogtudor : 
Yéner Pál, kanonok és rektor. 1 

IV. A gyulafej érvári gör. sz. kath. érseki 
tartományban. 

1. 
A fogarasi érseki főmegyében. 

Hittudorck : 
Mihályi Yiktor, érsek, metropolita. 
Ratiu János, olv. kanonok. 
Bunea Ágoston, érseki titkár. 
Mariin Izidor, tanul, felügyelő. 4 

2. 

A nagyváradi egyházmegyében. 
Bölcsészettudorok : 

Pallady Leontin, irodaiktató. 
Csighi Antal, gym. tanár. 
Ardeleanu János, plébános. 3 

Kánonjogtudor : 
Stanu Flórián, gym. tanár. 1 

Hittudor : 
Branu Felicián, főesperes-plébános. 1 

Baccalaureusok : 
Lázár Gábor, esperes-plebános. 
Bozintanu Sándor, esperes-plebános. 2 

Hit- és bölcsészettudorok: 
Lauranu Ágoston, apát-kanonok. 
Ciceronescu János, püspöki titkár. 
Buleu Kornél, képezdei tanár. 3 

3. 
A szamosujvári egyházmegyében. 

Szabó János, megyéspüspök. 
Domide Octavián, lelkiigazgató. 2 



RELIGIO. 166 

4. 
A lugosi egyházmegyében. 

Bölcselet- és hittudorok : 
Fircza Dániel, sz. széki jegyző. 
Siegescu J. . . . 
Dávid J. tábori káplán. 3 

Kánonjogtudor : 
Luca Lőrincz . . . . 1 

Licenciatok : 
Boros János, kanonok. 
Rácz Gyula . . . . 2 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 

Gyulafehérvár. Főpásztori levél a hivalkodó élet 
ellen, contra otiositaitem ut radicem ruinae spirituális 
multorum. — 

Venerabiles in Christo Fratres Dilectissimi ! 
Dei iuvante gratia duo iam-iam defluxere anni, a 

quo inter vos vivere et una vobiscum in vinea Domini 
desudare licuit. Licet valde sentiam, me vile esse in 
manibus Dei instrumentum, nihilominus teste conscientia 
mea divi Pauli verba iterare audeo : vVos scitis a prima 
die, qua ingressus sum (hanc Dioecesim) qualiter vobiscum 
per omne tempus fuerim... quomodo nihil subtraxerim 
utilium, quominus annuntiarem vobis et docerem vos . . . 
omnia ostendi vobis, quoniam sic laborantes oportet 
suscipere infirmos." (Act. 20.) Non habeo cur conquerar, 
sed habeo multa, cur Deo gratias agam ardentissimas pro 
spcciali Eius auxilio, quod ubique expertus sum, et pro 
bono animo et filiali affectu, quo vos erga me ad diem 
praesentem usque fuistis. 

Scitis me his duobus annis semper in eo fuisse, ut 
iuvantibus aliis, in vobis spiritus vere sacerdotalis ex-
citaretur et conservaretur et ut exemplo esse possetis 
fidelibus vestris vivendo in sanctitate et iustitia, quam 
iure Deus a nobis exigit. 

Magnas sacerdotis esse obligationes et magnam 
coram Deo reddendam rationem, nemo est, qui non intime 
sentiat. In altissimo loco sumus positi, verum ad pedem 
altissimi montis abyssus scatet aeque profunda. Ideo de 
unoquoque nostrum dici potest: „Positus est liic vel ad 
resurrectionem, vel ad ruinam multorum.'-'' 

Zelosus sacerdos velut stella in coelo splendida lu-
cem, calorem, vitam effundit in suos ; negligens vero velut 
cometa, mala renuntians et cauda sua, sicut quondam 
Lucifer, tertiam partem, si non maximam pravo disperdit 
exemplo. Et haec ideo, quia licet ad divina electi mini-
steria, homines tamen manemus, triplici concupiscentiae : 
oculorum scilicet, carnis et superbiae aeque obnoxii sicut 
caeteri et sentimus pugnam in nobis, ob multas rationes 
graviorem, quam saeculares. Verum haec pugna semper 
cum victoria nostra pugnanda, secus nobis et fidelibus 
ingentia inferet mala clades nostra. 

Multum nobis in diversis exercitiis spiritualibus 
commendabatur spiritus orationis, sine quo procul dubio 

*-gal jelzettek, bekebelezett doctorok. 

tepidi, indifferentes, pigri in omnibus officiis evaderemus; 
ubi enim non ardenter oratur, ibi gratia Dei semper magis 
recedit, cor frigescere incipit, lumen coeleste magis eva-
nescit, et ianua aperitur ad funestos lapsus ex abyssu 
in abyssum ; ipsa enim dignitas nostra velut pondus 
immensum trahit in profundum. 

Quid talis proderit suis fidelibus? Quomodo tidem 
aununtiabit, quae in ipso valde debilis est ? Quomodo con-
surget contra peccata, quorum ipse servus? Quomodo pacem 
annuntiabit aegrotis et moribundis, quam non possidet in 
corde suo ? Quomodo mediatorem aget inter Deum et 
homines, cum sit ipse inimicus Dei? 

Vidistis certe sacerdotes, de quibus merito dici 
potest: „TJtinam nunquam natus fuisset homo iste ;" 
quos descripsit Judas apostolus (1. 12:) „Hi sunt in 
epulis suis maculae, convivantes sine timore, semetipsos 
pascentes, nubes sine aqua, quae a ventis circumferuntur, 
arbores autumnales, infructuosae, bis mortuae, fluctus feri 
maris, despumantes suas confusiones, sidera errantia, quibus 
procella tenebrarum servata est in aeternum." 

Et cum iam tales inter iuiniores saepe inveniantur, 
ordinatione vix accepta: saepe mente pervolvebam, 
quaenam sit causa tam repentinae mutationis in peius? 

Forte non erramus, si otiositatem dixerimus radicem 
ruinae spirituális multorum. 

Tempus a multis forte non bene adhibetur; forte 
teritur a multis nihil agendo, vel aliud agendo et mox 
male agendo ; cum enim otiositas teste sancto Bernardo 
„sit mater nugarum et inimica virtutum" ereseit in talibus 
desiderium recreationum, confabulationum, ludorum etiam 
vetitorum : inde ingens iactura temporis, exstinctio devo-
tionis, inertia ad omne bonum, neglectio muneris, 
scandalum parochianorum, murmur et indignatio domes-
ticorum . . . . 

Otiositas magnum est malum in omnibus statibus. 
„Multam enim malitiam do cuit otiositas." Eccl. 33. 29.— 
Sicut ager vel optimus spinas profért, si negligatur, sic 
cor otiosi vitia, ut testatur Scriptura: „Per agrum ho-
minis pigri transivi et per vineam viri stulti et ecce 
totum repleverant urticae et operuerunt superficiem eius 
Spinae." Prov. 24. 30. 

Exemplo sint David, Salamon, Samson. . . qui erant 
in occupationibus sancti, in otio vero graves peccatores. 

Multo magis nociva otiositas sacerdoti, cuius obli-
gationes sunt maximi momenti, proin multum laborem 
et studium continuum exigunt, ut bene peragantur, ab 
his enim functionibus salus vel damnatio multorum pendet 
aeterno. 

Haereses innumerae et pernitiosae pullularunt ex 
negligentia et otiositate sacerdotum. 

Haec otiositas provocat insuper contemptum populi 
erga clerum ; videntes enim cursitationes, lusus, compo-
tationes in seram noctem saepe productas quorundam 
sacerdotum, sacerdotium ipsum „statum pigrorum, ventro 
inservientium" appellant. 

Bene igitur sanctus Borromeus : „ Unusquisbue cleri-
cus illucl apud se reputare debet, se non ad inertiam et 
ignaviam, sed ad spirituelles et ecclesiasticos lab or es voca-
tion esse." 
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Christus saltern Summus Sacerdos noster, cuius 
adiutores sumus, vitam crucifixam agebat ad mortem 
usque et fuit „in laboribus a iuventute sua." Ps. 87. 16. 

Révéra, qui dicit sacerdotem, dicit virum, qui obliga-
tur ad docendum populum et sanctificandum ; qui con-
stitutus est pastor, iudex, medicus, pater animarum ; haec 
vero sine laboré magno et continuo impossibilia. 

Qui dicit sacerdotem, dicit virum sanctum, innocen-
tera, impollutum, segregatum a peccatoribus, excelsiorem 
coelis factum. Atqui sine continuo laboro talis vir non 
efficitur; sicut enim labor clypeus est cordis et libérât a 
malis cogitationibus et tentationibus diabolicis, ita „otio-
sitas inimica animae est et vivi hominis sepultura." 
(Sanctus Hieronymus.) 

„Negotiamini dum venio", urget Christus (Luc. 19. 
13.) — et de se ipso dicit: me oportet operari apera ejus, 
qui misit me, donee dies est; vemt nox, quando nemo 
potest operari." Joan. 9 11. 

„Fos estis lux mundi" i. e. doctores populorum ; 
voluit Christus, ut qui sacerdotali officio funguntur sint 
in omnibus edocti scientiis : „Labia sacerdotis custodiant 
scientiam et legem requirent ex ore eius, qui angelus 
Domini exercitum est.u (Malach. 2. 7.) 

Qui hac scientia carent, reiiciendos vult ; ne coecus 
vel ignarus fungatur hoc officio altissimo : „Quia tu sci-
entiam repulisti, repellam te. ne sacerdotio fungaris mihi 
(Oseas, 4. 6.) 

Sine scientia enim solida quomodo instruetur popu-
lus in veritatibus coelestibus? quomodo reffellentur ob-
jectiones impiorum, solventur mnumera dubia cordium? 
quomodo digne administrabitur sacramentum poenitentiae, 
quod tantum acumen mentis saepe exigit, ad dignoscen-
dam qualitatem et gravitatem peccati ad remedia inve-
nienda, ad reducendos errantes ex ignorantia, vel malitia? 
vere „si coecus coeco ducatum praestat, ambo in foveam 
cadunt.* (Math. 14, 15.) 

Certe „regnum Dei non dabitur otiosis sed in servi-
tio Dei studiosis ; non dabitur vagantibus, sed pro Deo 
digne laborantibusSt. Bern. 

Si vero agatur de labore sacerdotis et de privatis 
eius occupationibus, quid quaeso dignius et utilius sacra-
rum litterarum studio? qui studia non amat, amabit 
societates, cursitationes, otia lusum, convivia, nugas, vo-
luptates etc. et ruet in profundum malorum. Bene Hiero-
nymus „ama Studium scripturarum et carnis vitia non 
amabis„Quotidie aliquit legas ex sacris JBibliis et si 
per ecclesiasticas occupationes licet, aliquid item ex Patrum 
opusculisSt. Carolus Borr. „ T u quidem divinam scri-
pturam saepius leges, imo nunquam de manibus tuis sacra 
lectio deponatur.u St. Hieronymus. 

Vere errat vehementer, qui putat prosynodali exa-
mine peracto et parochia accepta, non amplius studiis 
incumbendum. Quis nescifc tractu temporis ipsa Theologiae 
morális et pastoralis principia memoria excidere ? „Igno-
rantia autem in sacerdotibus, mater est omnium errorum, 
qui in ecclesia Dei oriuntur." (Conc. Telet. IV.) 

Id eo Rituale Romanum urget : „comparanda tibi 
quanta potest, maxima scientia et prudential 

„Omnes nostros in vinea Domini adiutores adhorta-

mur in Domino et obsecramus, ut nullus, quantumvis sibi 
sapere et expertus esse videatur, Studium Theologiae Mo-
rális, canonicae et asceticae et quidem secundum auctores 
ab ecclesia catholica adprobatos uUa die penitus intermit-
tat ; neque praxi suae seepe admodum dubiae et falsae 
nimie fidat, sed scientiam sanctorum ex sacra scriptura, 
ex scriptis et exemplis Sanctorum hauriat, ne forte dum 
coecus coeco ducatum praestet, ambo in foveam cadant 
Const. Ratisb. 

Nemo dicat: „scio tantum, quantum pro populo agresti 
et communi necessarium.a Nam et hi populi habent ani-
mam immortalem erudiendam et perficiendam usque ad 
apicem christianae perfectionis : insuper et ipsi habent 
dubia, quae licet facilius solvuntur, cum desit astutia ex-
cultorum, tarnen nonnisi solidis argumentis solvuntur. 
Sique nos neglexerimus hanc cidturam altiorem, facient 
hoc inimici veritatis ad damnum aeternum animarum. 

Ecclesiae sane hostes nihil non moliuntur et infinitis 
libellis venenum disséminant impietatis et teste Joanne 
(Apoc. 9, 2.) „iam apertus est puteus abyssi, et ascendit 
fumus, vapor ei foetor" perversae doctrinae, sparguntur 
errores, veritates nostrae risui exponuntur, ipsi pii vacil-
lant et adhaerent dubitantibus et negantibus, ubique du-
bia, ruinae et immoralitas velut diluvium. 

Fides evanescit in dies, familiae dirutae iacent, car-
ceres pleni perversis, iuventus effrena, disciplinae im-
patiens. 

Ob inscitiam et negligentiam sacerdotum tante inter 
fideles levitas, consvetudines pravae ad mortem usque, 
tanta tepiditas et contemptus sanctissimarum rerum. Inde 
etiam abnsus sacramentorum, confessiones et communio-
nes sacrilegae et matrimouia illicita. 

Lutherus, Calvinus et alii nunquam tantem victoriam 
obtinuissent, si populus melius edoctus fuisset. 

vQuid enim periculi sit, ubi ignorât dux itineris 
viam, vicarius Domini voluntatem : Ecclesia quotidie mul-
tipliciter et miserabiliter experitur. " (St. Bern.) Dormie-
bant vigiles et interim inimicus homo sparsit zizania. 

Vere magna scientia opus est refellendos errores 
modernos, et sol valde luceat si nebulas crassas perfrin-
gere velit. Ipse populus veneno affectus incipit movere 
dogmata fidei. Sermones morales iam non sufficiunt. Arma 
hostium armis Christi et scientiae sanae retundenda, 
„Euntes docetea. Modo quam maxime, primo parvulos, 
principia religionis et timoris Dei; — dein iuvenes, qui 
maioribus periculis obnoxii et vehementioribus exagitantur 
passionibus, dein adultos pretium virtutis, pietatis, religio-
nis, veritatis. 

Cuilibet sacerdoti modo, quam maxime inclamantur 
verba Paul i : „testificor coram Deo et Jesu Christo, qui 
iudicaturus est vivos et mortuos, per adventum Ipsius et 
regnum eius praedica verbum, insta opportune inportune, 
argue, obsecra, increpa in omni patientia et doctrina. 
Erit enim tempus, cum sanam doctrinam non sustinebunt, 
sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros prurien-
tes auribus, et a veritate quidem auditum avertent, ad 
fabulas autem convertentur. Tu vero vigila, in omnibus 
labora, opus fac evangelistae, ministerium Tuum impie." 
(2. Timoth. 4.) 
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„ Valde igitur insudandum, ut Veritas pateat, Veritas 
placeat, Veritas moveat; oportet enim, ut non solum intel-
ligenter, verum etiam libcnter et obedienter audiaris. " St. 
Augustinus. 

Valde mea interest, fratres dilectissimi et adiutores 
mei, ut perfecti sitis etiam in scientiis sacerdoti neces-
sariis ; vivimus enim inter tales, qui multum edoceri verbo 
et exemplo desiderant, donec aures veritati aperiant. 
Missionarii esse debemus, qui amant toto corde; „pectus 
est enim, quod facit disertos." 

Magno mihi semper solatio est, si de uno alteroque 
audio, eum in edendo aliquo libro utili occupari vel in 
vertendis concionibus celeberrimis gallicae, italicae, ger-
manicae nationis, vel cantui ecclesiastico esse deditum, 
vel tractatus asceticos moralesque edere, vel quaestionibus 
politico — ecclesiasticis evolvendis immersum, denique si 
de aliquo audio se tempus liberum litteraturae ecclesiasti-
cae, vel profanae utiliter impendere, tales enim ab otio 
longe abesse video, proinde ab inumeris periculis animae 
propriae et alienae. 

Extant apud nos (in HuDgaria) folia periodica di-
versi generis. Sunt, quae historicis occupantur materiis, 
alia theologiam, cultum ss. Cordis, et Eucharistiae nec 
non B. M. Virginis fovere satagunt, alia in concionibus 
ad usum cleri, vel asceticis objectis elucubrandis defati-
gantur. Suadeo maxime iunioribus, ut talentum a Deo 
accsptum etiam scribendo ad Dei gloriam impendant, 
sibique persvasi sint, me semper magna attentione pro-
secuturum eórum in hac parte diligentiam. 

Ipse ego vobis occasionem saepius praebebo ad tales 
in diversis materiis elucubrationes, in quantum in animo 
mihi est, quaedam obiecta designandi, quorum brevem et 
scientificam evolutionem per modum tractationis vel ex-
hortationis pro subiecta materia una cum protocollo coro-
nae mihi submitti desidero. Meum erit, ut elucubrationes 
diligenter perlegantur et crisi subiiciantur, nomina vero 
scriptorura tum in circularibus, tum in folio dicto „Köz-
művelődés" evulgentur et optimae earum praemio do-
nentur. 

Aeterno sapientia, Verbum Incarnatum vos illuminet 
et animet, ut ingenio pollentes in his dificillimis ecclesiae 
catb. circumstantiis scripta impiorum scriptis veritatis 
retundere, annihilare valeant. 

Themata pro corona vernali lingua vernacula elucu-
branda erunt sequentia: 

1. Momentum ss. Eucharistiae et quomoclo Eius culius 
augendus. 

2. De obligatione quotidiana recitandi Breviárium 
pro quolibet sacerdote, et quid de dispensatione ab hoc 
onere censendum. 

3. Possitne in administratis sacramentis usus 
lingvae vernaculae adhiberi et, quo jure? 

f Gustavus Garolus, m. p. 
episcopus. 

IRODALOM. 
Dr KnailZ Nándor. Emlékbeszéd. Az „Esztergom-

Vidéki Régészeti és Történelmi Társulat" 1899. évi már-
czius hó 5-én tartott közgyűlésén felolvasta dr Walter 
Gyula, Esztergom. 1899. 8-r. 84 1. 

A mit Knauz Nándornál egy emlékbeszéd keretében 
elmondani lehet, az mind együtt van ebben a meleg tisz-
telettől sugallt ünnepi beszédben. 

-{-Kézi könyvecske papok számára szent Ferencz 
III-ik rendjére vonatkozó ügyekben. Irta P. Bemard 
Ord. Capuc. Németből fordította li. 0. plébános. Jogo-
sított fordítás. A kiadás tiszta jövedelme az eucbaristi-
kusok bozeni házának van szánva. Az esztergomi ft. egy-
házmegyei hatóság jóváhagyásával. Nagyszombat, 1898. 
16-r. 139 1. Ara 1 korona. Kapható Ribány Olivér 
plébánosnál Rózsavölgyön, Pozsonymegyében. 

V E G Y E S E K . 
= A budapesti egyetem ünnepe. A mint előre 

hirdettük, f. hó 12-én a budapesti kir. magyar tud. egye-
tem nagy ünnepet tartott. Ekkor volt sub auspiciis regis 
promotiója az intézet két kiválóan jeles neveltjének, a 
király személyét képviselő Zilinszky Mibály államtitkár 

•ur jelenlétében és pedig a nemzeti muzeum főrendi ülés-
termében. Az országos kitüntetéssel promoveáltak neve 
már ismeretes A hittudományi karból Zubriczky Aladár, 
esztergomfőegvházmegyei áldozópap, fővárosi középiskolai 
hittanár, a jog- és államtudományi karból Navratil Ákos. 
Előbb a hittudományi kar jelöltjét mutatta be néhány 
meleg szóval, mint a ki nemcsak egyetemi tanulmányain, 
hanem a középiskolán át is a magyarországi iskolázás 
mintaszerű kiválóságának bizonyította be magát. Pro-
motiója előtt nagy tetszés közt olvasta fel doktori érte-
kezésének egy csekély részét, avval a hatással, melyet 
egy mélyen, kimerítően és meglepő világossággal gondol-
kodó fő munkája szokott kelteni. Következett a szokásos 
szertartással a promotió, melyet dr Bapaics Rajmund a 
hittudományi kar prodékánja végzett. A jog- és állam-
tudományi kar jelöltjét, megfelelő értekezés után dr Nagy 
Ferencz dékán promoveálta, 

— Az OSZtrák püspöki ka r rendes évi conferencziáit 
Bécsben megkezdte. 

— Nagy fájdalommal kell megemlékeznünk a bras-
sói főgymnasium igazgatójának, Vargyasi Ferencz, erdély-
megyei áldozópapnak haláláról. Az erdélyi r. k. státus 
autonóm középiskoláinak, vagyis e középiskolák tanári 
karának kath. egyesületi életében az egész ország összes 
középiskolai rendszere számára mintaszerű élet irdult 
meg. Ebben egyik kiváló tényező gyanant Vargyasi 
Ferencz brassói igazgató szerepelt, az ő szerény, de át-
ható modorával. Kispap korában ismertük meg s élete 
vége felé láttuk őt igazgatói méltóságában, ott lent a hely-
színén. Miért kell ilyen embernek oly ritkának lenni ? Az 
erdélyi „Közművelődés" a maga egyszerű valóságában 
mutatja be Vargyasit. A boldogultban egyházmegyénk 
egyik buzgó papját, a tanügy hivatott munkását s a 
brassói magyarság egyik zászlóvivőjét veszité el. A 
tudomány csaknem összes ágaiban alapos képzettség-
gel rendelkezett s rendkívül előnyére szolgált az az 
érdekesség, az a szikrázó sze lemesség — igazi esprit, 
melylyel rengeteg tudását nem piaczra vitte vagy fitogtatta, 
hanem csupán véletlenül is elárulta. Mert Vargyasi sze-
rény volt, igen szerény. Nem értett a modern stéber-
séghez; pedig ha kissé élelmesebb lett volna, bizony-
bizony sokra nagyon sokra vihette volna. Megelégedett ő 
teljesen pap és tanártársai s tanítványai szeretetével. De 
erősen is szerettük Vargyasit, hiszen a megtestesült sze-
lídség, jóíág vala, „vir in quo non erat dolus." Ideális 
ember volt, a szó nemes értelmében. . . . Maradjunk meg 
ennél s ne gondoljuk, hogy a csalódások változtattak 
lelkén. Az még ideálisabb lett. Részvétemet az inté-
zetnek ! 

Kiadótulajdonos cfe felelős sierkesztő: Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1 8 9 9 . Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnővelde-utcza 8 sz.) 



I Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

{ szerdán és szombaton. 
j Előfizetési dij : 
I félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
{ Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
5 Vi., Bajza-utcza 14. sz., 
I hova a lap szellemi 
j részét illető minden 
: küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, márczius 18. 22. 

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. 1899. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok. A szándék az erkölcsi életben. — A magyarországi kath. klérus bölcsészet-, hit- és kánonjog 
tudorai- — Egyházi Tudósítások. E s z t e r g o m : Javaslat a százados ünnepre vonatkozólag. — A z e r d é l y i e g y h á z m e g y é b ő l 

Misszió Kolozsvárit — Kath. Köztevékenység és Egyesületi Élet. — Vegyesek. 

A szándék az erkölcsi életben. 
(Folytatás.) 

14. Az eddigiekben elmondottuk mindazt, 
a mit a szónak szoros értelmében vet t szán-
dékról az akarat egyéb tényeivel szemben mint 
az erkölcsi rendben kiemelkedőt megemlíthettünk. 
Mert a tágasabb értelemben vett szándékról, a 
mely fogalom t. i. általában is jelentheti a 
belső akarási tényeket szemben a külső csele-
kedettel, még sokat mondhatnánk,*) de végét 
aligha érnők. mert akkor úgyszólván az erkölcs-
tan t ide kellene igtatnunk. Szólnunk kell még a 
s z á n d é k r ó l , a mennyiben nem emelkedik a többi 
akarási tények fölé, de velük egyenrangú erkölcsi 
elemet képez. 

A czél a mondottak szerint [előző pont b) 
és d)] néha úgy szerepel, mint az erkölcsiségnek 
egyetlen meghatározója. De a legtöbb esetben a 
czél elveszti ezt a fontosságát, mert melléje 
sorakoznak erkölcsi meghatározókként a tárgy 
ós a körülmények.2) A czél ilyenkor kombinálódik 

*) Pd. „Sufficit bona voluntas, ubi deest facultas, 
quia laus virtutis in voluntate consistit, non autem in 
potestate." II—II. q. 81, a. b, ad I. „Apud divinum 
judicium voluntas pro facto computatur ; quia sicut 
homines vident ea; quae exterius aguntur, ita Deus inspicit 
hominum corda." C. Gent. III. c. 145. 

2) Non sufficit ad hoc, quod actus exterior sit bonus, 
bonitas voluntatis, quae est ex intentione finis ; sed si 
voluntas eit mala sive ex intentione fiois, sive ex actu 

e másik két meghatározóval, de valamit a szu-
verénitásból mégis megtart . Szent Tamás ezt 
így fejezi ki : „Finis est proprie objectum volun-
tatis. Id autem circa quod est actio exterior, 
est objectum ejus. Sicut igitur actus exterior 
accipit speciem ab objecto, circa quod est, i ta 
actus interior voluntatis accipi t speciem a fine 
sicut a proprio objecto. Id autem quod est ex 
parte voluntatis, se habet, ut formale ad id 
quod est ex parte exterioris actus, quia voluntas 
ut i tur raembris ad agendum, sicut instrumentis, 
neque actus exteriores habent rationem morali-
tatis, nisi in quantum sunt voluntarii. Et ideo 
actus humani species formaliter consideratur 
secundum finem, materialiter a u t e m secundum 
objectum exterioris actus. Unde Philos, dicit, 
quod ille, qui furatur, u t commitat adulterium, 
est per se loquendo magis adulter quam fur." 3) 

Azon tényből, hogy nem egyedül a czél 
adja a cselekedetnek erkölcsiségét, de a czél 
mellett a tárgy s a körülmények is, továbbá 
azon elvből, hogy bonum ex intégra causa, 
malum ex quolibet defectu,4) világosan követ-

volito, consequeos est actum exteriorem esse malum." 
I—II. q. 20, a. 2. 

?) S. Theol. I —II. q. 18. a. 6. 
4) Ez a-mondás a „De divinis nominibus" cz. műből 

van véve, melyet sokáig areopagita Dénesnek tulajdoní-
tottak, de a melyről legvalószínűbb, hogy nem tőle, sőt 
nem is korából, hanem a monophysita vitáknak s a 
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170 RELIGIO. 

kezik, hogy a szándék jóságának daczára is a 
cselekedet, még a belső akarás is, rossz lehet, 
ellenben lehetetlen, hogy a szándók rosszasága 
mellett a cselekedet mégis jó maradjon. Magának 
a szándéknak rosszasága elég ahhoz, hogy az egész 
akarás rossz legyen, a miből következik, hogy a 
mennyire rossz a szándék, annyira rossz az 
akarás; ellenben magának a szándéknak jósága 
nem. elégséges oka az akarás jóságának. A csele-
kedet jó vagy rossz, a mint a mögötte rejlő 
akarás jó vagy rossz; rossz tehát , mihelyt az 
akarat rosszat vesz czélba; de ahhoz, hogy a 
cselekvés jó legyen, az szükséges, hogy a jót 
mint jót, t ehá t a jó t jóér t akarjuk. Akár azt 
akarjuk, a mi magában véve rossz, de miüt jót, 
vagyis jóért akarjuk, akár azt akarjuk, a mi 
magában véve jó, de mint rosszat, vagyis 
rosszért akarjuk, akarásunk egyformán rossz ; 
ahhoz, hogy akarásunk jó legyen az szükséges, 
hogy a jót mint jót, vagyis a jót jóért 
akarjuk.5) 

Nem helyes tehá t az az elv, hogy a czél 
szentesíti az eszközöket. E l l e n k e z i k ez az e lv ú g y a 
Szentirással, mint a keresztény hagyománynyal. 
Sz. Pál apostol undorral fordul el ezen elvtől: 
„Úgy de, ha az Isten igazsága az én hazudságom 
által még nagyobbá let t az ő dicsőségére, hogyan 
Ítél tetem én el úgy, mint bűnös? Sőt inkább 
(a mint rágalmaztatunk ós a mint ránk fogják 
némelyek, hogy mi mondjuk:) miért ne csele-
kedjünk rosszat, hogy abból jó következzék? 
Ezek elkárhoztatása igazságos." (Róm, 3, 78.) 
Sz. Ágoston is ellene mond ezen elvnek: 
„Etiam ad sempiternam salutem nullus ducendus 
est opitulante mendacio." (Contra mendac. cap. 
20. n. 40.) 

A mondottakból látható, hogy a czél, tehát 
a szándék nem minden a lelki életben. Azonban 
ha tekintetbe vesszük azt, a mit e pont elején 
sz. Tamás mond, hogy a czél erkölcsisége a 
másik két erkölcsi forrásból merí te t t erkölcsi-
séggel szemben a forma szerepót játszsza, nem 
találunk nehézséget annak elfogadásában, hogy a 
jó czél legalább némileg megenyhíti a t á r g y b ó l s a 
körülményekből merí te t t rossz erkölcsiséget. Sz. 

chalcedoni zsinatnak idejéből származik. Ez a mű a közép-
korban naey tekintélynek örvendett s a legkitűnőbb 
scholastikusok értelmezték: úgy törént, hogy a jelen 
mondásból is principium technicum lett. De divinis 
nominibus cap. 4.) 

5) S. Theol. I—II. q. 19, a. 7. 

Bernát is ezt említi föl Lót leányainak a vér -
fertőzés vádja alúl való némi tisztázására; quis^ 
non videat, quantum evacuerit, aut a t tenuaver i t 
turpis nefandique reatum flagitii pietas in ten-
tionis, et intentio pietatis? (De praecepto e t 
dispensatione cap. 7. n. 13.) A mi pedig a gya-
korlatot illeti, számos esetben a czél subjective' 
tényleg szentesíti az eszközöket; mert az er-
kölcsiség alanyilag nem más mint a szabad' 
akarás viszonya a lelkiismerethez, de sok em-
bernek synteresisében ez az elv (czél nem szen-
tesít eszközöket) nem tükröződik vissza világosan,, 
mert ez az elv nem tartozik a természeti tö r -
vénynek azon elveihez, a melyek tekintetében 
legyőzhetetlen tudatlanság elő nem fordulhatna.6) 

A jó czél tehát vagy megkettőzi a jó erköl-
csiséget, 7) ha t. i. jó tárgygyal lép kapcsolatba,, 
vagy legalább is sok esetben megenyhíti a rossz 
erkölcsiséget, nob a jóvá tenni egyáltalán nem 
képes. Ellenben a rostz czél vagy teljesen le-
ront ja a jó tárgynak jó erkölcsiségét, vagy a 
rossz tárgynak rossz erkölcsiségét megkettőzi. 

Mivel pedig a czél s vele a szándók nem 
egyetlen meghatározója az akara t erkölcsiségének, 
hanem az erkölcsiség a czél mellett a körül-
ményeitől övezett tárgytól is függ: kétséget 
nem szenved, hogy az egész akarásnak erkölcsi-
sége nem áll mindig egyenes arányban a s z á n d é k n a k 
erkölcsiségével. Lehet az akarás rosszabb, holott 
a szándék jobb. „Potest esse intentio bona, et 
voluntas mala; ergo pari ratione potest esse 
intentio magis bona et voluntas minus bona." 
(S. Theol. I. II. q. 19, a. 8, c.) De ez az eset 
csak akkor fog beállani, ha a szándék javul s a 
tárgy rosszabbodik. Ha ellenben a tárgy válto-
zatlan marad s a szándék javul, ez jobbá teszi 
az erkölcsiséget, ha a tárgy erkölcsileg jó, 
enyhíti az erkölcsi beszámítást, ha a tárgy er-
kölcsileg rossz. (Folytatjuk.) 

6) Sarasa tanúsága szerint valaki a mór gyermekeket el-
rabolta szüleiktől, megkeresztelte s hogy a keresztségben 
nyert kegyelmet halálukig biztosan megtartsák, megölte 
őket Vasquez szerint, valaki azt vélte, hogy helyesen 
tesz, ha a haldoklónak halálát elősegíti az által, hogy 
őt a másik oldalra fordítja. Külömben ilyesféle vélemé-
nyekkel nem egyszer találkozunk a mai társadalomnak 
még műveltebb köreiben is. A modern philantrophia pd. 
erkölcsileg helyesnek találja, hogy a betegnek testi 
állapota iránt való részvét szentesítse a beteg lelkének 
teljes elhanyagolását. 

7) I—II. q. 20, a. 3. és 4. 
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A M a g y a r o r s z á g i k a t h . k l é r u s b ö l c s é s z e t - , h i t -
é s k á n o n j o g t u d o r a i 

ez idoszerint egyházmegyei schematismusok nyomán. 
1898. 

V. Egyházi Rendek, 
l . 

Szent Benedek-Rendben. 
Hittudorok : 

*Bita Dezső, cz. apát, egyet, hittanár. 
*Vurdics Ignácz, könyvtáros. 
*Öcsényi Anselm, theol. tanár. 
Haudek Ágoston, jószágkormányzó 
*Hajdu Tibor, theolog. tanár. 
Szinek Izidor, theolog. tanár. 
*Kohl Medárd, hgprimási titkár. 7 

Borostyánosok : 
Wagner Lőrincz, hittanár. 
Jagicza Lajos, jószágkormányzó. 2 

Bölcsészetdoktorok : 
Hollósy Jusztinián, dömölki apát. 
Warga Samu, alperjel, és tanár. 
Récsey Viktor, könyvtárnok. 
Zoltványi Irén, főisk tanár. 
Bódiss Jusztin, főisk. tanár. 
Mázy Engelbert, főisk. tanár. 
Erdélyi László, főisk. tanár. 
Kardos Coelestin, főisk. tanár. 
Sáringer Kandid, főisk. tanár. 
Bakonyvári Ildefonz, lelkész. 
Mérey Kálmán, hitelemző. 
Bognár Theofil, gymn. tanár. 
Várkonyi Odilo, gymn. tanár. 
Németh Ambrus, gymn. tanár. 
Bardoss Rémig, gymn. tanár. 
Török Veremund, gymn. tanár. 
Molnár Sulpicz, gymn. tanár. 
Horváth Béla, gymn. tanár. 18 

2. 
A cziszterczi sz. Rendben. 

Hittudorok : 
*Szalay Alfréd, rendi per;el. 
Bartha Tamás, könyvtárőr. 
*Platz Bonifácz, tanker, főigazgató. 
*Piszter Imre, budapesti házfőnök. 
Pecsner Emil, hittanár. 
*Szentes Anselm, apáti titkár. 
*Mihályfi Ákos, hittanár. 
Láng Incze, gymn. hitszónok. 
Czilek Balázs, tanúim, felügyelő. 
Szeghy Ernő, lelkész. 10 

Borostyános : 
Kalocsay Alán, országos képviselő. 

Kánonjogtudor : 
Molnár Samu, gymn. tanár. 1 

*-gal jelzettek, bekebelezett doctorok. 

Bölcsészettudorok : 
Maczky Valér, gymn. tanár. 
Vass Bertalan, gymn. tanár. 
Berger Máté, lelkész. 
Bék-fi Rémig, egyeremi tanár. 
C'apáry Lás/ló, gymn. tanár. 
Áah Timót, gymn. tanár. 
G<eksa Kázmér, gymn. tanár. 
Mócs S/ams ló, gymn. tanár. 
Kapossy Endre, gymn. tanár. 
Warner Adolf. gvmn. tanár. 
Horváth Jeromos, gymn. tanár. 
Hang Dániel, gymn. tanár. 
Dombi Márk gvmn. tanár. 
Nagy Benjamin, gymn. tanár. 14 

. 3. 
A jászó-premontrei Rendben. 

Hittudorok : 
*Mada'assy Lipót, konv. regens, f 
Wentko Jusztin, esperes plébános. 
Vajó József, hittanár. 
Grün Guido, hittanár. 4 

Hútudorjelöltek : 
Richnavszky Ákos, theol. tanár. 
Luger Valér, tanúim felügyelő. 2 

Kánonjogtudor : 
Kolosváry Béla, gymn. tanár. 1 

Bölcselettudorok : 
Kussinszky Arnold, kiérd, hittanár. 
Karoly Gy. Hugó, f. leányisk. tanár. 
Stőhr Antal, gymn. igazgató. 
Tóth Lőrincz, plébános. 
Farkis Róbert, házgondnok. 
Károly Irén, gymn. tanár. 
Takács Menyhért, gymn. tanár. 
Horváth Balázs, gymn. tanár. 
Pacz Sándor, gymn. tanár. 10 
Bodnár Virgil, gymn. tanár. 

4. 
A csorna-premontrei Rendben. 

Hittudorok : 
Dallos József, gymn. tanár. 
Magasházi Antal, gymn. tanár. 2 

Bölcsészettudorok : 
Kuncz Adolf, prépost, praelatus. 
Pauer Imre, egyetemi tanár. 
Csuday Jenő, egyetemi m. tanár. 
Burány Gerő, gymn. igazgató. 
Edelmann Sebő, gymn. tanár. 
Haraszty Sá'.dor, gymn. tanár. 
Markovics Arnold, gymn. tanár. 7 

5. 
A kegyes-tanitórendben. 

Hittudorok : 
*Csőz Imre, gymn. hitszónok. 
Titz Antal, hittanár, stb. 
Hám Antal, hittanár. 3 

22* 
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Baccalaureus : 
Rüssel Károly, theolog. tanár. 1 

Hit- és bölcsészettudor : 
Acsay Antal, egyet. m. tanár stb. 1 

Kánonjogtudor ok : 
Salzbauer János, érd. gymn. tr. f 
Rauchbauer József, gymn. igazg. 
Tóth György, gymn. igazgató. 3 

Bölcsészettudorok : 
Vajda Gyula, egyetemi tanár. 
Vámos Károly, rendfőnöki titkár. 
Schmidt Ágoston, gymn. tanár. 
Pacbinger Alajos, gymn. igazgató. 
Ormándy Miklós, gymn. igazgató. 
Maywald József, gymn. tan.ár. 
Kis Sándor, gymn. tanár. 
C/.irbusz Géza, gymn. tanár. 
Erdélyi Károly, gymn. igazgató. 
Hénap Tamás, gymn. tanár. 
Számek György, gymn. tanár. 
Hám Sándor gymn. tanár. 
Popini Albert, gymn. tanár. 
Takács Sándor, gymn. tanár. 
Suták József, gymn. tanár. 
Kiss Ernő, gymn. tanár. 
Vörös Cyrill, gymn tanár. 
Jászay Rezső, gymn. tanár. 
Perényi József, gymn. tanár. 
Lóhy Béla, gymn. tanár. 
Pécsi udön, gymn. tanár. 
Pronay Antal, gymn. ta> ár. 
Szabó Ignácz, gymn. tanár. 
Alter Béla, gymn. tanár 
Vincze József, gymn. tanár. 25 

6. 
A minoritarendben. 

Hit- és szépmüvészetek doktorai: 
Csák Cyrjék, tart. rendfőnök. 
Jánossy Demj'én, kiérd rendfőnök. 
Liegerhoffer János, kiérd. róm. gyóntató. 
Csütörtök Arnold, házfőnök. 
Czaich Gilbert, róm. m. gyóntató. 5 

Hittudományok mestere : 
Gmitter Alfonz, kiérd. róm. magyar gyóntató. 1 

(Mindannyian római doktorok.) 
Kánonjogtudor : 

Csabai Paulin, ujonczmester. 1 
A jézsuita-rend tagjai nem használják a doktori czimet. 

Kivonat : 
Bölcsészettudor , . . . 103 
Hittudor 241 
Kánonjogtudor 51 
Egyetemes jogtudor 1 
Bölcsészet- és hittudor 34 
Bölcsészet- és kánonjogtudor . . . . 2 
Hit- és kánonjogtudor 4 
Hit- és egyetemes jogtudor 1 
Bölcsészet- és egyet, jogtudor . . . . 1 
Bölcseszet-, hit- és kánonjogtudor . . . 1 

. . 439 
Bekebelezett hittudor 69 
Hittudom, baccalaureus 63 

Et hi omnes et singuli doctores ac theologi sub 
patrocinio D. Thomae Aquinatis, qua patroni theologo-
rum, vivant, crescant et floreant ! 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 

Esztergom. A XIX. század végén s a XX. század 
hajnalán Üdvözítőnk Jézus Krisztus és szentséges földi 
helytartója iránt nyilvánítandó ünnepélyes hódolat ügyében 
kinevezett esztergom-főegyliázmegyei ötvenes bizottságnak 
javaslata. — 

„Teljes szivünkből helyeseljük ama szándékot, hogy 
a muló század alkonyát a hitéletnek valami ünnepélyes és 
általános nyilvánításával kellene megszentelni 

XIII. LEO PÁPA. 

A nemzetközi bizottság, amely XIII. LEO pápának 
helyeslésével Jacobini Domonkos bibornok ő emenencziájá-
nak tiszt, elnöksége alatt megalakult, a föld összes katho-
likus híveihez fordult egy fölhívásban, lelkesítvén őket 
arra, hogy a jelen század alkonyán s az új század hajna-
lán sziv- és lélekben egyesülve, hitük-, szeretetük- és 
engesztelő áldozatkészségükről tegyenek vallomást és 
ennek fölemelő példáját a jövő nemzedékekre is átszár-
maztassák. 

Lehetséges-e, hogy az egyház fejének, dicsőségesen 
uralkodó XIII . LEO pápa ő szentségének nevében, a 
világ összes katholikus hivőihez intézett ezen fölhívás a 
pusztában kiáltó szavaként elhangozzék a regnum Maria-
numban, a Kárpátok völgyeiben, az Alföld rónáin anélkül, 
hogy imádságos hálára ne gyuladjon minden igaz katho-
likus magyarnak szive : Jézus Krisztus, a mi édes Üdvö-
zitőnk iránt; hálára az anyaszentegyház és annak látható 
feje, a szentséges római pápa iránt kiváltképpen most, 
midőn 900 éves jubileumát ünnepeljük amaz örök emlékű 
eseménynek, hogy a honfoglalás százados küzdelme után, 
amidőn a kard betöltötte volt már hivatását és megszerezte 
a hazát : föltűnt a kereszt, hogy biztosítsa fönmaradását ? ! 

900 éve annak, hogy a magyar nemzet fölvétetett 
a katholikus anyaszentegyház kebelébe, tőle nyerte azon 
erőt, amely őt „annyi balszerencse közt" képessé tette 
arra, hogy megőrizze nemzeti jellegét és ma, amidőn a 
többi államok, melyek hajdan testvérökül fogadták a 
testvértelent, rég letűntek; ma háladalt zengedezhet az 
isteni Gondviselésnek ! 

A kath. Magyarorságnak kétszeres oka van tehát 
az ünneplésre. Hogy ez minél fényesebben sikerüljön, az 
esztergomi főegyházmegye területén ő emenencziája az 
ország bibornok herczeg-primása által kinevezett 50 tagu 
bizottság, a nemzetközi nagy bizottságnak fölhívása és 
tervezete nyomán, a következő programmjavaslatot ter-
jeszti elő. 

Miután igazi öröm csak tiszta, a bűntől mentes, a 
hit, reménység és szeretet erényeivel ékesített lélekben 
lakozhatik, s hogy a hivek a jubiláris idő áldásaiban és 
örömeiben minél nagyobb mértékben részesülhessenek: 
minden lelkipásztornak első gondja legyen, hogy a hivek 

I imádkozzanak : a bűnbocsánat engesztelő szentségéhez járulja-



RELIGIO. 173-

nák ; a legmélt. Oltáriszentség imádásában és vételében 
Jézus szent Szivével egyesüljenek ; jóságos cselekvések által 
a hit ajándokát magukban elevenné tegyék és végül, mi 
magyarok, az ország Nagyasszonyának, a bold, szent 
Szűznek és szent István első apostoli királyunknak tisztele-
tében ogyesülvén : az őseinktől öröklött hazaszeretet a 
kereszténg erényesséy magas fokára emeljük. 

Mindezek elérésére legalkalmasabb eszközül szol-
gálnak : 

A szent missziók és lelkigyakorlatok; Isten igéjének 
hirdetése. 

Miként ha pusztító féreg rágódik a szőllő tövén, a 
szőllőmüvesnek kárba vész sok fáradságos munkája ; azon-
képen a lelkipásztornak jó példája és buzgó tanitása is 
képtelen sokszor ellensúlyozni azon erkölcsi károkat, 
miket a hitközöny veszedelme okoz. Ilyenkor hasznos 
munkát végeznek a misszionáriusok, akik fölrázzák álmuk-
ból a hithideg lelkeket; fölemelik azokat, kiket a bün 
fertőjébe sülyesztett a rossz szokás; akiket évtizedes 
haragtartás egymástól elválasztott, a Krisztus szeretetében 
egyesítik ; s akiket a vad érzékiség tiltott viszonya fogva 
t a r t : fölsegítik őket a házasság szentségi méltóságának 
magaslatára. Szóval áldás hull a misszió nyomába és a 
lelkipásztorok kétszeres haszonnal folytathatják utána 
magasztos hivatásukat az Űr szőllőjében ! 

* * 

Az egyházmegyei főhatóság a jubiláris idő folya-
mán, vagyis 1900. január hó 1-től 1901. január hó l - ig 
tartó időközben a szent missziók és lelkigyakorlatok meg-
tartását körlevélben ajánlja és miután óhajtandó, hogy a 
misszió áldásában minél többen részesüljenek, felszólítja 
a lelkészkedő papságot, hogy záros határidőn belül közöl-
jék idevonatkozó óhajtásukat az egyházmegyei főhatósággal, 
hogy a szükséges intézkedéseket a központban idejekorán 
megtenni lehessen. Miután előrelátható, hogy a misszio-
nárius atyák nem lesznek képesek minden meghívásnak 
engedni, segítségükre legyenek a missziók megtartásában 
világi papok is; azért, akik ezen magasztos munkához 
isteni hivatást és a misszionárius atyák helyettesítésére 
magukban elég erőt éreznek, jelentkezzenek záros határ-
időn belül az egyházi főhatóságnál. 

A lelki gyakorlatok a papság számára a papnevelő-
intézetekben, a nők számára a női zárdákban, illetve 
zárdai templomokban végeztetnek. 

A kerületi papság mindenben járjon kezére a misz-
sziót rendező esperesnek, illetve az érdekelt plébánosnak ; 
vezessék hiveiket a szent misszió helyére, segítsenek a 
gyóntatásban és amennyiben a főegyházmegyei misszió-
alapitvány kamatjai a fölmerülő költségek födözésére 
elegendők nem lennének, anyagilag is támogassák a szent 
ügyet. 

Az egyházmegyei főhatóság nyomtatott nagy fölhíváso-
kat bocsát ki, amelyeknek czélja, hogy a hiveket a kettős 
jelentőségő jubileumról, ennek teljes programmjáról tájé-
koztassa. Ezen (magyar, német és tót nyelven szerkesz-
tendő) hirdetések minden plébánia és zárdatemplom kapu-
ján kifüggesztendők, hogy a szentegyházba járó hivek 

többször is olvassák. Ilyen fölhívást kapjon minden kath. 
intézmény : körök, irodalmi társulatok és kath. sajtó 
közegei, névszerint az egyházszónoklati folyóiratok szer-
kesztői azon külön kéréssel, hogy a jubiláris időben minél 
több aktuális értékű szent beszédet közöljenek, amelyeknek 
czéljuk: a kereszténység isteni alapitójának Jézus Krisztus-
nek megismerése és imádása legyen. Közöljenek továbbá 
a kettős jubileumról tárgyaló alkalmi beszédeket: a XIX. 
század utolsó és a XX. század első napjára; az Oltári-
szentség imádására kitűzendő vasárnapokra, Nagyasszo-
nyunk, Szent-István király és a többi magyar szentek 
ünnepeire. 

A lelkipásztorok a szószékről oktassák ki hiveiket 
a jubiláris idő magasztosságáról. Külön alkalmi, úgyneve-
zett „mintabeszédek" kiadását a szónokló papság részére 
nem ajánljunk ; azonban az egyházi főhatóság keresse meg 
a Szent-István-Társulatot, amely fönnállása óta hathatós 
tényezője volt a hit ébredésének és a vallásos erkölcsös-
ség terjesztésének, hogy a jubiláris alkalomból egy, a 
papságnak szánt „vezérkönyve szerkesztéséről és kiadásá-
ról gondoskodjék, amely kimerítően és kellő formában 
foglalkozzék mindazon jótéteményekkel, amelyekben a 
Megváltó Jézus Krisztus az 0 anyaszentegyháza által az 
emberiséget általában, a magyar nemzetet — különösen 
részesítette. A vezérkönyv tehát, mint a kereszténységnek 
rövid apologiája, különösen Magyarországra vonatkozólag 
magában foglalná mindazon történeti adatokat, amelyekre 
az alkalmi szent beszédeket készítő szónoknak szük-
sége van. 

Mellékletül hozhatna a vezérkönyv, a jubiláris iskolai 
ünnepélyeknél használható alkalmi bészédet, imádságot 
és szavalásra alkalmas, egy-két alkalmi költeményt. 

Az egyházmegyei főhatóság kérje föl a Szent-István-
Társulatot egy népszerű misszió-könyvnek kiadására. 

0 emenencziáját pedig, a mi kegyelmes érsekünket 
alázattal kérjük, hogy a Szent-István-Társulat által ki-
adandó „vezérkönyvet" és „misszió-imádságos könyvet" 
a magas püspöki karnak pártfogásába ajánlani méltóz-
tassék. 

Továbbá kérjük ő eminencziáját, hogy főegyházme-
gyei híveit egy magyarnyelvű pásztorlevéllel megörvendez-
tesse, amely a kettős jubileum jelentőségéről szólván, 
bizonyára épp oly lelkesedést fog kelteni, mint amily 
lelkes visszhangra talált a főpásztornak első magyar kör-
levele a hivek lelkében. 

Ezen magyar pásztorlevél, amely német, illetve tót 
fordításban is megjelenne, a jubiláris esztendő folyamán, 
az egyházi főhatóság által meghatározandó időben, min-
den templom szószékéről felolvasandó. 

II. 
A legméltóságosabb Oltáriszentség imádása. Közös 
imádság. Hálaadó és könyörgő jubiláris istenitisztelet. 

A hitérzületet misem fokozhatja jobban, mint az 
imádság; kiváltképpen az egy szívvel egy lélekkel végzett 
közös imádság. Es ha Jézus megígérte, hogy köztünk 
lesz, ha ketten hárman együtt imádkozunk, mennyivel 
inkább kell" a hiveket a legméltóságosabb Oltáriszentség-
nek közös imádására buzdítanunk, amelyben az Üdvözítő 



174 RELIGIO. 

állandóan jelen van az Ö Istenségével és emberségével ; 
jelen : az 0 kiapadhatatlan jóságú szent Szivével. 

Az Oltáriszentség imádására vonatkozólag az 50-es 
bizottság javasolja, hogy az történjék a jubiláris időben 
vagtiis 1900. évi január 1-től 1901. évi január 1 ig be-
zárólag minden hónapnak első vasárnapján olyképpen, 
hogy a kitétel a nagy misével kezdődjék és a délutáni 
istenitisztelettel végződjék. 

A lelkipásztorok ezen szentségimádó vasárnapokon 
a megszokott időben alkalmi szentbeszédeket mondjanak 
és necsak szóval, hanem saját jó példájukkal is buzdítsák 
a hiveket az adoratióban való résztvevésre. 

Közös imádságul a szentségimádó vasárnapok dél-
utáni istenitiszteletén a litánia előtt, az egyházi évszaknak 
megfelelő rozáriumot imádkozzák a hivek a lelkipásztorok 
előimádkozása mellett. 

A XIX. század alkonyán és a XX. század kezdetén 
hálaadó, illetve könyörgő istenitisztelet végeztessék. Erre 
vonatkozólag az 50-es bizottság javaslata a következő : A 
nemzetközi nagy bizottság 40 óráig tartó szentségimádás-
sal óhajtja ugyan köszönteni az uj század pirkadását. 
Azonban, ez a mi viszonyainknak meg nem felel, de hogy 
az a nagyfontosságú nap, a midőn a muló század 
letűnik minden bűnével és fölvirrad az uj — minden 
bizonytalanságával együtt: a hiveket az Isten házában 
térden állva s az imádságban egyesítve találja: az 
egyházi főhatóság körrendeletben meghagyja az összes ple-
bániahivataloknak, hogy a XIX. század utolsó napján, 
vagyis 1900. decz. 31-én d. u. tartandó hálaadó; és a 
XX. század első napján 1901. január hó 1-én tartandó 
könyörgő istenitisztelet minél nagyobb fénynyel megillessék. 

A hálaadó esti istenitisztelet 1900. deczember 31-én 
szentséges litániával kezdődik (de SS. Nomine Jesu), az 
előirt imádságokon kivül a hivek épülésére az Eszterházy-
féle hálaadó imádság mondassék. A pontifikáló „Te Deu-
mot" intonál, mire az összes harangok megkondulnak, a 
nép pedig a megfelelő hállaénekkel dicsőiti az irgalmas-
ság Istenét. Kiváló nagy gondot fordítsanak a lelkészek 
az alkalmi szent beszédre ; mert ennek hivatása a hivek 
lelkében megerősíteni a hitet Jézus istenségében, fokozni 
az Üdvözítő szent Szíve iránt való szeretet és háladatos 
érzésre indítani mindnyájunkat a Gondviselés végtelen 
irgalmassága iránt. 

Leghelyesebb lenne, ha ezen alkalmi szent beszéd, 
amely a hiveket különös nyomatékkal figyelmeztetné a 
nap jelentőségére — a hálaadó istenitiszteletet megelőzné. 
Gondoskodjanak a lelkészek arról, hogy az ajtatos nép 
mind egy szálig ott lássa az Isten házában különösen 
azokat, akiknek az a felelőségteljes kötelességük, hogy 
minden jóban „előljárjanak.* 

Hasonló fénynyel, sőt ha lehetséges, még nagyobb 
pompával üljük meg a XX. évszázad első napját 1901. 
január 1-ét, mert ez az a nap, amelyen a szentséges 
római pápa, Krisztus földi helytartója a keresztény világ 
középpontjában: a római Péter templomban a Mindenható-
nak, milliók szeretetetői körülvéve, bemutatja a hálaadó 
és könyörgő szent-miseáldozatot azon kehelyből, amelyet 
a nemzetközi bizottság a szent atyának ezen alkalomból 
fölajánl. 

Az istenitisztelet rendje ezen a napon a következő: 
Az ünnepélyes szent mise „ Veni Sancteu-va.l kezdő-

dik, mire az összes harangok megszólalnak. 
Az Oltáriszentség exponálva marad egészen a dél-

utáni istenitisztelet végéig (utolsó jubiláris adoratio SSmi). 
A szónok a megszokott órában fj lmegy a szószékre 

és elmondja az alkalmi szentbeszédet, amelynek elkészí-
tésére és előadására kiváló nagy gondot fordítson. 

Miután a jubiláris idő 1901. január hóval befejező-
dik, összes ünnepségeinket az 1900. év folyamán ünnepel-
jük ; nevezetesen : 

III. 
A magyar szent korona kiállítása. 

Az ünnepségek egyik fénypontját képezné a királyi 
szent koronának, amelyet II. Szilveszter pápa az apostoli 
czimmel együtt tett lélekben S/ent István fejére — a 
budavári Mátyás-templomi)an való kiállítása. 

Alkotmányunk szent zálogának ezen kitétele, a Szil-
veszter pápa bullájának kilenczszázados évfordulója alkal-
mából még aktuálisabb jelentőségű a milleniumnál is. 

Azért alázattal kérjük ő eminencziáját, hogy dicsősége-
sen uralkodó apostoli királyunk ő felségénél eszközölje ki az 
engedelmet arra nézve, hogy a hűséges magyar nép újból 
láthassa legdrágább kincsét azon a napon, melyen István 
király a magyar néppel egyetemben a szent koronát a bold, 
szent Szűznek Magyarország Nagyasszonyának oltalmába 
ajánlotta, halála napján, augusztus 15 én. 

A szent korona ezen a napon, 1900. Nagyboldog-
asszony napján állíttatnék ki a koronázó templomban és 
pedig a szent István napján fölzarándokló vidékit kre való 
tekintetből. öt napon keresztül lehetőleg aug. 19-éig esti 
5 óráig. 

A délelőtti órákban szent misék mondassanak, Nagy-
boldogasszony napján cl. e. 10 órakor az ünnepélyes szent 
misének első evangéliuma után, a szent korona dicsőitése 
következnék egy imaszerű rövid beszédben, amelylyel ő 
eminencziája, az országnak királyt koronázó herczeg-
primása, hálás szeretetre kötelezné Magyarország millió-
nyi hiveit. 

Az ünnepélyes vespera augusztus 19 én 4 órakor 
kezdődnék, melynek végeztével a szent korona egész 
csöndben visszatétetnék. (Folytatjuk.) 

Az erdélyi egyházmegyéből. Misszió Kolozsvárit. — 
Egy éve annak, hogy az erdélyi püspök úr ő mél-

tóságának az apostoli időkre emlékeztető lelkipásztorko-
dását első ízben szóvá tettük. A lángbuzgalmú főpásztor» 
nak fáradhatatlan tevékenysége azóta közfigyelmet keltett 
úgy, hogy barát és ellenség egyaránt csak méltánylással 
kényszerült arról tudomást venni, s ma már liberális 
lapjaink is csodálattal emlékeznek meg a reformáló püs-
pökről. 

S valóban sok megcsodálni való van a fiatal mágnás-
püspökben ! Székfoglalása óta szakadatlanul járja kiter-
jedt egyházmegyéjét, hogy az idők folyamán ellanyhult 
hitéletet újból föléleszsze és Kolozsvártt havonként fára-
dozik, hogy a 12 ezer lelket számláló legnagyobb plébá-
niájának lelki szükségleteit kielégíteni segítsen, tudván 
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azt, hogy a nagyvárosi plébániák legfőbb baja éppen az, 
hogy azokban a hivők tízezrei nem olyan könnyen része-
sülhetnek a kellő lelkigondozásban. 

Messis quidem magna, sed operarii pauci ! Bizony-
ság rá ama misszió, melyet Riesz Ferencz, Schaefer 
Jakab és Bóta Ernő jézustársasági atyák közreműködésé-
vel, valamint Ucsnay István, gyulafehérvári katonai lelkész 
bevonásával e napokban tartott az erdélyi főpásztor. Az 
atyák márczius hó 4 én kezdték az ige hirdetését s na-
ponként háromszor prédikáltak a nagy közönségnek, majd 
külön az egyetemi ifjúságoak, valamint a városi hely-
őrségnek tartottak sz. gyakorlatokat, míg végre márczius 
hó 13-án a törhetetlen kitartású püspök úr egy impozáns 
körmenettel fejezte be az apostoli munkát. 

A figyelmesebb hallgatót bámulat ragadja el ; mert 
hiszen az atyák minden szónoki ragyogás mellőzésével, 
nagy bizonyítgatások, vitatkozások és megindítások nélkül 
adják elő szentegyházunk tanítását úgy, hogy egy bét 
alatt egész h't- és erkölcstanunkat foglalják össze ; az 1 

atyák a katholikus öntudatnak és a gyakorlati élet igényei- i 
nek szemmeltartásával egyszerűen csak hirdetik a sz. igét 
s a jó Istenre bizzák az eredményt! Es mégis milyen a 
hatás? Bámulatos! Bérezés hazai részünknek egyik 
országos műemléke, a nagy sz. Mihály templom, nem 
képes befogadni a tóduló ezreket, kiket áhitat és kíván-
csiság hoz össze ; mert a tömött sorokban sűrűen láthatók 
reformátusok és lutheránusok, set zsidók is nagy számban ! 
A gazdagon fölszerelt templomnak nincsen elegendő 
gyóntatószéke ; mert a püspök úrral egyetemben gyakran 
11 pap foglalkozik a kiengesztelődés nagy munkájával, 
kora reggeltől késő eßtig ! Oh igen, nagy az Isten áldása. 
A hatásnak nagynak kell lennie; mert szentegyházunk 
nagy öröme fáj, nagyon fáj elvakult hitelleneinknek. 

Hogy a legifjabb protestáns lap irányát bemutassuk, 
tanúságul s egyúttal tanulságul átveszszük az Erdélyi 
Protestáns Lapból, mely az úgynevezett erdélyi ev. ref. 
theologiai fakultás aegise alatt jelen meg Kolozsvárit, — 
a következő czikket: 

„Jezsuiták Kolozsvártt. Az egykor jobb időkben 
innen kitiltott jezsuitákat a gyulafehérvári katholikus 
püspök e napokban újra behozta az erdélyi részekbe. 
„Szent életű embereknek" nevezte őket bemutató beszé-
dében Gusztáv püspök, kitől bizonyos rábeszélő tehetséget, 
bizonyos kereskedői ékesszólást nem tagadhatunk meg. 
Szombat óta naponként háromszor prédikálnak itt e 
jezsuiták. Prédikálnak. Protestáns eszköz katholikus czél-
ból. A szónok tulajdonképpen az igazság és szabadság 
hőse, de a sátán is hivatkozhatik szónoki sikerekre. Ennél-
fogva jó lesz a jezsuita szónoklatokat nem csak a rethorika, 
de az országos törvények álláspontjáról is nézni. Helyi 
napi lapjainknak is, mint a közvélemény orgánumainak 
komoly föladata volna, hogy e jezsuita vendégszereplések' 
nek ne csak plakátjaiul szolgáljanak, de a fölvilágosodás, 
a morál, a felekezeti béke szempontjából birálói legyenek. 
A jezsuiták par force prédikálásai természetesen par force 
gyóntatásokkal vannak összekötve. Mert a katholikus 
egyház hatalma nem az igehirdetés, de a gyóntatás. Erős-
sége nem a kathedra, de a gyóntató szék. A gyóntató 
szék, hol, mint egyik jezsuita prédikálta szombaton „meg-

bocsáttatnak a bűnök." Mert a jezsuita, úgy lehet, prédi-
kálásával fölébreszti a lelkiismeretet, de ezt a lelkiisme-
retet aztán a gyóntató széken a maga számára incassálja." 

Ugyebár mindegy az, kedves olvasóink, akár a 
sárospataki, akár a debreczeni, akár pedig a kolozsvári 
fakultás szerkesztette lapot olvassuk : a szabad evan-
geliomnak, a türelemnek és felvilágosodásnak egyháza 
még a 19. század végén is csak olyan no nyelvöltö-
getéssel vívja a nagy szellemi harezot, mint akárcsak a 
hitújítás kezdetén ! X. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
Az Oitáregylet e. i. kiállítása. 

F. hó 16-án délután három órakor nyitotta meg a 
budapesti Oitáregylet a maga rendes évi kiállítását, azon 
egyházi szereket, ruhákat és könyveket téve ki közszem-
lére, melyeket a szegény templomok ékesítésére istenfélő 
lelkek buzgalma készített és gyűjtött össze. Az ünnepély 
a budapesti Oltáregylet e czélra berendezett helyiségeiben 
tartatott meg díszes és előkelő közönség jelenlétében. Ott 
voltak Mailáth Gusztáv gróf, erdélyi püspök ur, Kohl 
Medárd praelatus primási titkár, Várossy Gyula papnövel-
déi rektor, Csajághy Károly dr, Glattfelder Gyula tanúim, 
felügyelő, Purt Iván pápai kamarás, Aesay Antal egyet, 
tanár, Soós István karm. házfőnök, Varga M. pleb. szerk., 
Chobot Ferencz plébános, Kimer Károly, Hoffmann Benedek, 
Pokorny Emánuel, Demény Dezső, JBaumann Károly, 
Kupár Rezső, Gerely Károly, az iskolatestvérek és a fő-
városi szeretetházak küldöttei stb. A világi előkelőségek 
közül ott voltak : Zichy Nándor gróf, Zichy Aladár gróf, 
Csekoni.cs Endre gróf, Szapáry István gróf, Szentiványi 
Zoltán, Asbóth János, Gabler Lajos, Herold Ferencz stb. 
Az előkelő hölgyvilágból jelen voltak : özvegy Cziráky 
Jánosné grófné, Csekonics Endréné grófné, Cziráky Lujza 
grófné, Palavicini Edéné őrgrófné, Hunyady Imréné 
grófné leányával, özv. Károlyi Gyuláné grófné, Zichy 
Nándorné grófné leányával, Almássy Kálmánné grófné, 
Sennyei Miczi báróné, Cziráky Jeanette grófnő, Trautten-
berg Frigyesné báróné, Zubriczky Józsefné és számosan. 

Mindenekelőtt Kánter várbeli plébános ecsetelte 
meleg szavakkal az Oltár-egyletek keletkezését Belgium-
ban ezelőtt ötven évvel s áttérve a magyarhoni viszo-
nyokra, kiemelte özvegy Cziráky Jánosné grófné nemes 
alakját méltatva az egylet eddigi működését és tagjainak 
önfeláldozó munkásságát. Beszéde végén fölkérte Mailáth 
püspököt, hogy áldja meg a kiállított szerelvényeket. 

Mailáth Károly Gusztáv gróf püspök ur kiemelte, 
hogy Vaszary Kolos bibornok herczegprimás nevében és 
megbízásából örömmel teljesíti e funkeziót, mert az Oltár -
egyletnek magasztos hivatása van ez elkereszténytelenített 
országban. Emelni a vallásosságot, terjeszteni a legfölsé-
gesebb Oltáriszentség iránt való kegyeletteljes imádást. 

Végezetre buzdította az egylet tagjait, hogy a meg-
kezdett uton haladva buzgóan munkálkodjanak Isten di-
csőségén. 
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A szentbeszéd után a püspök felöltötte az egyházi 
ruhákat s kezdetét vette a különféle szerelvények meg-
áldása. A püspök bevonulásakor az angol kisasszonyok 
növendékeinek gyönyörű „Ecce sacerdos" éneke zengett 
fel s a megáldás szertartása alatt ugyancsak ők énekelték 
az „0 salutaris hostia"-t. A szertartás befejeztével 
egy magyar Mária éneket adtak elő kiváló áhitattal. 

A kiállításon képviselve van a katholikus egyház 
mindkét szertartásának mindenféle egyházi szerelvénye 
gyönyörű kivitelben. E tárgyak 155 kérvény alapján 187 
szegény templom között fognak kiosztatni. A kiállitás 
külömben néhány napig nyitva lesz és biztos tanújele 
annak, hogy a katholikus szellem Magyarországon, ha 
nem is uralkodik, de él, hat, és halad, áthatva mindenütt 
a jobb, nemesebb lelkeket. 

V E G Y E S E K . 
— Apponyi György grófról, mint katholikusról 

aránylag igen kevés jelent meg a lapokban. Pedig hát a 
nagy államférfiú még katholikus lapról is igyekezett gon-
doskodni annak idején. A pozsonyi „Recht" működése a 
maga idején számot tevő volt, és hogy feledésbe jutott, 
bizony nem dicsőség. Szinte jól esett a „K. N."-ban 
Apponyi György gróf életéből más részleteket is olva--
hatni, melyekben a boldogult gróf vallásos élete tündöklik. 
Laptársunk közleményét szóról szóra ide iktatjuk a mint 
következik: Apponyi gróf és Rosty Kálmán. Apponyi 
György gróf hitbuzgalmát egész élete fényesen bizonyítja. 
Itt pár adat álljon. Kalksburgi palotájában, melyet az 
intézet létrejöttével épített, fényes kápolnát rendezett be ; 
bol maga akárhányszor ministrált, midőn fia már mint 
növendék, a konviktusban lakott. Az 1857-iki nagy m -
czelli magyar búcsújárásban részt vett s a kegyoltárnál 
Zichy Bódog gróffil szolgált az öreg P. Zimányi miséjén, 
mely alatt mindketten áldoztak. Ha családjával külföldön 
tölté aug. 20-át, Sz. István tiszteletére mindig ünne-
pélyes misét szolgáltatott. Kalksburgban a Mária-kon-
gregáczióba vétette fel magát, mely szertartáson fia 
Albert, mint kongr. titkár szerepelt és a felvételi 
oklevelet is aláirta. A megboldogult gróf hazafiu-
ságát a többi közt azzal is megmutatta, hogy a 
kalksburgi intézetet, melynek alapításában főrésze volt, 
ajánlásai folytán, magyar főrangú ifjaink hosszú sorával 
szaporította. 1858-ban ő rendeztette a fiatal tanár Rosty 
Kálmán S. J. által „Sz. István" tört. színművét, melyhez 
a stílszerű öltönyöket a palotájában elszállásolt, bécsi 
„Burg-theater" szabóival, pazar költséggel varratta s az 
előadásra Bécs magyar köreit becsődítette ; sőt a darabot 
ki is nyomatta, mely így a magyarhoni Jézustárs. első 
kiadványa lett. 1859. Sz. Imre drámát (u. a. R. K.-tól) 
játszatta; melyre a Bécsben időző birod. tanács magyar 
urai oly tömegesen jelentek meg, hogy az illető körök 
jónak látták pár titkos kémet odaküldeni. Az emiitett 
ifjú magyar tanárt folyton sürgette, hogy Albertet szava-
lásban gyakorolja ; s midőn ez szomorúan megjegyzé : 

„Kegyelmes uram! finis Hungáriáé ' / erélyesen vissza-
vágot t : „De bizony remélem, hogy fiam még magyar 
politikai szónok lesz!" Lett is . . . dicsőségére az örök-
ifjú Rosty tanárnak. 

— De gustíbus . . . . Perosi Lázár feltámasztását 
tárgyaló oratóriumának a budapesti operaházban történt 
előadása alkalmából, oly hangok hallattszottak, melyek 
csak azokra lehettek meglepők, akik még most sem akar-
ják észrevenni, mily erős pogány és zsidó szellem törek-
szik nálunk uralkodásának véglegesítésére. A Perosi-féle 
nagyszerű keresztény zene nem illik bele a modern po-
gány- és zsidó szellem kedvteléseibe, azért egy bizonyos 
irányú kritika igyekezett ezt a zenét „alaposan" leszólni. 
Legmesszebb vetette el a sulykot a „B. H.", aki a Perosi-
zenét klerikusok ajkaira valónak mondotta. Ertjük a 
czélzást. De a dolog csak ráfogáson alapszik. A liberá-
lizmus mindenre, a mi neki nem tetszik, ráfogja, hogy 
klerikális. Hominum commenta delet dies. 

— A mária-czelli templomot most tatarozzák 
újra. Meszlényi Gyula szatmári püspök ur a hires búcsú-
járó szentély javítási költségeihez 100 frttal járult. 

— Az esztergomi bazilika környékének helyre-
állítása. 0 eminencziája a bibornok herczegprimásnak 
magas rendelete következtében a főszékesegyház környékét 
szépen parkírozzák. Naponta nagyszámú munkás dolgozik, 
uj ágyakat ásnak, fákat ültetnek stb., úgy hogy az egész 
környék méltó lesz a monumentális székesegyházhoz. 

— Egyházmegyei hir. A győri thcológia-akadémia 
első éves hallgatói f. hó 18-án, szombaton veszik föl a 
tonsurát és negy kisebb egyházi rendet. A szertartást a 
püspök úr kápolnájában Kutrovácz Ernő fölsz. püspök ő 
méltósága fogja vegezni. 

— A kármeliták. Most, hogy a sarutlan kármelita 
szerzeteseknek a magyar fővárosban kolostoruk és tem-
plomuk épül, röviden be akarjuk olvasóinknak mutatni 
ezen rendnek mai állapotát. A kármelita-rend az egész 
világon 16 provincziára és 8 vikáriátusra oszlik, a me-
lyekben 1800-nál valamivel több rendi áldozár szolgálja 
Istent és felebarátaik üdvét. Olaszországban 5 provincziá-
juk van (Róma, Genua, Lombárdia, Toskána, Velencze) 
és 2 vikánátus (Malta, Nápoly.) Spaüyolföldön 3 a pro-
vincia: 0 Kásztilia, Aragónia és Navarra. A 2 franczia 
provincia: Avignon és Akvitánia. Yan egy angol, 2 belga 
(Brabant és Flandria), 1 német (Bajor), 1 osztr.-m. rend-
tartomány. Az utóbbinak konventjei: Grácz, Linz, Czerna 
Krakkó mellett, Győr és az épülő bpesti ; két hospicium is 
van : Bécsben és Wadowice galicziai városban. Az áldozárok 
száma A -Magyarországban 104. Ezenkívül Mexikóban 
van^provincziájuk. A karmeliták misszióállomásai ezek: 
1. Ázsiában Verapoly és Quilon Keletindiában ; Bagdad, 
Bazora és Amaoa Mezopotámiában; Alexandrette, Tripóli 
és az anyakolo«tor Kármelhegyén Szíriában. 2. Észak-
Amerikában: Havanna, Puerto Princzipe és Matanzas 
Kubában. 3. Del-Amerikában : Arekvipa Peruban és Bue-
nos-Ayres Argentiniában. — A rendből való püspök három 
van életében : 1. Gotti Jeromos bibornok, petrai cz. érsek 
(szül. 1834. Genuában, bíboros 1895. nov. 29. óta) 2. 

{ Arguinzonis Bernát verapolyi (keletindiai) érsek ; 3. Ossi 
Nándor, guiloDÍ (keletindiai) püspök. 

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

Budapest, 1899. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnővelde-utcza 8 sz.) 
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és Egyesületi, Élet. — Irodalom. — Vegyesek. 

A szándék az erkölcsi életben. 
(Folytatás.) 

15. Mivel minduntalan emlegetjük a rossz 
czélt s vele kapcsolatban a rossz szándékot, hogy 
összeütközésbe ne jöjjünk az I. fejezetben az 
akaratnak formaszerű tárgyáról mondottakkal, 
meg kell magyaráznunk, mit értünk rossz czél 
alatt. Nem ért jük alat ta mindennemű jónak 
teljes hiányát, mert az ilyen teljes hiány maga 
a nihilum volna, a mely pedig semmiféle rokon-
ságot sem tünte t föl a törekvő képességgel, 
azt mozgásba nem hozhatja, tehát czél nem 
lehet.*) Hanem erkölcsileg rossz czél alat t ér t jük 
azt a czélt, a mely fölött tiltó erkölcsi szabály 
lebeg: ilyen tiltó szabály lebeg pedig minden 
oly czél fölött, a mely természetünkkel s így 
végczélunkkal semminemű összhangzásba nem 
hozható.2) Az erkölcsileg rossz czél tehát nem 
merő negatívum, nemcsak a köteles czél mellő-
zése, de a köteles czélnak pótlása meg nem fe-
lelő czéllal (remotio finis debiti conjuncta cum 
intentione indebiti finis), igy pd. a mértéktelen 

*) S. Theol. I—II. q. 18, a. 5, ad 2. - 1 - I I . q. 
8, a. 1. 

2) „In peccato voluntatis semper est defectus ab 
ultimo fine intento; quia nullus actus voluntatis malus 
est ordinabilis ad beatitudinem, quae est ultimus finis, 
licet non deficiat ab aliquo fine proximo, quem voluntas 
intendit et consequitur." I—II. q. 21, a. 1, ad 2. és I q. 
48. a. 1. 

embernek czélja nem pusztán az, hogy mellőzze 
az észtől előirt rendet, de hogy e mellőzés árán 
gyönyörködtetőt nyerjen. Mert külömben aka-
ratunk meg sem mozdulna a merő negatívumért : 
a rossz nem mozgat s nem kelt vágyat csak a 
vele kapcsolatos jónak révén.3) 

Az erkölcsileg rossz czél tehát egyesülése bi-
zonyos positivumnak bizonyos negativummal. Az 
akarat a szónak szoros értelmében csak a positi-
vumot veszi czélba, d e t u d a t o s a n és e l k e r ü l h e t e t -
lenül akarja a vele kapcsolt negatívumot is. 
Innen van, hogy az erkölcsileg rossz czélnak 
akarásában a fajhatározó nem a negatívum, ha-
nem a positivum lesz. „Ratio formális peccati 
duplex, sc. secundum intentionem peccantis, et 
secundum rationem mali, i. e. bonum, a quo re-
cedit: primum diversificat speciem peccati, non 
autem secundum." (II. IL, q. 10, a. 5, ad 1.) 

Az erkölcsileg jó czél tekintetében csak az a 
nehézség merül föl, vájjon csupán a tisztes (6. 
hunesíum) jó lehet-e erkölcsileg jó czél. Válaszul 
azt adjuk, hogy a gyönyörködtető jót nem szabad 
teljesen kizárni az erkölcsileg jó czélok köréből, 

3) „Quurn voluntas tendit in actum, mota ab 
apprehensione rationis, repraesentantis sibi proprium 
bonum, sequitur débita actio. Quum autem voluntas in 
actione prorumpit ad apprehensionem vis apprehensivae 
sensualis, vel ipsius rationis, aliquod aliud bonum reprae-
sentantis a proprio bono diversum, sequitur in actione 
voluntatis morale peccatum." C. Gent. III. c. 10. 
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mert ez teljes félreismerése volna az ember ter-
mészetének s tűrhetetlen teherként nehezednék 
az erkölcsi alany vállaira. A gyönyörködtető 
jó testi vagy szellemi lehet s már Aristoteles 
(8. Ethic, cap. 5 és 6.) megjegyzi, hogy senkisem 
nélkülözheti soká a gyönyörűséget s ha (10. 
Ethic. c. 6.) sokáig kell a szellemi gyönyört 
nélkülöznie, át fog siklani a testi gyönyörökre. 
Mivel tehát a gyönyörködtető jónak valamelyik 
faja életszükséglet az emberre nézve, ha nem is 
minden egyes esetben, de egészben és általában, 
a gyönyörkedtető jó sok esetben elveszti mint-
egy ezt a jellegét s a tisztes (honest) jónak 
képét veszi magára. Ez pedig mindannyiszor 
történik, valahányszor a gyönyörködtető jó ke-
resésében megtartjuk az észrendet. Ha tehát a 
gyönyörködtető jót magasabb javak sérelme 
nélkül mint szükségeset, hasznosat, sőt egysze-
rűen mint megfelelőt keressük s élvezésében a 
mértéket s a körülmények követelményeit be-
t a r t juk : a gyönyörködtető jó megfelel a mi 
közelebbi erkölcsi normánknak, t. i. emberi ket-
tős t e r m é s z e t ü n k n e k s igy megszűnik ily gyö-
nyörködtető jó lenni, m á s s zóva l mint cohonestált 
jó czélt képezhet.4) 

Az előzőknek megvilágosítására meg kell 
jegyeznünk, hogy a tárgy és a körülmények 
belső, ellenben a czél sokszor csak külső er-
kölcsiséget ad a cselekedetnek, a mennyiben a 
czél sokszor csak erőbeli száudék alapján infor- I 
málja a cselekedetet. A tárgy a lényeges, á 
körülmények a járulékos erkölcsiséget adják, 
azonban az erkölcsileg rossz körülmények fajilag 
külömböző erkölcsiséget is adhatnak. E háromból 
alakul a cselekedetnek erkölcsi faja. 

Fölvetik tehát a kérdést, vájjon erkölcsileg 
lehet-e több faja egyetlen cselekedeteknek f V á l a s z u l 
azt adjuk, hogy a parancsolt cselekedetek több 
fajba is tartozhatnak, mert esetleg több megelőző 
akaratbeli ténytől parancsoltatván, ezek mind-
egyike külsőleg elömleszti rajtuk sajátlagos belső 
erkölcsiségét. Ellenben az akaratnak közvetlenül 

4) Mivel tehát az ilyen jó már nem egyszerűen 
gyönyörködtető, de cohonestált jó, érthető Lig. sz. Alfonz 
szabálya: „Non requiritur actualis relatio omnium sive 
verborum, sive operum in bonum honestum ; quod esset 
importabile pondus et res sexcentis implexa scrupulis, sed 
sufficit virtuális: unde quamvis aliquis accedens ad 
mensam non cogitet de conservatione vitae, sed solum de 
cibi delectatione, non propterea peccat, quia talem dele-
ctationem saltern virtualiter vult propter conservationem 
vitae, sicque non inordinate illám appétit." S. Alph. 
Theol. Mor. Tract, de act. hum. n. 15. 

kiváló tényei (actus eliciti) csak annyiban tar-
tozhatnának több fajba, a mennyiben e fajok 
magasabb egységbe egyesíthetők. Ennek oka az, 
hogy minden ilyenféle belső akarásnak lényeges 
egysége van, a mivel az ilyesféle erkölcsi meg-
oszlás össze nem egyeztethető.5) „Secundum 
substantiam suam non potest aliquid esse in 
duabus speciebus, quarum una sub altera non 
continetur : sed secundum ea, quae rei adveniunt, 
potest aliquid sub diversis speciebus contineri: 
sicut hoc pomum secundum colorem continetur 
sub hac specie, sc. albi, et secundum odorem sub 
specie bene redolentis: et similiter actus, qui 
secundum substantiam suam est in una specie 
naturae, secundum conditiones morales super-
venientes (pd. előző parancsoló szándék) ad duas 
species referri potest. " 6) (Folytatjuk.) 

EGYHÁ1I TUDOSITÁSOK. 

Esztergom. A X I X . század végén s a XX. század 
hajnalán Üdvözítőnk Jézus Krisztus és szentséges földi 
helytartója iránt nyilvánítandó ünnepélyes hódolat ügyében 
kinevezett esztergom-főegyházmegyei ötvenes bizottságnak 

javaslata. (Folytatás.) — 
IV. 

Szent István király ünnepe. 
A jó katholikus rossz hazafi nem lehet; a hazasze-

retetnek legszebb virágai a hit kertjében virulnak. 
Ősi időktől fogva ápolta és megszentelte az egyház 

a hazaszeretet erényeit és oltárra emelte azon kiválasztott 
hiveinek képét, akikben az Isten szeretetével a hazának 
szeretete egyesült. 

Nagy dicsősége a magyarnak, hogy saját vérei közt 
is találtattak méltók, akiket az egyház a szentek sorába 
avatott s köztük magasan tündöklik első apostoli kirá-
lyunk, szent István. Ezer veszedelem közt hozzá fohász-
kodott a magyar ; az 0 példája megtanítá a rendületlen 
hitre, hogy ez adjon erőt a küzdelmekben, türelmet a 
szenvedésben, bizalmat a kétségbeesés napjaiban. 

„Hol vagy István király, 
Téged magyar kiván : 
Gyászos öltözetben 
Te előtted sirván." 

S amióta István király a magyarok Nagyasszonyá-
nak, a bold. Szűz Máriának oltalmába ajánlotta orszá-
gunkat és e tényével átörökítette utódainak és az egész 
nemzetnek szivébe azt a mélységes tiszteletet, mely az ő 
szivében égett az Isten anyja iránt : 

Mária országában nem szűnt meg a lelkes tisztelet 
Nagyasszonyunk iránt. 

5) Costa-Rossetti. Phil. Mor. 83. o. 
6) S. Theol. I—II. q. 18. a. 7. ad 1. 
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1900. augusztus 20-án szent István első apostoli ki-
rályunk ünnepét üljük meg országszerte a tőlünk, telhető 
egyházi fénynyel és pompával. 

A főistentisztelet, az ünnepségek központjában : 
Budavárában rendeztetik. 

Azokon kivül, akik minden esztendőben meghívót 
kapnak, bizonyára örömmel fogja láfni a jó magyar nép, 
a világi és egybáú legmagasabb méltóságoknak viselőit. 

Az ünnepi szent misét „a dicsőséges szent jobbkéz" 
jelenlétében maga az ország bibornok herczegprimása 
mutatja be; Ő gondoskodik kegyesen arról, bogy az 
alkalmi szentbeszéd elmondására egy kiváló egyházi szó-
nok kéressék föl; ha ezen lisztes föladatra a magas püs-
pöki karnak valamelyik tagja vállalkoznék, ugy az ünnep-
ség fénye elérné azt a fokot, amelyet mindnyájan óhaj-
tanánk. 

0 eminencziája fölkéri a Szent-István-Társulat 
elnökségét, hogy első apostoli szent királyunknak képét 
minél nagyobb számban kiadja és terjeszsze ; a képek 
hátsó lapján magyar, német, tót stb. nyelvű alkalmi 
imádság legyen olvasható. 

Továbbá, hogy a Szent-István Társulat a dicsőséges 
szent Jobb-kéz ereklyéjének történetét népiesen leiró füze-
tekben kiadja; a czimlapon a szent ereklye fototipikus 
képe lenne látható. 

Ugyancsak a Szent István-Társulat hozzon forgalomba 
bronzból vagy egyéb fémekből való alkalmi érmeket, sokat 
és olcsó áron, hogy ahhoz szegény ember is hozzájuthasson. 

Miután a szent Istvánnapi körmenet előreláthatólag 
a hagyományosnál is fényesebb módon rendeztetik, szük-
séges lenne első sorban a résztvevő papságot arra figyel-
meztetni, hogy lehetőleg díszes egyházi ornátusban 
jelenjék meg. Folytatjuk.) 

Székesfejérvár. Főpásztori szózat a világhódolat 
előkészítése ügyében. — 

Venerabiles fratres et dilectissimi fdiil 
Cum Vos peramanter in Domino exhortor et obse 

cro, ut sanctae Quadragesimae quam Deo auxiliante in-
gressi sumus, tempus acceptabile et d es salutis1) aucto 
cum praecandi studio, aucto cum poenitentiae et abnega-
tionis fervore trat sigere satagatis, iugi memoria et devo-
tione recolentes amarissimam passiouem Domini et Sal-
vatoris Nostri Jesu Christi, avet animus Vestras aeque 
mentes Yestraque cr rda, quemadmodum fidelium, dirigere 
praeparareque ad instantia, quae totus Orbis Catholicus 
agere parat, solemnia devotissimi homagii Jesu Christo 
dulcissimo Redemtori Nostro offerendi. Et re sane vera 
si omnes quotquot sunt catholici fideles, convenit solemne 
illud homagium per totum orbem terrarum uno corde 
celebrare, unaque piissimi amoris summaeque gratitudinis 
eructare Jesu Christo Redempiori Nostro encomia, hoc-
que solemni homagio iniurias ab ingrato, in quo vivimus, 
saeculo Ei illatas compensare, quanto magis istbaec ho-
magii, amoris gratitudinisque solemnia convenit agere 
Sacerdotes, qui praedicant Christum crucifixum,2) qui pro 

1) 2. Cor. 6, 2. 
2) 1. Cor. 1, 23. 

Christo Redemtore legatione funguntur,3) qui ministri 
sunt Christi et dispensatores mysteriorum Dei4) Christi 
Jesu pretiosissimo sanguine partorum. Quare obsecro Vos 
VV. FF. et DD. FF. in Domino, mementote dignitatis 
Vestrae, mementote inenarrabilis doni,5) quo abundantius 
fidelibus et gloriosius ditati estis, et praeparate corda 
Vestra ad illa solemnia cum magno animarum Vestrorum 
fideliumque fructu quo dignius agenda. Oportet itaque 
ante omnia — quemadmodum in prima mea Allocuíioce 
Vos obtestatus sum — spiritu Ecclesiae repletos Vos anima-
tosque esse manereque animatos semper, in omni Vestra 
vita privata, in cunctis grandis Vestri muneris explendis 
partibus. Oportet, ut vigeat in animabus Vestris augea-
turque in dies incorrupta, firma vivaque Ecclesiae fides, 
tenerrimus in Ecclesiam amor; oportet, ut cuncta Eccle-
siae Dei eiusque Capitis mandata, quocunque veniant 
nomine, paratissimo accipiatis et exequamini animo; opor-
tet, ut quodcunque Ecclesia probaverit, probetis, quod-
cumque damnaverit, damnetis sine baesitatione, sine timoré, 
posthabitis omnibus vitae huius commodis, omni contemto 
hominum respectu. Ita Vos sentire, ita Vos animatos 
esse, non modo convenit et decet, sed plane omnino ne-
cesse est, ut digne legatione pro Christo fungamini, 
dignos Vos ministros Christi exhibeatis. Haec est volun-
tas Christi Redemtoris Vestri, qui Ecclesiam sui mini-
sterii constituit in terris Vicariam. 

Hoc animati spiritu resuscitate gratiam, quae est in 
Vobis per impositionem manuum 6) episcopi, quaerite in 
dies virtutum sacerdotalium augmentum, ut in Vobis in 
dies augeatur similitudo Jesu Christi summi et aeterni 
Sacerdotis. Imprimis alte mentibus Vestris, cordibus Ve-
stris imprimite infinitum Jesu Christi in Nos amorem, et 
eius in salvanda Vestra, salvandisque Vestro ministerio 
animabus imitamini exemplum. 

Ad Vos autem VV. FF. et DD. FF., qui in partem 
sollicitudinis meae vocati praecipuam animarum Christi 
Sanguine redemtarum accepistis in grege Dominico curam, 
alia adhuc mea convertitur exhortatio. Oro Vos in Domino 
et exhortor: omne verbo Vestro, opere et exemplo Vestro 
impendite studium, ut fideles eo, quem in adnexis pasto-
ralibus litteris indicabam,*) modo ad solemne illud Christo 
Jesu Redemtori Nostro reddendum homagium sua pie et 
devote praeparent corda. Itaque proxima ab his acceptis 
meis circularibus litteris Dominica, pastorales meas ad 
fideles datas litteras concionis adinstar e sacro ambone 
praelegite eo cum affectu et zelo, quo per Jesu Christi 
Salvatoris gratium repleti estis glorificare Christum, sal-
vare animas Vestris curis créditas. Easdem autem pasto-
rales litteras inter fideles distribuite, in omni charitate et 
sollicitudine eos hortantes, ut easdem relegant, alteque 
episcopi a Spiritu Sancto positi monita cordibus suis im-
primant, iisque, fideli in Jesum Christum Salvatorem 
amore, obsequantur. In hoc autem pio obsequio VV. FF . 
et DD. FF. Vestris hortatibus, Vestris consiliis, Vestra 

3) 2. Cor. 5, 20. 
4) 1. Cor. 4, 1. 
5) 2. Cor. 9, 15. 
«) 2. Tim. 1, 6. 
*) Legközelebb ezt is közöljük. 
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opere et exemplo, prout sancti Vestri muneris ferfc ratio, 
adiutores iis estote. 

Itaque summa cum diligentia, sancta cum industria 
sacros Yestros sermones diebus Dominicis et festis in 
Ecclesia habeudos exarate, et ea, qua ipsi estis in San-
ctae Catholicae Ecclesiae doctrínam firma vivaque fide, 
eo, quo estis in Christum Jesum Salvatorem nostrum, 
inque animas Eiusdem pretiosissimo Sanguine redemtas 
amore, Vestros pronuntiate sermones. Vidpant fideles in 
omni voce Vestra, in omni gestu Yestro, cor Yestrum 
ardens esse7) per Christi doctrinam, quam a Sancta 
Matre Ecclesa annuntiandam accepistis; videant fideles 
charitatem Christi urgere Vos,8) operari eorum salutem. 

In nomine Jesu Salvatoris Nostri Vos, VV. FF. et 
DD. FF., etiam atque etiam peramanter oro, recolite, 
quae Vos in prima mea allocutione9) de Vestro grandi 
praedicandi munere in spiritu Sanctae Matris Ecclesiae 
exequendo impense hortatus sum. Hac autem temporum 
iniquitate, ubi tot catholici nominis homines circa fidem 
naufragaverunt ; 1 0) ubi tot circumferuntur profanae vocum 
novitates, tot cernuntur oppositiones falsi nominis scien-
t iae; 1 1) ubi tot hominum mentes crassa in rebus fidei 
obnubilât ignorantia ; ubi magnum inscientiae bellum1 2) 
geritur contra Christum eiusque Ecclesiam ; ubi fideles tot 
iűter gravissima versantur fidei amitteodae pericula, opor-
tet ut semper dogmata fidei Catholicae explicetis in ser-
monibus Vestris, adiectis apte adhortationibus, quae ad 
morum pertinent doctrinas. 

Qui autem tristes ipsi experimini temporum nostro-
rum aspera et iniqua, quae modo delineabam, adiuncta, 
compertum tenebitis tristissimis his temporibus augeri 
oportere sol lki t im curam, ut fideles notam teneant suara 
catholicam fidem, firmentur in fide, fortesque in fide 
perseverent, Dominum Christum sanctificient in cordibus 
suis, parati semper ad satisfactionem omni poscenti eos 
rationem, de ea, quae in iis est spe, 13) de sua nimirum 
catholica fide, quam constanti tenentes et sequentes animo 
aeternae beatitudinis a Christo Redemtore parta et pro-
rnissa assequentur praemia. Constituo itaque, quod pridem 
desiderans desiderab^m, ut Curatores animarum in omni 
parochiali Ecclesia, et in iis filialibus Ecclesiis, in qui-
bus de ordiue stabili diebus Dominicis ac festis SS. Missae 
Sacrificium celebratur, et a meridie Vesperae vel Litaniae 
servantur, omnibus diebus Dominicis, exceptis Dominicis 
inde a festo Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli usque 
ad festum Assumtionis Beatae Mariae Virginis in Coelum, 
quo tempore gravibus messis laboribus fideles fatigati 
existunt, ante Vesperas et litanias, hora iisdem in ordine 
divino parochiae assignata, per mediam horam Catechis 
mum explicent ea in lingua, qua habentur conciones, 
adferentes ipsum Catechismi librum, praelegentes quae-
stiones et responsa. Inchoentur autem hae Catecheses 

7z Lucae 24, 82. 
8) 2. Cor. 5, 14. 
9) P. 34. sequ. 
10j 1. Tim. 1, 19. 
") 1. Tim. 6, 20. 
12) Sap. 14, '22. 
13) 2. Petr. 3, 15. 

Dominica in Albis. Hanc autem meam dispositionem 
lectis pastoralibus meis litteris annuntiate fidelibus, omni 
zelo et peramanter eos hortando, ut cate^heticae huic 
nstructioni una cum suis domesticis, parvulis et adultis 

assidue et devote intersint. Hi ve.-tri sancti labores quan-
tum gloriae Christo, quantum fidelibus emolumenti pro 
salute aeterna adlaturi sint, non est ut multis efferam. Id 
unum Vos VV. FF. et DD. FF. adtentos reddo, hos 
Vestros labores nonmodo pueris et adolescentibus profu-
turos quam maxime, sed et ipsis adultis, iisque plane 
dupplici ratione ; nam et ipsi fidei catholicae doctrina 
existent sen;per imbuti, et cum prolibus suis, quemad-
modum eos in litteris pastoralibus hortatus sum, repetere 
possunt Catechismum eiusque in Ecclesia accaptam ex-
plicationem. 

Ex amore itaque Jesu Christi Salvatoris Nostri hos 
sanctos labores suscipite, ea, quam tanti momenti causa 
flagitat, diligentia Vos ad explicationem Catechismi prae-
parate, atque d a r a vividaque explicandi ratione tanto 
fungiuiini munere. 

Sed et in scholis indefessam navate instituendis in 
sancta nostra religione parvulis operam. E t oro vos et 
obsecro in Domino Jesu Christo Salvatore nostro, parvulos 
alio quam patriae linguae idiomate utentes tunc demum 
catechismum lingua patria exaratum discere iubete, ubi 
iam charae patriae linguae gnari omnino fuerint; ne suffi-
cienti destituti doctrinae catholicae notitia, indifferentes 
in sua religione vel increduli adolescant, cum maximo suo, 
quoniam propriae salutis aeternae, damno, et cum ingenti 
charae patriae detrimento. Non est, ut haec vobis non 
nesciis multis explicem. Nemo magis desiderat, ut chara 
patria lingua a fidelibus parvulis et adultis addiscatur 
quo diligentius, ideoque volo et mando, ut in scholis 
parvuli assidue in ea instruantur, ea adhibeatur etiam in 
profanis disciplinis tradendis, ast non in re summi 
momenti tum quoad parvulorum aeternam salutem, tum 
quoad prosperitatem patriae, qualis est instructio in 
doctrina catholica. Sed et vigilate et sollicitam adhibete 
curam, ut fideles Vestris crediti curis arceantur a periculis, 
quae illorum fidei imminent, quaeque ut sollicite vitent, 
eos in litteris pastoralibus enixe hortatus sum. Monete 
eos vitare hominum in fide catholica indiiferentium vel 
incredulorum consortia, confortate eos, ut intrepidi in fide 
consistant, si inimicorum Christi et eius Ecclesiae eos 
contigerit audire catholicae fidei adversas doctrinas, 
prolatas in Ecclesiam Catholicam calumnias. Arcete eos a 
veneno malorum scriptorum, sive haec libri sint, sive 
fasciculi, sive ephemerides, arcete eos et verbo et exemplo 
Vestro. Exemplo inquam, nimirum noverint fideles Vos 
nonnisi libros, fasciculos, ephemerides Vobis procurare 
et legere, quae catholicae fidei omnino consona sunt. 
Noverint vos studiosam impendere curam, ut scripta 
catholica propagentur. Lubenti animo Vestra quoad 
selectum bonorum librorum, fasciculorum et ephemeridum 
iuxta mentem Ecclesiae exaratorum, consilia eis impertite. 
Juvate itaque VV. FF. et DD. FF. fideles Vestros, ut 
iugi memoria retinentes mea monita in litteris pastoralibus 
iis ad eorum aeternam salutem in omni mea charitate 
impensa, praeparent corda sua ad solemne homagium 
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Jesu Christo Redemtori quo dignius et fructuosius 
offerendum. Sed et oro Vos, VV. FF. et DD. FF., ut 
etiam Vos iam nunc quotidianis, quas populo fideli 
commendabam, devotionibus Jesu Christo Redemtori Nostro 
offeratis Vestrum homagium et amoris gratitudinisque 
piissimos affectus. 

Crescite vero in gratia et in cognitione Domini 
Nostri et Salvatoris Jesu Christi. Ipsi gloria et nunc et 
in diem aeternitatis. Amen.14) 

Albae-Kegiae, die 5. Mártii 1899. 
Philippus m. p. 

eppus. 

KATII. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
A Budapesti Katholikus Kör közgyűlése. 

Ifj. Zichy János gróf e's Pintér Kálmán alelnökök, 
valamint Gyürky Ödön titkár elhelyezkedvén az elnöki 
asztalnál. 

Pintér Kálmán egyházi alelnök bejelentette a köz 
gyűlésnek, hogy Esterházy Miklós Móricz gróf elnököt 
elháríthatatlan akadályok távol tartván, ifj, Zichy János 
gróf világi alelnököt kérte fel a közgyűlés megnyitására, 
mit a nemes gróf ur a következő beszéddel teljesített. 

Tisztelt közgyűlés ! 
Örömmel üdvözlöm a Katholikus Kör tagjait a mai 

napon, midőn első alkalmam nyilik alelnöki tisztemből 
kifolyólag az elnök ur ő méltósága akadályoztatása foly-
tán e széket elfoglalni. 

Örömömre szolgál ez t. közgyűlés különösen azért, 
mert ez alkalommal valóban kifejezést adhatunk azon 
tény feletti megelégedésünknek, hogy a katholikus egy-
leti ügy a közelmúltban hazánkban tényleg a legnagyobb 
mérvben fejlődött. 

A folyvást szaporodó katholikus egyletek a katho-
likus egyesületek a múltévben történt szövetkezése, mind 
azt bizonyítják, hogy hazánkban végre tényleg felébredt 
és föltámadt a katholikus öntudat, tudatára ébredt a 
katholikus közönség összetartozandóságának, összetartásá-
ban rejlő óriási és jótékony társadalmi erejének, mely 
hivatva van sok mulasztást pótolni, sok hibát javítani, 
sok sebet gyógyítani. 

En ez alkalommal nem akarok rekriminácziókkal 
élni, nem akarok visszaemlékezni mindazokra a sérel-
mekre, melyek a katholikus társadalmat és a katholikus 
egyházat a múltban érték s a melyeknek természetes és 
jótékony folyománya lett, a katholikus társadalom szunv-
nyadó erőinek életre ébredése. 

De t. közgyűlés, ez nemcsak mint tény örvendetes, 
de kiválóképpen nagy fontosságú azon szempontból, hogy 
ez utat egyenget, irányt jelel egy nagyobb, egy mara-
dandóbb akczióra, melynek eredményei kiszámíthatatlan 
értékűek lehetnek magára társadalmunkra. 

Az egész művelt világ minden országainak uralkodó 
társadalmai, fájdalom, ma nélkülözik a vallási elemet, 

u ) 2. Petr. 8. 18. : ' ' : 

nélkülözik tehát azt az erkölcsi tartalmat is, mit csak a 
hitélet nyújthat. 

Maga a történelem, a szocziális mozgalmak és for-
radalmak tanúságai régóta bebizonyították azt, hogy a 
tömegekben tiszta erkölcsösség és pozitív hit nincsen. 

Az az argumentum, t. közgyűlés, melyet annyiszor 
oda dobnak elénk, hogy ugyanis a történelem bizonysága 
szerint gyakran az egyházi társadalmakban voltak a leg-
nagyobb erkölcstelenségek felhalmozva, mitsem von le 
állításom értékéből, azért, mert éppen ezen egyházi tár-
sadalmaknak rombadőlése bizonyítja első sorban, hogy 
vagy maguk e társadalmak sem állottak tnár akkor a 
pozitív hit talapzatán, amikor a vallás bástyái közé be-
bocsájtották az erkölcstelenséget, vagy a mint az erkölcs-
telenség oda befészkelte magát, ledőltek maguktól a po-
zitív hit sánczai és velük együtt elveszett maga az a 
társadalom. 

Már pedig t. uraim, tiszta erkölcsökre van szükség 
minden téren, mert különben elveszünk, ezt pedig az 
örök szép és jó ingatag fogalmai, melyekre most annyi-
szor hivatkozunk, sem megteremteni, sem fentartani nem 
képesek. 

Hiszen látjuk t. közgyűlés, hogy ezen fogalmak ma 
már nemcsak formát, hanem lényeget is cseréltek, ma 
szépnek tekintenek olyanokat, mitől azelőtt undorral 
fordult el az esthetika, jónak mondanak olyanokat, mik 
az abszolút erkölcs értelmében elítélendők. 

A társadalmak amint elhagyják a pozitív hitünk alapját, 
kell, hogy más alapzatra helyezkedjenek, mely azonban 
sohasem lehet állandó azért, mert e világon nincsen 
állandó és változatlan csak egy, az Isten és egyházának 
a katholikus egyháznak tana, melynek örökké változha-
tatlan dogmáin a pokol kapui sem vehetnek erőt. 

A pogány miveltség legmagasztosabb erkölcsi tanai 
is azok voltak, melyek leginkább megközelítették a keresz-
ténység erkölcsi tanainak nívóját, de bármily magasztosak 
is voltak azok, pozitív bázis hijján végre mégia elenyész-
tek, hogy helyet adjanak a keresztény erkölcsöknek, 
melyek a kálvárián a keresztfa tövében születtek meg. 

Hiába igjekszik, tehát elpuhult szibarita korunk 
magát emanczipálni a keresztény erkölcsi felfogástól, 
hiába igyekszik megnyugtatni beteges lelkiismeretét azzal, 
hogy ő azért mégis a szép és jó örök törvényeit veszi 
zsinórmértékül, ez mind hiába van, t. közgyűlés, a deka-
dencziában benne van a modern társadalom és rohan lefelé 
szédületes gyorsasággal magával azon eszményképekkel 
együtt, melyeket az ó-kori pogány bálványok templomai-
nak romjai alul ásott ki saját S7ámára. 

A társadalmakat tehát — és ez meggyőződésem, 
melynek már nem egy alkalommal adtam kifejezést — 
csak is a keresztény erkölcsök menthetik meg az enyé-
szettől, és ez az, t. közgyűlés, amiért én minden mozgal-
mat, minden törekvést, minden intézményt, mely a ke-
resztény erkölcsösség ápolását, a keresztény erkölcsök 
terjesztését, a hitélet ébrentartását czélozza, szivem mé-
lyéből üdvözlök, lelkemnek egész melegével, meggyőződé-
sem egész hevével támogatok. 

De t. közgyűlés, honnan van az, hogy katholikus 
társadalmunk egy része, mely úgyszólván tele tüdővel 
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szívja magába a czivilizáczió minden vívmányát, mely a 
tudományok mivelése, a szép művészetek kultusza iránt 
oly nagy érdeklődést és fogékonyságot tanusit, mégis oly 
érzéketlenséggel, oly közömbösséggel viseltetik a pozitiv 
hit mint tudomány iránt is, másik része pedig pláne ha-
tározott ellenszenvet tanusit a katholikus egyház ellen? 

Hát t. közgyűlés, én az első jelenségnek okát hatá-
rozottan a műveltség hiányában keresem és találom fel. 

Nézzünk csak katholikus közönségünkre és figyeljük 
meg, hánynak van helyes fogalma, tudomása hitünk ta-
nairól, dogmáiról, egyházunk szervezetéről, történelméről, 
jogáról. Hiszen a művelt körökben, sőt a tudományos 
világ rétegeiben is alig tudnak mindezekről. Pedig t. 
közgyűlés, én ebben határozottan a műveltség egy igen 
nagy hiányát konstatálom. 

Mily zavarosak, kérem, a katholikusok körében a 
házasságról alkotott fogalmak, mennyire nincsenek tájé-
kozva a papság üzelmeiről, az egyház hierarchiájáról. 

Pedig ha ez nem volna igy, hány kérdés oldatott 
volna meg másként, a társadalmi és állami életben, hogy 
csak egy példát említsek, a katholikus autonomia kérdé-
sének megoldása iránt nem is lehetnének nézeteltérések. 

Azok a történelmi hazugságok pedig, melyek az 
egyház tekintélyének lerombolására költettek és költetnek, 
alig találtak volna és találnának hitelre, ba a vallásos mű-
veltség nem lenne már régi idő óta harmadrendű kérdés. 

Pedig én, tisztelt uraim, nem tarthatom művelt 
embernek azt a katholikust, aki hit és erkölcs dolgában 
tudatlan ; és bármennyire is tudós legyen akárki, mindig 
egyoldalú marad előttem, ha vallásának tanait nem 
ismeri. 

A második jelenségnek okát, annak u. i. hogy a 
társadalom egy nagy része ellenszenvvel viseltetik a ka-
tholikus egyház iránt — én a materializmus terjedésében 
és az erkölcsök ezzel kapcsolatos elvadulásában keresem. 

Nem akarok itt bizonyos titkos társulatok működésé-
ről, elveiről, befolyásáról értekezni, nem keresem, hogy 
honnan ered a materializmus oly rohamos terjedése és 
hova irányul, de természetesnek tartom, t. közgyűlés, 
hogy egy ember, kinek szive telve van érzéki vágyakkal, 
kinek összes ambicziója a meggazdagodás és a jólét, az 
örökös szemrehányást fog találni az egyház azon taná-
ban, mely a szegénység kultuszát hirdeti, vagy azon fel-
fogásban, mely a tisztaságot az erkölcsök koronájának 
mondja. 

Az emberi gőgnek legnagyobb ellentéte a keresztény 
alázatosság, az anyagelviség pedig a keresztény érte-
lemben vett szegénység. 

Ez az ellentét képezi okát, meggyőződésem szerint 
a társadalom nagy része azon gyűlöletének, melylyel a 
katholikus egyház mint intézmény ellen tör. 

A gőgös élvhajhászó ember pedig még tovább megy, 
az úgynevezett felvilágosodottság utján, tagad minden 
isteni tekintélyt, kigúnyol minden dogmát és gyűlöli azt 
az élő örökös szemrehányást, melyet önerejéből meg-
semmisíteni nem tud : az Isten egyházát. 

Nem tagadjuk t. uraim, ez fájdalom így volt, így 
van és így lesz mindaddig, míg egy oly ember is létezik 

itt a földön, mely létokát és létczélját magában keresi és 
találja fel. 

Különös t. közgyűlés, hogy oly időben, a midőn 
mindenkinek szive áradozik a hazaszeretettől, hogy midőn 
a hazaárulás méltán főbenjáró bűnnek tekintetik, akkor 
vallását elhagyni, hitét megtagadni, vallástalannak lenni, 
egyházhoz felekezethez nem tartozni — természetes. 

Mintha az emberi léleknek nem volna hazája, mintha 
csak azért léteznék a sziv, hogy egy szenvedés teljes élet 
után eltemetve, porrá váljon és vele együtt örökké ele-
nyészszenek mindazon érzelmek a lélek életének mindazon 
nyilvánulásai, melyek az embernek megadták isteni jellegét. 

De t. közgyűlés, nem akarok oly messze elkalandozni 
okoskodásom fonalán és visszatérek oda honnan kiindultam. 

A mondottak folytán is mindnyájunk örömére szol-
gálhat tehát a katholikus hitélet fellendülése e hazában, 
különösen jelen korunkban, mely határozottan materialisz-
tikus ; a fellendülés eredménye első sorban azon katho-
likus egyletek intenziv működésének, melyet a katho-
likus társadalom ébredését provokálták s melyekhez első 
sorban a Budapesti Katholikus Kör is tartozik. Ez azon-
ban csak akkor lehet eredménydus, akkor lehet czélszerü, 
ha menten minden politikai vonatkozástól, mint társadalmi 
mozgalom fejti ki jótékony hatását. 

Ápoljuk tehát a társadalmi köröket és a tagok lelki 
életet is ezen társadalmi körökben, akkor nem fog kima-
radni az erkölcsi haszon, mely abban áll, hogy mig az 
ily körök jótékonyan hatnak a tagokra, addig a tagok 
lelki művelődésük, folytán hasznosabb és értékésebb ténye-
zőivé lesznek magának a társadalomnak. 

Ezt a czélt óhajt juk mi is elérni, ezt kivánom én 
is szivem egész melegével, midőn a közgyűlést ezennel 
megnyitottnak nyilvánítom. (Hasszantartó taps és éljenzés.) 

E beszéd hatása alatt Pintér Kálmán egyházi alelnök 
indítványozta, hogy a remek megnyitó beszédet ne csak 
jegyzőkönyvben örökítsék meg, hanem a jövő évi értesí-
tőben ki is nyomassák. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Szapáry István grófot 
és Várossy Gyula pápai praelátust kérte fel a közgyűlés. 

Az ország első katholikus köre ez alkalommal sem 
feledkezett meg egyházunk fejéről, akit, valamint Vaszary 
Kolos bíboros herczegprimást is, táviratilag üdvözöltek. 
A pápához küldött távirat igy szól : 

Eimentissimo ac Reverendissimo Domino Cardinali 
Rampolla, Status Secretario. Róma. 

Sodales Circuli Catholici Budapestiniensis, ad con-
ventum communem demini anni fréquentes in unum 
congregati, cum pro valetudine Summi Pontificis plenius 
recuperanda precibus ad Deum ardentissimis accedunt, 
simul Beatissimo Patri filiali obsequio intimaeque pie-
tatis zelo salutem plurimam dicunt, et porro prose-
quendae functioni scciorum Circuli Catholici Eiusdem 
apostolicam benedictionem devotissime implorant. 

Comes Joannes Zicliy junior, vice 
praeses et conventus praeses, P^ 
Colomanus Pintér, vicepraesidens, 
Scholis Piis. 



RELIGIO. 183-

A hercz^gprimást a következő távirattal üdvözölték : 
Főmagasságű Vaszary Kolos bibornok 

herczegprimás Urnák, 
A Budapesti Kath. Kör tizedik rendes kö?gyülésén 

mély hódolattal üdvözli Eminencziádat és a kör további 
működésére főpásztori áldását esdve kéri. 

Ifi- 9róf Zichy János, 
a közgyűlés elnöke. 
Pintér Kálmán, 

alelnök. 
Ugyancsak táviratilag üdvözölte a közgyűlés a kör 

távollevő elnökét, Esterházy Miklós Móricz grófot, vala-
mint Wenckheim Frigyes gróf tiszteletbeli elnököt is. A 
jelenlevő Zichy Nándort zajos éljenzés közben élő szóval 
üdvözölte Pintér Kálmán alelnök. 

Az igazgató választmány kiigazítása következett ez-
után. A szavazás megejtését a folyó ügyek elintézése 
követte. A közgyűlés a titkár, a pénztáros és a szám-
viszgáló-bizottság jelentését egyhangúlag tudomásul vette 
s a pénztárosnak megadta a felmentvényt. 

Pintér Kálmán azon indítványa, hogy az ezentúl 
belépő tagok 10 forint tagságdijat s 2 forint beiratás1 

dijat fizessenek, osztatlan tetszéssel találkozott, valamint 
az is, hogy Benke Gyulának, aki nyolcz évig volt fárad-
hatatlan tagja a számvizsgáló-bizottságnak, leköszönése 
alkalmából jegyzőkönyvi köszönetet szavazzon a köz-
gyűlés. 

A választás eredményének kihirdetésére került 
ezután a sor. 

Rendes tagok lettek: Gsiky József, Csillag Gyula dr, 
Dedek Crescens Lajos, egresi Nagy László, Geiszler Arthur, 
Hets Béla dr, Hirsch István, Hortoványi József dr, Hör-
váth Pius, Kaldrovits Géza dr, Kisfaludy Á. Béla dr, 
Kiss János dr, Kiss Ignácz, Kremmer Antal, ifj. Luczen-
bacher Pál, Margalits Ede dr., Móczár Gyula, Nessi Ernő, 
Noseda Károly, Nóvák Lajos, Piláthy Nándor, Ruschek 
Antal, Schnegon Károly, Szent-Ivány Zoltán, Tély József, 
Várady Árpád dr, Vay Kázmér, Vélics Antal dr, Vörös 
Kálmán, Zalán Lipót János. 

Póttagok : Erdősy Károly, győri Farkas Géza, Geyer 
József dr, Glattfelder Gyula dr, Hanauer Jenő, Kléh 
László dr. 

A közgyűlést, mely a vezetőség lelkes éljenzésével 
ért véget, társasvacsora követte. 

A vacsora folyamán Pintér Kálmán, Zichy János 
gróf nevében a kör tagjait éltette, Kisfaludy Á. Béla, a 
Szent-István-Társulat alelnöke Pintér Kálmánt és a kath. 
kört, Mócsy Antal ünnepelte Zichy János grófot s annak 
ma tartott nagyszabású beszédjét és Major Ferencz or-
szággyűlési képviselő a körnek nagyérdemű titkárát, 
Gyürky Ödön drt. 

A Szent-István-Társulat 1899. évi márczius hó 
23-án délután 4 órakor Budapesten, Szentkirályi-utcza 
28. sz. a. választmányi gyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Az 
1899. évi költségvetés. Fedezet költségvetés 1899. évre. 
1. Pénztári maradvány 926 fr t 87 kr. 2. Tagdijak 1899-re 
10000 frt. 3. Tagdíjhátralékok 3000 frt. 4. Kamatok 
3260 frt. 5. Könyvek és szentképek eladása 145000 frt. 

6. Előfizetések és hirdetések 2600 frt. 7. Kath. Egyházi 
Zeneközlöny 600 frt. 8. Hagyományok és alapítványok. 
Összesen 171386 frt 87 kr. — Szükséglet. 1. Személyzeti 
járandóság 20580 frt 66 kr. 2. Iskolai és irodalmi kiad-
ványok : a) Nyomdai kiadások (1898. évi számlák) 33514 
frt 35 kr. b) Szerkesztői és irói dijak 11000 frt. c) Könyv-
kötők 28000 ft. d) Uj tankönyvek után pályázat, szerzői stb. 
dijak 6000 frt. 3. Az oklevéltárra megajánlott összeg 1000 frt. 
4. Bizományi könyvek ntán 22000 frt. 5. Ügynökségi 
kiadás 6000 frt. 6. Igazgatósági kiadás 200 frt. 7. Könyvtár 
(az uj berendezés költségei nékül) 500 frt . 8. Adó 2288 
frt 87 kr. 9. Házbér raktárak után. 10 Ügyleti kiadások 
2800 frt. 11. Világítás és vízvezetékek 290 frt. 12. Rajzok 
és clichék 4000 frt. 13. Különfélék 1000 frt. 14. Postabélyeg 
a Kath. Szemle, Népnevelő expeditiójához 5000 frt . 15. Az 
alapító tőkéhez teendő 1101 fr t 80 kr. 16. A Szentírási 
alaphoz 372 frt. 17. Társulati ügynöknek az évi jövedelem 
V4°/o (vál. hat. 1896. jan. 30.) 312 frt 75 kr. 18. A posta-
takarékpénztár cheque-forgalmában kezelési dij 300 frt. 
19. Zeneközlöny szerkesztése és bélyeg Házbér a Társulat 
által elfoglalt hivatalos helyiségek után 4000 frt. Összesen 
150610 frt 43 kr. 2. Folyó ügyek. A gazdasági-bizottság 
1899. márczius hó 17-iki üléséből. Hummer Nándor titkár. 

IRODALOM. 
= Előfizetési felhivás. Mayer Béla v. bosoni püs-

pök és kalocsai kanonok, — kit a közönség eddig szent-
beszédeiből és azokból a méltán feltűnést keltő tanügyi 
értekezéseiből ismer, melyekben mint a kalocsa-bácsi 
érsekmegye főtanfelügyelője az elemi oktatás igazi reform-
ját katholikus részről először rajzolta meg, — a mult évi 
adventben négy szabad előadást tartott a spiritizmusról. 

Ez előadásokat óriási közönség hallgatta a leg-
nagyobb érdeklődéssel. Mi annak a divatos szellemidézés-
nek lényege, mivolta ? Mit mond a divatos szellemidézés-
ről a tudomány ? Hogy itél felőle a keresztény felfogás ? 
Mit szól hozzá — mert nincs oka kitérni előle — a 
krisztusi vallás letéteményese, az egyház ? Erre várták a 
választ Mayer püspök hallgatói ; de nemcsak ők, hanem 
— az ország több részéből nyert értesítés alapján mond-
hatjuk, — a hazai közönség azon része is, mely az intelli-
genczia körében világszerte egyre terjedő spiritizmus 
ügyét érthető érdeklődéssel kiséri. 

A püspök űr szives volt e rendkívül érdekes előadá-
sokat alulírott kiadónak önkénj t odaajándékozni s ezzel 
a jogot is megadni, hogy azokat tetszése szerint sajtó 
utján a nagy nyilvánosság elé bocsáthassa. 

A 4 előadás czimei : 
a) A spiritizmus (szellemidézés) történetének rövid 

vázlata. 
b) A spiritismus történetének folytatása, a spiritisticus 

médiumok és mutatványaik. 
c) A spiritizmus mint vallás, tanai és viszonya a 

kereszténységhez. 
d) A spiritizmus a tudomány és a keresztény kath. 

fölfogás ítélőszéke előtt. 
Az egész mű, mely 9—10 nyomtatott ívre terjed, 
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márczius hó végén hagyja el a sajtót a következő 
czimen : 

A spiritizmus ker. kath. megvilágításban. 
A mű ára 60 kr., diszes vászonkötésben 1 frt. Kalo-

csán (Pest megye), 1899. febr. hóban. Tisztelettel Jurcsó 
Antal mint kiadó-tulajdonos. 

— Szent-Gellért ifjúsági hitszónoklati folyóirat 
(Mázy Engelbert dr, Ssinek Izidor dr szerkesztésében) 
8. füzete a következő változatos tartalommal jelent meg : 
1. Húsvét után I. vasárnapra : A keresztségi fogadás meg-
újítása. Hózsa Vitái, esztergomi főgymnásiumi tanártól. 
2. Húsvét után II. vasárnapra: Az anyaszentegyházról. 
Maszlagliy Xav. Ferencz, prépost, esztergomi kanoktól. — 
3. Húsvét után III. vasárnapra: Csak a keresztény vallás-
ban találhatjuk meg lelkünk nyugalmát. Acsay Ferencz, 
győri főgymnásiumi igazgatótól. — 4. Szent József oltal-
mának ünnepére : A názárethi szent család és az ifjúság. 
Lövárdi Alajos bakony kopányi lelkésztől. — 5. Húsvét 
után IV. vasárnapra: Legyetek igazmondók! Markovics 
Bálint, egri főgymnásiumi tanártól. — 6. Lelkigyakorlatok 
öt szent beszédben : Hajdú Tibor dr pannonhalmi theolo-
giai tanártól: — V. A keresztényélet alapelvei. — 7. Lelki-
gyakorlatok alsóbb osztályúak számára. Vázlatosan kidol-
gozva. Mórocz Emilián, pannonhalmi novicziusmestertől ; 
I. Az Oiajfák-hegyén. II Jézus elfogatása és megostoroz-
tatása. III. Jézusnak tövissel koronáztatása és halálra itél-
tetése. IV. Fel a Golgotára ! V. Beteljesedett. 

V E G Y E S E K . 
*** Rómából jött tudósításunk szerint, szentséges 

atyánknak testileg más baja nincs mint az öregség. Testi 
erejéhez képest lelkileg túlélénk s ezt a túlélénkségét 
kell az orvosok tanácsának és környezete befolyásának 
mérsékelni. Egyébiránt a hivatalos teendők végzését 
zavartalanul folytatja, magánkihallgatásokat ad. Két 
kezelő orvosa hogylétével meg van elégedve. Az alarmirozó 
hirek túlzottak. 

— Az Országos Pázmány-Egyesület tagjai ezidén 
ft. Tomc&ányi Lajos S. J . konferencziáit hallgatják meg, 
melyeket a nevezett tudós Jézus-társaságbeli atya kedden 
d. u. 5 órakor tart a böjti idő alatt Jézus sz. Szive tem-
plomában. Az 0 . P. E. Isten igéje hirdetésének szorgal-
mas és lelkiismeretes hallgatásával példát akar adni. A 
ki az egyházat nem hallgatja, hiába mondja, hogy „jó 
katholikus." 

— Ugrón Gábor szilágy-somlyói beszéde a végén 
csattan legnagyobbat. Kimondja ott és sokféleképp va-
riálja, hogy életrevaló nép csak vallásos nép lehet, mert 
önmegtagadásra és önfeláldozásra tanítani és szoktatni 
hathatósan csak a vallásosság, csak az isteni félelem 
képes az embereket. Ugronnak erős és finom érzéke van 
a nemzeti nagyság főtényezője iránt. 

— Nagy temetés volt Budapesten tegnapelőtt. 
Csemegi Károlyt temették, a magyar jogászvilág büszke-
ségét, kit a „B. H." egyik jogtudósa megtett a „magyar 
ogászvilág egyik legtündöklőbb napjáénak, kihez fogha-

tónak a czikkiró csak Verbőczyt tartja. Az elhunyt jog-

tudós eszének és tudományának nagyságához kétség nem 
fér. De reánk halálának körülményei közt nem ez teszi a 
főhatást, hanem az, a mit a gyászjelentés mond, hogy a 
boldogult „a haldoklók szentségeinek ajtatos fölvétele 
után az Urban hunyt el." Rengeteg jogtudományában 
volt valami hiány, az Ur Istenhez, a jog forrásához való 
viszonyának tisztázatlansága, homályossága. Kitűnt az a 
bűntetőtörvény parlamentáris tárgyalásakor. A nagy jog-
tudós azóta bizonyára sokat tanult. A jog Istenhez való 
viszonya is bizonyára világosabb lett előtte. Halála végre 
egész világossá tette ezt a viszonyt: az „Urban húnyt 
el." R. i. p. 

— Nevezetes esemény Budapest hitéletében a 
kőbányai uj templom megáldása. Jellemző, hogy püspöki 
fölszentelésben nem részesülhetett, mert az oltárkövek 
hibásan készültek. Ez a körülmény furcsa világot vett e 
templom építésének történetére. A benedikcziót Kanovics 
Béla apát-esperes, józsefvárosi plébános tegnap végezte. 
Budapest egyik népes külvárosának végre megfelelő tem-
ploma van. 

— Gyémántmiséjét mutatta be az Urnák a leleszi 
prém. konvent főnöke, ft. Szalánczy István f. hó 19-én, 
az egész vidék nagy ünneplése közben. Előtte való napon 
a rendház nevében ft. dr Kussinszky Arnold üdvözölte lelke-
sen a jubiláris férfiút. Ad multos annos ! 

— Katholikus világtörténetíró halála. Az egész 
világot bejárta Weisz ker. János dr hirnevé, a ki ritka 
szép, igaz és kimerítő „Világtörténelmet" irt, mely három 
kiadásban jelent meg és 22 kötetre szaporodott fel három 
évtized alatt. Ez a nagy történettudós nincs többé, márcz. 
9-én meghalt Gréczben, végelgyengülésben. Született 
1820. jul. 17-én parasztszülőktől. Atyja korán elhalt s a 
fiú egészen saját erejére volt utalva. Kitűnő tanuló volt. 
Egyetemet végzett Freiburgban, Tubingában, Heidelberg-
ben, Münchenben, mindenütt bőven és szorgalmasan 
hallgatva a filozófiai szakok mellett theologiát s a többi 
közt hallgatta Hugót, Hirschert, Wetzert, Staudenmayert 
Freiburgban, Heteiét, Kuhnt Tubingában, Döllingert, 
Görrest Münchenben. Ez az alapos theologiai tanulmány 
tette őt katholikus világtörténetiróvá. 

f Gyászhir. A szombathelyi egyházmegye egyik 
jeles papját vesztette el Major János kőszegi apát, espe-
res-plebánosban, a ki az Ur Jézus szentséges Szivének 
Magyarországban legszebb templomot épített. 1840. decz. 
27-én született. F. hó 19-én temették. R. i. p. 

— Kényes feladatát avval a fényes küldöttséggel 
szemben, mely Széli Kálmán ministerelnököt szűkebb ha-
zája, Vasvármegye nevében üdvözölte, s a melynek köré-
ben világi és szerzetes papok is szerepeltek, laptársunk a 
„Szombath. Újság" fenyes leczkéztetéssel fényesen ol-
dotta meg. 

— Széli Kálmán ministerelnöknek egyik legnagyobb 
tette az, hogy tudtára adta az országnak, hogy a magyarnak 
nem illik annyit hajlongani, amennyi hajlongás az utóbbi 
évtizedek alatt szokásba jött. 

Kiadótulajdonos iis felelős srerkesztő: Breznay Béla, bittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. IS? 9 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnóvelde-utcza 8 sz.) 



1 Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

{ gzerdán és szombaton. 
j Előfizetési dij : 
I félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
! Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
! ^L, Bajza-utcza 14. sz., 
I hova a lap szellemi 
j 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 NYOLOZA 

Budapesten, márczius 25. 24. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 
D I K É V F O L Y A M . 

sz. I. Félév. 1899. 

Előfizethetni 
minden 

kii-, postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, es Nagy Sándor 

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
acllabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmek és Tanulmányok. Ec incarnatus e s t . . . — Nagyheti kronostikonok. — Egyházi Tudósítások. E s z t e r g o m ; 
Javaslat a százados ünnepre vonatkozólag. — S z é k e s f e j é r v á r : Nagyböjti főp. levél a hívekhez. — A kongrua-bizottság legutóbbi 

ülése. Kath. Nevelés- és Tanitásügy. — Vegyesek. 

Et incarnatus est 
Üdvözlégy Jesse szép virága! malaszttal tel-

jes, Ur van te veled . . . 
Názárethnek egyik szerény lakóházában, 

mely jelen időben is teljes épségben feltalálható 
Lorettó boldog városkájában, sok idők előtt, 
imádságba elmerülve elmélkedett egy szende 
Szűz, e világnak egykoron bekövetkezendő vált-
ságáról. Az ár ta t lanság himporával bor í to t t szűzi 
arczát gyengéd pir lepi el, mivel csendes magá-
nyát lá t ja megzavartatni egy if jú jöttével, ki őt 
szivélyesen üdvözli és aztán bátorít ja, mondván: 
Ne félj Mária ! kegyelmet találtál az Ur előtt, ime 
méhedben fogansz és fiat szülsz, ki leszen a világ 
váltsága . . . Mikép leszen ez, holott férfiút nem 
ismerek? A magasságbelinek ereje megárnyékoz 
téged ; és azért a Szent is, ki tőlek születik, Isten 
Fiának fog hivatni . . . Íme az Ur szolgálóleánya, 
legyen nekem a te igéd szerint, — és az Ige meg-
testesült. 

Imádandó csoda: Urunk megtestesülése; ez 
isteni akaratba való alázatos beleegyezés, ime 
mit eredményezett, a boldogságos Szűz részéről. 
Évenkint e napon márczius 25-én szenteljük em-
lékét ama jelentős szavaknak: legyeii nekem a te 
igéd szerinti 

Buzgó őseink, kik mindenha kiváló tiszte-
lettel illették a sz. Szüzet, kinek dicséretére 
ünnepeket szenteltek, nem elégedtek meg az 

anyaszentegyház által az Isten anyja tiszte-
letére rendelt ünnepek czimezésével, ők maguk 
melléknevezettel lá t ták el azokat. A mai ünne-
pet Gyümölcsoltó B. Asszony ünnepének nevez-
ték. A tavasz elérkeztével, a fák oltásának ideje-
kor, amikor téli dermedtségét a föld magáról 
levetni igyekszik, hogy a tavasz hirnöke az alá-
zatos ibolya ú t a t tör jön felületén és kellemes 
illatával áraszsza el a levegőt; amikor a fák 
rügyei majdnem kipa t tanva jelzik, hogy i t t az 
idő, melyben a vad csemetékbe ol tot t nemes 
galyak egykoron bő gyümölcscsel kecsegtetik a 
fáradozó kertész szorgalmas igyekezetét: akko-
ron mi is ünnepet szentelünk ama isteni elha-
tározás emlékére, hogy az emberi testbe o l ta to t t 
az isteni természet. A két természet , isteni és 
emberi, egy isteni személybe egyesülve, eszkö-
zölte az emberinem megváltását. 

Az anyaszentegyház oly rendkivüli fontos-
ságot tulajdonít e fenséges t i toknak, hogy nem-
csak évenkénti ünneppel, de folytonos éber 
emlékezetbe való tar tással akar ja hiveit figyel-
meztetni t. i. a naponkénti háromszori harango-
zással, hogy imáink, buzgó fohászaink által rójjuk 
le a hála adóját, kegyes Gondviselőnknek ily 
csodás és üdvünket illető intézkedése iránt. Azért 
ir a nagynevű Lonovics is szépen ez ünnepről : 
„Méltó tehát, hogy egész életünk ezen isteni 
jótétemény meghálálására legyen szentelve." Sz. 

24 
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Ambrus pedig mintegy látva a szűzi alázatossá-
got Máriában, ily nagy kitüntetéssel szemben, 
felkiált : 

Disce virginem moribus, disce virginem vere-
cundia, disce oraculo, disce mysterio ! 

Ha nem esnék Urunk megtestesülésének 
ünnepe rendesen a bojt szomorú napjaira, kiváló 
fénynyel kellene azt megünnepelnünk. Igy azon-
ban csak szivben emlékezünk vissza a nagy 
t i tokra, a külső dísz homályt nyer a szenvedés 
napjaitól. Ez évben a fájdalmas Szűz ünnepe 
után közvetlenül üljük emlékét ama magasztos 
és örvendetes üzenetnek: hogy az Isten Fia 
megtestesült! A fájdalom ölelkezik az örömmel, 
mint ahogyan a b. Szűz élete is volt. Ha egy 
kevéssé megvigasztalódott az isten-anyai méltó-
ságon, nemsokára bőven ki ju tot t neki a fájdalom 
tengeréből. Ott talállak óh Szűz Anya, fájdalom 
közt bágyadozva. De azért így is légy üdvözölve 
óh Mária! Te vagy szomorúságunk vigasza, óh 
fájdalmas Anya! Istennek pedig legyen dicsőség 
és hála, a megtestesülésért ! Breth Gyula. 

Nagyheti kronostikonok. 
Autonomia 

ClrCYMDablt te sCVto : LeX, reX, atqVe — 
Veritas elVs. (Ps. 90.) 

Oremus. 
In agónia proLIXe orabat, et faCtVs est el 
sVDor, slCVt gVttae sangVInls, CVrrentls 

In terraM. (Lucae 22, 43.) 

Fons gratiarum. 
LanCea LatVs elVs MILes aDaperVIt fortls, 

ContlnVo Vt Venlat sangVIs et aqVa t ibi . (Joann. 19,34.) 

Leszerelő Messiás. 
In paCe faCtVs est LoCVs elVs, et In Slon 

habltatlo elVs . NotVs In I V D a e a . . . VerVs M. (Ps. 75.) 

O CrVX aVe, aVe spes VnICa, hoC passlonls teMpore. 
L V . . . DIer. (Vexilla regis prodeunt.) 

Ungvár, márcz. 14. 1899. 

EGYHÁZI TUBQSÎTÂSQ&. . 

Esztergom. A X I X . század végén s a XX. század 
hajnalán Üdvözítőnk Jézus Krisztus és szentséges földi 
helytartója iránt nyilvánítandó ünnepélyes hódolat ügyében 
kinevezett esztergom-főegyházmegyei ötvenes bizottságnak 

javaslata. (Folytatás.) — 
V. 

Zarándoklatok Rómába és Mária-Czellbe. 
Ne mondja senki, hogy a zarándoklás ideje lejárt, 

hogy a hitvallásnak ezen nyilvánulása nem felel meg 
többé a század szellemének. 

A zarándoklás lemondás; és ámbár tagadhatatlan, 
hogy az önzés jelen korának nem erénye a lemondás: 
bizonyos az is, hogy ezen erény gyakorlására talán egy 
kor társadalmának sem volt oly nagy szüksége, mint a 
jelennek. 

Mivel pedig az ájtatosság ott gyulád lángra leg-
hamarább, hol szembetűnők a kegyelmek ; örömmel zarán-
dokoltak már őseink is azon szent helyekre, hol ezrek és 
milliók bizalma egyesülvén, a megostromolt égből bőven 
hull alá az isteni kegyelemnek harmata. 

Hogy azonban a zarándoklás valóban a hitélet emel-
tyűje legyen s abból a modern hitetlenség a vallás ellen 
fegyvert ne kovácsolhasson — ő eminencziáját, kegyelmes 
érsekünket alázattal kérjük, hogy tekintettel a zarándok-
lat rendezése terén nálunk tapasztalt visszaélésekre, ezen 
szent ügyet, ennek egyszersmindenkorra való rendezése 
czéljából a püspöki konferenczia e!é terjeszteni méltóz-
tassék azon indítvány kíséretében, hogy a kérdés megol-
dásának leghelyesebb módja : a központi szervezés. 

Nevezzen ki ő emenencziája a püspöki kar hozzá-
járulásával egy zarándoklat rendező-bizottságot, amelynek 
székhelye Budapest, tagjai : egy főrendező, egy pénztáros 
és egy ellenőr és végül a dolog természeténél fogva tagja 
lenne a bizottságnak minden egyházmegyének érseki, 
illetve püspöki titkára. Ezen bizottság folyton érintkezés-
ben álljon az egyházmegyei hatóságokkal, a kegyelem-
helyeknek egyházi őreivel — a teljes felelőséggel gyako-
rolja a zarándoklat rendezésnek kizárólagos jogát. 

Csakis igy fogjuk elérni azt a czélt, hogy meg-
szűnvén a botránynak veszedelme, a zarándoklás újból a 
hivő lelkek kegyelemeszközévé váljék. 

A jubiláris időben a Szent Atyától jóváhagyott nem-
zetközi tervezet szerint a világnak minden irányában 
haladnak a zarándoklatok : mi kath. magyarok vallásos 
keresztény és nemzeti magyar hagyományaink nyomdo-
kain járva, két irányban óhajtjuk leróni a vallás és haza-
szeretet adóját: bár e kettőt egymástól elválasztani képe-
sek nem vagyunk. 

1. Megyünk Rómába az apostolok fejedelmének sírjá-
hoz, a mártírok vérével megszentelt örök városba, hogy 
kath. hitünkben megerősödvén : II. Szilveszter pápa utódjá-
nak a nemzet háláját tolmácsoljuk a szent korona erek-
lyéjeért. 

2. És elzarándokolunk Mária-Czellbe, a magyarok 
régtől fogva kedvelt, úgyszólván magyarrá teremtett búcsú-
járó, kegyelemhelyére. 

1. A jubiláris ünnepségek központja természetesen 
Róma leszen; nevezetesen azon ünnepélyes „engesztelő 
és hálaadó" Í9tenitisztelet, amelyet 0 szentsége a római 
pápa 19y01-ben január 1-én, a római Szt.-Péter dómban 
fog a Mindenhatónak bemutatni. 

Javasoljuk, hogy a jubiláris évben (1900. jan.) 1901. 
január l-ig akár a pápai misére, akár más alkalommal 
országos zarándoklat vezettessék Rómába, a honnan Asztrik 
apát hozta meg szent István királynak az apostoli czim-
mel a magyar szent koronát. 

Hogy a zarándoklatnak országos és katholikus jellege 
legyen, kell hogy abban képviselve legyen az ország 
herczegpiimásának személyes vezetése mellett a püspöki 
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kar, az összes káptalanok és szerzetek főnökei, kath. fő-
iskolák és körök, végül lehetőleg minden nagyobb espe-
resi kerület legalább egy világi és egy papképviselővel. 

Ezen országos zarándoklat részletes programmját a 
kinevezendő rendező bizottság elkészíti és jóvahagyás 
végett ő emenencziájának, mint a püspöki konferenczia 
elnökének, fölterjeszti. 

A zarándoklat alkalmából a Szent Atyának lábai-
nál lerakjuk fiúi hódolatunk, hálánk és szeretetünk jeléül 
a Péterfillért. 

A római zarándoklat programmjának főbb pontjai 
ezek : 

1. Fényes hálaadó istenitisztelet a lateráni templom-
ban, hol II. Szilveszter pápa el lett temetve. Sirját ugyan 
meg nem koszorúzhatjuk — mert a leghatalmasabb szel-
lemek egyikének, kik valaha Péter trónján ültek — Ma-
gyarország legnagyobb jótevőjének földi maradványait 
minden valószinüség szerint elhamvasztotta a Lateránban 
dühöngő tűzvész ; azonban 

2. egy márványtáblán megörökíthetjük a lateráni 
templomban a nemzet háláját a nagy pápa iránt. 

A lateráni szent misét maga az ország bíboros her-
czegprimása mutatja be ; az alkalmi szónoklat elmondására 
vállalkozzék Asztrikusnak utódja a pannonhalmi főapáti 
méltóságban; az emléktábla felállításáról és szövegéről 
gondoskodjék Fraknói Vilmos püspök, aki különben is a 
nemzetközi bizottságnak Magyarország részére kinevezett 
elnöke. 

2. Mária Czellbe. 
„Ad Mariam, ad cellensem, properemus Virginem" 

— így buzdította Scitovszky János néhai herczegprimás 
papjait és hiveit azon nagyszabású nemzeti zarándoklat-
ban való részvételre, amely 1857. szept. 2-án Pozsonyból 
kiindulva, a boldogult kardinálisnak személyes vezetése 
mellett szept. 7-én Mária-Czellbe bevonult, ahol még ma 
is tisztelettel mutatják a szent emlékeket, melyeket feje-
delmeink, nagyjaink, egyháziak és világiak a kegyelem-
kép előtt Isten anyjának bemutattak ; s a szent Szűz 
iránti vallásos kegyelet atyákról drága örökség gyanánt 
szállott át a fiakra — átszállott mireánk is. Azért alázat-
tal kérjük ő eminencziáját, hogy a magas püspöki karral 
egyetemben az ország katholikusaihoz egy buzditó szózatot 
intézni és őket lelkészeik által az 1900. év szeptember 
8-ikára Mária-Czellbe érkezendő nemzeti zarándoklatban 
való részvételre buzdítani méltóztassék. Irányadóul szol-
gálhatnak ezen kath. és hazafias tüntetés szellemi részé-
nek minél épületesebb és impozáns módon való rendezésére 
azon utasítások, amelyek Scitovszky kardinálisnak ezen 
czimen kiadott programmjában található: „Ordo proces-
sionis ex Regno Mariano, duce Primate Regni, ad Cellás 
Marianas" pro festo Nativitatis B. M. V. Posonio pro-
gressurae (3. Sept. anni 1857 ) ; Religio 1857. évf. I. köt. 

Akik az országos zarándoklatban részt nem vehetnek, 
azoknak alkalmat kell nyújtani arra, hogy a főegyház-
megye területén levő búcsújáró helyekre zarándokolhas-
sanak. 

Igy pl. a székesfőváros és vidéke szent István Jobb-
jához, vagy Mária-Remetére, a Sasvárvidékiek Sasvárra stb. 

("Vége köv.) 

Székesfejérvár. Nagyböjti főp. levél a hívekhez. — 

Krisztusban szeretett híveim! 
A böjti szent idő kezdetén azzal a szent szeretettel, 

a melyet a Szentlélek Ur Isten püspöki felszenteltetésemkor 
irántatok szivembe öntött, intézem hozzátok főpásztori 
szavamat s buzdítlak benneteket, hogy ezen kegyelem-
teljes időben, az üdvösség ezen napjaibanx) fokozott áhí-
tattal és hálával emlékezzetek meg minden nap az Ur 
Jézus kínteljes szenvedéséről és haláláról, öregbítsétek 
Isten szent malasztjával buzgalmatokat az imádságban, 
hűségesen teljesítsétek szentegyházunknak böjti parancsát, 
fokozott éberséggel rendithetlenül álljatok ellen a gonosz-
lélek, a világ s a rosszra való hajlam minden kísértésé-
nek, a test kívánságainak, a szemek kívánságának és az 
élet kevélységének,2) s az Ur Jézus iránt való szeretetből 
gyakoroljátok a keresztény önmegtagadást megengedett 
örömökben, élvezetekben is; s emlékezzetek meg Szent 
Leo pápa intelméről, amelyet római híveihez egyik szent 
beszédében intézett, amely nekünk is szól : „Mindig szent 
életet kell élnünk s akaratunkat s cselekedeteinket arra 
irányozni, a mi Istennek kedves, de a húsvéti idő köze-
ledtével még nagyobb gonddal kell szivünket megtisztítani 
és még serényebben keli a keresztény erényeket gyako-
rolni." 3) Ily áhítattal és buzgalommal készüljetek Kr. Sz. 
H. a húsvéti szent időre, hogy azt minél méltóbban 
üljétek meg. 

De nem csak buzdítani akarlak Benneteket ezen 
alkalommal, hogy a böjti szent időt lelketek üdvösségére 
áhitatteljes buzgalommal használjátok fel, hanem egy-
szersmind fel akarom hívni figyelmeteket egy nagy és szent 
eseményre. Ugyanis kiváló katholikus férfiak szentséges 
atyánk XIII. Leo pápa helyeslésével mozgalmat indítottak 
meg az iránt, hogy a jelen század végén és a jövő század 
elején, a katholikus hivek milliói széles e világon egy 
szívvel egy lélekkel ünnepélyesen fejezzék ki imádó 
hódolatukat, legbensőbb szeretetüket, hálájukat, a mi 
édes Megváltónk iránt, az Ur Jézus iránt, aki 19 
század előtt érettünk felvette az emberi természetet, e 
világra született, hogy drágalátos kínszenvedése és halála 
által minket megváltson és szent tanításával s a kereszt-
fán szerzett szent kegyelmével minket az örök üdvösségre 
vezéreljen. Kr. Sz. H ! Hűséges katholikus szivetek átérti 
s átérzi, mily magasztos, szent és üdvös ez a szándék 
egyátalán, de egyszersmind mennyire megfelelő, hogy épen 
e században, a melyben a világ minden részében annyi 
bántalomnak van kitéve az Ur Jézus, s az ő szent tana, 
amelyet a kath. anyaszentegyház az 0 nevében, az 0 te-
kintélyével hirdet, annyi hitetlenséggel, annyi hitközönnyel, 
s annyi támadással találkozik, olvadjanak össze a katho-
likus szivek milliói széles e világon egy szivvé, és dicsőítsék 
ünnepélyesen imádó hódolattal, legbensőbb szeretettel és 
hálával az Ur Jézust, az Istennek egyszülött Fiát, és ezen 
az Ur Jézusnak az édes Üdvözítőnek bemutatott ünnepé-
lyes hódolattal lépjen a világ a következő századba. 

Mi is Kr. Sz. H. ! püspöktök s mindnyájatok egye-

1) 2. Kor. 6., 2. 
2) 1. Ján. 2., 16. 
3) De Quadrag. Sermo III. 
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sülni fogunk lélekben a világ katholikus sziveinek millióival 
s ünnepélyesen fogjuk az Ur Jézusnak bemutatni hálás 
szivünk ünnepélyes hódolatát, s annak idején közölni fogom 
Veletek, miként fogjuk mi ezen ünnepélyes hódolatunkat 
egyházmegyémben nyilváoítani ; de már most óhajtottam 
hűséges katholikus sziveteket ama hódolat szent ünnepé-
lyeire figyelmeztetni s buzdítani Benneteket, hogy már 
most készüljetek azoknak az Ur Jézus előtt minél kedvesebb 
megülésére. 

S hogyan készüljetek Kr. Sz. H. ! ezen ünnepélyes 
hódolat méltó bemutatására ? Mindenek előtt katholikus 
kötelmeiteknek hűséges teljesítésével. Hisz tudjátok, az Ur 
Jézus megalapította anyaszentegyházát, a katholikus 
anyaszentegyházat, s ebbe, egyedül ebbe tette le az ő 
szent tanítását, a keresztfán szerzett szent kegyelmeit, 
mindazt, amire szükségünk van, hogy az örök üdvösséget 
elnyerhessük. Ti tudjátok, hogy Péterre, a kőszálra épí-
tette anyaszentegyházát,4) őt tette ennek látható fejévé. 
Ti tudjátok, hogy anyaszentegyházában tanítói és kor-
mányzói hivatalt állított fel Péterben, mint legfőbb tani 
tóban s teljhatalmú legfőbb kormányzóban, s a Péterrel 
mint fejükkel egyesült apostolokban, s azt akarta, hogy 
e tanitói és kormányzói hivatal Péter utódjaiban, a római 
pápákban, s az apostolok utódjaiban, a pápával mint 
fejükkel egyesült püspökökben fenálljon a világ vége-
zetéig. 

Amit mondott Péternek, az szól a római pápáknak 
is a világ végezetéig: „Legeltesd az én bárányaimat, 
legeltesd az én juhaimat , 5 ) azaz tanítsd és kormányozd 
hiveimet, tanítsd és kormányozd azok pásztorait." Amit a ! 
Péterrel egyesült apostoloknak mondott, az szól a Péter 
utódjával a pápával egyesült püspököknek is : „Minden 
hatalom nekem adatott a mennyben és a földön. El-
menvén tehát tanítsatok minden nemzetet, megkeresztelvén 
őket az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében, 
tanítván őket megtartani mind, a miket parancsoltam 
nektek" 6). „Amiket megköttök a földön, meg lesznek 
kötve mennyben is, és a miket feloldoztok a földön, fel 
lesznek oldva a mennyben is." 7) Tehát a pápa mint 
legfőbb tanitó s teljhatalmú legfőbb kormányzó Krisztus 
Jézus nevében, Krisztus Jézus parancsából, Krisztus 
Jézustól nyert hatalommal tanitja és kormányozza az 
egész egyházat, s a pápával mint fejükkel egyesült püs-
pökök Krisztus Jézus nevében, Krisztus Jézus parancsából, 
Krisztus Jézustól nyert hatalommal hirdetik Jézus Krisztus 
szent tanát, vesznek részt az egyház kormányzásában, 
adják rendeleteiket s kormányozza kiki a neki az egyház 
látható feje által, a pápa által kijelelt egyházmegyét. 

Ti tudjátok, hogy Péternek és az ő utódainak és 
az apostoloknak, s az ő utódaiknak adta az Ur Jézus a 
hatalmat és a parancsot, hogy ők s az általuk felszentelt 
s felhatalmazott áldozárok a Szent-mise-áldozatot mutas-
sák be s szolgáltassák ki a szent kegyszereket. Ti tudjá-
tok, hogy az Ur Jézus Péternek s az ő utódjainak, a 
mindenkori pápának s az apostoloknak s azok utódainak 

4) Máté 16., 18. 
5) Ján. 21., 15—17. 
6) Máté 28., 18-20. 

Máté 18., 18. 

a püspököknek megigérte : És veletek vagyok mindennap 
világ végeztéig,8) azaz szent kegyelmével segíteni fogja 
őket, hogy tanítását hamisítatlanul őrizzék és tisztaságá-
ban hirdessék minden nemzeteknek s kormányozzák, 
vezéreljék őket, hogy a drágalátos vére árán szerzett 
örök üdvösségünket elnyerhessék. Ti tudjátok, hogy 
ugyanezen czélra megigérte nekik és elküldötte a Szent 
Lelket is. 

íme visszaidéztem emlékezetetekbe, kiket hatalma-
zott fel, kikre bízta az Ur Jézus a szent feladatot, hogy 
tanítsák, kormányozzák a híveket az 0 anyaszentegyházá-
ban. E hatalmat és megbízatást az Ur Jézustól csak 
Péter nyerte és utódai a római pápák, s a Péterrel mint 
fejükkel egyesült Apostolok, s azok utódai, a pápával 
mint fejükkel egyesült püspökök. Ok képezik a tanitó 
és kormányzó egyházat Krisztus anyaszentegyházában. 
Hivő lélekkel kell tehát fogadnunk és vallanunk az ő 
tanításukat, mert az Jézus Krisztus szent tanítása ; enge-
delmes szívvel kell fogadaunk az ő rendeleteiket, paran-
csaikat, mert azokat Jézus Krisztustól nyert hatalommal 
adják lelkünk üdvére ; a ki őket hallgatja, Jézus Krisztust 
hallgatja, a ki őket megveti, Jézus Krisztust veti meg. 9 ) 

A ki tehát az Ur Jézusnak a világ Megváltójának 
méltóan akarja bemutatni hódolatát, annak első sorban 
hűségesen kell teljesítenie kath. kötelmeit, azaz rendithet-
lenül kell hinnie és hűségesen vallania a katholikus szent 
hitet, a melyet az egyház látható feje a Pápa és a Vele 
egyesült püspökök hirdetnek ; hűségesen kell teljesítenie 
azoknak szent parancsolatait és rendeleteit. Hogy hó-
dolna tehát az az Ur Jézusnak, a ki az Ur Jézus 
anyaszentegyháza iránt, a mely az Ur Jézus nevé-
ben, az Ur Jézus tekintélyével hirdeti annak szent 
tanát s adja szent parancsolatait, nem teljesiti kötelmeit ? 
hisz az nem hódol az Ur Jézusnak, hanem megveti Ot. 
S éppen azért az Ur Jézus szent nevében kérlek Benne-
teket, hogy midőn velem együtt s a kath. szivek milliói-
val ünnepélyes hódolattokat készültök bemutatni az Ur 
Jézusnak, ami édes Megváltónknak, első sorban teljesítsé-
tek hűségesen katholikus kötelességeiteket. Rendithetlen 
hűséggel valljátok kath. szent hiteteket, s hogy azt min-
dig jól ismerjétek, sok földi gondjaitok között el ne 
feledjétek, sőt azt folyton ápoljátok, szorgalmasan, áhíta-
tosan hallgassátok a predikácziót ; de szorgalmasan s áhí-
tatosan hallgassátok a vasárnap délutáni hitoktatást "is a 
templomban. Hogy kath. hiteteket mindig emlékezetetek-
ben tartsátok és serdülő gyermekeitek is folyton annak 
ismeretében maradjanak, s igy örök üdvösségetekről, 
súlyos szent kötelességem szerint, minél jobban gondos-
kodjam, elrendeltem, hogy lelkipásztoraitok ezután minden 
vasárnap délután a litánia előtt vagy vecsernye előtt a temp-
lomban fél óráig magyarázzák meg a katekizmust, ezt 
a becses könyvet, a melyben meg van írva a kath. anya-
szentegyháznak tanítása és meg vannak írva parancsolatai. 

De midőn buzdítlak Benneteket, hogy kath. hitete-
ket hűségesen valljátok, egyszersmind kérlek Benneteket 
az Ur Jézus ne/ében, őrizzétek meg legnagyobb gonddal 
ezt a legdrágább kincseteket, minden veszély ellen, amely 

8) Máté 28., 20. 
9) Luk, 10, 16. 
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azt szivetekből kiragadhatná. Látom a nagy veszélyeket, 
amelyek e szomorú időkben hivő sziveteket környezik ; 
benn vagytok a világ zajában, látjátok azt a sok hit-
közönyt, azt a sok hitetlenséget, látjátok azt a sok ócsár-
lást és támadást, amelylyel Krisztus Jézust és az ő anya-
ezentegyházát bántalmazzák az 0 ellenségei. Szomorúan 
tapasztaljátok, hány katholikus ember van, a ki rég el-
felejtette katholikus szent hitét, a me'yet édes anyjától 
és lelkipásztorától tanult, s csak a földi javakat, földi 
élvezeteket keresve, a földiekbe elmerülve, tudat'anságá-
val, kevélységével, elfásult lelkületével tú'teszi magát az 
Ur Jézusnak Isten egyszülött fiának szent tanításán, a 
melyet a katholikus anyaszentegyház hirdet. Az Isten 
egyszülött Fiának, a véghetetlen Bölcseségnek e szent 
tanát elavultnak, nem ebbe a századba valónak merészelik 
állítani e szánalomra méltó emberek, a katholikus 
anyaszentegyház szent parancsait és rendeleteit nyűg-
nek nevezik, a hűséges engedelmességet e parancsok és 
rendeletek iránt szánalmat gerjesztő botorságnak, s meg-
feledkeznek halhatatlan lelkűkről, a melyért az édes Meg-
váltó drágalátos szent vérét ontotta, s merészségükben, 
tudatlanságunkban nem szégyenük magukat másokat is 
hűtlenségre csábítani az Ur Jézus ellen s annak szent-
egyháza ellen, oktalan beszédükkel, gúoyukkal, támadásuk-
kal. Ezeket jellemezte az Istennek prófétája, midőn felé-
jük kiál t : J a j nektek, kik a gonoszat jónak mondjátok, 
és a jót gonosznak, a sötétséget világosságá tevén és a 
világosságot sötétséggé. J a j nektek, kik bölcsek vagytok 
tinszemetek előtt és tinmagatok előtt okosak.10) Ezeket 
jellemezte bölcs Salamon király e sújtó szavakkal : kik-
nek utaik elvetemültek, és lépéseik gyalázatosak.1 1) 

Óvakodjatok lelketek e nagy ellenségeitől. Bármily 
állásban legyen az ily szánalomra méltó ember, bármily 
földi javakat várhatnátok tőle, az Isten fogadott fiainak 
bátorságával forduljatok el a csábitótól s jelentsétek ki 
keresztény szelídséggel, de kath. öntudatotok egész hatá-
rozottságával: én hiszem és vallom a kath. anyaszentegy-
háznak, Krisztus Jézus anyaszentegyházának hi té t ; s ne 
adjátok el legdrágább kincseteket, kath. hiteteket s örök 
üdvösségeteket semmi emberi kegyért, semmi mulandó 
javakért. Gondoljatok az Ur Jézusnak az édes Megváltó-
nak szavaira : Mit használ az embernek, ha egész világot 
megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja.12) 

Ne féljetek tőlük, függeszszétek e kísértés perczé-
ben lelketek tekintetét a keresztfán értetek függő Jézusra, 
a ki bátorít Benneteket nagy szeretetének szavával: Bíz-
zatok, én meggyőztem a világot. ]3) 

(Yége köv.) 

A kongrua-bizottság legutóbbi ülése. 
A kath. központi kongrua-bizottság, a mint előre 

jeleztük, f. hó 14-én délutáu öt órakor saját helyiségében 
a Hold-utcza 13. szám alatt ülést tartott, melyen dr 
Samassa József egri érsek elnökön és Timon Ákos 

10) Izai. 5, 20", 21. 
" j Példabeszéd. 2. 15. 
12j Máté 16, 26. 
13) Ján. 16, 35. 

min. tanácsos, közp. előadón kívül jelen voltak a 
következők : 

Angyal József, Bakonyi Géza, Csekó Gábor, Daru-
váry Alajos, Dedek Crescens Lajos, Dessewffy Aurél gróf, 
dr Dunszt Ferencz, dr Emmer Korcél, Ernuszt Kelemen, 
dr Fenyvessy Ferencz, dr Forster Gyula, dr Gyürky Ödön, 
dr Kammerer Ernő, Klobusitzky János, dr Laurán Ágoston, 
Mailáth József gróf, Mihályi Viktor, Németh Péter, Palla-
vicini Ede őrgróf, Rabár János, Rosos István, Rudnyánszky 
József báró, Ruffy Pál, Serényi Béla gróf, Spett Vincze, 
Szabó Jenő, Széchenyi Imre gróf, dr Széchenyi Miklós 
gróf, Széli Ignácz, Szent-Ivány Zoltán, Szmrecsányi Lajos, 
Tószt Gyula, dr Tőry Gusztáv, Unger Alajos, dr Várady 
L. Árpád, dr Várossy Gyula, dr Vavrik Béla. A jegyző-
könyvet vezette Wolff Nándor min. segédfogalmazó. 

Elnöklő érsek megnyitván az ülést, üdvözli a meg-
jelenteket és felolvastatja a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek átiratát, melyben közli ő felsége legfelsőbb 
elhatározását a lelkészi és segédlelkészi javadalmak jöve-
delmi összeírása tárgyában. 

Ezen legfelsőbb elhatározás szövege a következő : 
„Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-

terjesztésére megengedem, hogy a mindkét szertartású 
katholikus lelkészek és segéd-lelkészek jövedelmi össze-
irásainak a központi kongrua-bizottság által foganatba 
veendő felülvizsgálata alkalmával a következő kiigazítások 
eszközöltessenek : 

1. Az esketési stóla-dijakból befolyó jövedelem az 
összes jövedelmi összeírásokban törlendő. 

C2. Hasonlóképen törlendő az anyakönyvi kivonatok-
ból befolyó jövedelem, valamint ezzel kapcsolatban az 
anyakönyvi jövedelmek az aüyakönyvvezetési költség czi-
mén felszámított 10 százaléka. 

3. A lótartási átalány maximuma 126 forintról 200 
forintra emelendő és ehhez képest egy lótartásra 63 frt 
helyett 100 forint számítandó. 

4. Káplántartás czimén 200 forint helyett 250 forint 
hozandó levonásba. 

Úgyszintén megengedem, hogy a központi kongrua-
bizottság az összes lelkészi és segédlelkészi jövedelmi 
összeírásokat felülvizsgálhassa és az általam 1895. évi 
ápril hó 16 án jóváhagyott szabályzat ellenére megállapí-
tott jövedelmi és kiadási tételeket kiigazíthassa, illetőleg 
törölhesse. 

Továbbá a latin és görög szertartású katholikus 
érsekségek és püspökségek, valamint a királyi adományo-
zás alá tartozó apátságok és prépostságok jövedelmi ösz-
szeirása tárgyában vallás- és közoktatásügyi magyar mi-
uisterem által 1897. évi julius hó 12 én kibocsátott 
„Irányelveket" jóváhagyom és az azok alapján eszközölt 
eljárást tudomásul veszem. 

Kelt Bécsben, 1899. évi január hó 19 én. 
F E R E N C Z JÓZSEF, s. k. 

Wlassics Gyula, s. k. 
Ezekre az intézkedésekre, illetőleg ezekre a kiigazí-

tásokra pedig" azért volt szükség, mivel a nemkatholikus 
lelkészek kongruájának megállapítása ezen előnyös téte-
lek alapján történt. Már pedig méltányos és igazságos,. 
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hogy a katholikus lelkészeknek is ezzel a mértékkel mér-
jenek. 

Evvel a legf. elhatározással kapcsolatban tudatja az 
elnök, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter tu-
domásul vette a központi kongrua-bizottság által megálla-
pított ügyrendet. 

Ezután tárgyalás alá veszi a bizottság a központi 
előadó által az osztályok részére készített utasitás-terveze-
tet, a mely tüzetesebb kifejtése az ő felsége által jóvá-
hagyott összeirási szabályzatban foglalt elveknek. Ezen 
utasítási tevezetet a bizottság némi csekély módositással 
elfogadta. 

Timon Ákos előadása. 
Ezután dr. Timon Ákos központi előadó terjesztette 

elő jelentését a kisebb és nagyobb egyházi javadalmak 
jövedelmi összeírásainak jelen állása tárgyában. Ezen 
jelentés szerint a mindkét szertartású kath. plébániák 
számát 5317-re téve, ebből beérkezett 5201, hiányzik 
tehát még 117. Hogy ezen összeírások még hiányzanak, 
az többnyire valamely különös okra vezethető vissza és 
a központi kormány intézkedései folytán remélhető, hogy 
ezen összeírások is a legközelebb fel fognak érkezni. 

A nagyváradi görög szertartású egyházmegyéből 51 
plébánia összeirási hiányzik még. 

A veszprémi egyházmegyéből még 21 plébánia 
összeírása hiányzik, de a veszprémmegyei alispánnak folyó 
évi február 8-án kelt jelentése szerint a törvényhatósági 
felülvizsgáló-bizottság már ezen jövedelmi összeírásokat 
is letárgyalta és igy a felebbezési határidő elteltével ezen 
jövedelmi összeírások is be fognak érkezni. 

Több görög szertartású plébániára nézve, a melyek 
összeírása nem érkezett be, az illető törvényhatóságok 
alispánjai azt jelentették, hogy tudomásuk szerint azok 
nem önálló anyaegyházak. Minthogy azonban a legújabb 
egyházmegyei névtárakban ilyenek gyanánt vannak fel-
tüntetve, a vallás- és közoktatásügyi ministerium a valódi 
tényállás felderítése végett kérdést intézett az egyházmegyei 
főhatóságokhoz. 

Egy-két összeírás az egyes egyházmegyékből — a 
mint a jövedelmi összeírások legutóbb megejtett rende-
zése és összeolvasásánál kiderült — azért hiányzik, mert 
az illető plébániákat szerzetesrendüek látják el, miért is 
az illető egyházmegyei főhatóságok azok összeirásának 
elkészítését szükségtelennek tartották. Ámde a nagymél-
tóságú vallás- és közoktatásügyi ministerium már a jöve-
delmi összeírások kezdetén azon álláspontra helyezkedett, 
hogy miután az ő felsége által jóváhagyott szabályzat a 
szerzetes plébániákra nézve nem tesz kivételt s miután a 
kongruarendezéssel kapcsolatos egyéb kérdések szempont-
jából a szerzetes plébániákhoz tartozó jövedelmi ágaknak 
összeirása is szükségesnek mutatkozik, a szerzetesek által 
ellátott plébániák jövedelmi összeírásai is foganatba vétes-
senek. Miért is legutóbb a nagyméltóságú vallás- és köz-
oktatásügyi ministerium előbb elfoglalt álláspontjának 
megfelelően az illető egyházmegyei főhatóságokat felkérte, 
hogy a joghatóságuk alatt álló szerzetes plébániák jöve-
delmi összeírásáról mielőbb gondoskodjanak. 

Végül előfordul egy-két eset, a midőn a plébánia 
jövedelmi összeírását a kegyúr, a kihez a jövedelmi össze-

írás aláírás végett áttétetett, jogtalanul visszatartotta. A 
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi ministerium ezen 
sérelem elhárítása végett is megtette a szükséges intéz-
kedéseket. 

A beérkezett jövedelmi összeírások egyházmegyék 
szerint külön fiókokban lettek elhelyezve és ujabban az 
összes jövedelmi összeírások számszeresen revideáltatván, 
a plébániákról egyházmegyék szerint pontos index készült, 
a midőn minden plébániának az indexben nyert száma az 
illető jövedelmi összeírásra is rávezettetett, hogy igy az 
áttekintés és a pontos levéltári kezelés lehetségessé 
váljék. 

Áttérve a nagyobb javadalmak jövedelmi összeírásaira, 
szintén örömmel jelenthetem, hogy 4 érsekség, 20 püs-
pökség, 24 székes- és 2 társaskáptalan, 6 királyi adomá-
nyozás és 7 magánkegyuraság alá tartozó apátság, illető-
leg prépostság, nemkülönben 5 lelkészettel egybekötött 
apátság és prépostság jövedelmi összeírása már beérkezett, 
úgy hogy egyedül a soproni társaskáptalan szabályszerűen 
elkészített jövedelmi összeirása hiányzik, de már ez is 
küldött be egy előzetes jövedelmi kimutatást és remélhe-
tőleg a szabályszerűen bizonyítékokkal eUátott jövedelmi 
összeírás is rövid idő múlva beérkezik. 

A mint az eddig előadottak tanúsítják, a központi 
kormányzat és a kongrua-iroda részéről megtörtént min-
den gondoskodás, hogy a jövedelmi összeírások nagy 
munkája országszerte befejeztetvén, a központi kongrua-
bizottság akadálytalanul megkezdhesse, illetőleg folytat-
hassa a jövedelmek felülvizsgálatára és megállapítására 
irányuló működését, mely ő felségének a mai napon fel-
olvasott legkegyelmesebb leiratában tüzetesebb meghatá-
rozást nyert. 

Határosatok. 
Ezután következett az ügyrend 8. §. értelmében a 

kongrua bizottság titkárának megválasztása. 
Dr Emmer Kornél ajánlatára a bizottság egyhan-

gúlag Dedek Crescens Lajos egyetemi könyvtárost válasz-
totta meg titkárrá, ki megköszönte a beléje helyezett ki-
tüntető bizalmat. 

Ezek után elnök a bizottsági tagokat az összeírások 
felülvizsgálata czéljából öt osztályba sorozván, az osz-
tályokat alakulásra hivja fel és e czélból az ülést fel-
függeszti. 

Az ügyrend. 

Az osztályok mindegyikére körülbelül 1000 plébánia 
jövedelmi összeirása felülvizsgálatának és másodfokban 
való megállapításának munkája hárul. Lesz tehát dolog 
bővében, de most már azután a munka akadálytalanul 
folytatható és befejezhető. 

Az újonnan életbelépő ügyrend értelmében Samassa 
József egri érsek elnök a bizottság tagjait 5 osztályba 
sorozza. Mindegyik osztály aztán saját kebeléből elnököt, 
a szükséghez képest alelnököt és jegyzőt választ. A köz-
ponti nagybizottság elnöke most a jövedeimi bevallásokat 
és felebbezéseket a központi előadó, dr Timon Ák os 
egyetemi tanár és ministeri tanácsos utján az osztályok 
közt elosztja. Az osztályok elnökei pedig azokat az osz-
tályok tagjainak térítvény mellett kiadják. Ezen egyes 
tagok munkálatai aztán osztályülés elé kerül. Ezeknek az 
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osztályoknak megállapodásai a központi előadóhoz teendők 
át a további eljárás végett. Ezek az osztályok a lelkészek 
és segédlelkészek jövedelmi bevallásaival, illetőleg azok 
másodfokú felülbirálásával foglalkoznak. 

Ellenben a nagyobb egyházi javadalmak jövedelmi 
bevallásainak a fentebbi királyi rezoluczióban is említett 
és jóváhagyott Irányelvek szerinti felülvizsgálatára a köz-
ponti kongrua-bizottság összes ülése által titkos szavazás 
utján 15 tagu albizottság választatik, melynek hivatalból 
elnöke a kongrua-bizottság elnöke, Samassa érsek és elő-
adója a központi előadó, dr Timon Ák os. A határozat-
hozatalhoz legalább öt tag jelenléte szükséges. A határo-
zatok szótöbbséggel hozatnak. 

Ennek a bizottságnak igen kényes feladata van. Ez 
a bizottság állapítja meg első fokon a 4 érsekség, a 20 
püspökség, a 24 székes- és 3 társaskáptalan, a 6 királyi 
adományozás és a 7 magánkegyuraság alá tartozó apát-
ságok illetőleg prépostságok, valamint az 5 lelkészettel 
egybekötött apátság és prépostság jövedelmi összeirásait. 
A bevételek és kiadások szerint. Ugyanis a kongrua-
alapra szükséges hozzájárulást ezen nagyobb egyházi 
javadalmasokra vetik ki jövedelmeik arányában. A püs-
pökségek és káptalanok, apátságok és prépostságok ön-
kéntes megadóztatása utján, a mit ezek a főpapok nagy-
lelkűen magukra vállaltak, hozzák létre majd a kath. 
lelkészek fizetésének kiegészítéséhez szükséges, évenkinti 
1.200,000 frtra rugó összeget. 

Ez a 15-ös albizottság most csak a főpapi javadal-
mak jövedelmeinek pontos megállapítására szorítkozik* 
mely aztán irányadó lesz a kongrua-adó kivetésénél. Az 
albizottság határozatai és javaslatai az öaszes-ülés elé 
kerülnek. Ezen összes-ülés határozatai ellen a központi 
bizottságnak bármely tagja, valamint az a főpap, ki 
érdekelve van és a kit mindig kell értesíteni erről a 
határozatról, felebbezhet a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez. 

Ezenkívül a kongrua-bizottság tagjaiból a következő 
négy szakbizottság alakittatik: 

I. Szakbizottság a kegyúri viszonyokra. Ennek a 
bizottságnak hivatalból elnöke a központi elnök és elő-
adója a központi előadó; II. A párbérszolgáltatások; 
III. a stóladijak és alapítványok ; IV. a görög szertartású 
lelkészségek szabályozására alakult szakbizottságok, melyek 
maguk választják elnöküket és előadójukat. Mindenik 
bizottságnak 11 tagja van. 

Az osztályok megalakulása. 
Az ülés ujabb megnyitása után az egyes osztályok 

jegyzői tudatták, hogy az osztályok következőképen ala-
kultak meg: 

I. osztály : Elnök : Daruváry Alajos ; alelnök : 
Dessewfíy Aurél gróf, jegyző : Szmrecsányi Lajos. 

II. osztály : Elnök : Bende Imre ; alelnök : Horánszky 
Nándor; jegyző: dr Várady L. Árpád. 

III. osztály: E lnök: Ivánkovits János, alelnök: Széli 
Ignácz; jegyző: dr Gyürky Ödön. 

IV. osztály: E lnök: dr Steiner Fülöp, alelnök: dr 
Etnmer Kornél ; jegyző : dr Kammerer Ernő. 

V. osztály : Elnök : Mihályi Viktor ; alelnök : dr Forster 
Gyula ; jegyző Ruffy Pál. 

A napirend ezzel ki lévén merítve, elnöklő érsek 
köszönetet mond a tagoknak ügybuzgalmukért és kitartást 
kiván nekik a munkához. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
A magyarországi kath. tanítók országos bizottságának 

elnökségétől. 
Felhívás 

a hazai katholikus tanító-egyesül etekhez. *) 
A magyar kath. tanítóknak régóta táplált hő óhaja 

teljesítve van : az összes hazai kath. tanítóságot képviselő 
100-as bizottságunk, a milleniumi kath. tanítói kongresz-
szusnak alkotása, a bibornok herczeg-primás ő főmagas-
ságának f. évi január 31-én kelt 912. sz. a kelt magas 
leiratával hivatalosan jóváhagyást nyert s így kath. taní-
tóságunk szerves egészszé, egy tömör hadsereggé van 
összeforrasztva, hogy kilenczszázados tanügyünket a haladó 
kor követelményei keretében és az egyház szellemében 
tovább fejleszsze és ezzel a nemzetnek erkölcsi és értelmi 
erejét hagyományos hűséggel és lelkes buzgósággal 
növelje. 

A tettre vágyakozott lelkes m. kath. tanítóság lépjen 
hát a kath népoktatásügy országosan és egységesen tör-
ténő fejlesztésének kitartó munkát kívánó, tágas mezejére, 
hogy országos bizottságunk a hazai kath. tanítóság egye-
temességének értelmi és erkölcsi nagy erejével sikeresen 
oldhassa meg a nagyméltóságú püspöki kar magas vára-
kozásának megfelelő feladatát. 

Elvünk lesz ez új korszakot megnyitó munkában : 
nem függetlenül létesíteni a szükséges reformokat, hanem 
a nagyméltóságú püspöki karral szemben köteles aláren-
deltségben, amely magas testület nekünk nagy erősségünk 
és biztos utmutatónk is ; elvünk lesz : a kath. közoktatás 
fejlesztésében folyton haladni, de nem rohamosan, hanem 
óvatos előrenyomulással, mert a roham után elernyedt-
ség szokott erőt venni a munkára hivatott izmokon; 
elvünk lesz: kedvezőbb viszonyokat teremteni, de nem a 
mások munkáinak a gáncsolásával, hanem a saját képes-
ségünknek a latbavetésével, nem várva minden eredményt 
másoktól, hanem a nemes versenyben önmagunknak is 
részt követelve, mert a gáncsolás nem érdem, az ügyet 
eredményre vezető munka teljesítése pedig kötelessége a 
szent ügy szolgáinak ; elvünk lesz minden lépésünkben : 
szabadon nyilvánítani meggyőződésünket, de soha sem 
feledni a higgadt mérsékletet; öntudatos szívóssággal 
ragaszkodni a kivívott jogokhoz, de elhirtelenkedéssel 
nem koczkáztatni az elért sikereket ; kitartóan munkál-
kodni, de soha sem türelmetlenkedni, mert várat nyer, a 
ki várni tud. Elvünk lesz: a kölcsönös szeretet és a mások 
meggyőződése iránt való tisztelet. 

Ilyen szellemben óhajtja országos bízottságunk a 
magyar kath. tanítóegyesületeknek a korszakos munká-
ban való szives közreműködését. 

Bizottságunk jóváhagyott alapszabályzata a követ-

*) Ez a felhívás az egyházmegyei főtanfelügyelőségek utján 
f. márczius hónap 12. napján küldetett el a jelzett tanítóegyesüle-
tekhez Ez úton is fölhívjuk reá a figyelmet. 
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kezőkben körvonalozza a bizottságnak a hazai kath. tanító-
egyesületekhez való viszonyát és az ebből folyó össze-
müködést: az országos kath. tanítói bizottság közvetítő 
szerv gyanánt szolgál a nagyméltóságú püspöki kar és a 
kath. tanítóság között ; a kath. tanítók jogainak védője 
és méltányos óhajainak szószólója ; a korszerű reform-
kérdések érlelésében, tisztázásában igénybe veszi a tanító-
ság szakértelmét, felszínen levő országos érdekű nevelés-
ügyi kérdéseket intézvén megntatás végett a kath. tanító-
egyesületekhez, a melyeknek a közgyűlés előtt hat héttel 
beadott javaslatait a bizottság tanügyi tanácsa véleményezi 
a közgyűlés elé. 

Ezeknek alapján tanügyi tanácsunk azon tisztelettel 
teljes kéréssel fordul a hazai kath. tanító-egyesületekhez,hogy 
a f. évi jul. hó 11. napján Budapesten tartandó közgyűlésén 
napi rendre kerülő, alább irt tételeket közgyűléseiken meg-
vitatás tárgyává tenni és a vita eredményét tömör rövid-
séggel f . évi máj. hó 15. napjáig az egyházmegyei ns. fő-
tanfelügyelőség utján a bizottság elnökségéhez beküldeni 
szíveskedjenek, azt óhajtván a bizottság ez által elérni, 
hogy a hazai kath. tanítóság egyetemességének elméleti 
tudásán és gyakorlati tapasztalatán megszürődve jusson 
közgyűlésünk elé mindaz, amit bizottságunk a nagyméltó-
ságú püspöki kar magas szine elé terjeszteni kiván az 
életbe való átültetés czéljából. 

Azt is kérjük tisztelettel, hogy a minden egyes 
tételre vonatkozó észrevételeket, javaslatokat külön ivre 
sziveskedjenek vezetni, mert e javaslatokat a kijelölt 
előadóknak külön-külön kell megküldenünk, a kik a 
juniusi tanácsülésre fogják e munkálatokat feldolgozni. 

A most mielőbbi megvitatás alá eső tételek a kö-
vetkezők : 

1. A tanítóképző intézetek tanterve. (Előadó : Ember 
Károly.) 

2. A polgári iskolák reformja. (Előadó: Breznay 
Imre.) 

3. A kath. tanítók és kántortanítók nyugdíj-sérelmei. 
(Előadó : Erdődi János.) 

4. A kilátásba helyezett népoktatási törvény revízió-
jánál miként óvassanak meg a kath. egyház jogai : (Előadó : 
Petrovácz József). 

5. Az állami tanképesitéssel szemben a kath. állás-
pont kifejtése. (Előadó: Mócsy Antal). 

6. a) A népiskolai záróvizsgálatok mai rendszerének 
reformálása időszerü-e ? 

b) S ha igen, mily alapelvek szerint volnának refor-
málandók e vizsgálatok ? (Előadó : Dreisziger Ferencz). 

7. A háztartástani iskolák. (Előadó : Szőke Sándor). 
8. A magyar közgazdasági életet ujabban veszélyeztető 

szoczialistikus törekvésekkel szemben milyen munkát, maga-
tartást várhat a magyar kath. tanítótól az egyház ? (Előadó : 
Szőke Sándor). 

Ha a mélyen tisztelt tanítóegyesületek közül egyik-
másik a jelzett határidőn belül a helyi viszonyok miatt 
nem tarthatná meg ez évi közgyűlését, akkor választ 
mányi ülésen vagy a kerületi körök ülésein kívánatos a 
megvitatást eszközölni. 

Szeretettel és kartársi bizalommal kérjük a mélyen 
tisztelt tanító-egyesületeket, hogy a tömörülésben és egye-
tértésben rejlő erőt a régóta várt munkában a beállott 
kedvezőbb viszonyok között érvényesíteni sziveskedjenek, 
mert amint osztozkodunk a dicsőségben, úgy közös lesz 
a veszteségünk is, melyet a kedvező időnek ki nem hasz-
nálása fog maga után hagyni ; mert bizottságunk ügye a 
tanítóság egyetemességének és kilenczszázados kath. tan-
ügyünknek magasztos ügye. A magyar kath. tanítóság 
osztályrészt kivánt magának a kath népoktatásügy fejlesz-
tésében. A nagyméltóságú püspöki kar bölcsessége és 
jósága megnyitotta erre előttünk a tért. Építsünk hát 
kilenczszázados tanügyünknek a mult áldásaitól megszentelt 
templomát, le nem térve az alapról, melyet Jézus Krisztus 
vetett meg, óvatosan megtartva a régi épület használható 
köveit és gondosan összehordva a tapasztalat gazdag 
kincses házában fölhalmozódott újabb anyagot. 

Kelt a magyarországi kath. tanítók országos bizott-
sága tanügyi tanácsának 1899. évi február 27. napján 
tartott üléséből. - Dr Steinberger Ferencz, 

a magyar kath. tanítók országos 
bizottságának cz. elnöke. 

VEGYESEK. 
-f- Hivatalos nyilatkozat a pápa egészségéről . 

Az osztrák püspökök konferencziája XIII. Leo pápa ő 
szentségét táviratban üdvözölte. Most Schönborn gróf 
herczegérsekhez a következő választávirat érkezett Rómá-
ból : Gratulationes, vota, et filialis amoris sensa, quae 
praesules in consilium permanens Episcoporum adlecti 
una teuum detulerunt, Beatissimus Pater habuit pergrata. 
Sanctitac Sua, quae melius semper se habet, vos fideles-
que vestros Apostolica benedictione toto aff^ctu donat. M. 
Card. Rampolla. 

— Imádkozzunk! Fölszentelésre nézve legidősebb 
püspökünket ft. Zalka János győri püspök urat vesze-
delmes szélhűdés érte. Isten angyalai őrködjenek az 
apostoli lelkű főpásztor élete föiött. 

— A vatikáni könyvtár közlései. Ehrle msgr. a 
vatikáni könyvtár prefektusa, oly vállalatot léptetett életbe, 
mely lehetővé teszi a vatikáni legrégibb s legöregebb 
kéziratának s kézrajzainak megismerését, anélkül, hogy 
az embernek Rómába kelljen utaznia. Ehrle msgr. 
ugyanis kieszközölte, hogy évenkiat a kéziratok két pél-
dánya photochemikai reprodukczióban s az eredeti nagy-
ságban és alakjában adassék ki, és pedig tudományosan 
kidolgozott szöveg kíséretében. Első műnek Yirgiliust vá-
lasztották s Nolhac msgr. magyarázatával már készen is 
van a közzétételre. Második műnek a „Josua-tekercs" 
van kiszemelve, melyek földolgozását Hans-Graenen vál-
lalta el. 

— A lourdesi zarándoklatok mult évi statisztikája 
a következő adatokat tünteti elő : különvonat volt 220, 
a melyek 130;000 zarándokot szállítottak. Áldozás volt 
400,000, szentmiseáldozat bemutatása 3600. Érsek és püs-
pök megfordult Lourdesban 53, apát és más praelatus 40. 
Vízbe merítés történt nők részéről 53,680. férfiak részéről 
20,345. Vidékről 46,643 köszönő irat érkezett irgalmas 
meghallgatást elismerő. Az ajándékok szaporodása tömér 
dek : 433 márvány ex voto, más emléktárgy 828. Boisserie 
a lourdesi orvosi hivatal főnöke Parisban 20 csodálatosaa 
meggyógyultat mutatott be in persona. 

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

Budapest, 18í9. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8 sz.) 
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D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1899. 

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

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

TARTALOM. Vezëreszmek es Tanulmányok. Pázmány Péter szobra. — Egyházi Tudósitások. B á c s k a : A hitehagyott sokáczok. — 
E s z t e r g o m : Javaslat a százados ünnepre vonatkozólag. — G y u l a f e h é r v á r : Lelki szentgyakorlatok. A Mária-kongregáczió 
felélesztése. — S z é k e s f e j é r v á r : Nagyböjti főp. levél a hívekhez. — Katholikus Autonomia. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Pázmány Péter szobra. 
Irta : Acsay Antal dr. 

A lapok ut ján ju to t t az országnak tudomá-
sára, hogy a nagynevű bíborosnak, a magyar 
nemzeti irodalmi nyelv halhata t lan megterem-
tőjének, a király ő felségének áldozatkészségéből 
emelendő szobrát a Ferenczvárosba, a Bakács-
t é r re akarják helyezni. 

Napok, hetek multak el azóta, midőn a hír 
szárnyán először értesültünk erről. 

Magvallom, nem tagadom, és megvallom, a 
hír gondolkodóba e j te t t ; vizsgálni, fontolni kezd-
tem, miféle argumentumok, milyen motivumok 
alapján kerül a mondot t helyre Pázmány Péter 
szobra. 

Argumentumot, megvallom, egyet sem talál-
t am; de motívumot igen. Bakócz Tamás, a nagy-
nevű esztergomi érsek, konstantinápolyi cz. pa-
triarcha, Pázmány Péter elődje volt az érseki 
széken. A két nagy férfiú emléke ujul hát föl 
abban, ha Pázmány szobra ide kerül ; és mind-
a kettőnek emléke nemzeti dicsőségünk múltjából 
örökít meg egyes korszakot. 

A kegyelet mindig erény és egyes embernél 
áldozattal, megtagadással is járhat . Ez esetben 
fölemelő az, hatásának nagysága megragadja az 
emberi lelket. 

A kegyelet ténye tán az, ha a XVII. század 
bíborosának szobra arra a térre jut, melyet a 

XVI. században élt elődjéről neveztek el Bakács-
térnek ? 

Jól van, legyen úgy. A kegyelet erényéből 
magyarázzuk meg ezt az eljárást. 

Mindenki tudhat ja , hogy az erény az erőből 
veszi nevét. Az erény erőt ad az embernek, 
mindenét fölemeli, egész valóját megnemesíti. 
Tar ta lommal van az összekötve, az értelmi és 
erkölcsi élet csak így válik emberivé, így válik 
öntudatossá. Erény boldogíthat ja az embert, 
értelmét, eszét ós akara ta t ez képes a boldogság 
ós a nagyság hazájába vezérelni. 

Nemcsak egyesekre áll ez, áll az egész em-
beriségre, áll a társadalomra, mindenekelőtt az 
embereknek olyan közösségére, melyben nem a 
külsőségek uralkodnak, hanem a gondolkodásnak, 
a törekvéseknek, az érzéseknek azonossága. 

A legtisztábban valósulhat meg a közösség-
nek ilyen összekötő kapcsa a haza polgárainál. 

A nemzeti élet egész mozgalmainak és törek-
véseinek ismerete, ós lelkesült összetartás min-
denben, ami a nemzeti élet emelésére szolgálhat, 
te remti meg a haza polgáraiban a hazaszerete-
tet. A nyelven kivül mindent kell szeretni, ami 
a nemzeti élet egészére vonatkozik, mely felöli 
a nemzet múlt já t , jelenét és jövőjét is. 

A mult nagy alakjai, törekvéseik, eszmé-
nyeik, küzdelmeik, sikereik, és tragikus sorsuk 
óhainak vizsgálása mindennél alkalmasabbak a 
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hazaszeretet erényének fejlesztésére. Mikor élet-
rajzukat olvassuk, a jelent és a jövőt eszerint 
akarjuk meg- és kialakítani. Erőt merítünk a 
jelen küzdelmeire; a jövőnek hite, a jövő remé-
nye lelkesít bennünket. Fáradozunk, dolgozunk, 
hogy méltók legyünk multunk nagy alakjaihoz, 

* hogy elő tudjuk mi is mozdítani, bármily kis 
mértékben is, a nemzeti jólétet és boldogságot. 

Pázmány Péter a legnagyobb történelmi 
alakok egyike. Egés^ é'etét", nagy eszét, összes 
munkásságát a haza, a vallás és a tudomány 
emelésére ; szeretetének terjesztésére fordítja. 
Nem uév ránk nézve Pázmány Péter, hanem 
eszmény, aki mint szellemóriás három fönséges 
eszmény diadaláért munkálkodot t : a haza bol-
dogságáért, a vallás igazsigaért , a tudás minél 
szélesebb körű terjesztéssért. 

A történelem eme nagy alakjának, szellem-
óriásának szobra tehát odavaló székesfővárosunk-
ban, ahol a nemzeti életnek szívverése van, a 
székesfőváros középpontjába. 

Szívesen szeretnők nagy alkotásának, a bu-
dapesti m. kir. tudomány - egyetemnek most 
épülő uj épületszárnya elé helyezni, de e hely 
szük volta nem engedi. 

A kegyelet parancsolja, hogy Pázmány Péter 
szobra a Belvárosban legyen. Olyan pontra kell 
helyezni, ahonnan mint a hazaszeretetnek, a 
vallás- és tudomány apostolának alakjára tekint-
hetünk Pázmány Péterre. 

Ez a hely volna, szerény véleményem sze-
rint, a Barátok belvárosi temploma előtt levő 
tér, a mostani kőszobornak helye. Kossuth Lajos-
utcza, Koronaherczeg-utcza, Egyetem-utcza futnak 
össze ezen a téren, emlékeztetvén bennünket 
édes hazánk szeretetére. Mellette templom van, 
a vallás szentélye, az imádság háza. Közelben 
emelkedik a tudomány-egyetem palotája. 

Valahányszor kalapot emelnénk az i t t álló 
Pázmány szobor előtt, a hely maga figyelmez-
te tne bennünket az eszményre, melyet Pázmá-
nyunk képvisel. A tudomány-egyetem ifjúsága, 
a férfikor munkájában élő polgárok, a gyerme-
keik jövőjéért aggódó szülők, a mult dicsőségén, 
az el töl töt t munkásságon örvendező aggok igazi 
kegyeletből származó lelkesült örömmel nézhet-
nék i t t a király ő felségének ajándékából emelt 
Pázmány szobrot, és erősödnének nemcsak a 
Pázmány iránt érzett kegyelet erényében, hanem 
a hazaszeretetben, a vallás- és tudományszeretet-
ben egyaránt. 

Esedezve kérjük első sorban hazánk két 
bíborosát Pázmánynak az érseki székben és a 
bibori méltóságban utódait, nagy szellemének 
örököseit, tegyenek lépéseket Pázmány Péter 
szobra helyének megváltoztatására. 

A magyar nemzet hálája és öröme kiséri 
ő eminencziájaikat, mindenekelőtt felséges urun-
kat, királyunkat. 

E sorokat azért mertük irni, mivel szent 
meggyőződésünk, hogy a jövő a bölcseségé és 
az őszinteségé. Azt szeretnők, ha ebben a fontos 
ügyben is a bölcseség és az őszinteség szerint 
cselekednének. 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 

Bácska. A hitehagyott sofcáczolc. — 
Szomorú hirhedtségre vergődött Szántóvá, Bácsme-

gye egyik szerény községe azon botrány révén, melynek 
végeredménye 897 róm. ka h. vallása sokácznak ünnepé-
lyes bittagadása lett. Az egész ország sajtója több-keve-
sebb elfogulatlansággal hozzászól e megdöbbentő tényhez, 
mely a szerb nemzetiségi köröket érthető örömmel és 
reménységgel tölti el, hiszen a szegény hitehagyottak 
most már a görög keleti egyház hivei. Hogy kellőleg 
megértessük magunkat, voltakép mit nevezünk ebben az 
egész dologban botránynak, itt közöljük illetékes forrás-
ból a tokáczok hitehagyásának hiteles adatokra támasz-
kodó összes előzményeit. 

A szántovai (Bács vm.) plébánia keletkezésekor 
(1715.) a hivek majdnem kivétel nélkül sokácz ajkúak 
voltak. Idővel magyar ajkúak is telepedtek oda, s ezek-
nek száma évről-évre annyira felszaporodott, hogy 1791-
ben már minden 3-ik vasárnap magyar szentbeszédet 
kaptak. Az 1830-ik évi vis tatio canonica, ugyancsak tekin-
tettel a magyarok felnövekedett számára, e'rendelte az-
után, hogy az istenitisztelet minden 3-ik vasárnap, és a 
nagyobb ünnepek (karácsony, húsvét stb.) második nap-
ján is az övék legyen. Ezen szó „istenitisztelet" alatt, 
vonatkozással a sokáczokra és magyarokra, azt kell ér-
teni, hogy oly napokon, melyek a magyarokéi voltak, 
a kántornak éneke a kóruson, a szt. mise, litánia vagy 
körmenet alatt, és a papnak szentbeszédje magyar nyelvű 
volt; és viszont a sokácz napokon sokácz nyelvű. 

Nagyobb részt kértek és némi csekély mértben 
nyertek is a magyarok, különösen a nagyobb ünnepeket 
illetőleg 1873-ban, mikor az 1882, sokáczczal szemben 
már 976-an voltak. A magyaroknak ekkor adott ez a cse-
kély kedvezmény is már nyugtalanította ugyan a soká-
czokat, de azért béke volt egész 1892-ig. Ettől kezdve 
azonban a magyarok 1896-ig (ez évben a számarány: 
sokácz 1900, magyar 1650 volt) nem szűntek meg az 
érseki hatóságot oly czélból ostromolni, hogy az isteni-
tiszteletnek fele az övéké legyen. Kívánalmuk jogosult-
ságára való tekintetből azután ugy határozott az érseki 
hatóság, hogy 1897 tői kezdve a két ajkú hivek egyenlő 
mértékben részesüljenek az istenitiszteleti nyelvrendben. 
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Ezen határozatot rosszlelkü emberek lelkiismeretlen izga-
tása következtében nem fogadták el a sokáczok, sőt nem 
átallottak az apostasiával fenyegetőzni. Sem intés, sem 
jóakaratú rábeszélés nem használt semmitsem ; Császka 
György érspknek Szántovára történt személyes és békél-
tető lemeneiele is eredménytelen maradt. Ily körülmények 
között megtette az érseki hatóság azt, a mit a legvég-
sőig menve még megtehetett. Kimondotta az érseki ható-
ság, hogy minden vasár- és ünnepnapon két énekes 
(nagy) mise, és két szentbeszéd tartassák, s hogy hétköz-
napokon is két orgonás mise mondassék, illetve énekel-
tessék. Evvel a sokáczok nemcsak hogij nem veszítettek 
semmitsem, hanem meg nyertek is, mert igy minden vasár-
napon kaptak nagymisét és prédikácziót, és minden hét-
köznapon orgonás misét, holott azelőtt minden harmadik 
vasárnap, és illetve minden harmadik hét kizárólag a 
magyaroké volt. 

Mindezekből láthatja mindenki, hogy a sokáczokkal 
szemben nemcsak jogtalanság nem történt, hanem, hogy 
a magyarokkal együtt ők is nagyobb előnyökben része-
sültek. S így az is világos, hogy a szerencsétlen sokáczo-
kat — a plebánosi jelentés szerint 897-en jelentkeztek 
apostasiára — nem megsértett vallási vagy nemzetiségi 
érzetek; hanem egyedül a magyarok iránti vak gyűlölet 
kergette a hithagyásba, amely kárhozatos lépésökért 
Isten és emberek előtt egyedül ők*) felelősek. 

Az érseki hatóság tehát azzal a szigorú lelkiismere-
tességgel és alkut nem ismerő pártatlansággal járt el, 
mely az anyaszentegyház kormányzatát ily kérdésekben 
mindig és mindenütt jellemzi. Az üdvösség igéit a maga 
anyanyelvén hallgatni: elvitázhatlan joga van az anya 
szentegyház minden tagjának. S mikor az híveinek e jogát 
rendületlenül védi, sz. kötelességet teljesít. S mivel Ma-
gyarországon soha, első sz. királyunk apostolkodása óta, 
a nem magyar nemzetiségű hivekre ráerőszakolni a ma-
gyar nyelvet nem akarta, még érthető, ha e miatt a 
nemzeti politika elveiért rajongó u. D. soviniszták az egy-
házat túlzott szigorúsággal é3 szinte szükségtelen óvatos-
sággal vádoljik. De merőben indokolatlan és felháborító, 
hogy e pártatlansága miatt a magyar állam másnyelvü 
polgárai támadnak ellene. 

A szántovai hittagadás előzményei azt bizonyítják, 
hogy a sokáczok mit sem vesztettek jogaikból. Nem is 
ez fájhatott hát nekik, hanem csak az, hogy a szaporodó 
magyarság is számarányának megfele'ő jogokban részesül. 

Az fájt a sokáczoknak, hogy Magyarországon a 
magyar nyelvű polgárok is ugyanazon templomi jogok-
ban részesülnek mint ők, a sokácz nyelvűek, akik — 
mellékesen szólva — magok is jórészt értenek, sőt be-
szélnek is magyarul. 

De ne beszéljünk mi róluk, a szerencsétlen hite-
hagyottakról! A viszonyokkal ismerős előtt napnál vilá-
gosabb, hogy az egész botrányban annak a 879 gör. 
keleti szerb vallásra tért sokácznak legkevesebb a bűne. 
Még csak izgató sem támadt közöttük. S a görögkeleti 
vallásról nem sokkal többet tudtak ők, mint akár az „üdv 
hadseregéről." 

*) Illetve : az izgatók. 
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Egyik bácskai lap megnevezi a főizgatót Matkovics 
Mihály tanitó személyében, kit izgatásai miatt az érseki 
hatóság Száutováról el is mozdított. Egy másik bácskai 
lap, melynek igazságérzetéhez szó sem férhet, kijelenti, 
hogy az izgatókat Szabadkán, a csábitókat Zomborban 
kell keresni. K. N. 

Esztergom. A X I X . század végén s a XX. század 
hajnalán Üdvözítőnk Jézus Krisztus és szentséges földi 
helytartója iránt nyilvánítandó ünnepélyes hódolat ügyében 
kinevezett esztergom-főegyliázmegyei ötvenes bizottságnak 

javaslata. (Vége.) — 
VI. 

A Péterfillér gyűjtése. 
Minden hü katholikusnak erkölcsi érzületét fokozza 

azon szent kötelesség teljesítése, amelynek czélja : a szent 
Atyának szomorú helyzetét a tőlünk telhető anyagi támo-
gatással elviselhetővé tenni. 

Aki ismeri Péter hajójának óriási gépezetét, amely-
nek segélyével Krisztus földi helytartója biztos kézzel 
irányítja a hivek millióinak lelki ügyét az örök üdvösség 
kikötője felé, az tudhatja, hogy Rómában a Péterfillérre 
nagy szükség van. 

Hogy a gyűjtés minél jobban sikerüljön, alázattal 
kérjük ő emenencziáját, hogy a nagyméltóságú püspöki 
karral egyetértő körlevélben buzdítsák a papságot a lel-
kes, fáradságot nem kimélő filléres gyűjtésre. 

A szeretet találékony ; a helyi viszonyokhoz képest 
más és más módon lehet a hivek vallásos buzgóságának 
és anyagi helyzetének arányában a gyűjtést eszközölni. 

Hogy a siker mégis biztosítva legyen, kérjük ő 
emenencziáját, méltóztassék a püspöki konferenczián indít-
ványozni, hogy az egyházmegyei összes hatóságok adja-
nak a papságnak engedélyt arra, hogy a jubiláris esztendő-
nek minden szentségimádó vasárnapján (tehát minden 
hónap első vasárnapján) a nagymisén gyűjtött perselypénzt 
a Póterfillér czéljaira fordíthassák és erről a híveket már 
az előző vasárnapon a szószékről értesítsék. 

Oly templomokban, amelyek a persely jövedelmére 
vannak utalva, ez a gyűjtés évnegyedenkint történhetnek. 

VII. 
Kath. egyetem, közép- é s népiskolák alapítása; iskolai 
ünnepélyek; jubiláris emlékkeresztek ; II. Szilveszter 

monumentuma Budapesten 
Christus Vivit, 
Christus Begnat, 
Christus Imperat. 
Méltóbban mi magyarok meg nem ülhetnők a keresz-

ténységnek 900 éves jubileumát hazánkban, mintha e 
fölírást egy alapítandó kath. egyetem homlokzatára vés-
hetnők. 

Induljon ki a nemzet jövő fejlődésére döntő befolyású 
intézmény létesítése czéljából egy országos mozgalom, 
amelynek végső, mint kiinduló szálai a legilletékesebb 
helyen találkozzanak : a magyar püspöki kar élén álló 
bíboros herczegprimás áldó kezében. 

Hadd ragyogjon az a fölirás minél több kath. közép-
és népiskolában ; épüljön és lelkesüljön Jézus Krisztus és 
az 0 egyházáért a jövő reménysége : a fiatal nemzedék ! 

25* 
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Az egyházmegyei főhatóság < lrendeli a jubiláris 
évben minden Icath. isicolánál fa -tandó ünnepélyeket, amely 
ünnepélyek hálaadó istenitisztelettel lesznek egybekötve. 

Ugyanily ünnepélyek rendezésére fölkérendők a 
kath. körök, katb. irodalmi társulatok, kath. legény- és 
tanoncz-egyesületek. 

Állítsunk emlékkeresztet a foegyházmegyének, lehe-
tőleg minden hitközségnek területén kőből, fából a tem-
plom előtt, vagy ami maradandóbb : illesszünk a templom 
külsején, vagy a hajó belső falába egy keresztalaku em-
lékkövet ezen fölirással : 

„Christus Vivit, Christus Régnât, Christus Imper at.* 
Ahol missziókat tartanak, ott a szokásos misszió-

kereszten örökíttessék meg a kettős jubileum emléke. 
Végül ugy vallásos, mint hazafias szempontok egy-

aránt indokolják azt az eszmét, hogy a ritka jubiláris 
ünnepségele emlékét egy nagyobbszerü momentumban meg-
örökítsük. 

Önálló építészeti műre gondolni most, amidőn a 
jótékonyság és egyéb czimeken folyó gyűjtések már-már 
kimerítik a közönség nagy részének erejét — merészség 
lenne talán. 

Ha azonban itt Budapesten a most épülő vagy 
tervbe vett stilszerü templomok valamelyikében egy oltár 
költségeit födöznők, vagy ami Rómában is jó b<nyomást 
tenne, mert hagyományos loyalitásunlcat igazolná : ha 
például ugyancsak itt Budapesten egyik monumentális 
templomunkban, II. Szilveszter pápának egg nagyobb 
szabású emléket állítanánk, annak a pápának, aki a ma-
gyar nemzetet a katholikus egyház kebelébe fölvette, fön-
maradását biztosította, királyunknak koronát és apostoli 
czimet adott. Méltó, hogy emléke márványba vésve is 
fönmaradjon a késő századokig. 

Kii'ön gyűjtés ezen czélra nem lenne szükséges, ha 
a Péterfillér gyűjtése kellő lelkesedéssel eszközöltetnék. 

A hivek azonban mindenütt figyelmeztessenek, hogy 
a Péterfillér gyűjtésből a Szilveszter-emlékmű költségei is 
födöztetnek. 

B e f e j e z é s . 
Föl tehát Viribus Unitis a nemes munkára ! 

„Recedant veter a, 
Nova sínt omnia : 
Corda, voces et opera 

Egyesüljön minden kath. magyar a Krisztus szere-
tetében ; hassa át a mi magyar társadalmunk minden 
rétegét a kereszténység szelleme : akkor a hitből fakadó 
reménységgel fogjuk üdvözölni az uj időt, mint a keresz-
ténység diadalának előhírnökét a XX. században. 

L. J. Ch. 
Kelt Budapesten, a bizottságnak 1899. év jan. 26-án 

tartott üléséből. 
König Gusztáv, Boltizár József, 

p. káplán, slelkész, jegyző. püspök, ált. érs. helynök, elnök. 

Gyulafehérvár, márcz. 25. Lelki s zent gyakorlatok. 
A Mária-kongregáczió felélesztése. — 

Csendben, rendben vonult f. hó 21-én délután először 
8 azóta naponként négyszer egy jól elrendezett ifjú csapat 

ősi kathedrálisunk fenséges boltívei alá, hogy a húsvét 
előtti lelki szentgyakorlatait elvégezve a húsvéti ünnepekre 
a lélek halálából föltámadva ünnepelhesse tiszta szivvel a 
lelki föltámadás örvendetes allelujáját. Elhelyezkednek 
klerikusaink s gymnasiumunk ifjai tanáraikkal egyetem-
ben s áhítattal várják az élet igéjét. S föllép a szószékre 
egy agg férfiú. Aggnak mondjuk, hiszen 75 éves, nagy 
mult van mögötte, alakja kissé görnyedt s révedező szemei 
a földre szegezvék: de a szószéken ifjúvá válik, kiegye-
nesedik, ifjúság sugárzik átszellemült arczárói, ifjú hév 
lángja tör elő" minden szavából. Es ezen agg férfiú be-
szél; beszél mint olyan, kinek beszélni onnan felülről 
adatott. Misztikus csend áll be. Megfeledkezik a gyermek, 
az ifjú minden földi hívságos dologról s a meglett 
férfiakkal versenyezve egész odaadással figyel s csüng a 
szónok ajkain, hogy minden szót megjegyezzen, egyetlen-
egyet se feledjen. Mert annak a jó atyának — ez a szónok 
igazi neve — minden szava arany. Es beszél komolysággal, 
nyájassággal, a gyermekek észjárásához való bámulatos 
leereszkedéssel, — beszél katholikus meggyőződéssel ; „int, 
kér, dorgál teljes türelemmel és tudománynyal." S beszél 
az ember rendeltetéséről, végczéljáról s elénk varázsolja 
a szép mennyországot; beszél az ember gyarlóságá-
ról. gyengeségéről, rosszakaratáról, bukásáról, a bűnről 
s feltárja a poklot összes kínjaival ; beszél aztán a 
bünbánatról, a megtérésről s vigasztalással áraszt el min-
den szivet; majd meg minden lelket fölemel s katholikus 
öntudattal tölt be. Es ime „veritas patet, Veritas placeti 
Veritas movet," — az igazságot megismerjük, az igazságot 
megszeretjük s az igazság őszinte töredelemre indít. Példás 
áhítattal végezték az ifjak s a tanárok húsvéti szent 
gyónásukat s Gyümölcsoltó-Boldogasszony ünnepének 
reggelén az agg szónok kezéből vették magukhoz az 
Ur testét. 

Hálás szeretettel, melynek különben püspök urunk 
ő méltósága szívből fakadt és szívhez szóló éke3 szavak-
ban adott a péntek d. e. szentgyakorlat befejeztével a 
szószékről kifejezést, kell végül a lelki szentgyakorlatok 
buzgó vezetőjéről, jó atyánkról, a lelkes szónokról nekünk 
is megemlékeznünk. Lollok József ezelőtt mintegy 12 évvel 
pápai praelátus, prépost, esztergomi főesperes-kanonok s 
a Pázmáneum rektora vala. Püspök urunk ő méltóságának 
is rektora s első szent miséje alkalmával manuduktora . . . 
Most pedig lazariâta atya. Mindenről lemondott. Összes 
étele, itala, gyönyörűsége Isten igéjének a hirdetése, a 
lelkek térítése. A jó Isten, ki ily nagy heroizmussal ruházta 
fel, ily csudálatos lelki és testi erővel áldotta meg, 
legyen egykor bőséges jutalma. Mi pedig kérjük a jó 
Istent, hogy addig is hála és áldás kisérje apostoli 
útjait ! 

Gyümölcsoltó-Boldogasszony ünnepén folyt le gymna-
siumunk kiszemelt ifjainak a Mária-kongregáczióba való 
ünnepélyes felvétele. Ezen üdvös társulat jelenben csak 
felújítása annak a réginek, melyet 1584-ben a jezsuiták 
alakítottak. Háromszáz éven keresztül sokszor szűnt meg 
s újult föl ismét. Az utolsó ünnepélyes felvétel 1858 bau 
történt. Püspök urunk atyai buzdításai és P. Schlick 
János lelkes útmutatása mellett a folyó iskolai tanévben 
újra feléledt az egylet, mint egyik hatékony tényezője az 
ifjú erkölcsök védelmének s már ez év elejétől kezdve 
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üdvösen folytatja működését. Püspök urunk ő méltósága 
a négy felső osztály jobb tanulói közül 54 jelöltet avatott ! 
fel az ünnepi nagymise után kongreganistának megható 
szertartások között. Felvétel előtt lelkesítő beszédet in-
tézett az ifjakhoz ; majd mellökre tűzte a Mária érmet s 
kezökbe adta a felavatási diplomát. A szép templomi 
ünnepség, melyen igazán szép számú közöneég áhitattal 
vett részt, Te Deum-mal és áldással végződött. K. 

Székesfejérvár. Nagyböjti főp. levél a hivekhes. — 
(Vége.) 

De még egy veszély környezi hivő sziveteket, a rossz 
iratok, legyenek azok az iratok könyvek, vagy füzetek, 
vagy újságok, amelyek katholikus anyaszentegyházunkat 
gyalázzák, rágalmazzák, támadják, szentegyházunk szent 
hitével ellenkező tanokat terjesztenek, szent hitünket 
ócsárolják, támadják, erkölcstelen elbeszélésekkel a lelket 
megmételyezik. Ez a veszély még nagyobb az előbbinél, 
mert el van árasztva édes hazánk ily iratokkal s a 
nyerészkedési vágy uton útfélen is kinálja nektek, még 
hozzá a legolcsóbb áron, ezt a mérget. S a sötétség fiai-
nak, a kik készítik ezen iratokat, vau arra gondjuk, hogy 
irataikat az igazság, a tudomány, a műveltség látszatával 
lássák el s minél vonzóbb alakban irják meg ; számítanak 
a szellemeknek manapság annyira elterjedt elgyengülésére, 
a mely minden gondolkodás nélkül mindent elfogad, 
mert nyomtatva van. Kétszeresen vétkezik, aki ezt a 
mérget megveszi, először mert kath. hitét, keresztény er-
kölcsös életét nagy veszélynek teszi ki, másodszor mert 
pénzével hozzájárul, hogy ily iratokat terjeszthessenek 
szentegyházunknak s a lelkeknek ellenségei. A Szentlélek 
Ur Isten int benneteket, hogy ily iratokat ne vegyetek, 
azokat ne olvassátok. Halljátok a Szentlélek Ur Isten in-
telmeit: A ki szurokhoz nyul, beszennyezi magát.1) El-
rejtheti-e ember a tüzet kebelében, hogy ruhái ne égjenek ? 
Avagy járhat-e eleven szénen, hogy meg ne égjenek talpai ? 2) 
Ki a veszedelmet szereti, elvesz abban.3) 

S gondoljátok csak meg K. Sz. H. ! adhat e kath. 
e nber az ő Istentől nyert földi javából akár csak néhány 
krajczárt is arra, hogy Jézus Krisztus anyaszentegyháza 
bántalmaztassák, a kath. szivekből a kath. hit kiragadtassék, 
a kath. sziv erkölcstelenségre csábbittassék ? 

Tehát azt kivánom tőletek Kr. Sz. H ! hogy mindig 
csak ájtatosságbeli könyveket olvassatok ? annyi fáradal-
maitok után soha sem keressetek szórakozást, felüdülést 
olvasással? ne tájékozódjatok a világ állásáról ? ne gyara-
pítsátok ismereteiteket földi jólét etek érdekében? Nem, 
K. Sz. H ! ezt nem kivánom tőletek, sőt ezt tennetek 
hasznotokra válik, de nem szabad azt tennetek lelketek 
kárával; s épen azért kath. hivő csak kath. szellemben 
irt könyvet, füzetet, újságot szerezzen s olvasson; ily hű-
séges kath. eljárással kath. hitét folyton ápolja szivében, 
s a kath. ügyek iránt folyton tájékozva van, s filléreivel 
hozzájárul ahhoz, hogy a kath. hit védelmére, a kath. 
Öntudat ébresztésére, a kath. hűséges élet ápolására minél 
szélesebb körben terjesztessenek kath. iratok. Forduljatok 

») Eccli 13, 1. 
2J Példabeszéd. 6, 27-28 . 
3) Eccli 3, 27. 

tehát bizalommal lelkipásztoraitokhoz tanácsért, káth. 
szellemben irt könyvek, füzetek, újságok megszerzésére. 

Kérve kérlek benneteket az Ur Jézus nevében, 
szívleljétek meg jól és kövessétek hűségesen a Szentlélek 
Ur Isten által rendelt püspöktöknek ezen szeretetteljes 
főpásztori intelmét. Hűségesen valljátok kath. hiteteket 
s óvakodjatok a veszélyektől, a melyek azt szivetekből 
kiragadhatják. S kath. hiteteknek hűséges megvallásával 
egyesítsétek szentegyházunk szent parancsolatainak, rende-
leteinek hűséges követését. Ismeritek az anyaszentegyház 
öt parancsolatját, tartsátok meg azokat lelkiismeretesen ; 
az Ur Jézus által elétekbe szabott kath. kötelmeteket 
teljesítitek ezen gyermeki engedelmességgel, lelketek örök 
üdvösségére. S az anyaszentegyháznak, a római pápának, 
püspökötöknek minden rendeletét engedelmes szivvel fo-
gadjátok az Ur Jézus iránt való szeretetből. Az Ur Jézus 
nevében szabják azokat elétekbe a ti örök üdvösségetekre. 
Amit a kath. anyaszentegyház helyesel, azt helyeseljétek, 
amit tilt és elvet, attól tartózkodjatok, bármit mondjon 
ellenkezőt a világ. Ez a hűséges katholikus ember 
kötelme. 

De necsak magatok teljesítsétek kath. kötelmeiteket, 
hanem legyen szorgos gondotok, hogy gyermekeitek is 
hűségesen teljesítsék azokat; oktatástokkal s példátokkal, 
üdvös megfenyítéssel vezéreljétek őket Ti apák és anyák, 
gondoljátok meg, hogy legdicsőbb szülői jogotok s leg-
súlyosabb kötelmetek abban áll, hogy gyermekeiteket 
kath. hitetek szellemében neveljétek. Már püspöki székem 
elfoglalásakor kértelek titeket az Ur Jézusban: „Neveljétek 
gyermekeiteket az Ur tanításában." á) 

Oktassátok gyermekeiteket a kath. szent hitre, 
legyen házatoknál az a becses könyv, a kathekizmus, ismé-
teljétek gyermekeitekkel, amit abból a templomban, az 
iskolában tanultak, legyen házatoknál a szent leczkék és 
evangéliumok magyarázata, a szentek élete, olvassatok fel 
abból egy részt vagy olvastassatok fel gyermekeitek által 
ünnep- s vasárnap ; nagy gondotok legyen arra, hogy 
gyermekeitek áhitattal végezzék imádságukat; velük 
imádkozzatok ; mondassátok el velük mindennap a régi 
kath. szokás szerint az Istennek tizparancsolatját, az anya-
szentegyháznak öt parancsolatját ; nagy gondotok legyen 
arra, hogy az anyaszentegyház parancsolatjait hűségesen 
teljesítsék, hogy a lelkipásztor intelmeit engedelmes 
szivvel kövessék; legyen nagy gondotok arra, hogy a 
szentségekhez minél méltóbban járuljanak. Oktassátok 
őket példátokkal is. Lássák a gyermekek, hogy a kath. 
kötelmeket, a melyeket a kathekizmusból tanultak, édes 
szülőik hűségesen teljesítik. Lássanak titeket áhítatosan 
imádkozni, lássanak titeket áhítatosan a szent misénél 
jelen lenni, a szentségekhez járulni; lássak, hogy az 
anyaszentegyház minden parancsát megtartjátok. 0 mily 
szomoritó, ha a gyermek a szülői háznál annak ellenke-
zőjét látja, a mit a kathekizmusból hitoktatójától tanult ! 
Ha szülőitől hall beszédeket a kath. anyaszentegyház ellen 
s annak szent tanítása és parancsa ellen, ha nem látja 
szülőit imádkozni, szent misére járni, a szentségekben 
részesülni, böjtölni, ha akadályozzák őt abban, hogy az 
anyaszentegyház parancsait teljesítse ! Mily borzasztó a 

4) Efez. 6, 14. 



2 4t 
RELIGIO. 

szülők felelőssége ezen megbotránkoztatásért ! Ó ti vissza 
fogtok riadni ezután is ily borzasztó merénylettől; szent 
borzadalommal fogtok ezután is gondolni az Ur Jézus 
rettentő fenyegetésére : Aki megbotránkoztat egyet e 
kisdedek közül, akik bennem hisznek, jobb annak, hogy 
malomkő köttessék nyakára és a tenger mélyébe merit-
tessék ;5) és hűséges szeret-ttel Jézus iránt, meg fogtok 
mindig emlékezni az 0 szavairól ; Hagyjátok a kisdedeket 
hozzám jönni,6) s fáradhatlan buzgalommal fogjátok őket 
vezetni Jézushoz. Ti elvezettétek őket a szent kereszt-
séghez; őrködjetek hűséges kath. neveléssel, hogy a drága 
kincset, amelyet ott nyertek, megőrizzék. Megszenteltetvén, 
Istennek fogadott gyermekeivé lettek, a mennyország örö-
köseivé, Krisztus Jézus anyaszentegyházának tagjaivá. 
Hálát adván az Istennek ezen kimondhatatlan ajándékáért,7) 
amelyet gyermekeiteknek nyújtott az Ur Jézus drágalátos 
kínszenvedése és halála árán, hűséges kath. nevelésiekkel 
arra törekedjetek, hogy növekedjenek Krisztusban,8) azaz 
hogy hűséges- kath. életük által minél hasonlóbbak 
legyenek Krisztushoz; hogy buzgó fáradozástokkal rajtuk 
is teljesüljön, amit Nyssai Szent Gergely kíván minden 
kereszténytől, mondván : Minden keresztény legyen Krisztus 
mássá, életében, erényeiben. 

S minél inkább felserdülnek gyermekeitek, annyival 
nagyobb legyen gondotok, hogy hűségesen teljesítsék katb. 
kötelmeiket, szemben a sok veszélylyel, amely lelküket 
környezi. 

De legyen gondotok K. Sz. H ! arra is, hogy házi 
népetek hűségesen teljesítse kath. kötelmeit. Miként hajdan, 
ugy most is a katb. családoknál, a hol szentegyházunk 
szent tanítása szerint kormányozzák családjukat a családfők, 
szent kötelék fűzi a házinépet a családfőkhöz ; nem abban 
áll csak a kötelé't közöttük, hogy a szolga teljesíti a 
munkát, s a családfő megadja neki a kikötött bért, hanem 
a családfők gondját viselik házinépük lelkének is, ugy 
tekintik őket, mint családjuk tagjait. Igy kell lenni minden 
kath. családnál. Halljátok Kr. Sz. H. ! mily súlyos köte-
lességnek hirdeti az apostol azt a feladatot, hogy a csa-
ládfők gondoskodjanak a házinépről. Aki övéire és főkép 
házinépére gondot nem visel — úgymond — a hitet 
megtagadta, és a hitetlennél alábbvaló,9) azaz hitét meg-
tagadta az ilyen családfő, aki nem visel gondot házinépére, 
mert elpártolt keresztény kötelmétől, nem gyakorolja a 
szeretetet, a kereszténynek egyik ismertető jelét ; hitet-
lennél alábbvaló, mert a hitetlen nem ismeri még a ke-
resztények kötelmeit. De ha súlyos kötelesség a házinép 
javáról gondoskodni, mit mondjunk annak legelső legfőbb 
javáról, lelke örök üdvösségéről? Nemde a családfő a 
házinépnek minden egyéb java felett, leginkább annak 
örök üdvösségéről tartozik gondoskodni, s épen azért 
gondoskodni, hogy a házinép teljesítse hűségesen kath. 
kötelmeit. Azért kérve kérlek s buzdítlak titeket az Ur 
Jézus nevében, legyen gondotok arra, hogy házinépetek 
hűséges kath. életet éljen ; s miként gyermekeiteket, ugy 

5) Máté 18. 6. 
6) Márk 10. 14. 
') II Kor 9, 15. 
s) Efez. 4, 15. 
») Tim 5, 8. 

ezeket is nemcsak intelmeitekkel, hanem ragyogó példá-
tokkal is vezéreljétek kath. kötelmeik teljesítésére. 0 
mily kedves leend az édes Jézus előtt a ti hűséges kath. 
családotok ! 

íme elétekbe adtam kath. kötelmeitek hűséges telje-
sítését, amelylyel első sorban készültök az Ur Jézusnak 
bemutatandó ünnepélyes hódolat szent ünnepélyeire. 

De készüljetek Kr. Sz. H. ! amaz ünnepélyes hódo-
latra egyszersmind azáltal, hogy már most naponként 
gerjeszszétek fel e hódolatot szivetekben s mutassátok be 
az Ur Jézusnak, a mi édes Megváltónknak. Mondjatok 
mindennap, hacsak lélekben is, rövid imát az Ur Jézus 
imádására, különösen a reggeli és estéli imádságtoknál 
mondjátok : Imádlak és áldlak Tégedet Krisztus Jézusom, 
ki szent kereszted által megváltottad a világot! Szerettél 
engemet és önmagadat adtad érettem ;1 0) szeretlek Tége-
det teljes szivemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és 
minden erőmből, hálát adok Neked véghetetlen szerete-
tedért és irgalmadért, amelylyel érettem emberré lettél, e 
világra születtél, drágalátos szent véredet ontottad, felvet-
tél kath. anyaszentegyházadba. Tied vagyok az életben, 
Tied halálom óráján, Tied akarok lenni mindörökké. 

S valahányszor a templomba léptek, tegyétek lélek-
ben sziveteket a tabernaculumba az Ur Jézus szentséges 
Szivére, aki ott a kenyér szine alatt jelen van, s fejezzé-
tek ki imádó hódolatotokat, szereteteket és hálátokat 
Iránta. 

S midőn az Ur Jézus a szent misében a kenyér és 
bor szine alatt megjelenik és feláldozza magát érettünk, 
ismét gerjeszszétek fel szivetekben azt a hűséges, szere-
tetteljes és hálateljes hódolatot, s mutassátok be Neki. 

Igy készüljetek Kr. Sz. H. ! az ünnepélyes hódolatra, 
a melyet a katholikus szivek millióival fogunk bemutatni 
a mi édes Megváltónknak. 

Dicsértessék mindörökké az Ur Jézus Krisztus! 
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mind-

nyájatokkal. Amen. n ) 
Székesfehérvár, 1899. nagyböjt III. vasárnapján, 

márczius 5-én. Fülöp s. k., 
püspök. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

Az autonomiai bizottságok összehivása. 

Gróf Szapáry Gyula, a m a g y a r o r s z á g i latin és görög 
szertartású katholikus autonomiát szervező kongresszus 
huszonhetes és kilenczes bizottságárak elnöke, a kilenczes 
bizottságot április hó 17-ére délelőtti 11 órára, a huszon-
hetes bizottságot pedig április hó 18-ára délelőtti 10 órára 
a főrendiház tanácskozási termébe összehívta. A huszon-
hetes bizottság tagjai a következők : gróf Szapáry Gyula 
elnök, Hoványi Gyula dr nagyváradi kir. jogakadémiai 
tanár, jegyző; egjházi tagok: Samassa József dr egri 
érsek, Hornig Károly báró veszprémi püspök, Ivánkovics 
János rozsnyói püspök, Vajda Ödön dr zirczi apát, Molnár 
János pápai praelatus, Rajner Lajos dr esztergomi kanonok, 

10) Gal. 2, 20. 
11) II. Thesz. 3., 18. 
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Várossy Gyula dr kalocsai kanonok, Bitter Dezső dr egye-
temi tanár és Karsch Lollion dr ; világi tagok: gróf 
Apponyi Albert, Borsódy Géza, gróf Csekonics Endre, 
gróf Esterházy Miklós Móricz, Günther Antal dr, Győrffy 
Gyula, Hortoványi József dr, gróf Károlyi Sándor, Mócsy 
Antal, Pásztély Jenő dr, Rakovszky István, Sághy 
Gyula dr, Timon Ákos dr, Ugrón Gábor, Petrovácz József 
és gróf Zichy Náudor. 

I R O D Ä L C m . 

= A lurdi szent Szűz t isztelete május hónapban 
a franczia 54-ik kiadás után megjelenik magyar nyelven. 
Lasserre Henrik franczia iró szembajából a lurdi viz 
ájtatos használása folytán csodálatosan meggyógyult. E 
miatt fogadalomsierüleg elhatározta, hogy úgy a csodás 
megjelenéseknek, valamint a későbbi csodálatos meggyó-
gyulásoknak történetét okmányozólag leirja. Uknyomozásá-
ban nem elégedett meg a hivatalos okmányokkal, szóbeli 
tárgyalásokkal és irott bizonyítványokkal. Mindent tudni 
óhajtott, mindent maga akart látni. Nagy utazásokat tett 
egész Francziaországban, hogy kikérdezze mindazokat, a 
kik a tárgy körül valamiképen szerepeltek. 

Kutatásainak eredményét leirta e czím alat t : „A 
lurcli szent Szűz 

Ezen művében leirta a tényeket, mig a tanuk éltek. 
Jelezte a tanuk nevét, lakását, hogy megkérdezhessék 
azokat és eleuőrizhessék állításainak igazságát. Leirt i a 
tényeket nem csupán külső felületük szerint, hanem azok 
finom árnyalatait is figyelembe véve. Oknyomozó leírásá-
ban kifejtette az események eredetét, keletkezését és 
összefüggését, valamint bámulatos összhangját a gondviselő 
csodás rend örök tényével. 

Müvét több, mint 60 püspök látta el a legdicsérete-
sebb jóváhagyással. A műnek átolvasása után IX. Pius 
pápa 1864. szept. 4. sajátkezű aláírásával külön brevével 
tüntette ki a szerzőt és művét. A müvet lefordították 
majdnem minden nyelvre. Ezen mű ismertette meg Lurdot 
a világgal, ezen mű ismertette meg a XIX. század leg 
nyilvánosabb csodáját, ezen mű idézte elő százezrek lelké-
ben a hitnek föléledését vagy megerősítését, sok ezernél 
p jdig a lurdi zarándoklást vagy ped g a lurdi viz hasz-
nalatát. 

Több tekintélyes felszólításnak engedve a szerző, 
nagy müvét összevonta és május hónapi ájtatosság alakjá-
ban adta ki. Harminczegy napra felosztva olvasmány 
gyanánt közli ebben a csodás megjelenések részletes le-
írását, aztán a nevezetesebb csodálatos meggyógyulásokat. 
Ezen külső beosztás egyrészt az olvasónak lelkét a mű-
vészies leirás részletes élvezetében részesíti, másrészt 
a'kaimat ad az elterjedt és ápolni való májusi ájtatosság-
nak a lehető legerősebb tápanyagot nyújtani 

Mindegyik naphoz a szerző imákat c«atolt, melyeket 
az illető napra beosztott olvasmányból meritett, a jelen 
kor bajaink hatása alatt irt s a jelen század fényeihez 
alkalmazott. Innen van a remek imáknak sajátságos, a 
rendes mintáktól elütő természetök, de egyúttal megragadó 
hatásuk. Ezen imákról mondja a franczia egyházmegyei 
helybenhagyás: „Nincsenek ezeknél jobb, mélyebb értelmű 

és keresztényiebb érzelmű imák, sem pedig szebb nyelve-
zettel visszaadva. Ezen imák kedves és mély elmélkedések, 
szivet é3 lelket emelők. Felvilágosítják s szeretetre indít-
ják a lelket. Mindegyik ima magasztos gondo'atot tartal-
maz, melyben az áhítat világosságot és meleget talál " 

Az egész műnek czélja a világ figyelmét Lurd iránt 
állandóan fentartani. A mű czélja továbbá meggyőzni az 
olvasót a lurdi csoda igaz voltáról s ezáltal éleszteni 
ama lángoló hitet, mely csodálatos hatást gyakorol a 
lélekre. A mű czélja sommásan, okoskodás nélkül apoló-
giáját alkotni szent vallásunknak és pedig úgy a hitetle-
nek, mint a hívőkre nézve. Czélja erős meggyőződést elő-
idézni, kioltani a kétkedés csiráját, megsemmisíteni a 
hitetlenséget. Czélja mint a bibliának: azért leírni a 
csodákat, hogy az emberek higyjenek és üdvözüljenek. 

A szerző mű r e Francziaországban 54 kiadást ért. 
Ezen mű jelenik magyar nyelven e czim ala t t : A lurdi szent 
Szűz tisztelete május hónapban. Fordította F. J . Kiadja 
Adjutus Secundus. Ára (körülbelül 30 ív) fűzve 1 frt 20 
kr. Kötve 1 frt 50 kr. Kapható e czim alat t : „Adju tus 
Secundus áldozópap Szatmáron." 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-

terjesztésére Németh János kapuvári plébánosnak a Szent 
Lambertről nevezett somlyóvásárhelyi czimzetes prépostsá-

j got adományozom. 
Kelt Bécsben, 1899. évi márczius hó 6-án. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. 
Wlassics Gyula, s k. 

V E G Y E S E K . 
4- A főpásztor az ország szivében, A budavári 

; Mátyás-templomban márczius 30-án csütörtökön délelőtt 
9 órakor kezdődik az ünnepi istenitisztelet, amelyen Vaszary 
Kolos bibornok herczegprimás pontifikál. Mise után ő 
emja végzi a lábmosás szertartását, amelyhez már kijelöl-
ték a budai várnak tizenkét legöregebb, szegény polgá-
rát. A nagy tisztességben részesülő aggastyánok új ruhát, 
egy zacskó pénzt és jó ebédet kapnak a hercegprímás-
tól. O eminencziája nagypénteken délelőtt 9 órakor 
pontifikálni fog a Mátyás-templomban tartandó csonka 
misén és húsvét vasárnapján délelőtt 10 órakor a zenés 
nagymisén. Szombaton délután a 6 órakor tartandó fel-
támadási körmenetet Nemes Antal dr budavári plébános 
vezeti. 

— Schlauch bibornok születésnapja. Tegnapelőtt 
volt Nagyváradon dr Schlauch Lőrincz bibornok püspök 
születése napja. A bibornokot, aki hetvenötödik évét 
töltötte most be teljes szellemi és testi erőben, minden-
felülről sokan üdvözölték. Ad multos annos ! 

— A piaristák ünnepe. A budapesti kegyestanitó-
rend tanárjelöltjei szép ünnepséget rendeztek márczius 
25 én este a rend alapitója Kalazanti sz. József tisztele-
tére. Az ünnepséget a rend főnökének ft. Magyar Gábor-
nak lelkes beszéde nyitotta meg. Azután a tanárjelöltek 
több saját szerzeményű költeményüket szavalták el és 
néhány zenedarabot adtak elő. Végül a Hymnust énekelték. 
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— Esztergomban a főkáptalan számára a lelki-
szentgyakorlatokat P. Nilles, az irgalmasnénék templo-
mában dr Proliászka Ottokár, a kath. körben P. Kostla-
lik, a tanítóképző-intézetben dr Andor hgprimási ceremo-
niárius tartja. 

— A budapesti papság húsvéti áldozását testületi-
leg most hétfőn végezte a servita atyák templomában. 

— Marc Twain, a világhírű humorista, megtisz-
telte látogatásával Magyarországot is. A budapesti lipót-
városi kaszinóban elmondott humoros elbeszéléseiből ítélve, 
az amerikai irónak gazdag ugyan a vénája, de nincs a 
meggondoltság törvénye alá hajtva gondolatának minden 
árnyalata. E tekintetben a mi Sipuluszunk bátran kiállja 
vele a versenyt. Első „bolondság"-ában, a mint ő elbe-
széléseit nevezte, papot szerepeltet bolondságai társa gya-
nánt és a bolondság közepén egy „világszép leány" körül 
való szellemeskedésben merül el Marc Twain barátjával 
együtt. Többet vártunk. A mi Sipuluszunk finomabb érzé-
ket tanúsít a „B. H." tárczáiban, mint a nagyokat 
„hazudó" amerikai humorista a lipótvárosi kaszinóban. 
Vagy talán a légkör volt Marc Twainre kábitó hatással? . . . 

— A pápa egy világtörténelmi mondása. A költői 
XIII. Leo pápa, a kit a liberális sajtó is oly önkénytelen 
tisztelettel vesz körül, betegsége alatt olyan megjegyzést 
mondott, melyet most szívesen repít a hír szárnyára 
minden újság. Láttuk, hogy ő szentsége betegsége az 
egész világon részvétet keltett, XIII. Leo pápa felolvas-
tatta magárak az angol, német és franczia újságokat. 
Kíváncsi volt, hogy mikép emlékeztek meg róla az újságok 
s mikor látta, hogy micsoda apparátus mozdul meg az 
újságokban a világ minden tájékán, ha egy történelmi 
nevezetesse'gü mozzanat van készülőben s elcsodálkozva 
„a hírlapírók szorgalmán," azt mondá róluk : Az újságírók 
a világtörténelem méhei ! 

— T. olvasóink szíves figyelmébe ajánljuk a 
„Kneipp-Ujság" czimü uj havi folyóiratot, mely az „Or-
szágos Magyar Kneipp-Egyesület" hivatalos lapja. Sok 
hasznosat lehet belőle tanulni. Szerkeszti dr Szalkay 
Gyula. Megrendelhető Budapesten, X. ker., füzér-utcza 
19. sz. a. 

— Felhivás. Mindazon róm. kath. ifjak, akik vala-
mely gymnasium 6., 7. vagy 8. osztályába járnak és ma-
gokban a szerzetes életre hajlandóságot érezvén a pan-
nonhalmi sz. Benedek-rend kötelékébe felvétetni óhajta-
nak, jelentkezzenek e czélból folyó év ápril havának 
végéig illetékes igazgatójuknál. A felvételre való jelent-
kezésnél szükséges a jelen iskolaévről szóló tanulmányi 
értesítő, keresztlevél, orvosi és beoltási bizonyítvány. 

— A magyar szabadkőművesség nagygyűléséről 
egy fővárosi szabadelvű lap a következő dicsekvő jelen-
tést közölte : A magyarországi szabadkőműves nagypáholy 
tegnap 27-én tartotta közgyűlését, melyen az összes bel-
földi páholyok tagjain kiviil a szomszéd államokból is 
jelentek meg küldöttek, valamint a világ összes nagy-
páholyainak itt lakó képviselői is ott voltak. A felolva-
sott évi jelentés megemlékszik a szabadkőművesek műkö-

déséről s azokról az eszmékről, melyek a szabadkőművesség 
által a társadalmi életbe behatoltak s felsorolja a szabad-
kőműveseknek a közművelődési és jótékony intézmények 
fejlesztésében való részvételét. A mult évben 51 páholy 
állott 3029 taggal a nagypáholy pártfogása alatt, a pá-
holyok kötelékébe nem tartozó testvérek száma kétszer-
ennyi. A páholyok magánvagyona 105,000 frt, a nagy-
páholyé 263,000, . a jótékonysági alapé 434,000. Az 
Erzsébet-szoborra a páholyok 1260 frtot adtak, jótékony-
sági czélokra 30,000 frtot. A jelentést tudomásul vették. 
Következett Joanovics György nyugalmazott államtitkár-
nak nagymesterré választása, további három évre. A vá-
lasztás egyhangú volt, valamint a többi választások is. 
Az üuuepies hivatalba-helyezés fényes szertartások közt 
ment végbe. Az ünnepi beszédet egy ösmert iró mondta. 
(Nevezetes, hogy nem nevezik meg.) A szónok abból a 
most felkapott mondásból indult ki, hogy szántsunk mé-
lyebben és beszéde" a körül forgott, hogy ezt a bölcs 
mondást a társadalmi tevékenység minden ágazatában, a 
nyilvánosság előtt való szereplés minden terén követni 
kell. A nagygyűlést követő lakomán a nagymester a 
királyra és a hazára mondta az első áldomást. A pozsonyi 
páholynak több osztrák tagja is ott volt a lakomán, vala-
mint a fiumeiek és a horvát-szlavonországbeliek, nemkü-
lönben a szerbiai szabadkőművesek is, kik testvéries egye-
tértéssel helyezték magukat a magyarországi nagypáholy 
pártfogása alá, és sok ünneplésben részesültek. 

— Katholikus könyvkereskedés. Rég érzett hiányt 
pótol a Szent-Gellért kath. müintézet igazgatósága azon 
elhatározásával, hogy üzletét bizományi könyvkereskedéssel 
bővíti ki. Sajnos, ezideig nincs Magyarországon könyvke-
reskedés, mely kizárólag a katholikus irodalom termékeit 
terjeszti és igy a szétszórtan megjelent katholikus művek 
igen nehezen voltak hozzáférhetők. A Szent-Gellért kath. 
müintézet könyvkereskedése összpontosítani fogja ugy a 
hazai, mint a külföldi katholikus irodalom termékeit, 
mely körülmény a pangó katb. irodalomnak lendületet 
fog adni. Az intézet nemsokára kibocsájtja könyvjegyzékét, 
melyet kívánatra szívesen megküld bárkinek, ki eziránt 
hozzá fordul. A Szent-Gellért kath. müintézet, mely saját 
kő- és könyvnyomdával, könyv- és hirlapkiadóhivatallal 
bír, Budapesten, VIII. kerület, Práter-utcza 44. sz. 
alatt van. 

Beküldetett. 
Certamen poeticum Hoeujflianum. 

Ad poeticum certamen oblata fuerunt XIX carmina, 
ex quibus praemium adiudicatum fuit poetae qui compo-
suerat epistulam Patris ad Filium. Fuit autem is .Jacobus 
Johannes Hartman in Universitate Lugduno-Batava Pro-
fessor Ordinarius. 

Praeterea laude digna visa sunt quinque carmina 
nempe: Leo Gladiator, Pecudes, Myceteis, Nox Novembris 
et Clytie. Haec quoque sumptibus legati Hoeutfliani eden-
tur si poetae schedulas aperiendi veniam dederint. Jam 
vidimus Clytien deberi Älexandro Muccioli Romano. 

C. B. Spruyt 
Acad. Reg. h. t. ab-actis. 

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

Budapest, 18í9. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8 sz.) 
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] Megjelenik e lap heten- j 

ként kétszer : \ 
I azerdán és szombaton. \ 
i Előfizetési dij: \ 
I félévre helyben s posta- § 

küldéssel 5 frt. \ 
! Szerkesztő lakása : § 

Budapest, 
! VÏ., Bajza-utcza 14. sz., | 
I hova a lap szellemi : 
I részét illető minden [ 
: küldemény czimzendö. | 

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

Előfizethetni 
minden 

kir, postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, es Nagy Sándor 

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 
IIHIIIIWHUIIIUIill 

Budapesten, április 1. 26. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1899. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. Háromszázötven esztendő előtti idő húsvéti szent ékesszólása. — XI. Kelemen pápa imája. — 
Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Magyarország keresztény újjászületése. — P é c s i e g y h á z m e g y e : Mélyebben szántsunk. — 

A kongrua-bizottság ügyrendje az összeirások felülvizsgálása számára. Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

fláromszázötven esztendő előtti idő 
húsvéti szent ékesszólása. 

Krisztus Urunk feltámadása a csodák csodája, 
az isteni kinyilatkoztatás záróköve, keresztény 
vallásunk legerősebb bizonyítéka, fel támadásunk 
ós örök életünk bizonyosságának megdönthetet len 
kezessége. 

A mit emberi tudás és ékesszólás e felséges 
hit t i tok és napnál világosabb világesemény di-
csőítésére tenni képes, azt szent Péter től és szent 
Páltól kezdve a szent atyák, a theologusok és 
egyházi szónokok párat lan fényes serege kifogy-
hatat lan lelkesedéssel, a szólás művészetének 
egymást felülmúló alkotásaiban tel jesí tet te s 
úgyszólván már régen kimerí tet te , úgy hogy 
ú ja t tulajdonképpen mondani lényegileg senki 
sem tud, csakis az ujabb és ujabb korok uj alakú 
tévedéseinek diadalmas czáfolatai, s az uj lelki 
szükségletek korszerű kielégítései gyarapí t ják az 
egyház páratlan hatású húsvéti szent ékesszólá-
sának kincses tárházát évről-évre uj művekkel 
és azok között néhány remekkel is folytonosan. 

Minthogy az Ur Jézus taní tása szerint 
„minden tanul t Írástudó mennyeknek országán 
b a n . . . az ő kincseiből ujakat és ókat hoz elő," 
mi is ez alkalommal felujít juk villanovai szent 
Tamás ékesszólását, egyik húsvéti szent beszé-
dének emlékezetében és tanulságaiban, a mint 
következik : 

Surrexit, sicut dixit. 
Matth. 28. 

Valóban móltónak látszik a tárgyalásra, 
kutatni és megtudni, miért támadt fel az Ur 
halála után éppen harmadnapon, miér t nem ha-
lasztotta el a világ végéig, minden embernek 
egyetemes feltámadásáig, a magáét. De „ki ismerte 
át az Ur értelmét, vagy ki volt az ő tanácsosa?" 
(Róm. 11, 39.) Vájjon merhetjük-e mi is az 
apostollal mondani, hogy ezt nekünk kijelen-
te t t e az ő lelke által? Mert kinyilatkoztatni 
kinyi latkoztat ta az ő szentjeinek, kiknek régi 
Írásaiból ennek a dolognak több okát ismer-
jük meg. 

1. Történt ez a harmadnapi feltámadás, 
először is Krisztus Urunk dicsőségére ós az ő 
ellenségeinek megalázására. 

Mert, hogyha nem olyan gyorsan támadt volna 
fel Krisztus halottaiból, jóságos jó Isten, ki 
viselhette volna el a zsidók kevélységét, a farizeu-
sok és zsidópapok fenhéjázását ? Hogy kinevet-
nék az Ur családját? Mily gyalázó szavakkal 
illetnék Krisztus anyjá t és taní tványai t? Mily 
szégyen háramlanék Krisztus követőire és a 
taní tványokra a nép előtt? Hová fordulnának, 
hol jelenhetnének meg gyalázás és szégyen nélkül? 
Azt mondaná mindenki, hogy Krisztus őket tévútra 
vezette; és a farizeusok előrelátásának az egész nép 
tapsolna, mert hiszen az csalót méltó halállal lakol-
t a to t t volna. Krisztus ellen a hitetlen zsinagóga 
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egész nap dicsekednék, és a mint irva vagyon, 
ujjongva kiáltanák át egymáshoz szakadatlanul: 
„Ehe, ehe, látták szemeink!" (Zsolt. 3A, 21.) Hanem, 
hát nem illett, hogy így történjék. Lehetetlen, 
hogy Isten ellen begyeskedjék az ember, és az 
ő dicsekedése állandó lehessen. A miért is a 
próféta által maga az TJr mondja a zsinagógá-
n a k : „Ne 'örvendezz rajtam, én ellenségem, hogy im 
elestem : mert ismét fölkelek, midőn a sötétben ülök. 
Az Ur az én világosságom(Mik. 7, 8.) És Atyjá-
hoz a Zsoltarban így szolt: „Ebbel ismerem meg, 
hogy kedvelsz engem, mert ellenségem nem fog 
örülni rajtam(Zsolt. 40. 12.) Tanítványaiért 
pedig így imádkozik az Atyához: „Ne piruljanak 
meg miattam, kik téged várnak, Uram, erők ura! 
Ne szégyenüljenek meg miattam, kik téged szeret-
őiek, Izrael Ltene." (Zsolt. 68, 7.) És kérésének 
okát is hozzá ad ja : „Mert éretted szenvedem a 
gyalázatot, szégyen borítja el orczámat." (U. o.) 
Mintha ezt mondaná: Ne váljék gyalázatomra 
buzgóságom, és szégyenemre i rántad való enge-
delmességem, Atyám! 

2. Igy kellett ennek a feltámadásnak oly 
gyorsan a halál után történnie — másodszor a 
katholikus hitnek az emberek lelkébe való beplán-
tálása végett. 

Merem állítani, hogy: ha Krisztus halottaiból 
nem támadt volna fel, semmit sem használt 
volna a szenvedés, semmi hatásuk sem let t 
volna a csodáknak. Azért is a zsoltárban ez 
foglaltat ik: „Mi haszna az én véremnek, ha rotha-
dásba leszálok?" (Zsolt. 29. 10.) Mintha mondaná : 
semmi! Mert ha fel nem támadok, senki sem 
tér meg, senki sem hisz nekem. Oly nagy volt 
ugyanis az ó szenvedésének gyalázata, hogy még-
azok is, kik te t te i t lát ták, taní tását hal lot ták és 
életének szeplőtelenségét ismerték, re t tenetes 
zavarba keveredtek, és lélekben egészen megtörve 
annyira elpártoltak, hogy mikor öt látták, azt 
vélték, hogy nem öt látják, hanem valamely 
lelket vagy látományt. Mit kelljen gondolni azok-
ról, kik mindezt se nem lát ták, sem azokról 
egy szót nem hallottak1? A hűséges apostolok 
nem könnyen hi t tek Krisztusnak, a kit l á t tak : 
a hitetlen népek hogyan hinnének a hi thirdetők 
szavainak? Azért tehát , ha mélyebben betekintesz 
a dologba, hitünk erősítéséhez sokkal többel 
járul t Krisztus feltámadása, mint a csodák egész 
sokasága és halmaza. Mert ez a csoda egymaga 
megingathatat lan oszlopa s törhetet len horgonya 
és rendületlen alapja a keresztény vallásnak. 

Azért i r ja az apostol a korinthusiakhoz: „Ha 
Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi 
prédikálásunk, hiábavaló a ti hitetek is." (1. Kor. 
15, 14) Ki beszélhette volna rá, kérlek, bármily 
hires ékesszólásu, bármily ügyes beszédű, bármily 
hatalmas csodatevésü le t t volna is, a pogány 
világot, az ördögi bálványimádásnak annyi szá-
zadon át rabszolgáját, hogy keresztre feszített 
embert, két lator közt függőt, atyáik vallását 
elhagyva, mint igaz Is tent és Urat imádja, hacsak 
az, kinek előzőleg oly gyalázatos szenvedése levén, 
utólag a halhata t lan élet tiszteletébe és dicső-
ségébe nem ju to t t volna? Ez a feltáma-
dás, a csodák legnagyobbika, egyedül szelídíti 
meg a Krisztus ellen agyarkodó fejedelmeket, ez 
alázza meg a gyalázkodó pogányságot, ez nyeri 
meg az ellenkező népeket, ez szégyeníti meg 
a gúnyolódó zsidókat, ez terí t i földre a nevető 
eretnekeket. Ez a feltámadás minden az Isten 
igazsága ellen kevélykedő elmét a hit engedel-
mességébe hajl í t és minden a hit ajtatossága 
ellen feltámadó magasságot Krisztus szolgaságába 
hajt . Ez a hiveket megerősíti, a hitet leneket 
megszégyeníti, az embereket Krisztusnak meg-
nyeri, az angyalokat Krisztusban megörvendez-
teti. Vedd el Krisztus feltámadását, és — hitünk 
ellankad, minden dicsőségünk aláhanyatlik. Tudta 
ezt az apostolok testülete, mely a Szentlélektől 
kitanítva, a néphez intézet t beszédekben, Krisztus 
feltámadását gyakrabban és leginkább hangoz-
ta t ta , minthogy csakugyan, hi tünknek egész élet-
ereje abban rejlik, ós a hivő népek bőségesebb 
lelki gyümölcstermése abból származik. 

3. De nemcsak a hit plántálása, hanem re-
ményünk bátorí tása végett is kellett Krisztusnak 
a halál után harmadnapon feltámadni, hogy a 
mit Krisztusban már megtörténtnek hiszünk, 
bennünk is bekövetkezendőnek tar tsuk minden 
kétség kizárásával. 

Mert ha a gyökér él, élet fakad az ágakba is. 
Azért mondja az apostol: „Mert meghaltatok, és 
a ti életetek el van rejtve Krisztussal az Istenben. 
Midőn Krisztus, a ti éltetek, megjelenend, akkor ti 
is megjelentek vele dicsőségben." (Kolossz. 3; 3, 
4.) És ismét : „Hogyha annak Lelke, ki feltá-
masztotta Jézust halottaiból, bennetek lakik, az, ki 
föltámasztotta Jézus Krisztust halottaiból, megeleve-
níti a ti halandó testeiteket is az ő tibennetek lakó 
lelkéért.u (Róm. 8, 11.) Mert ennek az időfolyás-
nak tele csakugyan el fog múlni, és a nap kö-
zeledtével virágok fognak támadni a mi földün-
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kön. Bár a halottak feltámadása a szentírásban 
gyakran van megígérve, mégis, reményünk 
élesztésére nagyon alkalmas Krisztus példájában 
a feltámadást megvalósítva látni. Amiért is 
ugyanaz az apostol, némelyeknek keményfejűségét 
csodálva, ezt mondá: „Ha az hirdettetik, hogy 
Krisztus feltámadott halottaiból, miképp mondhat-
ják némelyek tiköztetek, hogy nincsen halottak fel-
támadása?" (1. Kor. 15, 12.) Mért Krisztus feltá-
madása, a mi fel támadásunknak példája és oka. 
Nehogy pedig ezen valaki valamiképp kételked-
jék, meg van írva, hogy már Krisztus halálakor 
is „a sírok megnyilának, és sok szentnek testei, kik 
elaludtak vala, föltámadának, és kilépvén a sírok-
ból . . . a szerit városba jövének, és sokaknak meg-
jelenének:" (Máté, 27 ; 52, 58.); nehogy t. i. 
valaki valaha azt mondhassa: ha Krisztus feltá-
madt, nem csoda, hiszen ő Isten és bűn nélkül 
volt, — de „én testi vagyok, rabszolgája a bűnnek 
(Róm. 7, 14.) Nehogy tehát valaki a maga fel-
támadása i ránt kétségbe essen, az Ur a mi fel-
támadásunkat sorsosok feltámasztása által t e t te 
hihetővé és hiendővé. 

Mily szépen, mily bőven, mily hathatósan 
hirdette ugyanazt a mi fel támadásunkat századok 
előtt Jób, a nagy szent ember? „Ki cselekszi azt 
velem, hogy fölírassanak beszédeim. ? Ki teszi azt 
nekem, hogy könyvbe Írassanak vasvesszővel és ón-
táblára, vagy vésővel koré metszessenek?" Hogy 
mi az, aminek felírásáért oly hevesen eseng, 
figyeljetek: „Mert tudom, úgymond, hogy az én 
Megváltóm él és az utolsó napon a földből feltá-
madok; és ismét körülvétetem bőrömmel, és az én 
testemben Játom meg Istenemet, kit én magam látok 
meg és az én szemeim, nézik őt, és nem más, el van 
téve e reményem az én keblemben." (Jób, 19, 23—27.) 
Miért van eltéve, szentséges szent férfiú, miért? 
Figyeljetek, miért. Mert „az én Megváltóm él." 
Ebben van az én életemnek nagy reménye el-
helyezve; mert 0 benne már mintegy élek, benne 
már mintegy fel vagyok támasztva, mint az 
apostol mondja : „ A ki együtt támasztott fel, együtt 
helyezett mennyekbe Krisztus Jézusban." (Efez. 2, 6.) 
Amen. Alleluja ! 

XI. Kelemen pápa imája. 
— Latinból. — 

Isten ! tekerned vet horgonyt, 
A hit, remény, szeretet-; 

Mely hő imára kelti fel, 
Mély bánattal szívemet. 

Isten ! kiben a lét Urá^, 
Borulva hőn imádom ; 

Oh isteni örök végczél ! 
Te útamon szent gyámom ! 

Örök bölcsességed szerént 
Igazgasd gyarló elmém ; 

Mivel ha nem vezérled azt, 
A tévutakra kel, mén. 

Tied legyen azért minden 
Szó, gondolat, s akara t ; 

Miket lakod felé vonjon, 
Az égi szent sugallat. 

Mindent szerénted akarok, 
Ügy, akkor, és addiglan ; 

Míg gyermekedtől felséged 
Kivánja folytonosan. 

Örök fényed derítse fel 
Elmém sötét homályát ; 

Es megszentelve gyújtsa fel 
Szivemnek alvó lángját. 

Hogy lelkem meg ne szennyezze 
A rút kevélység vétke ; 

A legparányibb szennytől is 
Kegyelmed óvja, védje. 

Elmém, és nyelvemet tisztán 
Őrizze meg kegyelmed ; 

Szemeim, s minden érzékem, 
Uram Te szenteljed meg ! 

A régi tévedéseket 
Szívből jóvá cselekszem; 

Segíts szeretnem az erényt : 
S a rút gonoszt levetem. 

Félelmed töltse be szivem, 
Az istenes érzettel; 

A bűn utála 'át pedig, 
Bús lelkemben gerjeszd fel. 

Taníts a hatalom előtt 
Szelíden meghajolnom ; 

Barátot, és ellenséget 
Egyenlőn hőn ápolnom. 

Jézus te légy szövétnekem ! 
Hogy üldözőm szeressem ; 

A sértések közt gyönyöröm 
A szenvedésben leljem. 

A testi vágyat ölje ki 
A szenvedés keresztje ; 

A fösvénység, s harag bűnét 
Sújtó hatalmad verje. 

Vezess óh égi bölcsesség 
Jószándékom, s te t temben! 

A vészben tégy hős — s bajnokká, 
Szelíddé a sikerben. 

Szivembe önts láng buzgalmat, 
Midőn Téged imádlak; 

S adj lángoló hevet nekem: 
Hogy lelkemből szolgáljak. 
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Lakjék szivemben az intő 
Lelkiismeret érzelme; 

Mely nékem, tett, s viseletben 
Azt irányt bűn jelelje. 

Oh bár olv hév lakná szivem ! 
Mely tenni vágyik mindent ; 

Hogy megnyerné üdvét lelkem 
Es birna Téged, Istent ! 

Add az életszentség lelkét, 
Hogy csak néked tettszhessem ; 

S vezeklés által legnagyobb 
Tökélyre felvihessem. 

Látasd, hogy semmi se a kincs, 
Melylyel világunk éltet ; 

De örök, s nagyszerű az üdv, 
Mely igaz kincs, és élet. 

Boldog halálra készítsen 
ítéleted szentsége ; 

Hogy elkerülve a poklot, 
Jussak dicső mennyégbe'. 

Balassy István. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, márcz. 31. Magyarország keresztény újjá-
születése. •— 

Nehezen megy ; de menni fog, mert mennie kell. 
Krisztus Urunk nem hiába ontotta a vérét. A bűnöktől 
szabadulni lehet. Nem ok nélkül támadt fel harmadnap 
halottaiból. Legyőzte a halál hatalmát s megmutatta 
a feltámadás lehetőségét s az élet útját. S a mi szól 
egyeseknek, az szól egész nemzeteknek, mert azok mind 
emberekből állnak. 

Magyarország valaha erős keresztény ország vala; 
ő volt itt Európa keletén a kereszténység védőfala, az ő 
vállaira volt az európai keresztény czivilizáczió oltalmá-
nak terhe téve. Es őseink feladatuknak a ker. vallást 
fenyegető erőszakkal szemben, Mária Magyarország Nagy-
asszonyának képével díszített zászlók alatt olvasós marko-
latú kardjaikat sűrűn villogtatva, őseiktől öröklött vitéz-
séggel és önfeláldozással egész a mohácsi összeroskadásig 
bőven eleget tettek. 

Magyarország a nyugati keresztény országokhoz 
sokban hasonló sokban elütő ország volt mindig s az 
is maradt egész a mai napig. A lényeg egy volt ott nyu-
gaton és itt Európa keletén, és ez a mély és mindeneket 
átható keresztény vallásosság vala. A körülmények külön-
félesége miatt nyugaton is más, nálunk is más állapotok 
fejlődtek ki. Európa nyugatán uralkodó nemesség és a 
szolgáló parasztság között korán kezdett kifejlődeni az uj 
korszak alapja, az önállóságra munkával s erős igyeke-
zettel fejlődő polgárság. Városok, az ipar- és kereskedelem, 
az anyagi jólét és függetlenség önalkotta eszközeivel, sürün 
keletkeztek és nagyra növekedének. Nálunk, mikor épp az 
ország megerősödése iparban, munkában, forgalomban 
meg akart indúlni, jött a tatárjárás és — elpusztított 
mindent, népet, vagyont, földet. Újra kellett az országot 
benépesíteni, a megélhetés munkáját elejétől kellett kez-

deni, A két ős magyar foglalkozás, a honvédelem és a 
földmívelés annyira igénybe vette a maroknyi magyarság 
erejét, hogy városok benépesítésére, ipar, művészet, keres-
kedés fejlesztésére se idő se ember nem jutott. A nemzet 
zöme, a nemzet lelke, a nemesség vala. A földmívelő nép 
szelleme éí sorsa az úri osztály szellemétől függött. A 
milyen volt a nemesség, olyan volt az ő szolganépe, a 
jobbágyság. Hogy e két ősmagyar társadalmi osztály 
mily keresztény czivilizácziót, mily keresztény vallásos 
szellemet tudott Magyarországban támasztani és sok 
viszontagságok közt, a szenvedélyek gyakori kitörései és 
pusztításai daczára fentartani, mutatja egy pillantás 
az Árpádok s utódaik alatt alapított zárdák sűrű 
elhelyezésére az ország különféle vidékein. Csak a 
prémontreieknek ötvennél több monostoruk volt a mo-
hácsi vész előtt. Mennyi jutott az ősrégi benczés, a 
cziszterczi, a magyar alapítású pálos, a népszerű 
ferenczi és más szerzetekre és lovagrendekre, a történe-
lem tudja és felsorolja. Kettőt konstatálni lehet. ^Első 
az, hogy e tömérdek egyházi intézet benépesítésére 
szellem és ember kellett. Es tudjuk, hogy tellett bőven. 
A magyar nemesség és a magyar nép gyermekei benépe-
sítették a tömérdek sok zárdát, szolgálva Istennek, a ke-
resztény önmegtagadásnak és példaadásnak. A második, a 
mit konstatálni lehet és őseink dicsőségére kell is, az, 
hogy a szerzetesi élet fellendülésére, a zárdák és monos-
torok elszaporodására nézve, a mohácsi vész előtti 
Magyarország a nyugat bármely országával kiállja a 
versenyt. 

Magyarország tehát a nemzet két fő alkotó elemé-
ben, a magyar nemességben és a földművelő népben, mé-
lyen és erősen át volt hatva a keresztény vallás szelle-
métől, szóval ez az ország keresztény ország vala — a 
keresztény vallás védelmének nemzeti hivatásával. 

A mi volt a múltban, miért ne lehetne a jövőben 
ismét ? ! 

Az ország a mohácsi pusztulás óta nagy átalakulá-
sokon ment át minden tekintetben. Ujabb korban a ne-
messég bevette magába az ország egész fejledő és jövendő 
értelmességét s megvetette az alapját az újkor vezető 
társadalmi osztályának, az egyre terjedő és haladó intelligen-
cziának. Az idők folyásában, a körülmények hatása alatt, 
kifejlődött hazánkban, sok viszontagságokkal küzdve, az 
ipar és legújabban a kereskedelem is. Meg van tehát 
polgári közép társadalmi osztályunknak is az alapja ugy 
a hogy vetve. A földművelő osztály, a föld népe, az rop-
pant társadalmi, illetve gazdasági átalakuláson ment által, 
de megvan ; megvan a maga valóságában, itt megfogyva, 
amott megszaporodva és itt-ott gyarapodva is némileg. 

A három társadalmi osztály gazdasági küzdelmeivel, 
bajaival és aspiráczióival itt nem foglalkozunk. A mi 
terünk, a mi tárgyunk a vallás, és pedig Krisztus vallása, 
a keresztény vallásosság. 

Eszményünk a három magyar társadalmi osztály 
vallásos, keresztény regeneratiója, keresztény újjászületés 
utján, a kath. egyház gondos munkájával, az élet viszon-
tagságai számára megizmosítása, Krisztus Urunk hitének 
vallásában s a keresztény erkölcsök tántoríthatatlan kö-
vetésében. Restaurare omnia in Christo. 
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Ez az újjászületés lehetséges. Megszerezte és meg-
adta hozzá Krisztus Urunk kereszthalálával az erőt. »Om-
nia possum in eo, qui me confortât", t. i. Krisztus Urunk. 

Ennek az újjászületésnek, az eddiginél mélyebb szán-
tással, be is kell következnie. 

Hogy mi legyen a mélyebb szántás, arról egy kö-
vetkező czikk szól. ? ? 

Pécsi egyházmegye- Melyebben szántsunk — és 
akkor ismét erősen keresztény lesz Magyarország. 

Mit kell ez alatt a mély szántás alatt érteni, meg-
mondom röviden. 

Jobban, nagyobb igyekezettel, fejlesztettebb eszkö-
zökkel kell hozzá fogni Magyarország három alkotó társa-
dalmi osztályának, az intelligencziának, a polgári osztály-
nak és a földművelő népnek keresztény neveléséhez, — 
mint eddig történt. 

Szabad legyen itt most lent maradni a népnél. En-
nek a nevelésénél nagy hibák és mulasztások, nagy hiá-
nyok vannak. Hadd szóljon a „Pécsi Közlöny". 

Egyik legutóbbi számában „A népnevelés reformja" 
czim alatt a következő kézzelfogható dolgokat adja elő: 

,A ki a köznépet, a fölamivelő parasztot alaposan 
megfigyeli, lehetetlen, hogy első pillanatra már szemébe 
ne tűnjék azon rendkívüli külömbség, mely ma az öregek 
és a fiatal generáczió közt fennáll. Lehetetlen nem látnunk, 
hogy a mi népünk mai fiatalságában milyen erővel rom-
bol a demoralizáczió, hogy terjed a tiszteletlenség, a 
korcsmázás szenvedélye s azok a számtalan alapokok, me-
lyek a nép körében a szocziálizmus csiráinak kedvező 
talajt készítettek elő. A 12 éves gyerek megtanulja a 
pénzbe kerülő dohányzást, mely egészségtelen és gyermek-
nél erkölcstelen. Az ismétlő iskolás fiu korcsmába jár 
minden ünnepen. Ott tánezol s ha van pénze iszik is. A 
szülők, kik maguk is a korcsmában vannak, örömmel 
nézik az ilyen „szép fiatal kis párokat." Az iskolából 
kikerült gyerekkel senki sem törődik, 6—7 suhancz verő-
dik össze egy-egy gazdánál, istállóban alszanak, de előbb 
összeállnak és becsavarogják a falut, természetesen nem 
erkölcsös czélokból s másnap aztán lusták a dologra. A 
mit a parasztgyerek az iskolából az életbe visz az, hogy 
nem analfabéta. Nálunk ki van meritve minden törekvés 
abban az elvben, hogy : „minél több Írástudót" adjanak 
az életnek. Mert nálunk tanítanak ugyan az iskolában 
eleget, — csak az a módszer nem helyes, a hogy taníta-
nak. Nem fejlesztik a gyermek itélő képességét, a gon-
dolkozást pedig csak igy lehet fejleszteni. Az erkölcsi 
fundamentum lerakása, a nevelés, mellékes. Az Írástudó 
fiu pedig tovább nem képzi magát, mert terhére van 
gondolkozni ítélni nem tud. Kezébe akad valami nyom-
tatvány a társadalmi rend ellen, melyben lábbal tapod-
nak minden föllebbvalót, minden tekintélyt. Miveletlen 
lelke meg nem érti, csak sejti, hogy itt van valami irva 
átkos állapotokról, terhes adókról. Szomjas lelke fölszivja 
a tetszetős igéket, de ítélni nem képes fölöttük. Nem 
dolgozik, titokban konspirál, adóját nem fizeti meg, a 
földes urak ellen akcziót tervez. A következmény az exek-
válás, s ez időtől fogva szid minden kabátos embert és 
csalónak nevezi s megszületik a „czuczilista." És mert 

olvasni megtanították, de gondolkodni nem, szépen tönkre 
megy. Az új generácziót erkölcsre, vallásra kell tanítani, 
ezen a téren még óriási feladatok várnak megoldásra s 
épen ezért a parasztszoczializmus nélkülözhetetlen ellen-
szere a népnevelés reformja." 

íme, ez a mélyebb szántás, a melyre szüksé-
günk van. 

A kongrua-bizottság ügyrendje 
az összeírások felülvizsgálása számára. 

U t a s i t á s 
a latin és görög szertartású katholikus lelkészek és segéd-
lelkészek jövedelmi összeírásainak felülvizsgálata tárgyá-

ban. (Ügyrend 16. §.) 

A közp. kongrua-bizottság ügyrendjének 16. és 17. 
§§. szerint megalakult osztályok a kongrua-bizottság 
elnökétől megkülönböztetés czéljából számot kapnak, mely 
számot jegyzőkönyveikben és egyéb irataikban használják. 
Igy : A kath. központi kongrua-bizottság I., II., III., IV., 
V. osztálya. 

2- §• 
Az osztályok az ügyrend 18. §-a szerint hozzájok 

utalt összes jövedelmi bevallásokat és fel íbbezéseket a vallás-
és közoktatásügyi minister ur által 1896. márczius 17-én 
878. sz. a. kiadott alaprendelet minden egyes pontjának 
szemmeltartásával felülvizsgálják : 

Ennélfogva 
a) az ezen alaprendelet bármely pontjától el térően 

bevallott vagy megállapított tételek; 
b) az esetleg hibás összegezések helyesbítése, illető-

leg kiigazításai, továbbá 
c) a közp. kongrua-bizottsághoz felebbezett jöve-

delmi vagy kiadási tételek másodfokbani megállapítása ; 
d) az ő császári és kir. felsége 1899. január hó 

19-én kelt legfelsőbb elhatározása alapján az esketési 
stóladijak, az anyakönyvvezetési jövedelmek és kiadások, 
a káplántartás és lótartási átalány tételeinek kiigazítása, 
illetőleg törlése ; 

e) a fentebbiekhez képest az egyes javadalmak tiszta 
jövedelmének végleges megállapítása iránt az alább kö-
vetkező részletes utasítások szerint javaslatokat készí-
tenek. 

3. §. 
Ha az alaprendelelet 8. §. ellenére valamely jöve-

delmi bevallás kegyúri aláírással ellátva, sem pedig az, 
hogy az aláírás kieszközölhető nem volt, a bevallás végén 
feljegyezve nem volna : az osztály elnöke erről a bevallási 
füzet átadása mellett további hivatalos intézkedés végett 
a közp. előadót értesiti. 

4. §• 
Hasonlóképen ha a felebbezett bevallásokhoz az 

alaprendeletben előirt lényegesebb kellékek híjával kiállí-
tott okmányok volnának csatolva, ezeket további hivatalos 
eljárás végett az osztály elnöke a közp. előadóhoz teszi át. 

5. §. 
Minden egyes jövedelmi bevallás „kiigazítási ivvel" 

látandó el, melyre az osztály megállapodása alapján a 
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kiigazítandó, illetőleg törlendő télelek iránti javaslat be-
jegyeztetik. Az osztály a ki'gazitási ivet ezen záradékkal 
Ht ja el : Az I. II. stb. osztály . . . év . . . hó . . . napján 
tartott ülésében a jelen íven részletezett javaslatokat 
elfogadta. 

A kiigazítási ív, mely ekkép az osztály megállapodá-
sát foglalja magában, az osztály elnöke és jegyzője által 
aláírandó és az ügyrend 21. §-a szerint a közp. előadó-
hoz átteendő. 

6. §• 
A felebbezett jövedelmi bevallásokhoz az előző §-ban 

említett kiigazitási íven kívül felebbezési iv is csatolandó, 
melyre az osztály a felebbezett tételekre vonatkozó meg-
állapodásait az előző §-ban előirt eljárás mellett feljegyzi-

A bevallási füzetekben az osztályok semminemű ki-
igazítást vagy javítást nem tehetnek. 

8. §• 
A bevallási füzetek II. lapján a földbirtokból befolyó 

jövedelem megállapítására a kataszteri tiszta jövedelem, a 
tényleges, vagy ennek nem létében a helyben vagy vidéken 
szokásos haszonbérjövedelem mutatandó ki, melyek alapján 
a jövedelem az alaprendelet 10. §. szerint akként állapí-
tandó meg, hogy eltérő jövedelmi összegek esetén mindig 
a magasabb összegnek kell a megállapítás alapjául szol-
gálni. Ha valamely jövedelmi bevallásnál az tűnnék ki, 
hogy a törvényhatósági bizottságok ettől eltérően jártak 
el, az illető tétel kiigazítása javaslatba hozandó. 

Ha a rendelkezésre álló adatokból kétségtelenül ki-
mutatható, hogy a földbirtok után járó adókat a haszon-
bérlő fizeti, ugy a XVI. lapon a megfelelő adók a kia-
dások közül törlendők. Ellenkező esetben azon vélelem 
áll fenn, hogy az adókat a lelkész fizeti és ehhez képest 
a haszonbérjövedelemből az állami törvényhatósági adók 
levonandók. 

9. §. 

Az V. és VI. lapokon feltüntetett termény készpénz, 
és munkabeli szolgáltatások pénzértékének egy hatodrésze 
az alaprendelet 18. és 19. §§. szerint behajtási költség 
czimén levonandó levén, ha ezen levonás nem történt 
meg, akkor az utólag eszközlendő még azon esetben is, 
ha erről a jelenlegi javadalmas lemondott volna. 

Azon esetben azonban, ha eme szolgáltatások a 
hitközség vagy polit, község által megváltattak s a váltság-
összeg, melynek X. lapon kell szabályszerűen előfordulni, 
maga a polit, vagy hitközség által egy összegben fizettetik 
a lelkésznek, az egyhatod levonásának nincsen helye. 

Kivételnek csak akkor lehetne helyt adni, ha a szol-
gáltatások váltsága nem a község, hanem a hivek részéről 
egyénenkict közvetlenül a lelkésznek fizettetik, a mikor a 
behajtás ismét költséggel járhat . 

10. §. 
A VII. lapon a keresztelési stóla az alaprendelet 

20. §. szerint nem képezheti beszámítás tárgyát, a meny-
nyiben mégis előfordulna, az e czimen megállapított jöve-
delem törlése hozandó javaslatba. 

0 felsége legm. elhatározása alapján minden beval-

lásban törlendő az esketési stóla czimén bevallott jövede-
lem is. 

Ellenben az alaprendelet fentebbi §-ában felsorolt 
avatási, temetkezési és házszenielési stóla-nemekből be-
folyó jövedelem mindenkor felszámítás tárgyát képezi, 
miért is ha ezen stóladijak valamelyikét a törvényható-
sági bizottság törölte volna, a törölt tétel visszaállítása és 
a stóladijak végösszegének ennek megfelelő kiigazítása 
hozandó javaslatba. 

11. §. 
A VII. lapon az anyakönyvi kivonatokból befolyó 

jövedelemnek törlése ő felsége legf. elhatározása alapján 
minden bevallásban javaslatba hozandó. 

12. §. 
A IX. lapon esetleg megállapított jövedelem nem 

fundált u. n. kézi misedijakból általában törlendő. 
13. §. 

A XII. lapon a kegyúr által készpénzben vagy 
munkákban teljesített szolgáltatások, ha állandó jellegűek, 
különbség nélkül felszámítás tárgyát képezvén, ha azok 
valamelyikét, például a fajárandóságot a törvényhatósági 
bizottság törülte volna, a törölt tétel visszaállítandó, és 
az e czimen befolyó jövedelem végösszegének ennek meg-
felelő helyesbítése javaslatba hozandó. 

14. §. 
a) Az osztályok a lelkész által kongruakiegés2Ítés 

vagy lótartási átalány czimen a vallásalapból húzott jöve-
delmi tételeket összehasonlítják azon kimutatásokkal, a 
melyeket a vallás- és közoktalásügyiminister a kongrua-
bizottság rendelkezésére bocsát. 

Ha a beirt tétel és a kimntatás között eltérés mutat-
koznák, erről a központi előadó értesítendő, a ki intéz-
kedni fog a valódi tényállás kiderítése iránt. 

b) Ugyanezen lapon megvizsgálandó, vájjon a hit-
oktatási díj czimén húzott jövedelem be lett-e jegyezve 
a hitoktatásidíjak megállapítására nézve a vallás- és köz-
oktatásügyi ministernek e czélra a kongrua-bizottság 
rendelkezésére bocsátott kimutatása lesz irányadó. 

15. §. 
A XVII. lapon bevallott anyakönyvvezetési költség 

ő felsége legf. elhatározása értelmében minden bevallás-
ban törlendő. 

16. §. 

0 felsége legf. elhatározása folytán a segédlelkész 
ellátása czimén bejegyzett összegek, valamint a lótartási 
czimén kiadásba hozott összegek a következő módosítás 
alá esnek : 

Egy segédlelkész ellátására mindenütt az alaprende-
lett 31. §-ában megállapított 200 forint helyett 250 frt 
veendő fel, még azon esetben is, ha a törvényhatósági 
felülvizsgáló-bizottság érnél nagyobb összeget állapított 
volna meg. 

Az alaprendelet 31. §. szerint egy ló tartására meg-
állapított 63 frt mindenütt, a hol ezen kiadás előfordul, 
100 frtra, a két lóra kiadásba hozott 126 frt pedig 200 
fr tra emelendő. A netán nagyobb összegekben megállapí-
tott lótartási átalányok 100, illetőleg 200 frtra leszállí-
tandók. 
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Miután pedig az alaprendelet 31. §-a szerint állandó 
fogat nemlétében fuvarköltségre "50 frtnál nagyobb összeg 
fel nem számítható, ha ennél nagyobb összeg állapítta-
tott volna meg, annak leszállítása hozandó javaslatba. 

A XVIII. lapon előforduló kiadások között fel nem 
számítható a lelkészi koronák vagy konferencziák és 
expiácziók fuvardíja, az állami adók beszállítása czimén 
fizetett fuvarköltség, a kéményseprési díj, a tüzelőfa el» 
vágatásának költsége, a segédlelkész hozatalának s el-
szállításának költsége, misebor és misekenyér költsége. 
Ezen s ehhez hasonló szobályellenes tételek törlése hozandó 
javaslatba. 

17. §. 
A XX. lapon felszámitható nagyobb épületfentartási 

költségek csak azon esetben állapíthatók meg, ha azok 
20 frtot meghaladnak, s az alaprendelet 19. § a szerint az 
egyházmegyei hatóságok által annak kitételével igazoltat-
nak, mennyi ideig fogja az engedélyezett építkezési költ-
ség a lelkészi jövedelmet terhelni. Az ilyképen nem iga-
zolt építkezési költségek, még ha a törvényhatósági bi-
zottságok által megállapittattak volna is, el nem fogad-
hatók, s azoknak törlése hozandó javaslatba. 

18. §. 
A XXI. lapon tekintettel arra, hogy a felülvizsgálat 

során több tétel változást szenved, a bevételek és 
kiadások, valamint a kongruába beszámítható végösszeg is 
módosítandó. 

Ezen módosítást a kiigazítási iven a csatolt minta 
szerint ki kell tüntetni. 

19. §. 
A segédlelkészek jövedelmei között a lelkészek ja-

vára káplántartás czimén megállapított összeg elő nem 
fordulhat, s ha mégis felvétetett volna, törlendő. 

Törlendők továbbá a jövedelmek közül az oda esetleg 
bejegyzett kézi misedijak. 

Ha azonban a segédlelkész mint hitoktató külön 
a vallásalapból vagy állami díjazást nyer, ez a jövedelmek 
közé felveendő. 

A segédlelkész kiadásai között fuvardíj fel nem szá-
mítható, a mennyiben tehát felvétetett volna, annak törlése 
javaslatba hozandó. 

A XXIV. lap felülvizsgálatánál ezen utasítás 18. § a 
szerint kell eljárni. 

IRODALOM. 
- f DIE I M E R W Ä H R E N D E PHILOSOPHIE. Eine 

Skizze. Von Dr Ernst Commer, o. ö. Professor an d?r 
Universität in Breslau. Wien, 1899. 8-r. 128 lap. 

XIII . Leo pápa szellemének hatását látjuk minden-
felé sűrű nyomokat hagyni, s az egyház sokáig, mondhatni 
az idők végéig, érezni fogja ezt a hatást. 

Most csak egy dologra legyen szabad felhívni t. ol-
vasóink figyelmét, arra a fellendülésre, arra a renaissan-
cera, arra a mondhatni újjászületésre, mely a bölcseleti 
tudomány terén XIII. Leo pápa „Aeterni Patris" kezdetű 
encyklikájában foglalt hatalmas szózat hatása alatt kelet-
kezett. Iskolák, akadémiák, társulatok, folyóiratok kelet-
keztek az aquinói szent Tamás által legremekebben 

tolmácsolt keresztény filozófia művelésére, és a katholikus 
egyházban csaknem minden irodalmi terméken meglát-
szik a például felállított bölcseleti és theologiai legszebb 
minta felfrissítő, jótékony hatása. A legújabb napi kér-
dések, a szoczializmus, a népsouverainitás, sőt ne vegye 
senki rossz néven, még a zsidókérdés megvilágítására is, 
gondosan keresik és kutatják az elmék aquinói szent 
Tamás felfogását, tanítását, világosságát, hogy belőle fényt 
derítsenek korunkra. 

XIII. Leo pápa ujjászülesztő lelki hatása alatt Bécs-
ben is keletkezett egy társulat : a „Leo-Gesellscbaft", 
mely messze érezhető hatást fejt ki. A többi közt „Apolo-
getische Studien" czim alatt időközönként füzetet ad ki 
a kath. tudomány és hitélet emelésére. 

E korszerű és hatásos apologetikai munkák sorában 
másodiknak a fenti czimében idézett munka jelent meg 
egy német thomista tollából. Arra vállalkozott szerző, hogy 
bebizonyítsa, hogy az emberiségnek van igen becses filozó-
fiai hagyománya, perennis philosophiája, a melynek leg-
kiválóbb művelői voltak, tehát legfőbb képviselői a po-
gány ó-korban Plátó és Arisztoteles, a keresztény világ 
körében pedig szent Ágoston és aquinói sz. Tamás. Ezen 
a perennis, állandóan működő és az igazságért tiszta 
szándékkal küzdő filozófia körén kivül — az emberi 
elmére nézve nincs más, mint csalódás, meddő vitatkozás, 
divatos hiú elméletek káprázata és végeredményül skepti-
czizmus, lemondás az igazság megismeréséről. 

Meg kell vallani, hogy szerző nagy tudással 
fogott a nagy feladat megoldásába és tételét minden 
alaposan gondolkodó elme számára elfogadhatóvá, kétség-
telenné tette. 

Mindenben csak egy lehet az igazság. Ennek az egy 
igazságnak csak egy ismeret felel meg igazán az emberek 
elméjében : az igaz ismeret, az igaz tudás. Az igaznak ez 
az egy igaz tudása, bölcselete a perennis philosophia, me-
lyet a kath. egyházban sz. Ágoston s különösen közve-
tetlenül aquinói szent Tamás műveiből színak magukba 
az igaz és tökéletes gondolkozásért lelkesedő és küzdő 
szellemek. 

Mindenkinek bátran mondhatni : tolle, lege. 
= Munkálatok a kath. egyházpolitika, tanügy és 

közélet köréből. Irta Schultz Károly siklós-kerületi esperes 
és német-mároki plébános. Pécs. Püsp. lycz. nyomda, 
1899. 8-r. 352. 1. 

Közel 30 év zajtalan irodalmi munkálkodás termékei 
vannak e tisztes kötetben összegyűjtve. Szerző nem mind 
adta ki újra dolgozatait, hanem csak azokat, a melyek 
maradandóbb és gyakorlati értékkel vagy aktuális jelleggel 
bírnak. Dicsérettel adózunk szerzőnek a munkáért melyet 
tájékoztató czikkei és nyilatkozatai kidolgozásában fejtett 
ki. „A munka egyik legszebb rendeltetése az embernek," 
mondá Deák Ferencz. Szerző e rendeltetésből kivette a maga 
részét. Szívesen és hálával említjük azt is, hogy a kötet 
megjelenését Troli Ferencz. v. püspök és nagyprépost ur 
bőkezűsége tette lehetővé. 

— Ismeretlen magyar egyházi iró a középkor-
ból. A XV. századból igen kevés hazai irónk ismeretes. 
A „Magyar Sión" legújabb füzetében Récsey Viktor dr 
egy eddig ismeretlen magyar írót mutat be, Münchenben 
megtalált kéziratos kódex alapján. A kézirat 1418-ból 
származik. Magyari Miklós (Nicolaus de Hungaria) nevű 
benczés apát irta, Nagyobbrészt vallásos tartalmú ugyan, 
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de vannak benne bölcsészeti és profán klasszikus irókra 
vonatkozó részletek is. Értékes adatok vannak benne a 
középkori iskoláztatásra nézve. Nicolaus de Hungaria ez 
ismeretlen könyvét nagynevű elődje, Szt.-Gellért benczés 
apát, utóbb püspök emlékének ajánlja. A kódex az ismer-
tető szerint eladó; Jaques Rosenthal müncheni antikvárius-
nál kapható és mint középkori irodalmunk oly ritka 
terméke, megérdemelné, hogy valamely hazai intézetünk 
megszerezze. 

H I V A T A L O S . 
Vallás és közoktatásügyi magyar ministerem elő-

terjesztésére a munkácsi görög szertartású katholikus 
székeskáptalanban Jalcovics János olvasókanonoknak a 
nagyprépostságra, Fejér Emánuel éneklő-kanonoknak az 
olvasó-kanonokságra, Túrjai János őr-kanonoknak az 
éneklő-kanonokságra, dr Mikita Sándor iskolás-kanonok-
nak az őr-kanonokságra, Dolinay Miklós kanczellár-ka-
nonoknak az iskolás kanonokságra és Somlyay Mihály 
utolsó kanonoknak a kanczellár-kanonokságra való foko-
zatos előléptetését jóváhagyom. Kelt Béesben, 1899. évi 
márczius hó 13-án. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Wlassics 
Gyula, s. k. Ad multos annos ! 

VEGYESEK. 
— Zöldcsütörtöki lábmosás Budavárában. A 

budavári Mátyás-templomban reggel kilencz órakor kez-
dődött a nagycsütörtöki istenitisztelet, melyet Vaszary 
Kolos bibornok herczegprimás pontifikált fényes segédlet-
lettel, melynek tagjai voltak : Kohl Medárd dr pápai 
praelátus, Walter Gyula dr és Klinda Theofil dr eszter-
gomi kanonokok, Várady Árpád dr apát, LolloJc Lénárd 
prépost-plébános. Krizsán Mihály pápai kamarás, szemi-
náriumi aligazgató, Túrt Iván dr tanulmányi felügyelő, 
Nemes Antal dr budavári plébános, Gudenus báró és 
Andor udvari papok, Bozóky és Szép káplánok. Isteni-
tisztelet alatt az énekkar Vavrinecz karnagy vezetésével 
Palestrina Lauda Sionját, Asola Christus factus-át és 
Szupper Dextrá-ját adta elő. A lábmosás szertartását a 
herczegprimás végezte. A 12 „apostol" a budai várnak 
következő 12 polgára volt: Killián Mics 80, Oczelka 
János 65, Vidosdy János 76, Rauchecker József 86, 
Dolleschal Ferencz 82, Killián Weichert 79, Liliig Ferencz 
75, Grebner József 81, Schulz Alajos 73, Pelkó Simon 
78, Weik Mátyás 75, Fuszek György 65 éves. Az „apos-
tolok" évszáma együttesen 915. A szegény polgárok a 
prímástól új ruhát és egy-egy erszényben 10 — 10 koronát 
kaptak, délben pedig jó ebédet. Délre járt az idő, mire 
a szertartás véget ért. A herczegprimás budavári palotájá-
ban ugyanaznap agape volt, a melyen papi személyiségek 
vettek részt. 

— Nagy műélvezetben részesült Gyümölcsoltó-Bol-
dogasszony napján a nagyváradi müveit társadalom. Mű-
kedvelőkből alakított vegyes, nő és férfi énekkar, gondos 
betanulással s katonai zenekar művészi kiséretével, előadta 
Haydn „Krisztus hét szava a keresztfán" cz. oratoriumát, 
a 4. és 5. pont kivételével. A hires zenemű német szö-
vegét dr Szemethy Géza, a nagyváradi bibornok-püspök 

ur titkárja tette át magyarba. A mű előadásán megjelent 
Schlauch Lőrincz dr bibornok-püspök ur is, Fetser Antal 
oldalkanonokja kíséretében. 

— II. Vilmos mondása. Ismeretes a német császár 
mélyen gyökerező vallásossága. Egy katona-esketés al-
kalmával, midőn ujonczok esküdtek fel, a császár katoná-
san kijelentette, hogy „a katonának Í3 kötelessége el-
imádkozni a maga Mi atyánk ját." II. Vilmos császár nem 
fél attól, hogy az imádkozó katona „kapuczinus"-sá lesz, 
mint a mi vitéz Fejérváry bárónk. 

— Bérmálás a pécsi egyházmegyében. Eetyey 
Sámuel pécsi püspök ur ő méltósága április hónapban 
folytatni fogja a tavaly megkezdett főpásztori körútját a 
templomok, plébániák és iskolák megtekintése és a 
bérmálás szentségének kiosztása czéljából. Az uti programm, 
értesülésünk szerint, a következő : I. A szentlőrinczi 
egyházkerületben: Április 10-én Szent-Lőrincz és Bükösd 
plébániák; 11-én Szent-Iván és Szt.-Dénes, 12-én Bakonya, 
13-án Szabad Szent-Király és Bicsérd, 14-én Kisasszonyfa. 
II. A németii egyházkerületben: ápr. 17-én Keszü és 
Pellérd, 18 án Garé és Németi, 19-én Görcsöny, 20-án 
Bodony és Vaiszló. 

— Személyzetiek. A nagyváradi egyházmegyé-
ben f. hó 25-én tartotta aranymiséjét Nagyszalontán 
Podlaraczky Rezső szentszéki tanácsos, nyug. áldozópap, a 
tisztelet fényes nyilvánulása között. Ad m. a. — A vesz-
prémi egyházmegyében minap temették Aszner János 
nyug. pápa-kovácsii plébánost. A boldogult tekintélyes 
pap volt. Ny. b. 

— Mibe fog kerülni a bátaszéki templom? A 
tervet Hofhauser Antal műépítész készítette, a ki a Sz.-
I.-Társulat palotájat építette. Tisztán a fölépítést 141,700 
frtra tervezte. Erre az összegre volt márczius 25-én ver-
senytárgyalás. Csak Reichl és Molcer vállalkozók Szabad-
káról ígértek 5 '1% árengedést. Egy czég 12%, a másik 
4*5%, a harmadik 3 % áremeléssel szállt versenyre. Tehát 
ki lehet számítani, hogy mibe fog kerülni a bátaszéki 
templom felszerelés nélkül. Építésre eddig 120,944 frt 
25 kr van együtt. Belső felszerelésre 31,142 frt 30 kr 
gyűlt össze. 

— Hatalmasan lefőzte. Egy pap egésszége erősítése 
végett egy léggyógyfürdőbe utazott és tudtán kivül oly 
vendéglőben vett szállást, a melyben egy nagy mulató társa-
ság szokott enni-inni. A pap jelenléte az ebédlőben nem 
volt ínyére a mosdatlan szájú társaságnak, és azért minden 
áron tűrhetetlenné igyekeztek számára tenni az ebédlő-
ben vaió helyet. Élczeltek s anekdotákat hordtak össze, 
melyeknek czéltáblája a papi állás vala. Nem használt 
semmit. A pap figyelembe se vette a durva tréfákat s 
nyugodtan helyén maradt. A kikapós urak egyike nem 
tűrhette tovább a dolgot s oda ment a paphoz. „ Türel-
mét igazán csodálom, mondá; vagy nem veszi ön észre, 
hogy ezeket a dolgokat mind ön miatt beszélik i t t?" — 
„Ah igen; de én már az ilyenekhez hozzá vagyok szokva. 
Tudja ön, ki vagyok én ?" — „Nem uram, nem tudom." 
— „Nos elárulom önnek: én lelki atya vagyok egy 
elmebetegek kórházában." 

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

Budapest, 18í9. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8 sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
ÔTVENNYOLOZA 

Budapesten, április 5. 27. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T 
D 1 K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1899. 

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

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

TARTALOM. V ezer eszmék es Tanulmányok. A szándék az erkölcsi életben. — A festum saeculare a pécsi egyházmegyében. — Egyházi 
Tudósítások. B u d a p e s t : Pártok és önzőérdekek verekedése a magyarországi schismatikus szerb egyház autonómiájában. — E r d é l y i 

e g y h á z m e g y e : A gyulafehérvári székesegyház restaurálása. — Kath. Köztevékenység és Egyesületi, Élet. — Vegyesek. 

A szándék az erkölcsi életben. 
(Folytatás.) 

16. Foglalkoznunk kell még azon cselekedetek 
erkölcsi elbírálásával, melyeknél több czél szere-
pel. Ezek az előző fejezetben mondot tak alapján 
a következő esetekre vonhatók össze: 1. néha 
több czél mintegy magasabb egységbe olvad össze, 
a mi az akaratnak közvetlen tényeinél (actus 
eliciti) is előfordulhat; 2. a parancsolt cseleke-
detekre esetleg két vagy több parancsoló csele-
kedetnek czélja átszármazhatik; 3. a választást 
megelőző tanács alat t az eredeti czél mellett, a 
mely t. i. a választást megelőző szándéknak 
volt tárgya, valami más czéllal szemben is kelet-
kezik az akaratban némi tetszés, vagy vágy, sőt 
a választás után mindaddig mig a külső csele-
kedet befejezve nincs, föltűnhetik a megismerés-
ben más és más czél, a melyekkel szemben az 
akarat külön-külön ténynyel tetszést, vágyat, sőt 
eltökélt szándékot is választhat ki magából. 

Ilyen esetek erkölcsi bírálására a következő 
elvek szolgálhatnak: 

1. Az első eset nem okoz nehézséget, mert 
ilyenkor az erkölcsiséget az egyes czélok közös 
kitevője az a bizonyos magasabb rangú egységes 
czél fogja adni; pd. a ki igazságot s kegyelmet 
akar osztani, annak a gyakorlatban ez a két 
czélja össze van foglalva magasabb egységbe, pd. 
a földúlt kedélyek megbékitésének czéljába, 

tehát szándéka is erkölcsiségét ezen egységes 
czélból fogja nyerni. 

2. A második esettel az előzőkben már 
eléggé behatóan foglalkoztunk : a parancsoló cse-
lekedetnek czélja külső erkölcsiséget áraszt el a 
parancsolt belső vagy külső tényen; pd. a bűn-
bánatnak tényén esetleg a szeretetnek, engedel-
mességnek vagy egyéb erénynek sajátos motívuma 
is eláraszthat külső erkölcsiséget, a mennyiben 
t. i. ezen erények tényeitől parancsoltatik a 
bűnbánat. Ha pedig a parancsolás nem más te-
hetségre, de magára az akaratra van irányítva, 
akkor a parancsolt cselekedetnek az átszármazott 
külső erkölcsiség mellet t sajátos belső erkölcsi-
sége is lesz, a mi világos az előző példából, mer t 
ezen esetben a parancsolt cselekedet szabad s igy 
önmagában is erkölcsi. 

3. A harmadik esetben igen változatos lehet 
az erkölcsi elbirálás; a következő elvek azonban 
megkönnyítik : 

a) ha az utólagos szándék csak akkor ke-
letkezik, mikor a külső cselekedet már be van 
fejezve, az elmúlt cselekedetnek erkölcsi elbírá-
lásába semmi befolyása nem lesz; pd. ha valaki 
alamizsnát ad s utólag fölajánlja Istennek dicső-
ségére, vagy misét mond, de a misét csak utólag 
ajánl ja föl bizonyos czélra : az utólagos szán-
dék az előző cselekedetnek semmiféle erkölcsi-
séget nem adha t ; 
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b) az előző szabályból folyik a következő: 
az a szándék, mely egy akarási folyamatnak 
mintegy zsenge szándéka után, ezen több belső 
ténynek lánczolatából álló folyamatnak valamely 
pontján közbelép — sohasem informálja erköl-
csileg a már elmúlt belső tényeket , hanem csak 
azokat, a melyek utána következnek; 

c) a később közbelépő s más czélra vonatkozó 
tetszés, vágy, vagy eltökélt szándék közönségesen 
másodrangú (causa inpulsiva) marad azzal a 
szándékkal szemben, mely az egész cselekvési 
folyamatot megindította. Ebből azután az követ-
kezik, hogy befolyása enyhébb lesz az erkölcsi-
ségbe mint az előző szándéké. Ha tehá t a másod-
rangú szándék erkölcsileg rossz, nein ron tha t ja 
le teljesen az elsőrangú jó szándéknak erkölcsi 
jóságát ; igy pd. ha valakinek eredeti szándéka 
jó volt az alamizsna adásnál, de később (még a 
külső cselekedet előtt vagy alatt) némi szabad 
tetszést, vágyat, sőt eltökélt szándékot választ 
ki akarata az emberek dicsérete után, ez az 
utólagos akarat i mozgalmasság sok esetben nem 
ront ja le, csak kisebbíti az utána következő belső 
s külső tények erkölcsi ér tékét ; — de nem 
mindig, mert 

4. sok esetben az utólagosan ébredő tetszés, 
vágy, vagy szándék által egyenesen és tudatosan 
visszavonjuk s megsemmisítjük az eredeti szándé-
kot (holott az előző pontban említet t esetnél az 
utólagos tetszést, vágyat, szándékot az előző 
mellé ál l í t juk a nélkül, hogy az előzőt vissza-
vonnók): pd. ha valaki Isten dicsőségének szán-
dékából indít meg egy akarási folyamatot, de 
azután egy más szándékot, pd. a dicsőség kere-
sését úgy veszi be akarásába, hogy azzal vissza-
vonja az eredeti szándékot s mintegy új akarási 
folyamatot kezd, melynek kiinduló pontja az 
uj szándék lesz. Ezen esetben az előző szándék 
e r e j é t e l v e s z t i , a másodrangúhói elsőrangú s egyet-
len lesz s most már egyedül informálja az utána 
következő tényeket. Azonban az is megtörtén-
hetik, hogy 

5. az utólagos szándék fölülkerekedik, de nem 
vonja vissza az eredeti szándékot, hanem meg-
tűri maga mellett, de csok mint másodrangút. 
Ezen esetben az erkölcsiség első sorban a ké-
sőbbi, másodsorban az előző szándéktól fog füg-
geni. Me^forditottja lesz tehát a 3. pont alat t 
emlí tet t esetnek ; 

6. ha az előző szándék a későbbivel tárgyi-
lagoson összeférhetetlen, vagyis együttesen nem 

valósitható; mihelyt ezt az értelem észreveszi, az 
akarat egyiket vagy másikat el fogja ejteni s 
ekkor csak a megmaradt szándék fogja az utána 
következő tényeket erkölcsileg informálni. Ha 
azonban 

7. az értelem ezt észre nsm veszi s az aka-
ra t szabadon és lelkiismerettel informálva mozog 
a tárgyilagosan össze nem egyeztethető czélok 
felé, mindkét czél erkölcsiséget ad a cselekedet-
nek; mer t a czélok nem tárgyilagosan, de az 
értelemben s a lelkiismeretben tükröződve *) ad-
ják az erkölcsiséget, a mi tehát tárgyilagos lehe-
tetlensége daczára e kettőben mint lehető tükrö-
ződik, erkölcsiséget fog adni az általok infor-
mált akarat i törekvésnek. 

8. Valahányszor egy külső cselekedetet több 
belső szándékkal informálunk, ezen szándékok-
nak kellőleg kell egymás i ránt rendezve lenniök. 
Mert ha nem sértjük is meg az erkölcsiséget az 
által, hogy pd. valami tárgyilagosan erkölcsileg 
közömbös tárgyat bárminemű tisztes jóra, ha 
legcsekélyebbre is irányítunk, sőt akkor sem, ha 
benne csak cohonestált gyönyört keresünk: az 
erkölcsiség sérelme nélkül külömböző fokú erkölcsi 
jósággal tündöklő czélokat jóságukra való te-
kintet nélkül vegyítenünk nem szabad. „Definitio 
brevis et vera vir tut is : ordo est amoris" — 
mondja szépen sz. Ágoston.2) Szalézi sz. Ferencz 
pedig összehasonlítja az ilyen rendezetlen szán-
dékokat azzal, mikor valaki vendégeit asztalánál 
rangjukra való tekintet nélkül ülteti el s ez 
által egyeseket megaláz, másokat nevetsé-
gessé tesz.3) 

17. Miután elég behatóan megvilágítottuk az 
erőbeli (virtuális) szándéknak nagyszerű hiva-
tását az erkölcsi életben, szólanunk kell a 
habitualis szándékról is. A habitualis szándék a 
mondottak szerint semminemű, még meggyön-
gült nyomaiból fölismerhető léttel sem bir. Tény-
legesen elmúlt, ereje elveszett, erkölcsi hatásai-
ban nem marad még nyoma sem. Csak annyi-
ban emelkedik más szándékok fölé, hogy míg 
más szándékok mintegy erőszakos halállal, az 
akaratnak positiv ellenmondására múltak ki: a 
habitualis szándék mintegy természetes halállal 
mult el. 

x) „Actus humánus judicatur virtuosus vei vitiosus 
secundum bonum apprehensum, in quod voluntas fertur 
et non secundum materiale objectum actus." S. Thorn. 
Quodlib. 3. art. 27. 

2) De Civit. Dei. L. XII. c. 8. 
?) Theotimus. L. 11. c. 13. 
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Mivel pedig csak az adhat erkölcsiséget egy 
ténynek, a mivel az akaratnak törekvése i t t és 
most legalább meggyöngülve s hatásában talál-
kozik: világos, hogy a habitualis szándék mint 
ilyen az utána következő ténynek semminemű 
erkölcsiséget nem adhat, mert ezen tényéknél 
az akarat a mondott czéllal szemben tökéletes 
nyugalmi állapotban marad. 

A habitualis szándéknak szerepe tehát arra 
zsugorodik össze, hogy sokszor elengedhetetlen fölté-
tele egyes erkölcsi eredmények létrejöttének, a 
melyekhez t.i. nekem nem kell okvetlenül positive 
közreműködnöm, de a melyek az én positiv ellen-
mondásom esetén nem létesülhetnek. Igy pd. az 
elüljárónak habitualis akara ta elég ahhoz, hogy 
egy törvény hatálya bizonyos időn át föl legyen 
függesztve; habitualis akarásom elég ahhoz, hogy 
egy később létrejövő eredményt magaménak 
mondjak, pd. a keresztséget, melyet önkivüle-
tem alat t szolgáltatnak ki nekem, vagy hogy 
valamit másnak juttassak, pd. szerződés által, 
vagy a szent misének habitualis fölajánlása által 
bizonyos czélra. 

Azonban szó sem lehet arról, hogy a 
habitualis szándék úgy informálhatná cselekede-
teimet s külső erkölcsiséget áraszthatna el raj-
tok, mint az erőbeli szándék. Ha tehát az aszké-
tikus irók sürgetik, hogy cselekedeteinket általá-
nosságban naponta egyszer vagy többször fölajánljuk 
pd. Isten dicsőségére : ezt nem szabad félreérteni, 
mintha ilyen szándékunk minden egyes cselekede-
tünknek, melyet napközben végzünk, magasabb 
erkölcsiséget kölcsönözne még akkor is, ha egy-
általában nem jut is eszünkbe az a reggeli föl-
ajánlás. Ez határozott tévedés. Az aszkétikus 
irók nem is ezen szempontból sürgetik e föl-
ajánlást, hanem azért, mert 1. ezzel az evan-
géliumi törvénynek egy parancsát, mely igen-
leges lévén, nem kötelez semper et pro semper, 
akarják lehető nagy terjedelemben átültetni 
gyakorlati életünkbe; 2. mert az ilyen fölajánlás-
ban nemcsak egyszerű imát látnak, de vissza-
térést a vógczélhoz, az egész erkölcsi életnek 
keretét, nagyszerű perspektíváját, mintegy er-
kölcsi lélekzetvételt ; 3. mert alapos a remény, 
hogy az ilyen fölajánlások a megszokás által 
végtelenül könnyen lépnek elő az emlékezetből 
s ezáltal a habitualis szándék a megszokás ós 
emlékezet billentyűin át igen sokszor fog a 
valószerűbe, a ténylegesbe átlépni, mintegy ujjá-
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éled s ezen minőségben tényleg informálja a 
cselekedeteket mindaddig, míg erejét nem veszti. 

Végül az interpretativ szándék vagy vissza-
vezethető a szándéknak aktualisabb formáira, 
vagy pedig merő fikczió, a mely bizonyos körül-
mények között mások cselekedetének erkölcsi 
elbírálásába befolyhat, de magában az akaró 
alanyban nem létezik, nem is létezett, s így 
erkölcsiséget sem adhat. 

(Folytatjuk.) 

A festiim saeculare a pécsi egyházmegyében. 
— Főpásztori szózat irodalmi pályázat kiírásával. — 

Nostis VV. FF . ac FF. DD. quantopere Beatissimus 
Pater Leo XIII . ex intiinis praecordiis adsalutaverit et 
approbaverit consilium istud a viris de Ecclesia et fide 
bene meritis conceptual ut saeculo hocce ad finem vergente 
et nova saeculi XX. aurora surgente, omnium in orbe 
Christi fidelium solemne homagium erga SS. Redemtorem 
eiusque in terris Vicarium manifestetur. 

E t sane tanta sunt a SSmo Salvatore per 19 saecula 
generi humano elargita bénéficia, ut his majora sacratio-
rave in rebus divinis ac humanis vix cogitari possint. 
Quaecuüque enim bona, quaecunque sancta tot saeculorum 
decursu nobis divinitus collata, Ipsi, cujus apparitione 
„allaviata est prioium terra" Isai c. 9. Qui dissoluta acerba 
Servitute peccati immanissimarumque passionum tyrannidem 
in homines obtinentium, ad suave et benignum humani-
tatis, fidei pietatisque in Deum iugutu nos traduxit, in 
acceptis referri debent. Per novémdecim jam saeculorum 
spatium emensum probata est vis et virtus religionis 
Christianae in emendandis et transmutandis moribus et 
ingeniis hominum incnltorum. Sine hac essemus omnes nos 
filii errantes obscuritati ac tenebris ignorantiae ac opinio 
num dubiis et mutaiionibus obnoxii. 

Sacratissimi huius regni Christi Domini vis operatrix 
ac virtus a nemine condigne unquam laudibus celebrari 
poterit. Doua Dei omnipotentis insignia in salvando gé-
néré humano ac opera magnifica, elogio efferre, cum 
luce clariora sint, superfluum esset. 

Nemo quippe judicio a praeconceptis opinionibus 
immuni praeditus negaverit, hoc ipsum reguum Christi, 
história generis humani teste, omnes et singulos homines 
ad propriam ipsorum salutem operandam invitasse ac in 
unam magnam visibilem familiam per universum orbem 
diffusam indigentiisque cunctis locorum, temporum et 
personarum apprime convenientem, ad finem usque sae-
culorum duraturam, coadunasse. 

Hoc regnum Christi est, quod vinculo apostolicae 
unionis credentes coniungit et efficit, ut sit ,unum ovile 
et unus pastor." Quod tot millia hominum cuiuscunque 
status et cuiuslibet aetatis justorum et sanctorum educavit 
et enutrivit, virtutibus adeo praeclaris et miris, quarum 
par nullibi invenerimus locorum. 

Hoc esF, quod non homines solum iungit hominibus, 
et régna annectit regnis et populos addit ad nationes 
vinculo quodam invisibili et sacro, imo confinia evanes-
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cere facit regnorum, ita, ut non obstante ilia varietate 
linguarum, morura ac consuetudinum orbem terrarum 
multiformitate et copia delectante, quocunque illius aura 
pertingat, dulcis mortalibus patria arrideat, atque eandem 
fidem, eundemque cultum ac parem ubique terrarum 
inveniat vitae legem. 

Regno Christi debemus omnia singulaque, quaecun-
que a patribus ad nos usque pervenerunt insignia pietatis 
specimina ac humanitatis documenta: scholas, artes, xeno-
dochia, nosocomia, orphanotrophia, instituta plurima bene-
ficentiae ac litteraria, solamina pauperum, réfugia debilium, 
monumenta bonae voluntatis potentium. 

Et quod pariter notum est omnibus : Romanum 
Pont ficem, regni huius Christi caput esse visibile et 
cunctorum Christianorum Patrem, Pastorem, Cbristi in 
terris Vicarium, B. Petri Apostoli successorem ac unitatis 
Christianae centrum et fundamentum, super quod aedificata 
est Christi Ecclesia, a quo Ecclesia nequit divelli, cui 
debetur apostolica reverentia et honor. — Quicunque 
ideo retro abhinc saeculis ab origine cultus nominisque 
Christiani Ecclesiae verae catholicae voluerunt accenseri, 
has Summi Pontificis praerogativas veneriati sunt ac incun-
ctanter fide perceperunt. Omnes ipsum agnoverunt sup-
remum animarum Pastorem ; in quo omnes doctores et 
fideles in unum conjunguntur regnum salutis, quod Christus 
Dominus Redemtor noster in terris condidit et cui Ipse 
invigilat ad finem usque saeculorum. Nisi cum ipso 
uniamur, „erimus sicut parvuli fluctuantes et circumferemur 
omni vento doctrinae in nequitia hominum, in astutia ad 
circumventionem erroris." Ephes. 4, 14. Ipso relicto, a 
capite nostro, quod in coelis est, cui divinitus inserendi 
sumus, abalienaremur, neque partem haberemus in corpore 
mystico, quod unus spiritus regit, una fides animat, una 
spes erigit, una eademque Caritas inflammat ac ducit et 
ad bona opera patranda inspirât. 

Et cum hisce fides nostra inconcusse adstruatur, 
annon „regnum Marianum" et „nobilis gens Hungarorum", 
quae vixdum celebrabat annum millesimum, a quo in 
felici fertilissimaque ea regione, melle olim ac lacte 
manante stabile figendo domicilium ac bellicum turorem 
exuendo, suave Christi jugum assumpserat, digne sane 
justeque elevat oculos mentemque ad omnium bonorum 
largitorem Deum et cui in acceptis referenda sunt haec 
dona, Christum, omnium Statorem ac Redemptorem, ad 
gratum suum animum eo solennius manifestandum, quo 
magis per id tempus intuetur se tantas inter angustias 
temporum totque inter calamitates, tot pericula atque 
caliginosa discrimina mille annorum decursu conservatam, 
fotam ac protectam, pereuntibus interea aliis nationibus 
ac gentibus vicinis, quae ipsam exulem ac patria extorrem 
benigna sorte quondam excepere. 

Vere dignae grates sunt a nobis et dupliciter quidem 
a natione catholica Hungarorum Omnipotenti Deo repen-
dendae! 

Quo latius autem id consilium exequamur, commissio 
internationalis ad manifestandum exeunte saec. XIX. et 
ineunte saec. XX. erga Christum Statorem ac SS. Redem-
torem et eius in terris Vicarium, Romanum Pontificem, 
homagium, coaluit, cuius vestigiis inhaerendo similiter 

apud nos commissio regnicolaris est designata, cuius erit 
huius per universum orbem se manifestaturi homagii 
solemnia in regno nostro dirigere ac consideratis locorum 
et temporum adjunctis, executioni dare. 

Nexu itaque huius ad populum quo magis de ea reli-
giose edocendum theses sequentes per modum concursus 
puhlici omnibus Dioecesis Meae saeerdotibus propono, quas 
qui singulas optime elucubraverint, honorarium litterarium 
per singulos arcus typographieos, e proprio meo peculio, 
15 florenorum accepturi sunt, quasve singulas optimas 
commissione ad hoc delegata decidendas Ego, meis expensis, 
typis exprimi et inter populum distribui procurabo. \Ela-
borata non excedant très arcus typographieos. Mittenda 
autem erunt elaborata ad Cancellariam Meam usque ad 
finem mensis Julii a. c Sint vero themata elucubranda 
sequentia : 

1. — Hogyan mutassuk ki hódolatunkat a XIX. 
század végén és a XX. század hajnalán a Megváltó Jézus 
iránt, és Krisztus Urunk földi helytartója, a Szentséges 
római pápa iránt? 

2. — Mivel tartozik az ezeréves Magyarország az 
Isteni Gondviselésnek és az Apostoli Szt. Széknek ? 

3. — A ker. vallás üdvös eredményei Magyar-
országon. 

4 — A magyar szentek rövid története a nép 
számára. -j- Samuel m. p. 

episcopus. 

EGYHÁZI TUDÖSITáSOI. 

Budapest, ápril 4. Pártok és önző érdekelt verekedése 
a magyarországi schismatikus szerb egyház autonómiá-
jában. -r-

A nagy keleti szakadárság az egyházi engedelmesség 
egységességériek megtöréseért keményen lakol, keservesen 
bűnhődik. Ahol schismatikus az állami hatalom keze-
lője, ott a schismatikus egyház az állami hatalom szolga-
ságát ki nem kerüli s abban elmerül egészen, puszta 
állami intézménynyé alakul át, mely a váltakozó hatal-
masok kezében csak eszköz. Hol az állami hatalom a 
schismától idegen vallású, ott vagy igyekeznek a hierar-
chiai kormányformát a püspökök fentartani, s ekkor 
egyházuk kormányzása a maguk kánonjai szerint csak el-
döczög valahogyan, vagy pedig, mint a magyarországi szerb 
püspökök tették, beveszik, — állítólag, hogy legyen az 
idegen vallású hatalommal szemben kire támaszkodni, — 
beveszik, illetve bevették, a világi hiveket autonomia czi-
mén, az egyházi ügyek kormányzásába, s ekkor bekövet-
kezik az, a minek az egyház hierarchiai kormányformájá-
nak széttépésével okvetetlenül be kell következnie, — a 
szétzüllés. 

A magyarországi schismatikus szerb egyház épp 
most jutott el ebbe az állapotba, a fejetlenségébe és 
szétzüllésébe. Nincs Rómája, a mely viszályát, elintézné, 
baját meggyógyítaná. A dolog állását elég világosan adja 
elő a „B. H.w, a mint következik : 

„Miről van szó? A szerb egyházi vagyon kezeléséről 
s a püspöki székek betöltéséről. A szerb egyház százhatvan-
hatezer katasztrális hold földdel és több millió forintot 
tevő alapokkal bir. Ezeket jelenleg az egyházi kongresszus 
áVandó választmánya kezeli, melynek elnöke Brankovics 
patriárka. Ez a választmány egyszersmind fegyelmi hatóság 
egyházi ügyekben is (!) A konfliktus kitört, mikor az új-
vidéki püspökség megüresedett, a jelölteken vesztek össze, 
a kik már régen egymásnak el enségei. 

Két szerb párt küzd egymással: a radikálisok és a 
mérsékeltek. A radikálisok többségben vannak a kon-
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gresszusban, melyet királyi leirattal elnapoltak, a mérsé-
keltek ülnek a választmányban, vagyis övék a hatalom. A 
mérsékeltek klerikálisok s a kormányhoz szítanak, a radi-
kálisok omladinista ellenzékiek. 

A mérsékeltek pártján állanak Brankovics patriárka 
és Nikolics pakráczi püspök, a radikálisok élén Zmejanovics 
verseczi püspök. Ennek jelöltje a bácsi püspökségre Rádics 
Emílián. 

A patriárka április hatodikára hívta össze a püspöki 
zsinatot választásra. Minthogy itt előreláthatólag az ő 
jelöltje győzött volna, ezt a zsinatot minden módon meg 
kellett akadályozni. Ez sikerült azzal a szakadással, mely 
a szerb egyházban bekövetkezett. 

Beállott a válság, a mikor a patriárka a választ-
mánynyal a verseczi püspök ellen engedetlensége miatt 
vizsgálatot rendelt, melyet sürgősen végrehajtatni kivánt. 
Egyszersmind a választmány kimondotta Rádics Emilián 
és Petrovics Geraszim kolostorfőnökök elmozdítását, to-
vábbá Miletics Szvetiszlávnak és huszonhat radikális kon-
gresszusi képviselőnek egyházi vétség czimén aktiv és 
passziv választási jogát öt évre elkobozta. 

Ennek a nagyon is energikus föllépésnek világos 
czélja más nem is lehetett, mint az ellenzék fejét, a ver-
seczi püspököt pártfogoltjai val együtt megsemmisíteni, a 
kongresszusban a radikális pártot tönkretenni, főbb em-
bereit kirekeszteni s azután oly kongresszust hozni létre, 
mely a királyi leirat értelmében meghozza azt a szer-
vezeti szabályzatot, mely az egyház kormányzását, va-
gyonkezelését és jövedelmének fölosztását jövőre is a 
hierarchiára és a kormányra bizza. 

E választmányi határozatokat márczius utolsó napjá-
ban szavazták meg s részben a deczemberi ülésből ki-
folyólag hozták. Zmejanovics ugyanis a deczemberi hatá-
rozatokra nézve megtagadta az engedelmességet s a saját 
egyházmegyéjében a patriárka és a választmány ellenére 
tett intézkedéseit jóváhagyás végett föl nem terjesztette, 
a hozzá érkezett leiratokat egyszerűen félretette és nem 
foganatosította. Ezért lépett töl ellene ily keményen a 
a választmány és Brankovics. 

Zmejanovics azzal válaszolt, hogy följelentést tett 
Brankovics György patriárka ellen a királynál, a minisz-
tériumnál, a szerb püspöki karnál és a metropolitan bíró-
ságnál, vádolván őt nemcsak a szerb kánonjog és egy-
házi autonomia megsértésével s azzal, hogy a kongresszus 
állandó választmányát törvényes mandátum nélkül együtt 
tartja és törvénytelen határozatok hozatalára indítja, mint 
elnök, hanem egyházi, kolostori és alapítványi pénzek 
elsikkasztásával, a mely összegeket, mint zombori lelkész, 
utóbb mint temesvári püspök, és mint karlóczai patriárka 
fordította saját czéljaira. Ezt egy elbocsátott karlóczai 
hivatalnok, Paulovics Istváu és Eremics Pál kikindai 
takarékpénztári elnök mellékelt jelentésével iparkodik 
Zmejanovics bizonyítani. Paulovics ezeket a vádakat már 
azelőtt bíróság elé vitte, a kúria azonban elévülés czimén 
a vizsgálatot megszüntette. Egyúttal a verseczi püspök 
vádiratában kijelenti, hogy a pátriárkává! minden össze-
köttetést megszakít, őt hivatalos fejének többé el nem 
ösmeri és minden tettét semmisnek jelenti ki. 

A mint ezt a följelentést megszerkesztették és be-
adták, Újvidékről széttávirozták, hogy Brankovics beadta 
lemondását. Ez azonban valótlannak bizonyult. Ellenben 
bizonyosnak látszik, hogy Zmejanovics akar Brankovics 
helyett patriárka lenni, mert a pátriárkát a kongresszus 
választja s ő a radikális többség szavazataira számit." *) 

Szomorú állapotok. Nincs Róma, nincs rend, mert 
nincs az egyéni önzésnek egyházi téren fékezője ! „Kormány-
biztos" a — mentő angyal, állítólag. Bizony csak állí-
tólag. Jobb volna, ha a sokáczok csábítása helyett szerb 

*) A mai lapok híresztelése szerint Zmejanovics visszavont 
mindent és kész vezekelni. SserJe. 

atyánkfiai, kivált a papok, az egyház látható fejével való 
egyesülésen törnék a fejőket. ?? 

Erdélyi egyházmegye. A gyulafehérvári székesegy-
ház restaurálása. — 

Az anyag önmagában esetlen, lomha, szellemtelen. 
De ha az ihletett művészi lélek érinti az anyagot, érin-
tésére, mintegy varázsütésre, megelevenül ; az esetlenség 
helyett kellemes arány, a lomhaság helyett játszi könnyed-
ség, a szellemtelenség helyett jelentőségteljes kifejezés 
beszél hozzánk, szóval a néma tömeg a szellem anyagi 
képévé válik. Keresztény műemlékeinkben még többet, 
— az Istentől ihletett szellemet, az isteni eszmét, a 
tökéletesség fogalmának anyagban kifejezett képét látjuk 
és élvezzük. 

És ez a tiszta, a legtisztább műélvezett. 
Hazánk viszontagságos múltja mellett is oly mű-

emlékekkel dicsekedhetik, melyek elégséges anyagot szol-
gálnak annak, a ki a mult monumentális emlékeiben 
keresi az ily tiszta műélvezet forrását. De elégséges 
anyagot nyújthatnak e műemlékek annak a történetiró-
nak is, a ki a mult emlékeiből összefüggő képét akarja 
megalkotni nemzetünk kulturális fejlődésének, e fejlődés 
külső és belső tényezőinek, körülményeinek. Ily jelentő-
ségű monumentális műemlékünk a gyulafehérvári székes-
egyház. Történetének fonala, már Sz. István király ural-
kodása alatt megkezdődik, s összeesik az erdélyi püspök-
ség alapításával. 

Tisztán műépítészeti szempontból mégsem illeszthet-
jük a sz. István korában divott korai román styl korsza-
kába. Elmondhatjuk templomunkról részben előnyére, 
részben hátrányára, hogy Sz. István korától mikor alap-
já t letették, minden korszak uralkodó styljétől örökölt 
valamit, az újonnan eszközölt, és a kedvezőtlen körül-
mények folytán koronként szükségessé vált restaurálások 
miatt. Ha megfigyeljük azon útvonalát, melyen az egy-
másután fellépő épitészeti irányok haladtak Magyarország-
ban, úgy találjuk, hogy csaknem mindegyik felkereste a 
mi székesegyházunkat is, hogy kisebb vagy^ nagyobb 
jelentőségű nyomot, emléket hagyjon rajta. Igy aztán 
templomunk nem annyira műremek, mint muzeum ; tanul-
ságos gyűjteménye több külömböző korszak és styl 
produktumainak. — Most, mikor templomuk végre alapos 
és telies restaurálása előtt áll, nem kis érdeklődéssel 
várjuk, miképen fogja megoldani a művészet azon fel-
adatát, mely e korra és jellegre különböző részletek 
harmonizálásában, egységesítésében áll. Előre is kimond-
hatjuk, hogy a restaurálás fősikere e feladat helyes meg-
oldásától függ. 

Hogy székesegyházunknak nagyon is megviselt, meg-
rongált volta sok nehézséget fog gördíteni a restaurálás 
munkája elé, igaz; de ez szorosan nem művészeti kérdés, 
ezzel beszámolni az épitészeti technika feladata. 

Valamely épitészeti műremek elbírálásánál három 
szempontot kell okvetlenül szemünk előtt tartanunk : az 
épület rendeltetését, czélszerüségét, és végre a műtörté-
nelmi szempontot. E három szempont közvetlenül az 
alkotó szellem ismeretére vezet bennünket, mely alkotó 
szellem kinyomata az épületen» az épület styláris jellegé-
nek, hogy úgy mondjam, lényegét fejezi ki. Minél szoro-
sabb viszony, minél mélyebb harmónia uralkodik e lényeg 
és az épület többi d e k o r a t i v részletei között, annál inkább 
közelíti meg az épület a klassziczitást. Az előbb mondot-
takból következtethetjük tehát, hogy a gyulafehérvári 
székesegyháznál ily értelemben vett klassziczitásról nem 
beszélhetünk. Homlokzat, oszlopok, architrávok, párkány-
zatok stb. e7ek azon dekoratív részletek, melyek e szem-
pontból vizsgálandók volnának. De a Sz. István király 
korában alapozott templom többé-kevésbbé a XIII. század 
végén újjá épül, mikor már kazánkban a késői román és 
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az átmeneti styl lesz uralkodóvá; majd ismételten leég, 
s egy pár új részletet nyer ; majd háborúknak, ostromok-
nak lesz kitéve, s újra kap itt-ott némi újítást, toldást. 
Valóban, a ki úgy történeti, mint kulturális szempontból 
vett kimeritő ismertetését akarná megirni a templomnak, 
monográfiájában nemzetünk egész keresztény-művelődés-
történetét kellene megirnia. 

Valóban, ba valamikor, úgy most a restaurálás 
küszöbén szeretnők kezünkben forgatni anyaegybázunknak, 
otthonunknak egy ily monográfiáját. Megismernők abból 
a restaurálás művészeti feladatait, a nehézségeket; — 
egy két kérdést talán önmagunk is megoldanánk, s aztán 
annál nagyobb figyelemmel, lelkesültséggel várnók, mint 
felel meg feladatának a művészet. És az érdeklődés szé-
kesegyházunk köveihez csatolná szivünket, melyek a mi 
vallásos eszméink képeivé válnak, szeretetünk növeked-
nék, ragaszkodásunk erősbödnék. K. 

KATH. KOZTEVEKENYSEG 
és 

Egyesületi Élet. 
Â kalocsai Oltáregyletről. 

1. §. Az Oltáregylet szervezete. 
Az Oltaregyesületnek Főszékhelye : 

Róma. 
Via Nomentana, 4. Presso la Porta Pia. 
Az Oltáregyesületek Apostoli Fővédnöke : 

Főmag. Vannutelli Vincze bibornok. 
A magyarországi Oltáregyesületek Szülőhelye : 

Brüsszel. 
(Alapították : Meeuss Anna grófnő és Boone J . T. atya 

1849. nov. 13.) 
A kalocsai Oltáregylet Fővédnöke : 

Nagymélt. Császka György kalocsai érsek. 
A kalocsai Oltáregylet Székháza : 

A Miasszonyunkról nev. Iskolanénék zárdája. 
A kalocsai Oltáregylet Igazgatója : 

Ngs dr Povischil Richárd tb. kanonok. 
A kalocsai Oltáregylet Elnöknője : 

Mélt. Bovárikovits Kühl Fanny úrnő. 
Titkárnő : 

T. Horváth Katalin nyug. tanítónő. 
Pénztárosnő : 

T. Mária Szeréna iskolanéne. 
Kincstárosnő : 

T. Mária Kanizia iskolanéne. 
Választmány : 

Bohuniczky Ödönné, Petrovácz József né, 
Jámbory Lajosné, Raichl Konrádné, 
Kovács Istvánné, Schmidt Jánosné, 
Mócsy Antalné, SziJclay Zoltánné, 
Papp Gyidáné, Tömlény Flóra, 

2. §. Az Oltár egylet terjesztése. 
Az Oltáregyletnek kettős czélja : a legmélt. Oltári-

szentség örökös imádása, s a szegény templomoknak egy-
házi ruhákkal való segélyezése. Ezen kettős czélnak meg-
felelően kétirányú buzgalmat igényel az Oitáregylet ügye : 
a) az imádásra való serkentést, b) az egylet anyagi ügyeinek 
istápolását. 

A hitközség lelkésze szent beszédeinek egyikében az 
Oltáregyesület czélját, áldásait, indokait és áhitatgyakor-
latait megismerteti híveivel. Szent beszéde fonalán első 
sorban a buzgóbb női hivek szivéhez szól, felszólítva őket, 
hogy lépjenek az egyesületbe ; megjelölve egyúttal az 
időt, melyben azok, a kik belépni óhajtanak, jelentkezhet-
nek, hogy neveiket bejegyezhesse. Ha a hitközség népe-
sebb, akkor a jelentkezettek néhányát „terjesztőnőknek" 
nevezi ki, és írásbeli meghatalmazást ad nekik, hogy uj 
tagokat szerezzenek és a pénzadományokat átvehessék. 

A terjesztőnőket havonkint egy meghatározott órában 
tanácskozásra hivja meg, mely alkalommal tudomást kér 
tőlük működésük időközi eredményeiről és tanácsokat ad 
jövőbeli működésükre nézve. Mihelyt a tagok száma elég 
nagy, hogy közös istenitiszteletet lehessen tartani, a lelkész 
a hónapnak valamely erre legalkalmasabb napját és óráját 
kijelöli, melyben az ő felügyelete és főleg a terjesztőnők 
buzgó rsszvétele mellett a közös imádás megtartassék. 

Vidéken, hol a mezei és házi munka, valamint 
egyéb körülmények miatt a tagok napközben csak nehezen 
vagy épen nem szakaszthatnának maguknak egy-egy külön 
imaórát, éjjel pedig a nehéz munkától fáradt test nem 
birná az egy órai virrasztást, legczélszerübb, ha a plébános 
egyszersmindenkorra a hónap egy oly napját és óráját 
tűzi ki, melyen a szent mise alatt és ezzel kapcsolatosan 
az egyleti tagok közös imádási órát tartanának ; ami 
annyival is alkalmasabb, mert egyúttal a szent áldozáshoz 
is járulnának ; a lelkész pedig az Oltáregyesület fenséges 
czéljai felől rövid buzdító beszédet is tarthat. 

A helyi viszonyok szerint a közös istenitiszteletet, 
közös ima és énekek kiséretében, a vasárnap délutáni 
istenitisztelet előtt vagy után is meg lehetne tartani. A 
magán imaórára és a közös istenitiszteletre alkalmas és 
elégséges ájtatosságokat tartalmaz a „ Vezérkönyv,* mely 
a „Miasszonyunkéról nevezett iskolanénék kalocsai zárdá-
jában fűzve 10 krért, vászonkötésben 20-krért kapható. 

Miután az Oltáregyesületnek, a legfölségesebb Oltári-
szentség imádása me'lett, egyik főczélja, hogy a szent 
titok még a legszegényebb templomokban is a katholikus 
egyház rendeleteinek és a szertartások magasztos voltának 
megfelelő módon megünnepeltethessék; hogy az oltárok 
és templomok Istennek lehetőleg méltó hajlékai lehessenek 
az egyleti tagdijakon kivül, melyek a segélyt kérő temp-
lomok szükségleteit tekintve, csak nagyon szük forrásai 
az egyleti jövedelmeknek : azon kérelemmel fordulunk a 
főtisztelendő egyházmegyei papsághoz, hogy önként elvállalt 
sz. misék után felajánlott stipendiumokkal segítsék az 
egyesületet. Igy, de csakis igy válik lehetségessé, hogy az 
Oltár egyesület évenkint több templomot is segélyezhet. 

Ha minden áldozár évenkint 10—15 szent misét 
vállalna (és ki ne tehetné est?!) az oltáregyesület rövid 
idő alatt az egyházmegye minden szegény templomát föl-
ruházhatná és nem lenne kénytelen, anyagi erő hiányában, 
egyetlen egy folyamodványt sem visszautasítani. 

Hogy pedig a szent mise-intentiók kezelése iránt még 
csak a legkisebb aggodalom se keletkezhessék, bátrak va-
gyunk felemlíteni, hogy az egyesület igazgatója, a szent-
séges Atya „Vigilanti" dekrétumának legszigorúbb szem-
meltartásával kezeli e szent ügyet. 
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A kalocsai Oltáregyesület igazgatója a bel- és kül-
földi intentió forrásoktól az Oltáregyesület javára átenge-
dett intentiókat csakis az érseki hatóság utján fogadja el. 

A ki az egylet javára intentiókat vállal, ebbeli szi-
ves ajánlatát a papság között főleg a kerületi közgyűlé-
sek alkalmával szétosztandó intentio-kötelező lapra jegyzi 
fel. Az egyházmegyei igazgató az intentiókat egy válaszos 
levelezőlapon jelöli ki az illető áldozár uraknak. A szent 
misék természetesen csak akkor kezdhetők meg, midőn az 
illető áldozár a kijelölést már kézhez vette. Korábban 
végzett intentiók az egyesületre nézve semmisek. 

A mise-stipendium egészen, tehát minden levonás 
nélkül, és tekintet nélkül az egyesülettől esetleg kért 
egyházi tárgyakra kizárólag a kalocsai Oltáregyesület 
javára esik. Az Oltáregyesület ugyanis ingyen adja az 
egyháziszereket a segélyezésért folyamodó egyházaknak, 
valamint ő maga is egészen és csakis alamizsnaképen 
fogadja el a stipendiumokat. Intentiókra egyháziszereket, 
könyveket, lapokat stb. egyáltalán nem közvetít. 

Egy-egy áldozópap csakis korlátozott számú inten-
tiókat kaphat, hogy azokat a kellő határidőig elvégez-
hesse. 

Az ügy szent volta miatt reményeljük, hogy a 
kegyeslelkü oltártestvérek a kis fáradságot a jó Isten 
dicsőségeért szívesen megteszik ; annál is inkább, mert a 
stipendiumok révén várt alamizsnára a kalocsai Oltár-
egyesületnek okvetlenül szüksége van, ha azt akarjuk, 
hogy a folyamodványokban segélyért kiáltó templomokon 
segitve legyen : mert a tagsági dijakból és egyéb adomá-
nyokból a folyamodványoknak csakis csekély részét lehet 
kielégíteni. 

A kalocsai Oltáregyesület az ajándéktárgyakból az 
egyesület székházában nagyböjtben kiállítást rendez, az 
ajándéktárgyakat csakis a húsvéti ünnepek előtt küldi szét 
az illető templomok számára. Kivételt csakis azon esetek-
ben tesz, ha az illető templom kiraboltatott, tüzeset foly-
tán kárt szenvedett. Ugyanez áll az Oltáregyesülethez in-
tézendő kérvényekre nézve is, melyek az alapszabályok 
értelmében legkésőbb karácsonyig benyújtandók. Későbbi 
kérvényeket az egyesület esetleg mellőzni kénytelen. 

3. §. A ftdő lelkészkedő papság becses figyelmébe. 
A ftdő lelkész urakat kérjük, hogy ezek után az 

Oltáregyewületet érdeklő minden ügyben közvetlenül a 
kalocsai Oltáregylet igazgatójához (Kalocsa, Zárda) legye-
nek szívesek fordulni. 

2. Nálunk jelentsék be az uj tagokat, megjelölve, 
hogy a hónap melyik napján és órájában végzik az egyes 
tagok az imádást. 

3. A segélyezést kérő folyamodványokat a tagsági 
dijakat és egyéb alamizsnákat egyenesen hozzá küldjék be. 

4. A folyamodványokhoz okvetlenül szükséges : 
a) a kérvény, az elnökasszonyhoz intézett szövege-

zéssel ; 
b) a kerületi esperes ur által láttamozott leltár és 

a templomi bevételek és kiadasok összeges kimutatása 
(tehát nem az egyes tételek); 

c) a kérelmezett tárgyak lajtstroma egy külön lapra 
irandó ; 

d) a kérvények karácsonyig múlhatatlanul bekül-
dendők. 

e) A későbben érkező kérvények elintézetlenül kül-
detnek vissza. 

f ) Csakis világiaktól eredő folyamodványok nem 
jöhetnek tekintetbe. 

g) A lelkész urak csakis 3 — 4 legszükségesebb tár-
gyat kérelmezzenek. Ha egész templomokat szerelünk föl, 
mi marad a többieknek ? Ugyanezen okból zászlókat, 
oltárképeket, csillárt stb. az egyesület egyelőre nem adhat. 

h) Az oltárteritők méretei pontosan és okvetetlenül 
megjelölendők. 

i) A kérvények röviden és világosan szerkesztendők. 
Az ajánlások fölöslegesek. Beszéljen maga a kérvény és 
a leltár ! Miért is a leltárban az egyes tárgyakról kite-
endő, hogy jó, közepes vagy rossz állapotban bírja-e 
azokat az illető templom. 

j) Az ajándéktárgyak csak a kiállítás után (körül-
belül húsvét táján) küldetnek meg az illető templomoknak. 

k) Az elvállalt sz. mise-intentiók csakis az igazgató-
ság által történt kijelölés után kezdhetők meg. 

I) Miután az Oltáregyesület főczélja, hogy a legföls. 
Oltáriszentség iránti hitet, áhítatot és szeretetet fölkeltse 
és terjeszsze, az Oltáregyesület csakis oly templomok szá-
mára szavaz meg egyházi szerelvényeket, amely templo-
mokban az oltár-egyesületi ajtatosság a hónaponkinti egy 
órai szentségkitétellel és imádással szervezve van, vagy 
nyomban szerveztetni fog. Ez az egyetlen kárpótlás, a 
melyre az egyesület számot tart. 

Bizonyára oly szelid föltétel, hogy a Szentséges Üdvö-
zítő iránti imádatos szeretet gyakorlatáról levén szó, 
lehetetlennek hisszük, hogy bármely templomban ez meg 
ne történhessék. Ismételten mondjuk, hogy ez elengedhe-
tetlen föltétel ! 

Az Oltáregyesület védőszentjei és ezeknek ünnepei : 
A B. Szűz Mária összes ünnepei. Sz József összes 

ünnepei. Aquinói Szent Tamás (márcz. 7.) Szent Alajos 
(jun. 21.) Loyalai Szent Ignácz (julius 31.) Liguori Szent 
Alfonz (augusztus 2.) Szent Klára (aug. 12.) Borromaei 
Szent Károly (nov. 4.) Szent János apostol és evangelista 
(decz. 27.) 

VEGYESEK. 
*** XIII. Leo pápa nagy tetszéssel fogadta Corrigan 

new-yorki érsek és az egész new-yorki egyházi tartomány 
összes püspökeinek feliratát az u. n. amerikanizmus ellen 
intézett apostoli levél alkalmából. Corrigan érsek és püs-
pöktársainak levele fényes igazolása a pápa gyors és 
határozott fellépésének. Gyönyörűen van megszerkesztve. 

— VaSZary Kolos bibornok hgprimás és esztergomi 
érsek úr ő emja tegnap Kohl Medárd dr pápai praelatus 
kíséretében Balaton Füredre utazott le. 

— Félszázados jubileum. A „Civiltá Cattolíca" 
első száma I860, év első szombatján jelent meg. A neve-
zetes folyóirat tehát fenállásának 50-ik évébe lépett. Az 
„Osservatore Romano" a katholikus tudományos folyóira-



216 RELIGIO. 

tok fejedelmének (il Principe dei Periodici cattolici e 
scientifici) nevezi a jeles folyóiratot s félszázados műkö-
déséhez melegen gratulál. 

— Kegyeletes ajándék. Bita Dezső dr bélai apát, 
t. egyetemi ny. r. tanár, szülővárosát ujabb gyönyörű 
ajándékkal lepte meg a minap. A keszthelyi templom 
számára ugyanis 1600 frtnyi költséggel remek dombor-
művű szent keresztúti képeket készittetett Bungaldier 
József grődeni szobrásznál s azokat a napokban állították 
fel a templomban. A 14 ik stáczió után egy, a képekhez 
hasonló kivitelű tábla áll, melyen a következő sorok 
olvashatók: „E szent kereszt-utat készíttette Bita Dezső 
Ferencz dr szent-benedekrendű bélai apát, tudomány egye-
temi tanár, a kereszténység XIX száz esztendős fenállá-
sának emlékére, szülővárosa és ennek polgárai iránt érzett 
hálából és ragaszkodásból." 

— Papszentelés nagyszombaton. Majláth Gusztáv 
gróf erdélyi püspök úr ő méltósága Mikes János gróf 
erdély-egyházmegyei növendékpapot és az insbrucki egye-
tem kiváló képzettségű theologusát nagyszombaton alszer-
pappá szentelte. A szerpapságot folyó hó 4-én fogja fel-
adni, míg áldozó pappá majd csak junius hó végén fog 
ordináltatni Brixenben. 

— A tolnai eset. Szomorú eset. A németajkú nép 
köréből zendülés tört ki a plébános abbeli intézkedése 
ellen, bogy a 100 éves canonica visitatio szórul-szóra 
megtartassák s predikácziós napokon magyarul és németül 
felváltva legyen predikáczió. Tolna 8000 főnyi népességé-
nek nagyobb fele magyar, kisebbike németajkú. Minthogy 
a sor a canonica visitatio értelmében nagypénteken a 
magyar nyelvre került, Liebelt káplán, magyar beszédbe 
fogott. Rögtön kitört a tüntetés. A 200—300 főnyi német-
ajkuak óriási zajt csapva megszentségtelenítették a temp-
lomot és kitódultak. A szentbeszéd abbamaradt. Szomorú 
eset. A pogány nemzetiségi elv sűrűn kezdi szedni áldo-
zatait. Alapos gyógyításra van szükség. A keresztény 
testvéri szeretetet kiölte a pogány egyéni és nemzetiségi 
önzés. Egyesek és népfajok halálos ellenség gyanánt 
állanak egymással szemben. Isten verni kezdé az új ma-
gyar államot a hűtlenségért, melyet ellene vezető állam-
férfiai a keresztény vallásos szikla-alap feladásával és 
elárulásával és a csélcsap szabadság homok talajára való 
átvonulással 1848. óta elkövettek. Et non est, qui reco-
gitet corde ! 

— Misszió. Gerstner Ignácz pápateszéri plébános, 
az anyaegyházban és a filiákban 12 napos missziót tarta-
tott. Lazarista atyák vezették, nagy hatással. 

— A bádeni országgyűlés 41 szavazattal 10 szo-
cziálista szavazat ellenében elfogadta a plébánosok fize-
tésének fölemelését. E szerint egy-egy plébános évi 
dotácziója 2200—2800 márka közt váltakozik. A káplánok 
fizetéséről elfeledtek gondoskodni. 

— Az angol tengerészet ezredéves ünnepe. Az 
angolok a jövő évben ünneplik ezredik évfordulóját annak, 
hogy Alfréd király a britt tengerészetet megalapította. 
Goschen, a tengerészet lordja, óriási arányú disz-szemlét 

tervez erre az alkalomra ; a disz szemle előtt lesz a Kin-
Alfréd czirkáló hajó keresztelője. Ugyanakkor leplezik le 
Winchesterben Alfréd király szobrát. 

— Hosszú életű emberek. A bajorokat avval csú-
folják a többi németek, hogy a bajornak csak 40-éves 
korában jön meg az esze. A dolog természetesen nem így 
áll, de az tény, hogy a bajorok hosszú életűek. A mün-
cheni főmegyében például, a melyben 914,120 katholikus 
hivet 1248 világi és szerzetes (146) pap pasztorál, összesen 
negyvenhét aranymisés áldozópap van 

— Katholikus ország. A belgiumi képviselőházban 
és senatusban erős nyilatkozatok történtek a pápa souve-
rainitása érdekében. A képviselőházban Janssen hozta 
szóba az ügyet, s erős birálat alá vette az olasz kormány 
multévi zsarnok eljárását a kath. egyesületek ellen. Végül 
kijelentette, hogy a pápa világi fejedelemsége vallási, 
társadalmi és nemzetközi szükségesség. A kath. népek 
addig megnyugodni nem fognak, mig az teljesen vissza 
nem áll. 

— Alávetette magát. Az amerikanizmus ellen ki-
adott pápai levélnek éle a többi közt abbé Klein ellen 
irányult, a ki Heiller atya életrajzát francziára forditotta 
ós így Európa számára megnyitotta. Rampolla bíboros 
nemrég levelet irt Richard párisi biborös érsekhez, mely-
ben tudtára adja abbé Klein meghódolását. 

— Férfiak óriás zarándoklata. A tarbesi püspök 
által szervezett nemzeti lourdesi zarándoklatban eddigi 
számítás szerint 25,000 férfi fog részt venni. 

— Püspök a ki belemarkol az életbe. Dr Kopp 
bibornok boroszlói hgpüspök felhívást intézett papságához, 
hogy minden nagyobb városban katholikus egyesületeket 
szervezzenek a kereskedő osztály számára. Kijelentette, 
hogy az ez iránt történendő lépésekről a jelentéseket 
örömmel várja. 

— Gazdag aratás. Regensburgban visszaállították a 
Máiia-kongregácziót férfiak számára. Azonnal 500 férfi 
jelentkezett. 

— Kir. herczeg, a kinek nem kell pap. Tudva-
levő dolog, hogy az abruzzói herczeg, a savoyai, most 
olasz királyi ház tagja, az éjszaki sark felé expeditiót 
tervez. Figyelmeztették a herczeget, hogy jó lesz papot 
is vinni magával. A fenséges ur azt felelte, hogy nem 
szükséges. Igazi „jó" katholikus, kiben az egyház ellenei-
nek öröme telik. 

— Jelentős dolog. Schermer Károly müncheni ka-
techeta „Zur Katechismusreform " czimű röpirata, mely 
a mostani kátét erős birálat tárgyává teszi, második ki-
adásban jelent meg Herdernél. Ez a röpirat nem irói 
viszketeg vagy feltűnési vágy szülöttje, hanem a mün-
cheni egyházmegyei hatóság által 1892-ben kitűzött tétel 
egyik kidolgozása. 

— Bécsben Gruscha Antal dr bibornok s bécsi 
hgérsek elnöklése alatt húsvét után püspökök értekezlete 
lesz a kath. egyház érdekeit érintő napi kérdések tár-
gyában. 

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

Budapest, 18í9. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8 sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
Ô T V E N X Y O l X ' Z A 

Budapesten, április 8. 2 8 . 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
D I K K V K O L Y A A 1 . 

SZ. I. Félév. 1899. 

nPerge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
ailabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imp er-

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

TARTALOM. Vezér eszmék és Tanulmányok. A szándék az erkölcsi életben. — A pécsegyházmegyei papi nyugdij-ügy reformálása tár-
gyában 1898. nov. 22-én tartott egyházmegyei értekezlet Jegyzőkönyve. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : A tolnai tamplomi 
zendülésről. — S z o m b a t h e l y : Magyar hithirdetőnk levele Chinából. — V á c z : A szt. Vincze-egylet közgyűlése. — H a y a n a : 

Apostoli delegaíusság Cuba számára. — W a s h i n g t o n : Az itteni katholikus tudomány-egyetemről. — Irodalom. — Vegyesek. 

A szándék az erkölcsi életben. 
(Folytatás.) 

18. Befejezésül kifej t jük, hogy a mint az 
erkölcsi rossz azonnal bekövetkezik, mihelyt 
valaki oly czélt akar, mely az ő végczéljával 
semmiképen sem hozható összhangba, a nélkül, 
hogy szükséges volna, hogy az akaró magára a 
végczélra gondoljon s az erkölcsi rosszat mint a 
végczéllal való ellenkezést aka r j a : épúgy az 
erkölcsi jó keletkezésében is a végczél csak 
távolabbról játszik szerepet, maga a cselekvő a 
legtöbbször nem gondol rá s a jó t nem úgy 
akarja, mint a végczéllal való összhangzást. 

Mondhatjuk tehát, hogy minden erkölcsileg jó 
cselekedetünkben habitualiter és közvetítve a vég-
czélt akarjuk, mert minden erkölcsileg jó cseleke-
detünk kellőleg van irányozva a végczélra; de nem 
mondhatjuk azt, hogy az erkölcsi jó nem léte-
s ü l h e t a v é g c z é l n a k actualis és kifejezett akarása 

nélkül. Ha erkölcsileg jó csak az volna, a mit 
a szabad cselekvő esetről-esetre a végczél u tán 
való positiv törekvéssel informálni akarna, akkor 
az erkölcsileg jó végtelen csekélyre olvadna le ; 
mert az ilyen akarás bonyolult volta mia t t 
teljesen eltér az emberek rendes akarásától s 
mondhatatlan teherként nehezednék lelkükre. 

Hogy az akarás a végczélnak az értelemben 
esetről-esetre való tükröződése, t ehá t az utána 
való törekvés nélkül is erkölcsileg jó lehet, meg-

világosíthatjuk egy hasonlattal . A mint egy 
lövő-eszközt, pd. ágyút nem a szemmel, de számi-
tások után hoznak a kellő állásba, a melytől 
függni fog oly iv leírása, a melynek másik vég-
pont ja a czélzott tárgy lesz: épúgy az erkölcsi 
rendben a végczélhoz való rendezést, az akarást 
megelőző megismerés nem közvetlenül végzi, de 
közelebb eső erkölcsi normák közvetitésével. 
Mihelyt az akarási tény ezen erkölcsi normák-
kal összhangzásban van, más szóval mihelyt az 
akarás kellőleg i rányí tva van, összhangzásban 
lesz a végczéllal is a nélkül, hogy e végczélnak 
előbb vissza kellene tükröződnie a megisme-
résben.1) 

Ezzel azonban nem mondjuk azt, hogy az 
egész emberi élet millió és millió erkölcsi tényé-
vel erkölcsileg kellőleg rendezve volna, ha az 
akarat sohasem venné czélba az egész élet végső 
czélját. Ilyen értelemben van kárhozta tva a 
következő té te l : „Bonitas objectiva consistit in 
convenientia objecti cum natura rat ionali ; for-
mális vero in conformitate actus cum regula 
morum. Ad hoc sufficit, u t actus morális tendat 
in finem ultimum interpre ta t ive: hunc homo 
non tenetur amare, neque in principio, neque 

*) E n n e k m a g y a r á z a t á t Ca th re in (Ph i l . Mor . 53. o. 
Corol l . 2 ) igy a d j a : „Cum h o m o sit s imi l i tudo et i m a g o 
D e i p e r suam n a t u r a m , eo ipso, quod c o n f o r m i t e r ad 
suam n a t u r a m ag i t e a m q u e perf ic i t , pe i f i c i t in se imagi-
n e m Dei . " 
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in decursu vitae suae morális." (Prop. damn, 
deer. 24. Aug. 1690. ut haeretica.) Az erkölcsi 
tény tehát egy esetben sem zárhat ja ki a vég-
czélt akarásából a nélkül, hogy cselekedete er-
kölcsileg rossz ne legyen; sőt többször életében 
határozottan czélba is kell venni e végczélt 
(erről bővebben a III. fejezetben); azonban 
physikailag lehetetlen s így erkölcsileg nem 
kötelező, hogy mindenegyes erkölcsi tény positive 
informálva legyen a végczél akarásával. 

De azzal, a mit a végczélról most mondot-
tunk, korántsem akarjuk a végczélnak szerepét 
az erkölcsi életben kicsinyelni. De ezen szerep-
pel bővebben nem foglalkozunk, csupán sz. Tamás-
nak idevágó két helyét emeljük ki. „Cum actio-
nes voluntariae ex fine speciem sortiantur, sicut 
supra habitum est (art. 3. huj . q.), oportet, quod 
a fine ultimo, qui est communis, sort iantur 
rationem generis . . . In quolibet genere est unum 
primum princípium: ultimus autem finis habet 
rat ionem primi principii." (I—II. q. 1, a. 5.) 
„Licet sit unus finis ultimus boni, actus tamen, 
qui ex ill o bonitatem habent, diver sum bonitatis 
gradum accipiunt; est enim in his bonis, quae 
ad ultimum finem ordinantur, differentia graduum, 
secundum quod quaedam sunt aliis meliora et 
fini ultimo propinguiora. Unde in voluntate et 
actibus ejus, graaus bonitatis erit secundum 
diversitatem bonorum, ad quae terminatur volun-
tas et ejus actus, licet ult imus finis sit idem." 
C. Gent. III. c. 140. 

A végczél fontosságát szépen domborít ja ki 
Lessius (De perfect, moribusque divinis lib. VI. 
c. 4. n. 31.): „Considerandum est, unicam in j 
singulis rebus esse veritatem, sicut et unica spe-
cies et unicum exemplar cujusque, cui res quae-
libet conformatur. Est tamen multiplex bonitas, \ 
quia res quaelibet deservit ad multos fines inter 
se subordinatos, qui tamen omnes ad unum finem 
ultimum, nimirum glóriám Dei reducuntur. Prae-
cipua tamen bonitas rerum, a qua potissimum 
bonae dicuntur, est ex ordine et congruentia ad 
finem ultimum. Quo enim quaelibet res magis 
valet ad perfectiones divinas declarandas, eo est 
praestantior et enti tat ive melior." 

De ha az isteni törvény (természeti vagy 
positiv) eltekint is attól, érintve van-e kifeje-
ze t ten minden egyes akarásban a végczél: nem 
tekin t s nem is tekinthet el soha a közelebbi 
czéltól, mint a melylyel az akarás a tárgy s 
•eszközök mellett érintkezésbe lép. Az isteni tör-

vény csak azt tekinthet i erkölcsileg jónak, a 
mit az akarat mint jót (bonum sub ratione boni) 
akar; más szóval az isteni törvény nemcsak em-
beri (humánus), de tisztes (honestus) cselekvés-
módot követel, vagyis nemcsak azt kívánja, hogy 
a külső tény mögött értelmes akarás legyen, de 
szemügyre veszi ezen belső akarásnak tulajdon-
képeni tárgyát , a szándékot is. 

Ellenben a 2msztán emberi törvény az utóbbi-
tól teljesen el tekint ; a minek oka az, hogy az 
emberi törvény alkotója s őre, az ember nem 
ellenőrizheti mások belső szándékait. Az emberi 
törvény mint ilyen tehát csak emberi módot 
kiván a cselekvésben, vagyis azt, hogy az előirt 
cselekvés csonkítás nélkül úgy történjék, hogy 
mögötte értelmes akarás rejtőzzék; ellenben a 
tisztes cselekvésmódtól, vagyis a cselekvés mögött 
rejlő belső akarat i tény tar ta lmától teljesen el-
tekint. 2) Magának az emberi törvénynek hű 
teljesítéséhez tehát nem szükséges, hogy szán-
dékunk legyen a külső cselekedet által törvényt 
teljesíteni annál kevésbbé szükséges, hogy belső 
szándékunkat összhangzásba hozzuk a törvénynek, 
vagy a törvényhozónak intentióival.3) 

Az emberi törvénynek ez a tökéletlen köve-
telése azonban nem menti föl a törvény teljesí-
tésére irányuló cselekedetünket az erkölcsi el-
bírálás alól. Az ilyen törvényt ugyanis szabad 
cselekedettel te l jes í t jük; az ilyen cselekvés pedig 
föltétlenül magával hoz bizonyos czélt, bizonyos 
szándékot. Az emberi törvény mint ilyen nem 
létezőnek tekint i ugyan e szándékot, de az er-
kölcsi elbírálásra nézve az emberi törvénynek ez 
a függetlensége teljesen közömbös. Pd. a vasárnapi 
misehallgatásnak, melyet az egyház rendel el, 
mint emberi törvénynek tökéletesen eleget teszünk, 
ha értelmes akarással jelen vagyunk egy szent 
misén, bárminemű szándékkal történjék is ez; 
de misehallgatásunk az emberi törvénynek tö-
kéletes teljesítése daczára is erkölcsileg rossz 
lehet, mihelyt e misehallgatásban méltat lan 
szándék vezérel; a mi más szóval annyit jelent, 
hogy a mi törvényszerűen (legaliter) jó, erkölcsileg 
(moraliter) rossz lehet. 

(Folytatjuk.) 

2) Pedig megtörténik, hogy ez a szándék : megteszem 
az előírtat, össze van kötve ezzel: nem akarok vele eleget 
tenni a törvénynek. Az emberi törvény csak az előbbit nézi, 
az utóbbi rá nézve nem létezik. 

3) I—II. q. 100, a. 9. 
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A pécsegyházmegyei papi nyugdij-iigy 
reformálása tárgyában 1898. nov. 22-én tartott 

egyházmegyei értekezlet 
Jegyzőkönyve. 

— Főpásztori bevezetés. *) — 

A quo tempore gubernacula hujus Dioecesis suscepi, 
cura mea principalis erat : ut Yobis Dilectissimis, meis 
in procuranda salute animarum adjutoribus, juxta posse 
etiam materialiter succurram, tunc praeprimis, dum, viri-
bus in vinea Domini exhaustis, curae animarum activae 
co&cti estis valedicere. 

Initis proin Vobiscum consiliis et lustratis universi 
Cleri dioecesani votis, statuta instituti pensionalis emeri-
torum sacerdotum, quae a p. m. praedecessore meo in 
Conferentia dioecesana die 16 a Április a. 1890. assenti-
ente universo Clero lata et eodem anno in litteris Circu-
laribus sub nro 1550 publicata sunt, babito respectu ad 
incrementum, quod fundus emeritorum sacerdotum ex 
magnanimis legatis plurium hujus Dioecesis sacerdotum 
et ex contributionibus annuis Episcopi Dioecesani ac Ve-
nerabilis Capituli Ecclesiae Cathedralis, nec non ex super-
fluis censibus ipsius fundi in dies cepit : tum postulate 
nostrae aetatis ac indigentiis, tum etiam aequitati magis 
convenienter reformare, id est summam annuae pensio-
nis emeritorum sacerdotum meliorare, respective elevare 
decrevi. 

In subnexo Yen. Clero ad notitiam perfero proto-
collnm item acta et décréta Conferentiae dioecesanae, 
quae favent.e Numine divino die 22-a Novembris a. prae 
teriti in oeco Seminarii praesente Ven. Capitulo Eccl. 
Cath. ac congregatis ex universa Dioecesi Vice-Archi-
Diaconis et singulorum Hon. Districtuum nec non Cleri 
gremialis deputatis, fausto omine lata et per praesentes 
auctoritate mea ordinaria ratibabita et approbata sunt. 

A pécsegyházmegyei papi nyugdíj-ügy reformálása 
tárgyában megyéspüspök ur ő méltósága által 1898. évi 
november hó 22-ibére egybehívott s ugyanazon napon 
megtartott egyházmegyei értekezlet tanácskozásai- és ha-
tározatairól felvett 

Jegyzőkönyv. 
Jelen voltak: méltóságos és főtiszt, hetyei Hetyei 

Sámuel megyés püspök ur elnöklete alatt, a ft. székes-
káptalan részéről : mélt. és ft. Troll paul. Ferencz, cz. 
püspök, nagyprépost, püspöki helynök, ngos és ft. Szei-
fricz István cz. prépoit, őrkanonok, ngos és ft. dr Lech-
ner János apátkanonok, ngos és ft. dr Szeredy József 
apátkanonok, ngos és ft. Hanny Gábor apátkanonok, 
ngos és ft. Spiesz János apát-kanonok, ngos és ft. Pozsgay 
József kanonok, ngos és tt. dr Wurster József cz. kano-
nok, püspöki irodai igazgató; ft. Károly Ignácz cz. apát, 
budai külv., ft. Babócsay Pál cz. kanonok, bodonyi, nt. 
Krecht Ferencz sz.-dienesi, nt. Schultz Károly n.-mároki, 
nt. Radó Dezső h.-szőllősi, nt. Uray Atala b. baáni, nt. 
Szandtner Antal d.-szekcsői, nt. Prantner Ferencz himes-
házi, nt. Schell Antal himesházi, nt. Szuly József ber-

*) A III. sz. főp. körlevélből. 

kesdi, nt. dr Szilvássy Mihály szászvári, nt. Gundi Miklós 
saásdi, nt. Erdélyi János lakócsai, nt. Fílippovits János 
bizovaci, nt. Horváth István radikovcii, nt. dr Kelemen 
László ó-kurdi, nt. Fölkér Mátyás értényi, nt. Czapáry 
János kis-székelyi, nt. dr Onczay Géza n.-kcéri, nt. Pártos 
Zsigmond mözsi, nt. Streicher Péter hőgyészi plébánosok^ 
mint kerületi alesperesek : t. Szauter Antal görcsönyi, 
t. Tóth Gyula sz.-lőrinczi, t. Pál József lapáncsai, t. Zvo-
nicsek Alajos vörösmarti, t. Walter József monostorig 
nt. Eberling Mátyás kiérd, alesperes, babarczi, t. Schar-
fenberger Jáno3 p.-laki, t. Hofmeiszter Ferencz olaszi, 
t. Romaisz Ferencz nádasdi, t. Haivax József mágocsi,. 
t. Rathmann Boldizsár m.-széki, t. Hirling Nándor mosgóiv 

t. Cbarváth László petrijevcii, t. Erdélyi Károly sljivo-
sevcii, t. Anderle József kakasdi, t. Yarga Manó paárii, 
nt. Fülöp György t. pápai káplán, miszlai, ft. Bencze 
István cz. apát, kiérd, alesperes, d.-földvári, t. Zányi 
György faddi, t. Magyar Miklós závodi plébánosok, mint 
kerületi küldöttek : nt. Rézbányay János t. pápai kama-
ra«, mint a pécsi nem lelkészkedő papság seniora, nt. 
Körmendi Károly vicerektor, mint ugyanannak küldöttje, 
dr Igaz Béla püspöki titkár és Fáj t h Lajos sz.-széki 
jegyző, az értekezlet jegyzője. 

D. e. 10 órakor a ft. székeskáptalan tagjai, a ke-
rületek esperesei és kiküldöttjei a papnevelő-intézet dísz-
termében egybegyűlvén, a Szentlélekisten segítségül hívása 
után püspök ur ő méltósága főpásztori szive szeretetének 
melegétől áthatott beszédet intézett az értekezlethez, mely-
ben előadta, hogy a mióta az isteni Gondviselés ezen 
ősrégi püspöki székre emelte, főpásztori gondoskodásának 
mindenkor kiváló tárgyát képezték azok, akik az édes 
Jézus szolgálatában erejöket, éveiket feláldozták, kik az 
évek súlya, a munka terhe alatt kifáradtak. Eltök alko-
nyát a megélhetés gondjaitól lehetőleg mentté tenni kö-
telessége ama viszony folytán, mely őt papjaival összefűzi, 
de elődei példájánál fogva is, kiknek állandó gondjuk 
volt a nyugdijkérdés megoldása, a melyet előmozdítani 
törekedtek nemcsak az által, hogy ők magok növelték 
adományaikkal a nyugdijalapot, hanem papjaikat is buz-
dították arra. Ez vezette őt is, mikor a hármas bizottsá-
got kiküldötte, hogy az adott viszonyokat mérlegelve, a 
nyugdijügy rendezéséről javaslatot terjeszszen elő. A bi-
zottság munkálatát közölte a püspöki körlevélben. Az 
egyházmegyei papság megvitatta azt a koronákon. Miután 
a kérdés ekként megérett a megoldásra, összehitta a mai 
értekezletet, a melyet midőn Jézus szentséges nevében 
megnyit, arra kéri az értekezlet tagjait^ hogy tanácsko-
zásaikban a szeretet s az adott pénzügyi viszonyok szem 
előtt tartása legyen vezéreivök. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI T U D 0 S I T Ä S 0 & . 

Budapest, ápril. 7. A tolnai templomi zendülésről. — 
Az első bővebb tudósítást a „Magyarország" hozta. 

Mindenek előtt a tényállást kell konstatálni. Azután kö-
vetkezhetik csak a — quid consilii ? Fölöttébb valószinü, 
hogy itt is titkos bujtogatás előzte meg az esetet, mint a 
szántovai sokáczoknál. Most lássuk az esetet, a mint azt a 
„M." tudósítója előadta: 
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Tolna, április 2. 
Tolnán száz év óta az a szokás — irja levelezőnk, 

— hogy nagypénteken német istenitiszteletet tarïanak a 
katholikus templomban. Azonban Fekete Ágoston, az uj 
plébános fölfedezte, hogy a 100 éves püspöki canonica 
visitatio rendelkezése szerint az istenitiszteleteket a nap-
tár szerinti ünnepnapok szigorú megtartásával mindig 
magyarul és németül felváltva kell tartani. Az eddigi 
plebáoosok ezt nem vették figyelembe, hanem úgy intéz-
kedtek, hogy a főünnepekre mindig német nyelvű isteni-
tisztelet essék és csak a kisebb ünnepeken, vagy kettős 
ünnepen a második napon tartottak magyar nyelvű 
istenitiszteletet. Az uj plébános ennek véget akart vetni, 
s mivel a naptár szerint Yirágvasárnapon német isteni-
tisztelet volt, nagypénteken magyarul akart prédikálni. 
Ezt virágvasárnapján kihirdette és meg is magyarázta, 
hogy ez min alapszik. 

Nagypénteken aztán reggel 8 órakor magyar éneket 
kezdett a kántor s ének után Liebelt Ferencz segédlelkész 
felment a szószékre. Magyarul kezdte: Dicsértessék a 
Jézus Krisztus! Tovább azonban nem beszélhetett, mert 
a templomban jelen volt 200—300 német apraja, nagyja, 
fiatalja, vénje, asszonyok, férfiak vegyest és hangos ki-
abálással: „Nur 'naus — nur 'naus" kitódultak a tem-
plomból. Egyszerre fülsiketítő lárma, zsibongás, röhögés-
től mint egy óriási rajzó darázsfészek, hangzott a templom 
belseje. Szitkozódás, fenyegetés sürüen volt hallható. A 
pap vagy 10 perczig megmerevedve állt a szószéken, 
ajkán egy szót nem birt kiejteni e gyalázatos látványra 
és végre elhagyta a szószéket. A tömeg az utczán szembe 
szállt mind a plébánossal, mind a segédlelkészszel és 
egyiket kidobással, másikat füleinek levágásával, harma-
dikat a szószékről való ledobással és megkövezéssel fenye-
gették, sőt néhányan várták a jelszót, mikor emeljék 
Ökleiket lelkiatyjuk megütésére. Voltak olyan durvák is, 
a kik tegezve kiabáltak papjukra, mások ismét visszasza-
ladtak a templomba, hogy körülnézzenek van-e még benn 
valaki és mikor azt még mindig nagy számban, bár meg-
ritkulva látták, hangosan elkiáltották magukat, hogy hát 
prédikáljon most „ennek a pár rongyos magyarnak", ha 
akar. Most „ugathatsz ! " — kiáltották mások. 

Egy másik csoport visszarontott a templomba, le-
kapták a feszületet az oltárról, s mint gyászba borult 
buzgó katholikusok körmenetben kivonultak a város végén 
levő Kálváriához, pap és kántor nélkül. A menetben feles 
számmal voltak az asszonyok, a mint általában az egész 
botrányban ők vitték a főszerepet és férjeiket is ők birták 
rá a papjaik ellen való zendülésre. 

A szánalomraméltó esetnek folytatása lesz a törvény-
szék előtt, mert a plébános a botrányt okozók vezetői 
ellen följelentést fog tenni. A legszomorúbb a dologban 
az, hogy azóta a város fel van fordulva s a régi békesség, 
a magyarok és németek közti jó viszony aligha áll helyre 
egyhamar. Annál feltűnőbb és érthetetlenebb ez az egész 
eset, mert hiszen Tolnán a németek éppen olyan jól tudnak 
majdnem kivétel nélkül magyarul, mint a magyarok németül, 
és efféle kérdés sohasem okozott még köztük visszavonást." 

Eddig a „M." tudósítása. 

Szombathely. Magyar hithirdetőnlc levele Chinából. — 
A magyar nemzetet a chinai hithirdetők között 

egyedül P. WPfinger József, lazarista áldozópap, vár-
megyénk szülötte képviseli. Folyó évi február hó 16-án 
irt Illés Ferencz székesegyházi kanonok úrhoz levelet 
állomásáról Eemeng-ro\, mely China Tsche-Kiang tarto-
mányában a keleti hosszúság (Greenwichtől) 121-ik és a 
nyugoti szélesség 31 ik foka alatt fekszik. A levél már-
czius 27-én érkezett Szombathelyre, így útját éppen 
negyven nap alatt tette meg. 

A levélben kitűnően sikerült arczképét küldi meg 
egykori jótevőjének s egyébb magánérdekű részleten 
kivül a következő általános érdekességü eseményekről ad 
felvilágosító értesítést. 

„. . . . Missziónk Istentől rendkivül meg van áldva. 
Mindenütt valóban igen nagyra becsülnek és tisztelnek 
bennünket ugy, hogy különös megtiszteltetésnek tartják 
azt, ha valaki a kath. hithirdetőkkel közelebbi viszonyban 
áll. Mily egészen máskép ünnepli a szeLd és alázatos szivü 
Jézus az ő diadalait! . . . Az után a sok megaláztatás és 
szenvedés után ! A szegény protestánsok nagy hűhóval 
jöttek és mégis mindenki megveti őket ugy, hogy csak 
nyerészkedő és viszálykodó embereket szerezhetnek meg 
drága pénzen . . . Épen most egy nagy csapat keresztény 
és hitujoncz keresett fel szobámban, kik messze vidékekről 
jöttek, hogy üdvözlő kivánataikat átadják a chinai uj-év 
alkalmából, melyet az idén február 10-én ünnepeltek. Oh ! 
ezek a derék jó emberek! Ki ne szeretné őket! Az a 
gyermeki, őszinte tekintet, az a fiúi hódoló szeretet a pap 
iránt, igazán meghatja az embert. Nemcsak „lelki atyának" 
(zsinwu) nevezik a papot a társalgásban, hanem ugy is 
tisztelik és szeretik. Oly magasan áll előttük a pap a 
közönséges hivek fölött, hogy a hithirdetőkkel való beszéd 
közben soha az „én" szócskát nem használják, hanem csak 
„bűnös emberek"-nek (zenying) nevezik magokat. 

Mennyit Írhatnék az istenitiszteletről, szép szoká-
saikról ! Mily megható hűséges ragaszkodásuk a régi 
keresztények hagyományaihoz a tanulásokban, imákban, 
melyeket még a portugáliai hithirdetőktől örököltek ! 
Mily nagyszerű hódolat és engedelmesség a pap ítélete 
iránt, ki előtt feltárják legkisebb ügyes-bajos dolgai-
kat is ! 

Mivel én kényszerűségből, de egyúttal eszélyesség-
ből is, keveset beszélek és inkább az egyeseket s az egész 
népet alaposan megfigyelem, tanulmányozom, rövid idő 
alatt biztos fellépést szereztem meg magam számára. Ez 
a szándékos megfigyelő álláspontom egyszersmind a chi-
nai nyelv elsajátításában is nagy előnyömre vált. Igen jól 
kiismerhetem továbbá ily módon az egyesek jellem-
vonásait, a különböző életkérdéseket és társadalmi viszo-
nyokat. . . . 

Hithirdetőnek lenni nem is oly nehéz dolog, ha 
valaki önzetlen Isten- és emberszeretetre akar szert tenni ! 
A chinai nyelv sem olyan nehéz, mihelyt az ember nem 
annyira gépiesen, mint inkább értelemmel iparkodik azt 
elsajátítani. A chinai nyelvnek egészen külön átírását 
készítettem magam számára, miután úgy találtam, hogy 
a chinai hangoknak az európai Írással való átírása nem-
csak unalmas, hanem egyszersmind tökéletlen is. Átirásom-
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ban a magyar ábéczét használtam, mert ebben feltalál-
ható a chinai nyelvnek minden hangja az orrhangokat 
kivéve; ezeket pedig minden nehézség nélkül lehet a 
franczia nyelvből kölcsönözni. Csodálkoznak afölött, hogy 
a chinai szavakat a magyar abéczé segitségével oly 
röviden és pontosan vagyok képes átirni. Pedig a helyes 
és tökéletes átirás nagy szolgálatára van az embernek a 
nyelv gyors megtanulásában . . . 

Most már háromszor prédikáltam nyilvánosan chinai 
nyelven : és pedig első izben január 8-án, a mely napon 
Chinában a három királyok ünnepét ülik. Másodszor 
Szagjá-ban prédikáltam szent Péter templomában, har-
madszor pedig itt Hemeng-ben január 29-én a mi Jézus 
szentséges Szive templomunkban az isteni Szivről. Szive-
vesen prédikálnék akár folytonosan is, ha a rend mást 
nem követelne ! Ha egyszer felnyitottuk ajkainkat Jézus 
nevében, ne csukódjanak azok be máskor, mint az enge-
delmesség és halál óráján Jézus nevében ! . . . 

„Mindent Mária által" — ez életelvem, melynek 
Chinába való küldetésemet is köszönhetem. Mint Mária 
országának fia, nem szalaszthatok el egyetlen alkalmat 
sem, mely Magyarország dicső Védőasszonya dicsőségének 
előmozdítását czélozza ! Ilyen volna „a csodálatos éremről 
nevezett szeplőtelen Szűz" tiszteletére emelendő templom, 
melyről már egyik levelemben említést tettem, melynek 
felépítése méltó dicsőségére válnék magyar nemzetünknek. 
Miután az én erőim fogyatékosak, nagyságodhoz fordulok 
szokott bizodalommal, akinek Mária iránt való szeretete 
az enyémnél sokkal nagyobb s a ki tervem számára a 
magyar népet jobban tudja lelkesíteni. Az ön szeretete, 
nem kétlem, igen találékony fog lenui ! . . . Magyarország 
oly bőkezű s nagylelkű volt a mi apostoli vikariátusunk, 
Thse-Kiáng iránt, a boldog emlékezetű Ürge ur kérésére. 
Azért hiszem, hogy a nagylelkű magyar nemzet az én ese-
dezésemet sem fogja figyelmen kivül hagyni ! 

Boldogult Ürge ur most már szintén itt pihen egy-
kori missziója területén, mivel hálás hivei a drága holt-
tetemet nagy költséggel és ünnepélyességgel átszállittatták 
Schang-haiból Khiásin-ba . . . Erről egyébként legközelebi 
levelemben ! . . . . " 

Vácz, ápr. 2. A szt. Vineze-egylet közgyűlése. — 
Öröm tölti el lelkünket, valahányszor a sz. Vincze-

egyletről a nyilvánosság előtt jelentést tehetünk, mely 
egylet működésében nem az időnkint vagy helyenkint 
fel-felbukkanó sivár úgynevezett humanizmust, hanem az 
evangeliumi szeretettől áthatott irgalom gyakorlatát szem-
léljük. Azt, mely nemcsak a romlandó testre, hanem 
egyszersmind a halhatatlan lélekre tekint, annak üdvét is 
czélozza, tehát az irgalmasság magasztos erényének testi 
és lelki jótékonyságát együttesen gyakorolja 

Immár tizenegy éve, hogy ezen áldásos jótékony-
ságu egyesület városunkban megalakult s habár műkö-
dése szerény és zajtalan, nem lehet ismeretlen városunk 
és a vidék közönsége előtt. 

Ezen egyesület márcz. 25-én tartotta 11-ik évi ren-
des közgyűlését, melyen, ezúttal először, TJjhelyi István 
kanonok elnökölt, elh. Kanda István elnök örökében. Az 
uj elnök lelkes megnyitó beszédet mondott, melyben az 

irgalmasság jeles erényét méltatta, majd ez egyesület 
világszerte elterjedtségét érintvén az igazi felebaráti 
szeretet szellemét fejtegette, fényes példákat hozván fel 
a szentek életéből s kegyelettel emlékezvén meg elh. 
Kanda István elnök érdemeiről és erényeiről. 

Az elnöki megnyitó után dr Czettler Antal kanonok 
meghatottan emlékezett meg az egylet elhunyt elnökének 
nemes lelkületéről s ama hódolatos becsülésről, melylyel 
iránta városunk összes lakossága viseltetett, — majd az 
új elnököt üdvözölte, kinek magasztos eszmékben gazdag 
megnyitó beszéde biztosíték arra, hogy az egylet vezetése 
ezentúl is méltó kezekben leend. 

A szép számmal jelenvolt közönség mindkét beszé-
det zajos helyesléssel fogadta. 

Erre rövid ima következett, mely után JBucsek István 
titkár olvasta fel jelentését, szólván az egyletnek a sze-
gények gyámolitásában követett gyakorlatáról, majd név-
szerint is felsorolván az egylet jelentékenyebb jótevőit s 
a különfele segélyezésekről szóló összegezett adatokat. 
Az egyletnek van ez idő szerint 15 működő tagja, kik az 
ínségeseket rendszeresen látogatják, 101 pártoló tagja, 
kik rendes évi összeggel járulnak az egylet czéljaihoz, 
volt ez utóbbi évben 90 jótevője, kik részint pénzbeli, 
részint egyéb adományokat bocsátottak a szegények javára, 
az egylet rendelkezésére. 

Tóth Lajos pénztáros jelentése következett ezután, 
mely szerint az egylet mult évi bevétele volt 1842 frt 45 
kr, kiadása 1283 frt 45 kr, pénztári készlete 59 forint, 
továbbá 1910 fr t alapítvány és 200 frt rendelkezési ösz-
szeg. Kapcsolatban dr Gálcsek György és Fodor Imre 
számvizsgálók jelentése olvastatott fel, melynek alapján a 
pénztárosnak a felmentvény megszavaztatott. 

Ezután Sztrecsko János ruhatáros tett jelentést a 
különféle adományokról, élelmiszerek és fűtő mennyiségé-
ről. Fűtősegély volt 3032 csomó tüzelő, ebédszám 826, 
a kiosztott ruhadarabok illetve párok száma 432. 

A hivatalos jelentések után Újhelyi István elnök 
mondott köszönetet általában a t. közönségnek, mely a 
szegények ilyetén jelentékeny gyámolitását kegyes ado-
mányaival lehetővé teszi, majd a működő tagok buzgal-
mát méltatta, névszerint is köszönetet mondván Nikitits 
S. alelnöknek, továbbá a titkár, pénztáros és ruhatáros-
nak önfeláldozó fáradalmaikért. S az egyletet továbbra 
is a közönség nagylelkű pártfogásába ajánlván, a köz-
gyűlést szétoszlatta. 

Jelentésünk zártával mi is a legőszintébben üdvözöl-
jük ezen áldásos tevékenységű egyletet s azt városunk s 
vidéke közönségének nemeslelkű pártolásába a legjobb 
lélekkel ajánljuk. —e— 

Havana. Apostoli delegatusság Cuba számára. — 
A spanyol uralom megszűnt s az Egvesült-Allamok 

vették át az Antillákon a souverain hatalmat. Ez történeti 
tény, melynek a kath. egyház életére is megvannak a maga 
következményei. Ezekről a következő eredeti tudósítás áll 
az „O. R." utján rendelkezésünkre: 

A leghitelesebb személy, kinek az Egyesült-Álla-
mok hatalma alá került katholikus népségek vallási 
érdekei nagyon szivén fekszenek, az Antillákon lakó katho-
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likusok helyzetéről a következő érdekes adatokat közölte 
velem. 

Az apostoli delegatusság Cuba és Porto-Rico szá-
mára már megvalósult. Ez a magas méltóság mgr Cha-
pelle new-orleánsi érsekre van bízva. Az apostoli delega-
tus ur már Havanában van, hová több egyesült-államok-
beli pap kíséretében ment. A reylai állomáson ünnepélye-
sen és szívélyesen fogadtatott a havanai püspök és más 
kiváló egyházi férfiak által. Minden oldalról a legnagyobb 
tisztelet kiséri. Lakása a püspöki palotában van. Az ame-
rikai katonai hatóságok is nagy tisztelettel fogadták. 

Mielőtt Cuba felé elindult, Washingtonban hosszú 
kihallgatáson volt Mac Kinley-nél, aki nagy háláját fe-
jezte ki a pápa iránt azért, hogy éppen az érsek ur sze-
mélyét választotta ki ama magas méltóságra, kit ő, az 
elnök, annyira tisztel és nagyrabecsül. Mgr. Chapelle 
látogatásait a sziget egyes vidékein a kormányzó hajóján 
végzi. A spanyol nyelv teljes ismerete magas és kényes 
küldetésének teljesítését nagyon megkönnyíti, ugy hogy 
máris megnyerte a nép szeretetét. 

Eddigi sikerei a következők : 1. az egyház újjászer-
vezése az egész területen. 2. az egyház helyzetének az 
új állapotokhoz való alkalmazása. 3. a vallási és erkölcsi 
alap biztos alapokra fektetése, hogy a szigetek katholikus 
népének jövője nem kevésbé legyen dicsőséges, mint múltja. 

A katholikus egyház soha sem állapodik meg jóté-
kony befolyásának folytatásában. Anyai gondossága sem-
miféle eseménytőr vagy változástól nem riad vissza. 

Washington. Az itteni katholikus tudomány-egye-
temről. — 

Katholikus egyetemünk állandó gyors és örvendetes 
haladásáról adhatok tudósítást. A nagyszerű alapításoknak 
már bíre ment. Ezek egyes tanszékek költségeire s a 
tanulók számára burzák szervezésére vonatkoznak. Az 
egyetem kormányzó hatóságának igyekezete főleg ezeknek 
az alapításoknak folytatására irányul. Igy lesz az itteni 
tudomány egyetem az összes tudományok teljes tanitó 
intézetévé. Egy-egy tanszék alapítására 50,000 dollár 
vagyis 250,000 frank szükséges. 

Legújabban a Columbus lovagjainak (Knights of 
Columbus) társasága alapított egy tanszéket. Ez a társa-
ság egyike ama vallásos társadalmi testületeknek, melye-
ket az Egyesült-Államok területén a katb. egyházban 
egyházi, lelkipásztori munka alapított és szervezett. Az 
egyház védelmére rendelt lovagrendek mintájára ezek az 
amerikai katholikus társadalmi különlegességek, ezek a 
kath. társadalmi testületek — „rend"-eknek s tagjaik 
lovagoknak neveztetnek, kik közt mindig van néhány 
pap, a többiek, a nagy többség, mindig világiakból alakul. 
Minden lovagrendnek van egy külön káplánja, a kinek 
feladata a rend kath. szellemére felügyelni s a vallási 
érdekek kielégítéséről első sorban gondoskodni. Ezek az 
amerikai kath. lovagrendek az Egyesült-Államokban 
annyira elterjedt szabadkőművesség ellensúlyozására vannak 
szemlátomást rendelve és berendezve. A vén Európa kö-
vethetné a példát, hogyan kell a szabadkőművesség igáját 
lerázni a társadalom nyakáról. 

Columbus lovagjai New-Havenben, Connecticut állam-
ban tartott évi rendes közgyűlésökben mondták ki a ha-
tározatot, hogy a washingtoni kath. egyetem kebelében a 
történelmi tanulmányok számára a társulat nevére és 
költségével tanszéket alapítanak. 

A példa hatásos. A többi lovagrendek követni fogják. 
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De Sacramentalibus. 82. 
Romanae Institutiones — I. Casus Conscientiae pro-

positus et solutus Romae : De monendo poenitente contracti 
iam matrimonii impedimentum ignorante, 92. 

II. Casus liturgicus propositus et solutus Romae : De 
additione vocis „Tituli,," 93. 

Ephemerides Curiae Romanae: Februarius 1899,94. 
Bibliographia, 96. 

- f A NAGY ÁLDOZAT. Irta Tóth Mike Jézustársa-
ságának tagja. Nyolezadik és bővített kiadás. Főpásztori 
jóváhagyással. Kalocsa, 1899. 16-r. 113 1. 

Azt sem élte meg magyar irodalmi termék egyha-
mar, hogy rövid idő alatt nyolcz kiadást érjen, mint ez. 
A vallásos irodalom terén pedig ez az eset valóságos ese-
mény, még pedig ezúttal igen örvendetes. Mutatja, hogy 
a miről a könyv szól, az tárgynak igen jól volt megvá-
lasztva, hatása pedig a könyvnek a hitélet emelésére, a 
szentmise iránt való tisztelet fokozására igen szerencsés 
és folyvást növekedőben van. 

Hogy tulajdonképpen mi adta a tollat szerző kezébe, 
hogy e kis füzetet megirja, elmondja maga az első ki-
adáshoz irt előszóban. 

„Már nem viselhetem többé u. m. szótlanul a szív-
beli fájdalmat, mely bennem dúl, midőn látom, mennyire 
elhanyagolja a nép a szent mise hallgatását még vasár-
nap és ünnepnapokon is Miért hanyagolják el oly sokan 
a szent misét? Nem tudják-e az egyház második paran-
csát? Hogy ne tudnák! Hisz minden gyermek tanulja azt 
a katekizmusból. Vagy nem hallják-e vasárnap s ünnepe-
ken a harangok hivó szavát? nem látják-e a többi 
hiveket a templomba menni ? Ide s tova gondolkozom, 
töprenkedem, a szerencsétlenek lelkét sajnálom. 

Ah ! az igaz, az emberek szivében a hit elhűlt, a 
földi javak őket szerfölött igénybe veszik, leiköket a 
szenvedélyek rablánczokba verik, nemes érzelmeiket az 
élvezetek elfojtják, eszüket a gonoszok zaja elkábítja, a 
hamis elvek még tehetségeiket is eltompítják. Az ész-
tompulásnak és az akaratelgyöngülésnek következménye 
a vallással való nem gondolás. De mégis, ha kötelmök 
mivolta felől őket felvilágosítom, csak nem fognak annyian 
szántszándékkal a kárhozatba rohanni ? Igy gondolkoztam, 
midőn a következők megírásához fogtam. 

E könyvecském által csak a szent mise hallgatásának 
kötelezettségére szándékoztam a hiveket figyelmeztetni, s 
hogy ez annál világosabban álljon az olvasók szemei előtt, 
mindent kerültem, mi által eszmém éles kinyomata talán 
elmosódhatnék." 

Kapható Kalocsán, egyenkint 20 kr, tizenkint 1 frt 
50 kr. 

— Terjesszük szűz Mária t iszteletét! A ki a 
bold, szűi Mária skapuláréját ismeri, azt méltóképen 
hordozni akarja, az szerezze meg magának a „Szent 
Skapuláréu czimü imakönyvet. Nem egészen 4 év alatt 
most jelent meg harmadik kiadásban : mindössze 14000 
példányban. Ára fűzve 30 kr, egyszerű kötésben 55 
krajczár. Vannak azonban díszkötések is : vászondíszkötés 
1 frt 5 kr< sagrin 2 frt, párnás 3 frt. Egyébként a 

könyv mindenkinek lelki épülésére válik. Sacerdotibus 
etiam erga sacra. Kapható egyedül Győrött a kármeli-
táknál. 

VEGYESEK. 
— A nagyheti szertartásokat, Kalocsán, mint a 

„K. N." irja, orvosi tilalom daczára, majd egytől-agyig 
ő exja, kegyelmes érsek-atyánk végezte. Nagycsütörtökön 
a papság áldozása után az uri világ számos tagja vette a 
legmélt. Oltáriszentséget ő exja kezéből. Ugy látszik, a 
„pápai áldozás" nyomán divattá fejlődik az „érseki-áldo-
zás". Adja Isten ! Csík aztán ne puszta divatból, hanem 
szívbeli meggyőződésből és ajtatosságból történjék. Meg-
ható jelenet volt, mikor az agg egyházfejedelem a tizen-
két koldus lábait megmosta és megcsókolta. A krisztusi 
alázatosságot láttuk megnyilatkozni, melyet a világ vagy 
nem ismer, vagy megvet. Szombathelyen, Veszprémben 
és több püspöki székhelyen tizenkét klerikus lábát mossa 
meg ilyenkor a püspök. S valljuk meg, az apostolok vi-
szonyát Krisztushoz talán még találóbban kifejezi a kle 
rikusék viszonya püspökükhöz, mint a koldusoké. Azért 
megkaphatnák az eddigi „apostolok" szűr-, csizma-, spénz 
és egyéb kompetencziájokat, mig élnek. Éppen nem az 
irigység sugalja e szókat. 

— Katholikus tanárok kongresszusa. Az erdélyi 
r. k, státus gymnasiumainak tanárai a húsvéti szÜDidőt 
igen hasznos munkában töltötték el. Székely-Udvarhelyen 
megtartották hetedik évi kongresszusukat, a következő 
tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó. 2. Fourier Péter 
élete és jellemrajza, felolvasta Erdélyi Károly dr. 3. A 
művészeti oktatás a középiskolában, Gáspár István. 4. Az 
ifjúság műveltsége a társadalom tükrében, Embery Árpád. 
5. Néhány kísérlet a természettanból, Szigethy István. 6. 
A históriai hatás ma és a múltban, Embery Árpád. 7. A 
természetrajz tanításához a középiskolában, Tamás Albert. 
8. A keresztény, latin és görög remekírók iskolai szemel-
vényeiről (Kolozsvári római katholikus főgymnasium). A 
kongresszust megelőző értekezlet április 3-án d. u. 6 órakor 
tartatot t ; a kongresszust pedig d. e. fél 9 órakor ünne-
pélyes „Veni Sancte" előzte meg. Ugy az előértekezlet, 
valamint a kongresszus is a római katholikus főgymnasium 
nagytermében tartatott meg. 

— A Budapesti Katholikus Népkör április 9-én 
tartja meg rendes évi közgyűlését a következő napirend 
mellett : 1. Délután 3 órakor szent-áldás és Veni Sancte 
a sz. Ferenczrendiek templomában. 2. Bevonulás a körbe. 
3. Délután 4 órakor elnöki megnyitó. 4. Titkár évi 
jelentése. 5. Pénztári jelentés, pénztári-vizsgálat, felment-
vények. 6. Titkár és pénztáros választás. 7. Választmányi 
tagok választása. 8. Indítványok. 9. Elnöki zárszó. 

— Az orsz. Pázmány-egyesület estélye. A kath. 
írók és hírlapírók egyesülete, az Országos Pázmány-Egye-
sület ápril 10-én a budapesti kath. kör dísztermében rész-
ben saját segélyalapjára, részben az Erzsébet fogadalmi 
templom alapjára, nagy hangversenyt fog rendezni, mely-
ben Szilágyi Arabella, Broulik Ferencz, Ladányiné Adél, 
Bombay Árthur, Rambovszky Mariska, Ráttnik Rudolf, 
gordonkaművész és a Nemzeti Zenede vonós zenekara fog 
közreműködni. 
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— A hivek siremléke plébánosuknak. A kőszegi , 
kath. hivek gyűjtést indítottak, hogy az így befolyó 
összegből díszes emléket állítsanak nem rég elhunyt 
buzgó plébánosuk, Major János sírjára. A gyűjtésnek 
már több m'nt 700 frt az eredménye. Elismeréssel emlé-
kezünk meg a kőszegi kath. hivek e nemes lélekre valló 
mozgalmáról, mely mindenesetre szép bizonyítéka annak 
az osztatlan tiszteletnek é3 szeretetnek, melylyel meg-
boldogult lelkipásztoruk iránt viseltettek. 

— A jezsuita atyák húsvéti „szüneti ideje" a 
következő képet mutat ja : A húsvéti sz. ünnepet megelő-
zőleg irja K. N., főgymnasiumunk fáradhatlan tanárai az 
ország külömböző vidékeire hivattak meg sz. gyakorlatok 
tartása végett. Bányik Ignácz Székesfehérvárott a paps., 
Schmidt Ádám Nyitrán a papsággal, Petticher Sándor 
Damián János Pécsett a papsággal, Stróbl Antal Váczott 
a papsággal, Kostialik János Esztergomban a papsággal, 
Riegl Sándor Pécsben a pazmaneumi növ. papsággal, 
Lagger József Nagyváradon a papsággal, Hörl Gyula 
Temesvárott a papsággal, Thalhammer János Pécsett a 
fiképezde növendékeivel, Komárik István Marosvásárhelyt 
a főgymn. tan. tartanak sz. lelkigyakorlatokat Schlick János 
pedig Nyitrán kath. hölgyek számára tartott konferenczia 
beszédeket. 

— Az Erzsébet királyné emlékére emelendő 
Örökimádás templomra eddig már több mint 60 000 frt 
gyűlt össze a központi gyűjtő-bizottságnál, pedig a püs-
pökök által elrendelt templomi gyűjtések eredménye csak 
a jövő hónapokban fog beküldetni az egyes egyházmegyei 
hivatalok által. Legközelebb Vaszary Kolos bíboros ber-
czegprimás ő emja is 5000 frtot ajánlott fel a kegyeletes 
czélra, mint évi részletekben fizetendő adományt. A köz-
ponti gyűjtő-bizottság most minden megyében és nagyobb 
városban vidéki gyűjtő-bizottságokat alakit, melyek a 
jövő őszszel felejthetetlen emlékű Erzsébet királynénk 
halála évfordulója alkalmával fogják megkezdeni műkö-
désüket. 

— Uj katakombák. Márcz. 23-án uj, sz. Hermesz-
ről elnevezett katakomba-csoportozat nyilt meg Rómában 
a Via Salaria mellett. Az 1892. év óta folyó ásatások 
egy részét felszabadították a kő- és földtörmelék alól s 
hozzáférhetővé tették és ezzel ismét egy érdekes részletét 
fedték fel a „földalatti Rómá'-nak. E katakomba-csopor-
tozat, mely az eddig ismertek között körülbelül az 50-ik, 
nevét az ott Kr. u. 166 ban eltemetett szt. Hermesz vér-
tanutói nyerte, ki tudvalevőleg Rómának prefektusa volt 
Traján császár alatt s hiteért vértanu-halált szenvedett. 
Sz. Hermesz katakombái tehát, melyek különben nincse-
nek még egész terjedelmükben felkutatva, a legrégibbek 
közé tartoznak s nagyobbára az u. n. Parioli-domb alatt 
húzódnak északról dél felé ; főbejáratuk a Collegium Ger-
manicum et Hungaricum szőllejében van. Különös neve-
zetessége a kiásott katakombáknak a góczponton fekvő 
szt. Hermesz-bazilika, mely a legnagyobb valamennyi 
földalatti bazilika között. Magassága 16 m., hosszúsága 
25 m., szélessége 10 m. Apszisa félköralaku s valóságos 

kupolába tornyosodik. E bazilika, melyet Kr. u. 380 kö-
rül építettek, már a mult század óta ismeretes volt és sok 
tanulmányozás tárgyát képezte, de a vele összeköttetés-
ben levő katakombák napjainkig hozzáférhetetlenek ma-
radtak. 

— A kath. hithirdetés müve. Jézus szent gyermek-
sége művének mult évi jelentése a napokban küldetett 
szét országszerte. A kimutatásból a következő érdekes 
adatokat iktatjuk ide. A kath. hithirdetés czéljaira ehhez 
a társulathoz 1897. november 16-tól 1898. nov. 15-ig az 
egész világról közel másfél millió forint jött be. Magyar-
ország ehhez a összeghez 10,503 frttal járult, a melyből 
a szombathelyi egyházmegye híveinek adománya 758 frt 
55 krt tesz ki. Legtöbbet Németország és Francziaország 
adakozik eme nemes műhöz. Mindegyik ugyanis közel fél-
millió forintot áldoz évenkint e czélra. Az apró Belgium 
másfél százezer forintnál, a szegény Olaszország pedig 
százezer forintnál többet adakozik e czélra. Még a szegény 
és szerencsétlen kimenetelű háborúval _ agyonnyomorított 
Spanyolország is többet adakozott e műre, mint a tejjel-
mézzel folyó Magyarhon. Pedig ha valamely nemes czél 
megérdemli a pártfogást és terjesztést, akkor első sorban 
elmondhatjuk ezt Jézus szent gyermeksége müvéről. 
Czélja a legmagasztosabb, legfönségesebb : a kath. hitnek 
és polgáriasodásnak terjesztése a sötétség árnyékában 
tévelygő hitetlenek között. A kath. hithirdetők a bejött 
adományokból fentartottak a hivatalos kimutatás adatai 
szerint 816 árvaházat, 4715 iskolát, 495 műhelyt, 1184 
gyógyszertárt; megkereszteltek fél milliónál több pogány 
gyermeket s háromszázezernél többet felneveltek. Minden 
legkisebb adománynyal részt veszünk a magasztos ügy 
terjesztésében. Jézus szent gyermeksége művének a 
szombathelyi egyházmegyére nézve igazgatója dr Tauber 
Sándor, theol. tanár, ki a legkisebb adományokat is bálás 
örömmel fogadja a nemes czélra. 

— Bibornok és kultuszminister. Érdekes konflik-
tus támadt mostanában Baccelli olasz kultuszminister és 
dr Kopp boroszlói bibornok herczegpüspök közt. Baccelli 
miniszter ugyanis a római sz. Ágnes bazilikához tartozó 
sz. Constanza rotunda templom istenitiszteletre szóló hasz-
nálatát átengedte az ezen templom közelében levő, sza-
badkőművesek által fenntartott gyermekápoló intézetnek. 
A sz. Ágnes bazilika dr. Kopp bibornok-tituláris temp-
loma lévén, őt megillető jogában folyólag tiltakozott a 
minister önkényes eljárása ellen s kitanította őt arra, 
hogy a templomnak istenitiszteletre való áthelyezése csak 
őt illetheti. A minister meghajolt a tiltakozás előtt és 
intézkedését visszavonta. Ám a szabadkőművesek addig 
nógatták a minisztert, mig ez ismét átegedte a templomot 
a szabadkőmüves-alapitásu intézetnek s hogy eljárásának 
még nagyobb súlyt adjon, kaput nyittatott az intézetből a 
templomba. Dr Kopp bibornok most már a kvirináli 
német nagykövetség közbenjárásához fordult s ennek meg 
is volt a maga eredménye, mert Baccelli minister be-
falaztatta az ajtót és véglegesen visszavonta sérelmes 
intézkedését. 

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

Budapest, 18í9. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8 sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
ÔTVENNYOLOZA 

Budapesten, április 12. 

D A L M I E S I R O D A L M I P 0 L Y 0 I R A T 
D l K É V F O L Y A M . 

I. Félév. 1899. 

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

timus.11 IX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 

TARTALOM. Vezêreszmêk es Tanulmányok. XIII. Leo nevenapján, á mely egyúttal megkoronázásának is évfordulati uapja. — A szándék 
a természetfölötti életben. — A pécsegyházmegyei papi nyugdíj ügy reformálása tárgyában 1898. nov. 22-én tartott egyházmegyei 
értekezlet Jegyzőkönyve. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : XIII. Leo beszéde nevenapján. — B e s z t e r c z e b á n y a i e g y -
h á z m e g y e : A „holt kéz." — K a l o c s a : A kalocsai egyházi énekiskola. — N y i t r a P. Schlick hete. — Kath. Köztevékenység és-

Egyesületi Élet. — Irodalom. — Vegyesek. 

XIII. Leo nevenapján, 
a mely egyúttal megkoronázásának is 

évfordulati napja. 
— Ápr. 11. — 

OREMUS 
PRO PONTIFICE NOSTRO LEONE 

DOMINUS CONSERVET EÜM 
ET VIVIFICET EUM 

ET BEATUM FACIAT EUM IN TERRA 
ET NON TRADAT EUM 

IN ANIMAM INIMICORUM EIUS. 

A szándék a természetfölötti életben. 
19. Az előző két fejezetben szántszándékkal 

és következetesen mellőztük az isteni malasztot, 
Ez azért tör tént , mert a léleknek természet sze-
r int való élete kegyelem nélkül is elég bonyolult 
ahhoz, hogy belőle gondosan kiválaszthassunk s 
figyelemmel kisérhessünk egyetlen jelenséget, 
t. i. a szándékot. Hiszen ha a test életében 
egyetlen idegdúcznak szerepe feszült s mindentől 
elvonatkozott figyelmet igényel: mennyivel inkább 
a lélek életének egyetlen mozzanata. 

Ideje azonban, hogy a szándéknak az isteni 
kegyelemhez való viszonyát, más szóval a ter-
mészetfölötti szándékot is kutatásunk tárgyává 
tegyük. Élénk tudatában vagyunk e feladat 

nehézségének s egyáltalában nem hizelgünk 
magunknak azzal, hogy sokat és úja t mondha-
tunk. Hiszen a kegyelem nem inponderabile, nem 
transcendentale, de valami mindennél rejtettebb, 
divinum. Valója, természete, ereje, élete t i tok-
zatos mint Jézusé a föltamadás után, sőt mint 
magáé az istenségé. Még hatásaiban is csak i t t -
ot t csillan elő s egyébként észrevétlenül simul 
bele lelki életünknek természetes elemei s nyilat-
kozásai közé. Szóval Isten a kegyelemben is kö-
vetkezetes marad önmagához. „Gott offenbart 
sich uns in der Metaphysik sowohl, als in der 
Physik dadurch, dass er sich in den Schatten 
stellt," mondja szépen Faber (Das heil. Altar-
sakrament 380. old.) A mint az igazságban ön-
magát ragyogtatja, de névtelenül; a mint a szép-
ségben önmaga gyönyörködtet, de mintegy in-
cognito lép elénk; a mint benne élünk, mozgunk 
s vagyunk mint a hal a vizben, de rendesen 
sejtelmünk sincs róla ; a mint az Oltáriszentség-
ben őt látjuk, birjuk s veszszük, de leplek a la t t : 
úgy a kegyelemben is velünk van, de észrevétel, 
sejtelem, gyanú nélkül. „Deus absconditus et 
salvator!" 

A kegyelem nem érzékelhető s nem is ellen-
őrizhető jelenség lelkünk életében. Jön és megy,, 
de a mint jötténél aj tó nem nyilik s köszöntés 
nem hallatszik, úgy távozásánál is ajtó nem 
csukódik és búcsúzó hálaszó nem fakad. Bennünk 
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te rem váratlanul, min t Jézus a föl támadás u tán 
apostolai körében, s ki merné kuta tni , kérdeni, 
hogyan lépet t be ér telmes akarásunknak folya-
ma tába ; néha órákig vele vagyunk, teszünk-ve-
szünk mint az Emmausba menő taní tványok az 
Üdvözítővel, de je lenlétére C3ak akkor eszmélünk, 
mikor már eltűnik. 

Ez az oka, hogy mindaz, a mi t róla tudunk, 
elenyészőleg csekély, ha meggondoljuk, hogy a 
kegyelem egész világot jelent . Néhány elnagyolt 
tétel , melyek körvonala i t adják ez u j világnak, 
ez az egész. Ha ezeket a té te leket végigtanulmá-
nyozzuk s belőlük lelkünkben ki akar juk alakí-
t an i a kegyelem országának kópét : úgy já runk 
mint a tórképcsináló, a ki néhány utazónak 
hiányos följegyzósóből s méréséből összeállítja 
egy uj világrész mappájá t , a vonalak mindunta-
lan megszakadnak, sok részlet üres s ezeken 
belül szabadon csaponghat a képzelet. A kegye-
lem országában számunkra csak i t t -o t t ég egy-
egy világító to ronyban gyönge mécs, mely 
köröskörül némi fényt szór, de azontúl annál 
kirívóbb a sötétség. 

S ha vakmerő kézzel, emberi elmével vilá-
got akarunk szórni a sötétségbe, kezünk, elménk 
mindig reszket . . . . A kegyelem e pontokon 
fut, szökik előlünk s azt mondja, a mit az Ur 
Jézus mondot t Mária Magdolnának a föl támadás 
reggelén : „Ne illess engem, mer t még nem 
mentem föl A t y á m h o z / (János 20, 17.) 

Nem lephet meg t ehá t a mondot tak után, 
hogy e fejezetben gyakrabban találkozunk nyil t 
kérdésekkel, a melyekben iskola iskola ellen áll; 
még reményünk sem lehet, hogy valamikor a 
theologiai tudomány e kérdésekben kimondja 
utolsó szavát. 

Kivált két kérdés merül föl a kegyelemről 
szóló keresztény tanban, a mely a szándékkal 
közelebbi rokonságban van. Az első a ter-
mészetfölött i szándéknak lélektanához ta r to-
zik, a második ezen szándéknak erkölcsi el-
bírálásához. Az első kérdés értekezésünknek 
I., a második a II. fejezetnek szolgál betetőzé-
seül. Az első kérdés az, szükséges-e elkerülhetet-
lenül a szándéknak természetfölöt t i voltához a 
kegyelmen kivül hitből mer í te t t tárgy, motívum 
fidei. A második az, szükséges-e elkerülhetetlenül 
a természetfölöt t i szándóknak érdemszerző voltá-
hoz a szeretet, a mot ívum charitatis . Lássuk e 
két kórdóst egyenkint. 

20. Kiindulásunkat abból az elvből veszszük, 
melyben a h i t tudomány képviselői egyhangúlag 
megegyeznek, hogy t. i. a természetfölöt t i rend 
úgy lépi á t a természetesnek határai t , s úgy 
vegyül ezen rendnek folyamataiba, hogy sehol 
semmit föl nem dönt, le nem ront, el nem 
emészt abból, a mi a természetes folyamatnak 
lényeges mozzanataihoz tartozik, hanem észre-
vétlenül átszőve mindent, az egész folyamatot 
tökéletesebbé teszi. Ebből az elvből további 
megokolás nélkül folyik, hogy a szándék, mely 
az akarás lé lektanában vezórszerepet játszik, a 
te rmészet fö lö t t i rendben sem vész el, sőt fontos-
ságát sértet lenül megőrzi. 

Más részről azonban az is bizonyos, hogy a 
szándék előt t a természetfölöt t i rendben uj világ 
tárul föl. A kinyi la tkozta tás révén a bonum na-
turae mel le t t az emberi értelemben a bonum 
divinum vakitó kincsesháza tükröződik vissza s 
ez a mórhete t len jó fölhívja, csábít ja az emberi 
akara to t , hogy a hi tnek s kegyelemnek vitor-
láival elinduljon ezen isteni uj világnak par t j a i 
felé, a hol a szellemi California mesés pompája 
vár ja őt. Az emberi aka ra tnak tendencziái t ehá t 
magasabb t á jak felé szállanak s o t t keresnek 
maguknak tárgyat . 

Mivel azonban ez az uj világ az emberi 
lélek erőire nézve utolérhetet lenül magas, oly 
magos, hogy vele szemben még a desiderium 
pium is tel jesen hatá ly ta lan marad ; mivel az 
emberi lélek természetes erői ezen istenileg vég-
telen világhoz viszonyítva az arányosságnak 
még elenyésző nyomai t sem tün te t ik föl : idegen 
elemnek, és pedig az u j czélhoz, t. i. az isteni 
lényegnek szinről-szinre való látásához, teljesen 
arányos elemnek, t ehá t valami isteninek kell 
közbelépnie, a mi a természetében erőtlen s 
aránytalan lelket egy vonalba emelje uj tenden-
cziájának végső nyugvópontjával . Ennek a vala-
mi isteninek, mely által az emberi lélek egy 
vonalba j u t uj végső czóljával, a mellet t , hogy 
a lélek természetét végtelenül fölülmúlja, mégis 
olyannak kell lennie, hogy alkalmazható legyen 
a lélekre, vagyis szellemi voltában a lélekkel 
homogénnak, más szóval ismerésnek ós törekvés-
n e k , szellemi fénynek é s szellemi ihletésnek, i l lus -
t ra t iónak és inspiratiónak. 

Mivel pedig a szándók az akara tnak lénye, 
a kegyelemből közvetlenül az ihletés (inspiratio) 
van vele kapcsolatban, de ez az ihletés mindig 
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föltételezi a szándékot megelőző megismerési 
ténynek, t. i. az első fejezetben tárgyal t forma-
szerü. Ítéletnek, kegyelmi megvilágositását ; oka 
ennek az, hogy Isten a természetfölötti rendben 
is tökéletesen megőrzi a tehetségeknek természe-
tes harmóniáját s noha a theologusok nagyobb 
részének véleménye szerint közvetlenül illeti is 
az akaratot és nem csupán erkölcsileg szól hozzá 
az értelemben fölragyogó természetfölötti fény 
által, mégis a szoros értelemben vet t természet-
fölötti akarást nem indítja meg soha a nélkül, 
hogy előzőleg az értelmet ne ajándékozná meg 
természetfölött i gondolattal. 

Mivel tovább a szándék az akaratnak már 
megfontolt és elhatározott ténye, a vele kapcso-
latban lévő kegyelem már nem gratia operans, 
mely nélkülünk van bennünk, hanem gratia co-
opérons, mely párhuzamosan halad szabad törek-
vésünkkel. Ezzel külömben csak azt akarjuk 
mondani, hogy a természetfölötti szándék nincs 
oly viszonyban a kegyelemmel mint a fatörzs a 
galylyal, melyet később ojtanak bele, de mint a 
fa a csirával, melyből keletkezett. A kegyelem 
megelőzi a szándékot, a szándék a kegyelemből 
sarjadzik elő. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az 
isteni közreműködés a szándéknál három fokban 
jelenik meg. Az első fok abban áll, hogy Isten 
mint első ok a t e remte t t okoknak mint másod-
rangúaknak minden tényébe belefoly; más szóval 
a te remte t t okok mint másodrangúak nem hoz-
hatnak létre okozatot a nélkül, hogy tevékenyen 
ne hasson velők Isten mint első ok. Ez az isteni 
közreműködés kivétel nélkül ki terjed minden 
másodrangú oknak minden okozatára s igy az 
emberi akaratnak szándékaira is. Ez a közremű-
ködés azonban egy vonalban marad a teremtéssel ; 
vele Isten tartozik nem ugyan a másodrangú 
oknak, de önmagának s általa a másodrangú 
okot változatlanul meghagyja abban a körben, a 
természetes rendben, melybe a teremtéskor 
utalta. — A második fok abban áll, hogy Isten 
az értelmes teremtménynek és pedig csakis ennek, 
működéséhez az első fokon említet t kötelemszerű 
közreműködésén túl merő jóakaratból oly segélyt 
nyújt, mely kívánatos és hasznos ugyan, sőt az 
értelmes teremtményt a maga köréből túlemeli, 
de nem emeli mégsem annyira, hogy belejut tatna 
a sajátlagosan isteni vonalba. Az első fok a ter-
mészetes közreműködés, melynek theologice soha-

sem adjuk a kegyelem nevet, noha ténylegesen 
az, mer t végső elemzésben ránk nézve érdemetlen; 
a második fokot már kegyelemnek nevezzük, de 
természetfölött inek csak tágabb értelemben mond-
juk, szorosabban ez csak természetkivüli (pra-ter-
naturale,) vagy módbeli természetfölötti (superina-
turale quoad modum.) Hogy az emberi szándékot 
Isten a bukott embernél, de kivált a hit világán 
kívül eső népeknél, nem egyszer segíti meg úgy, 
hogy a szándék a megromlott természet viharaival 
szemben is érvényesüljön a nélkül azonban, hogy 
belépne az isteni rendbe, valószínűnek látszik. 

Végre Isten megsegíti az értelmes te remt-
ményt úgy, hogy a beléhelyezett gondolat és 
akaratának megindítása nemcsak ezen teremt-
ménynek, de egyáltalán a teremtésnek tetőpont-
jára helyezett vagy helyezhető teremtménynek 
igényeit is meghaladja, mer t őt a t e remte t t s 
te remthető rendnek korlátain túl magába a te-
remtet len isteni világnak életébe ava t j a : s ez a 
segítség a szónak legszorosabb értelmében vett 
természetfölötti kegyelem (gratia supernaturalis 
simpliciter, i. e. quoad substantiam.) 

Csak ez a harmadik fokon emii tet t kegyelem 
az, mely a t e r emte t t értelmes lényt a kinyilat-
koztatásban eléje t á r t ú j végczéljával, t. i. Isten-
nek szinről-szinre, t e remte t t dolgok közvetítése 
nélkül való látásával egy vonalba helyezi. Az a 
szándék tehát, mely a legfelsőbb fokú isteni 
megvilágositásból és isteni indításból csírázik, a 
tulajdonképeni természetfölötti szándék. 

fFolytatjuk.) 

A pécsegyházmegyei papi nyugdij-ügy 
reformálása tárgyában 1898. nav. 22-én tartott 

egyházmegyei értekezlet 
Jegyzőkönyve. 

(Folytatás.) 

Püspök úr ő méltósága ezután felhívja az értekez-
letet, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére jelöljön ki kebelé-
ből három tagot. Ez értekezlet főt. Bencze István apát-
plebánost, nt. dr. Kelemen László és nt. Uray Atala 
espereseket jelöli. 

Az értekezlet jegyzőkönyvének vezetésével püspök 
úr ő méltósága az értekezlet hozzájárulásával Fáj th Lajos 
sz. sz. jegyzőt bízza meg. 

Ekkor püspök úr ő méltósága felhívására ng. és ft. dr 
Lechner János apát-kanonok, a hármas bizottság elnöke, 
okolta meg a bizottság reformjavastát. A bizottság javaslata 
megszerkesztésénél főleg két dolgot tartott szem elől : az 
adott pénzügyi helyzetet, s hogy a nyugdij-ügy uj rendezése 
által különféle pénztárak (az egyházmegyei, asthenealis 
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és a deficientiáé) melyeknek más a rendeltetésök, a 
melyek azonban eddig a nyugdij czéljaira igénybe vétet-
tek, ezen teher alól lehetőleg felazabadíttassanak. A nyug-
dij emelésének mikéntjére nézve a bizottság az egyenlő 
nyugdijösszeg helyett, bár e mellett is több érv harczol, 
pénzügyi okokból, az érdem méltánylása tekintetéből s 
egyházkormányzati szempontokból a fokozatosat ajánlja 
még pedig a szolgálati évek arányában. E szerint a nyug-
dij lenne : 

1—10 szolgálati éven belül . 1200 korona. 
10—20 „ , 1300 
20—30 „ „ 1400 
3 0 - 4 0 „ „ 1500 
4 0 - 4 5 „ „ 1600 
4 5 - 5 0 „ „ 1700 „ 
5 0 - „ „ 1800 
A mostani nyugdijasok szolgálati éveit véve átlagos 

számítási alapul, 16 nyugdíjas ellátása 12.600 frtot igényel, 
ezt levonva a 14.187 frtnyi rendelkezésre álló évi összeg-
ből, marad 1587 frt felesleg, melyet a megyés püspök úr 
ő méltósága oszt ki, bölcs belátása szerint az ideiglenesen 
munkaképtelen, segélydíjra szorulók közt. 

Gundy Miklós sásdi esperes-plebános, miután a fiúi 
hódolat, hangján forró köszönetet mond püspök úr ő 
méltóságának, hogy a megyei papság nyugdijügyét kez-
dettől fogva gondjaira méltatni kegyes, miután megköszöni 
a bizottságnak is fáradozását, kijelenti, hogy a fokozatos 
nyugdij-összeg elvét elfogadja, óhajtja azonban, hogy a 
fokozat alapjául ne a szolgálati, hanem az áldozári évek 
vétessenek. A nyugdij nagyságára nézve ajánlja, hogy az 
1 —10 éves áldozó-papok 600 frtot kapjanak, a mely 
összeg ez uton 10 évenként 100 frttal emelkedik mig 
eléri az 50 évi áldozópapság után járó 1000 frtos maxi-
mumot. Ajánl ja továbbá, hogy legyen azon az egyház-
megyei papság, hogy a nyugdijasok száma 20-ra, sőt 
többre emeltessék, s hogy tekintettel a jövő, valószínűleg 
mindig mostohábbá váló gazdasági viszonyokra, akkora 
nyugdijalapot teremtsen az egyházmegye, mely évek 
multán lehetővé teszi a befizetendő illetékek leszállítását, 
sőt azok teljes megszüntetését. — Az ekként előálló szük-
ségtöbblet fedezésere javasolja, hogy az ideiglenes segély-
dijasok ne a nyugdíjpénztárból, hanem valamely más 
alapból segélyeztessenek, hogy az új javadalmasok java-
dalmukhoz mért, meghatározott taksát fizessenek. Kerülete 
nevében kijelenti, hogy az szívesen hozzájárul ahhoz, hogy 
a taksa fizetési kötelezettség visszaható erejű legyen. 
Yégül, hogy 1/4 , esetleg nagyobb százalék pótnyugdijadó 
vettessék ki. 

Fülöp György t. pápai káplán és miszlai plébános 
azon elvből kiindulva, hogy a ki tovább szolgál, nem 
mindig szolgál többet, s hogy nemcsak az évek hosszú sora 
érleli meg és teszi szolgálatra képtelenné az embert, 
hanem a munka nagysága is — az egyenlő nyugdijösszeg 
elvét ajánlja elfogadásra. 

Ekkor püspök úr ő méltósága újból figyelmeztetvén 
az értekezletet a szeretetre, mely mindnyájunkat vezet, a 
melynél fogva mindenkin akarunk segíteni s csak az a 
kérdés, abban van az eltérés, hogy mennyit tehetünk a 
jelen viszonyok közt — az értekezlet további vezetését 

mélt. és ft. Troll Ferencz cz. püspök, nagyprépost, püs-
pöki helynökre bizván, eltávozott. 

Troli Ferencz úr ő méltósága elfoglalván az elnöki 
széket, felolvastatja a kerületeknek az őszi koronák jegyző-
könyveiben kifejezett s a nyugdíjügyre vonatkozó kíván-
ságait, indítványait. 

Felolvasásuk után elnök úr ő méltósága felteszi a 
kérdést: a fokozatos vagy pedig az egyenlő nyugdijösszeget 
fogadja-e el az értekezlet a nyugdíjemelés mikéntjének 
alapjául ? A többség a fokozatos nyugdijösszeg mellett 
szavazván, elnök úr ő méltósága annak elfogadását az 
értekezlet határozataként kimondja. 

Most elnöklő cz. püspök, nagyprépost, püspöki 
helynök úr azt a kérdést tette fel: elfogadja-e az érte-
kezlet a hármas bizottság reformjavaslatát egész terjedel-
mében ? — nt. Rézbányay János, nt. Schell Antal, nt. Gundy 
Miklós, ng. és ft. Szeredy József és t. Rathmann Boldizsár 
felszólalásai után az értekezlet, részint mivel a bizottság 
javaslatáétól eltérő fokozat elfogadása folytán esetleg 
előálló szükségtöbblet fedezésére nagyobb hozzájárulási 
százalékot elfogadni nem hajlandó, részint mivel annak 
megszavazására nem érzi magát felhatalmazottnak, nagy 
többséggel a bizottság által javasolt fokozat mellett foglal 
állást, minek folytán méltóságos elnök úr a bizottság 
javaslatának egész terjedelmében való elfogadását határo-
zatként kimondja. 

Az értekezlet ezzel megoldván feladatát, Troli Ferencz 
ő méltósága azt bezárja. 

Kmf. 
Troli Ferencz mint értekezleti elnök, Fájth Lajos 

jegyző, Bencze látván apát-plebános, Uray Atala esperes 
pleb., Kelemen László esperes-plebános, mint ezen esetre 
kiküldött jegyzőkönyvhitelesítők. 

(Yége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍT AS0&. 

Budapest, ápril. 11. X I I I . Leo beszéde neve-
napján. — 

XIII. Leo pápa ma hármas ünnepet tar tot t : neve-
napját, megkoronázásának évfordulóját és fogadta a szent 
Collegium üdvözletét fölgyógyulása alkalmából. 

Az üdvözlésre mondott válaszában a pápa, a ki 
kitűnő egészségben van, hálát adott Istennek fölgyógyu-
lásáért és azért a vigaszért, a melyet a mindenfelől ka-
pott, szeretetteljes részvétnyilvanitásokból merített. Az-
után ezt mondta : 

Gondolatainkat olyan esemény foglalkoztatja, a me-
lyet régóta óhajtottunk s a mely vigasztaló fényt vet 
a tűnő századra, t. i. azzal, hogy a fegyverek jármát 
könnyebbé és kevésbbé véressé alakítsuk és nyugodt 
társadalmi életet készítsünk elő. Olyan feladat ez, a 
mely annak, a ki kezébe vette az iniciativát, dicsősé-
get szerez a czivilizáczió történetében. Örömmel üd-
vözöljük ezt az iniciativát és kívánjuk, hogy ez a ma-
gasztos törekvés általában bőségesen hozzon gyümöl-
csöt. Adja Isten, hogy ez az első lépés arra ve-
zessen, hogy megkíséreljék, miként lehet a nemzetek 
között tisztán erkölcsi erővel és a meggyőződés hatalmá-
val a viszályokat megszüntetni. Az egyház, mint a 
nemzetek anyja és az erőszak ellensége, a mely békés 
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és békeszerző hivatását nemcsak a hit birodalmában, 
hanem szabadságához képest a társadalmi közintézmé-
nyeknél is teljesiti, semmit sem sóhajt oly nagyon, 
mint azt, hogy hagyják meg a szabadságát akcziója 
végrehajtására. Valahányszor súlyos esetekben közvet-
lenül beavatkozott, mindig a közjót biztositotta. A 
pápák gyakran vetettek véget sanyargatásoknak s 
háborúknak és fegyverszüneteket, egyezményeket és bé-
keszerződéseket hoztak létre. A pápai tekintély nélkül, 
amely az elbizakodásnak korlátokat szab és a józan 
észnek győzelmet szerez az erőszak ellenében elpusz-
tult volna a czivilizáczió. 

A pápa azután megemlékezett III. Sándorról és 
Legnanoról, majd igy folytatta beszédét : 

Elnyomással gyöngíteni lehet helyenkint a vallás 
erejének hatását, de az egyház a méltatlanságokkal 
nem törődve, tovább is teljesíteni fogja az eget és 
földet felölelő, jótékony hivatását. A humanizmus ma-
gában sohasem biztosíthatna tartós, igaz jólétet. A czivili-
zácziót kivonni az egyház tanainak befolyása alól, hiába-
való kísérlet volna. 

A pápa azzal végezte beszédét, hogy megáldotta a 
jelenlevőket, akik között 16 biboros, számos püspök, 
praelatus és más előkelőség volt. 

Beszterczebányai egyházmegye. A „holt kéz." — 
A jelenkor hálája, az utókor áldásos emlékezete 

illesse őt, a dicsőt, a jótékonyság angyalát, a Krisztus 
szent vérével megváltott lelkek jóságos atyját ! ! ! 

Bámuljuk és csodáljuk őt, a főpapot, a hivek fő-
tanitóját. Gyönge szemeinket csak félő tisztelettel bátor-
kodunk magas személyére emelni, hogy az erények eme 
tárházának legalább egy-egy gyöngyét megláthassuk. Bá-
muljuk és csodáljuk őt a hazafit, a haza igazi munkásai-
nak eme mintaképét, hogy szivünk igaz szeretetre gyúljon 
azon föld iránt, melynek minden egyes rögéhez a nemzet 
fiainak vére és könye tapad. 

De bámulatunk és csodálatunk nem lel szavakat, 
midőn őt, a jótevő atyát, az egyházmegyének áldott kezű 
Mentorát szemléljük. 

Kiről van szó ? 
Dr Rirnely Károly beszterczebányai megyés püspök 

úr ő méltóságáról. 
Áldott, ezerszer áldott legyen a nap, mely a besz-

terczebányai egyházmegyének ilyen atyát adott. Az ő 
nyomdokaiból az irgalmasság virágai fakadnak, az ő 
kezének szelid érintése alatt sok homlok gondterhes felhői 
szétoszlottak ; sok nyomor és inségfacsarta köny kiszáradt : 
ő a mai kor színvonalán álló főpap — a mióta magunké-
nak vallani szerencsések vagyunk, — mint az isteni Gond-
viselés eszköze, mindenütt ott van, hol a szükség a leg-
nagyobb. 

Köztudomású dolog, hogy ő méltósága még pozsonyi 
kanonok korában 30200 koronát adott különféle jótékony 
czélokra. Mint a beszterczebányai egyházmegye főpásztorá-
nak bőkezűsége, jótékonysága pedig szinte hihetetlen. El-
tekintve atraz adományoktól, melyek a világ tudomására 
nem jutottak, s melyek szintén tekintélyes összeget kép-
viselnek, ő méltósága eddig 125,000 koronát adott az egy-
házmegyének. 

Ez azon valódi tevékeny szeretet, melyre vonatkozólag 

azt mondja a szentírás: „fiacskáim, ne szeressetek szóval, 
hanem tettel és cselekedettel." 

Tudom, hogy ő méltósága úgy szórja az egyházmegye 
területén a jótékonyság áldásteljes virágait, hogy „ne 
tudja bal kezed, mit csinál a jobb." De azt is tudom, 
hogy „nem szokás a gyertyát véka alá helyezni." Azért 
hódoló tisztelettel bátorkodom e lapok olvasóinak ő mél-
tósága angyali szivének legújabb szeretettényét bemutatni, 
hogy ez az egyházmegye legelrejtettebb zugában is 
örömmámorba ringassa a hivek ezreinek szivét, eltörülbe-
tetlenül bevésve azokba a soha el nem enyésző hála és 
rajongó szeretet érzelmét ő méltósága iránt. 

Szomorú, — de való azon tény. hogy a mostani kor 
vészes befolyása következtében a mai fiatalság nem igen 
kívánkozik a lelkipásztorkodás gyönyörű szép, de tövises 
pályájára. A szemináriumok növendékeinek száma évről-
évre apad. Ennek természetes következménye az volt, hogy 
édes hazánk majdnem minden egyházmegyéjében paphiány 
állott be. Ezen bajon sürgősen és alaposan segíteni volt 
régóta a czél, mely a nagyméltóságú magyar főpapikar 
egyik főgondját képezte. A fogékony romlatlan gyermeki 
szivbe idejekorán beplántálni a papi-pálya iránt való 
hajlamot egyrészt, sok szegénysorsú, jóravaló, törekvő 
tanulónak megkönnyíteni tanulmányainak elvégzését más-
részt volt a feladat. Ezen feladat megoldása az úgynevezett 
„kisebb szemináriumok" keretébe tartozik. 

Ezen „kisebb szemináriumok" mintegy előkészítő 
osztályát képezik a „nagyobb szemináriumoknak." Itt nyeri 
a lágy fiatal kedély a „hivatást" a papi-pályához, melynél 
fogva ő állását meg tudja becsülni, állását nem pusztán 
kenyérkeresetnek tekinti, hanem azt azon szempontból 
mérlegeli, melyet Jézus kijelölt, midőn azt mondja: „a 
béres látván a farkast, elfut, a jó pásztor pedig életét adja 
juhaiért." Hogy ez így van, s hogy ez másképen nem is 
lehet, az természetes. 

A „kis szeminárium " növendékei gymnasisták V—VIII. 
osztályig, kik az elöljárók tapintatos vezetése alatt, úgy-
szólván azok szemei előtt nőnek fel : mi természetesebb 
tehát annál, hogy a romlatlan fiatal sziv magába szivja 
azon légkört, melyben él ? Ez az oka annak, hogy úgy a 
külföld, mint hazánk számos egyházmegyéjében ilyen 
„kis szemináriumok" már régebben fel lettek állítva, 
melyek,— mint a tapasztalás mutatja, feladatuknak teljesen 
megfelelnek. 

Egyházmegyénk eddigelé sajnosan nélkülözte a papi-
pálya eme végtelenül fontos nevelő-eszközét ! Nélkülözte 
azért, mert hiányzott a nervus rerum gerendarum, — 
a pénz. 

O méltósága éber atyai szeme azonban föltalálta ez 
ügyben is a módot, hogy ezen egyházmegye se nélkülözze 
azt, mi a jelen viszonyok közt az egyházmegye legvitá-
lisabb érdekei közé tartozik. 0 , ki százezreket adott már 
a testileg és lelkileg nyomorgó emberiségnek, ő, ki szivé-
ben hordja az isteni Gondviseléstől gondjaira bizott hívei-
nek örök üdvét, újból megnyitotta bőkezűségének forrásait, 
mely forrás 6Q.000 koronát juttatott az egyházmegye 
oltárára a létesítendő „kis szeminárium" javára. 

Az atyai szeretet e monumentális tényére mit 
szóljak ?! ! ! ! 
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Elnémul ajkam . . . . s csak szivem hangját vélem 
hallani, mely az ég Mindenható Urához száll ! 

0 méltósága ezen fejedelmi adományához a helybeli 
székeskáptalan is hozzájárult, még pedig 80,000 koronával. 
Ezen nemes adományért a helybeli székeskáptalan nagy-
érdemű, általánosan tisztelt tagjai az egész egyházmegye 
háláját örök időkre kiérdemelték. 

Igy tehát a „kis szeminárium" ügye biztosítva van, még 
pedig annyira, hogy az f. év szeptember havában, tehát 
a jövő iskolai évben már meg is nyílik. Minthogy pedig 
a jelenlegi épület mindkét szeminárium számára szűk, 
azért a szünidők alatt a jelenlegi épület nagyobbszerü 
átalakitáson fog keresztül menni, illetve az épületnek 
kert felőli része még egy emeletre fel lesz húzva. 

Hogyan végezzem be igénytelen szavaimat?! ! . . 
Az irgalmas Isten áldása és az egész egyházmegye 

hő imája legyen őméltósága, kegyes atyánk méltó jutalma! 
F. A. 

Kalocsa. A kalocsai egyházi énekiskola. — 
Az énekiskola története a következő : A mult év 

aug. havában Esztergomban megtartott Czeczilia egyleti 
kongresszusra Majorossy püspök úr ő méltósága kikül-
dötte Pogátschnigg karnagyot. A kongresszus egyik hatá-
rozata az volt, hogy a székesegyházaknál minél előbb 
énekiskolákat létesítsenek az illető karmesterek vezetése 
alatt az elhanyagolt egyházi ének emelése szempontjából. 

Fogátschnigg úr ajánlatára azután érsek ur ő exja el-
határozta, hogy a mondott czélra magánpénztárából évi 
b00 frtot hajlandó utalványozni, ha az ének-iskola Kalocsán 
gyökeret tud verni és állandóan fog tudni működni. Ez az 
intézkedés történt szept. elején, s decz. 8-tól fogva kellett 
minden vasárnap fellépnie az énekiskolának. 

Ez az intézmény mindjárt természetesen nem lett 
véglegesítve, minthogy azonban ő exja a húsvét hétfői 
előadás alkalmával kinyilvánította, hogy valamint eddig, 
úgy a jövőben is szívesen fog áldozni az ének-iskola czél-
jaira, ha az állandó buzgalommal és kitartással fog 
továbbra is működni az egyházi ének müvelése terén : 
már most csak a karméíter igyekezetétől és a tagok 
ügybuzgóságától függ az énekiskola fenmaradása. 

Ezen iskola tagjait képezik a műkedvelők, a kik 
jelenleg 24-en vannak. A leányok főleg az iparos osztály-
ból valók, a férfikart a praeparandisták teszik. 

Félévi tanulásuk egy részének eredményével számol-
tak be húsvét hétfőn a kastélybeli ebédlőben megtartott 
előadásuk alkalmával. Az előadott darabok mind Sztára 
és Fogátschnigg urak szerzeményei voltak. Az előadás 
szabatos volt-, a pianok és forte részletek igen szépen 
váltakoztak ; s a hatást fokozta a terem kitűnő akusti-
kája. Az énekdarabok kissé rövidek voltak ugyan, de 
remélhetőleg később a hosszabb énekek előadására is 
alkalmas lesz az énekkar. Az előadás végeztével ő exja 
örömét fejezte ki a hallottak felett, a tagokat kitartásra 
ösztönözte s a fenti igéretét tette. 

Egyúttal elismerésének jeléül 50 frt jutalommal 
tüntette ki a karmestert s 50 frtot adott az énekeseknek, 
a kiknek még ezenkívül egy-egy olvasóval és szép sz. 
képekkel kedveskedett. 

Nyiíra. P. Schlick hete. — 
Arany nem fénylet rajta, csillogó ruha m m díszí-

tette, hivatalokat és kitüntetéseket nem osztogatott, ud-
varonczok serege nem bókolt körülötte, s mégis hatalma-
sabb volt a hatalmasoknál, ahányszor trónját, azt az 
egyszerű s egyszerűségében díszes szószéket elfoglalta — 
ott az irgalmas testvérek templomában. Különös hatalom! 
különös t rón! Ez valóban a lelkek birodalma volt, mely-
ben az emberek magok keresik fel uralkodójukat, a kinek 
önként meghódolnak; a kihez vonzódnak, mert sz°retik, 
és szeretik, mert hisznek benne. Ilyen volt P. Schlick 
nálunk. Minden szava mint egy-egy kinyilatkoztatas, ugy 
esett a lelkek mélyére, mélyen és termékenyítőleg, hogy 
magva ott maradjon, s gyümölcsöt hozzon. Ott álltam én 
is, ahol annyian figyeltek az aranyszájú szónokra; néztem 
rá, s néztem a hallgatóira ; valamennyinek arczán ott ült 
a figyelmes lélek, feszülten és kitartóan, s aki oly keveset 
láttam még életemben az emberi boldogságból, boldogok-
nak láitam most ezen embereket. Lelkük volt boldog az 
üdvözítő igéktől, melyek onnan a szószékről szállottak 
feléjök, hogy egv igazibb világról, egy igazibb kiegyen-
lítésről, egy igazibb szeretetről, egy igazibb békéről be-
széljenek nekik, a milyen nem adatik itt ezen a földön. 
Igazán kedves emlékű nagy hét volt ez a nyitraiakra, P. 
Schlick konferenczia-beszédei folytán; a templom napról-
napra este 6 órakor tömve volt hallgatókkal, osztálv- és 
rangkülönbség nélkül; mert a mai ember is vigasztalását 
találja a vallásban, csak P. Schlick kell hozzá. Alig 
ütötte el a 6 órát, megzendült a chórus, a felsőbb leány-
iskola növendékeinek megható éneke, azzal a művészi 
gyakorlottsággal, mely a t. Gratia testvér tanítványait 
jellemzi s a Keresztfához megyek, a Stabat Mater, A 
szenvedés óráján, Ave verum s több más megindító ős-
dallam hatása — naponkint váltakozva—csendes áhi 'atra 
ringatta a hivők seregét, a melybe azután a kedvelt szó-
nok az élet igéit hintette. Az Isten Ítéleteiről, a három 
zászlóról mondott beszédeit aligha fogják elfelejteni va-
laha. Ez az ének, ezek a beszédek a művészinek a vallá-
sos ihlet sférájába való olyan felmagasztalásai voltak, 
amilyenek egykor br. Eötvös Józsefet az egyház szertar-
tásainak elragadó magasztalására bírhatták. A növendekek 
éneke, Kutvaszer István orgonakisérete mellett, s áldás 
fejezte be naponkint az ajtatosságot. Pénteken végre az 
egyházi ének-egylet a „Vexilla regis" és Ecce quomodo 
moritur justus" klasszikus hymnusainak eléneklésével ki-
sérte a sz. beszédet, Dusinszky Lipót vezetése alatt, P . 
Schlick pedig Jézus szenvedéséről beszélt s egvuttal el-
búcsúzott szeretett hallgatóságától. Itt tartózkodása alatt 
Zongor József esperes-plebános vendége volt és innen 
Esztergomba távozott, kisérve mindazok áldásaitól, a 
kiknek lelki üdvén évek óta fáradozik. Isten áldja meg 
érte, jó munkát végzett, (d). 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
A Budapesti Szent Vincze-Egylet a középiskolai 

hittanárokhoz. 

Főtisztelendő Tanár Ur ! 
Örömmel tapasztaljuk, hogy hazánkban ujabb idő-

ben különösen a szaporodó katholikus egyesületek nyomá-
ban ébredezni kezd a katholikus öntudat s föllendülésnek 
indul a tettekben nyilvánuló vallásos érzés. Ez nem is 
csoda, — csak azt bizonyitja, a mit különben is jól tudunk, 
hogy minden téren az egyesülésben rejlik az erő. A mi 
jót egy magános ember önmagától talán még sem tenne, 
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vagy magára hagyatva csak kis mértékben tehetne, azt 
valamely egyesület kötelékében, felbuzdulva a tagtársak 
példáján s ezek segélyével támogattatva. sokkal készsé-
gesebben s hathatósabban teheti. 

Mi azonban szeretett hazánkban e tekintetben még 
mindig hátra vagyunk. Sok tér van még, melyre a katho-
likus egy esületi életnek ki kellene terjeszkednie ; igen 
sok még a kielégítésre váró szükséglet. A külföldhöz 
képest még mindig kevés katholikus egyesületünk van, s 
a melyek fennállanak, azok is kevés kivétellel nem virá-
goznak eléggé, hanem inkább csak tengődnek. 

A budapesti Szent Vincze-Egyesület is, fájdalommal 
mondhatjuk, inkább csak tengődik és visszafejlődik, mint 
él. Ilyen nagy városban, annyi katholikus között, még 
csak működő tagokban is szükséget szenved. Más nagy 
városokban milyen szépen virágzik, sőt állandóan növek-
szik és terjed ez a jótékony egylet ! Pedig itt is milyen 
nagy szükség van reá ! Hiszen mindnyájan tudjuk, hogy 
hazánk hatalmas fejlődésnek indult fővárosában is a nagy 
fénynek nagy árnyék a kísérője : a felhalmozódó gazdag-
ság mellett fájdalmas ellentétül ott áll a legnagyobb 
anyagi és erkölcsi nyomorúság is. 

Főleg Budapesten tág tér nyilik tehát gyakorolni 
az irgalmasság testi cselekedeteit, és pedig gyakorolni 
nem akárhogyan, de gyakorolni Krisztus Urunknak és 
Páli Szent Vinczének, a felebaráti szeretet ezen láng-
buzgalmu apostolának szellemében, vagyis: kapcsolatban 
az irgalmasság lelki cselekedeteivel ! Mennyi ember van 
itt, kiket nyomorúságuk, elhagyatottságuk érzete az el-
keseredés, a hitetlenség s kétségbeesés s az ezekből 
származó bűnök örvényébe készül sodorni ! Miért ne nyúj-
tanának ezeknek segitő kezet, hogy megmentsük őket az 
anyagi és erkölcsi végromlástól? Miért sajnálnók ezen 
czélra még csak a fáradságot is ? Hiszen nekünk katho-
likusoknak kellene első sorban követnünk Üdvözitőnk 
parancsát : „Szeressed felebarátodat mint tennennmagadat." 
(Máté 22. 39.) Első sorban nekünk kellene szem előtt 
tartanunk ezeket a vigasztaló szavakat: „Boldogok az 
irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek." (Máté 5. 7.) 
Nekünk kellene első sorban törekednünk, hogy egykor 
hallhassuk: „Jöjjetek Atyámnak áldottai; bírjátok a világ 
kezdetétől nektek készített országot. Mert éheztem és 
ennem adtatok ! Szomjaztam és innom adtatok" stb. (Máté 
25. 34) — Az irgalmasság cselekedetei által bizonyíthat-
nók embertársaink előtt legszebben és legjobban szent 
hitünknek egyedül igaz voltát. Az irgalmasság ezen 
cselekedeteit pedig egyesületekbe sorozva gyakorolhatnók 
leghathatósabban. 

A katholikus egyesületi életnek annyira szükséges föl-
lendülését, egyesületeinknek — köztük Szent Vincze-egyle-
tünknek is — fölvirágzását főképen egy uj, erősebb és 
gyakorlati katholikus szellemben nevelt nemzedéktől vár-
hatjuk. E tekintetben figyelmünket különös érdeklődéssel 
főleg középiskoláinkra kell irányoznunk, mint a melyek 
hivatva vannak katholikus társadalmunk nagyfontosságú 
elemét, a katholikus intelligencziát nevelni. Nagyon sok 
függ attól, hogy kiváltképen a középiskolát már-már el-
hagyni készülő ifjak minél alaposabb oktatást, minél gya-
koribb és hathatós buzdítást nyerjenek különösen az erre 

első sorban hivatott tényezőtől, az illető főtisztelendő hit-
tanár úrtól a katholikus egyesületi élet megkedvelésére és 
buzgó felkarolására. Az ilyen ifjak a középiskola elhagyása 
után egyik vagy másik nekik megfelelő katholikus egye-
sületbe haladéktalanul belépve, megszilárdulnának a jó 
szellemben és már korán munkás, példaadó tényezőivé 
lennének a katholikus társadalomnak. Akkor remélnünk 
lehetne, hogy a mit megkedvelt az ifjú, ahhoz ragaszkodni 
fog a férfi is : a katholikus egyesületi életben való élénk 
részvételhez. 

Az isteni Gondviselés Főtisztelendőségedet is egyik 
középiskolánk hittanárává rendelte. Tisztelettel kérjük 
Tanár Urat, hogy a mit kétségkivül eddig is megtett, 
tegye azt ezután is, tegye lángoló buzgalommal. Ajánlja 
növendékeinek, különösen azoknak, kik már az utolsó év-
folyamban vannak, hogy mihelyt elhagyják az intézetet, 
siessenek katholikus egyesületekbe belépni. Vannak ilyen 
egyesületek itt a fővárosban is, miknek a középiskolát 
elvégzett ifjú mindjárt tagjává lehet. Különösen kérjük 
Főtisztelendő Tanár Urat, ajánlja távozni készülő növen-
dékeinek a Páli Szent Vincze-egyletet (Budapest, Semi-
narium. Összejövetel minden vasárnap d. u. 4 óra). Ha 
szegény is valamely ifjú, még akkor is tagjává lehet 
egyesületünknek ; ha pénzzel nem, de fáradozásával hasz-
nos szolgálatot tehet majd egyesületünk szent ügyének. 
Hadd Ízlelje meg minél korábban az az ifjú az Isten 
kedvéért gyakorolt irgalmassági cselekedetek boldogító 
hatását! Hadd szerezze meg ez által is magának Isten 
különös áldását és oltalmát, melyre különösen a fővárosi 
élet ezernyi csábításai és veszélyei közt olyan nagy szük-
sége van ! 

Midőn tanítványai körében való ily szellemű buzgó 
működésre Főtisztelendőségedet ismételten és melegen 
felkérjük, bátorkodunk becses figyelmét az alapszabá-
lyokra felhívni. 

Budapesten, a központi papnöveldében tartott Szent 
Vincze-egyesületi ülésből. 

Kiváló tisztelettel 
Gabler Lajos Pál, Zichy Aladár gróf, 

titkár. elnök. 

= Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság az 1899. évi 
április hó 12 ikén, szerdán, délután 5 órakor a középponti 
papnevelő-intézet aulájában (IV., Papnövelde-utcza 7., 
I. emelet) rendes havi felolvasó gyűlését tartja, melyre a 
társaság alapító, pártoló és rendes tagjait, valamint az 
érdeklődő közönséget tisztelettel meghívja Budapesten, 
1899. április hó 5. az elnökség. Tárgysorozat: 1. Folyó 
ügyek. 2. Dr Ochaba János rendes tag felolvasása : Az 
emberi lélek halhatatlanságáról. 

IRODALOM. 
- f A lurdi Szent Szűz tisztelete május hónapban. 

Lasserre Henrik művének 54 ik kiadása után fordította 
F. J. Kiadja Adjutus Secundus. A szatmár-egyházmegyei 
hatóság jóváhagyásával. Szatmár. 1899. 16 r. 353 1. Ara 
fűzve 1 frt 20 kr, kötve 1 frt 50 kr. 
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Alig néhány nap előtt hirdettük, hogy meg fog 
jelenni, s ime már itt van. Nem lehet eléggé ajánlani: 
oly tartalmas, oly tanulságos, a Mária-tisztelet, a májusi 
ajtatosság hatásosságának élénkitésére oly alkalmas. 

VEGYESEK. 
— „Ne engedjünk a németnek!" Amondó vagyok 

én is, mondok, mikor egy X. Y.-tól érkezett becses leve-
let elolvastam s annak a végén azt a buzdítást hallottam, 
hogy — „ne engedjünk a németnek". A nagybecsű levél-
írásra t. i. az ok ugy esett meg, hogy a „Religio Vallás" 
27-ik számában a bajor papság hosszú életének feltünte-
sére nézve az van mondva, hogy a müncheni egyházme-
gye 1248 papja közt 47 aranymisés található. Ennél ked-
vezőbb arány van az egri egyházmegyében ; mert ott az 
1899-iki Schematismus szerint 334 világi pap között 14 
aranymisés van, vagyis mig a müncheni egyházmegyében 
csak minden 31-ik pap aranymisés, az egri főmegyében 
minden 24-ik pap megéli az aranymise dicsőségét. Tehát 
az aranymisés korra nézve a magyar papság nem enged 
a németnek. Isten segítségével ne is engedjünk senkinek ! 

— A tolnai templomi zendülésre vonatkozólag a 
„Magyarország" folytatja tudósításait. Az egyik tudósítás 
szerint a botrány nem nemzetiségi gyűlölködésre vezethető 
vissza, hanem állítólag egy káplán nyugtalanságára, ki 
Tolnán káplánkodott és ott plébános akart lenni. A m&sik 
tudósítás szerint a csendőrség már kinyomozta a főkolom-
posokat, kik úgyszólván mindannyian nők. Az egyházi 
hatóság legilletékesebb a kifakadt seb meggyógyítására. 

— Szent Péter tisztelete. Sok dolog közremű-
ködik abban, hogy az angol nemzet körében a katholikus 
vallás oly nagy és feltartóztathatatlan haladást tesz. A 
leghatásosabb tényezők közé tartozik minden esetre szent 
Péter apostol tiszteletének a feje. Szent Péter volt az 
első római pápa; ő katholikus hit épségének és tisztasá-
gának a legfőbb őre. 0 mintegy a katholikus hitnek 
Krisztus Urunk által kirendelt mennyei szószólója és védő-
szentje. Azonkívül, az angol nemzet a keresztény czi-
vilizáczió jótéteményeit, a melyeknek alapján az angol 
nemzet a világuralom élére jutott, szent Péter egyik 
utódjának, nagy szent Gergely pápának köszönheti. A 
szent Péter iránt való angol nemzeti tisztelet nagyszabású 
kifejezést fog nyerni az által, hogy a westminsteri érsekség 
tőszékesegyházát, mely Angolország uj primatialis egyháza 
lesz Londonban, közel az angol királyi palotához, a régi 
westminsteri apátsághoz és az ország parlamentjének 
épületéhez, szent Péter apostol tiszteletére lesz szentelve. 
Vaughan biboros westminsteri érsek, a mint maga nagy 
tisztelője szent Péternek, ugy azt akarja, hogy szent Péter 
tisztelete legyen, illetve maradjon ezután az angol pro-
testantizmus megtérésének hathatós tényezője. 

— A Szentföld lakossága Liévin szerint (Guide-
Indicateur de la Terre Sainte, 4. éd. Jérusalem 1897. I. 
62.) 700.000 főre tehető. Vallásra nézve mohamedán 
440,000, zsidó 200,000, schismatikus 25,000, katholikus 
24,000. A többiek drúzok, metualik, örmények. 

— Nagyváradon a katholikus kör annyira fejlődött 
már, hogy mostani kertjében alkalmas tágas házat készül 
épiteni s a kör házának tervét a válaszmány legutóbbi 
ülésében terjesztette elő Sztarill Ferencz épitész. 

— Páratlan a maga nemében az einsiedelni orgona 
Svájczban. Ez a több mint ezeréves búcsújáró hely e 
tekintetben is megérdemli, hogy honfitársaink, kik azon 
a vidéken utaznak, meglátogassák. Az einsiedelni óriás 
dómnak hajdan két orgonája volt, jobbra-balra a szen-
télybe való bejárás fölött a hajóból. A nagy franczia 
forradalom katonái mind a kettőt tönkre tették. Az ón-
sipokat összeolvasztották és pénzzé tették. A két orgona 
stylszerü kerete épen maradt, de a hiányzó valóságos 
sipokat azóta papirra festett álsipsorozatok helyettesitették 
a — szemek számára. A két üres orgonaházat e miatt 
„álorgonák"*nak nevezték általában. A negyvenes években 
Kiene mester meglehetős jó főorgonát állított össze a 
a bejárattól jobbra, sz. Anna oltára felett. E mellett még 
két kisebb orgona van felállítva és működik váltakozva az 
óriás templomban. A mostani apátnak, Brugger Kolum-
bánnak, a ki maga is szakember az orgona-épitésben, 
nagyszerű gondolata támadt. A templom óriási méreteihez 
illő nagy orgona-művet tervezett, de mivel azt egy helyen 
elhelyezni alkalmas tér hiányában nem lehetett, kapta 
mágát s a két üres orgonaházat újra benépesítette 
a sipok valóságos uj világával s az igy felszerelt 
két régi orgonaházat a modern technika segélyével 
összeköttetésbe hozta a főorgonával. Igy jött létre egy 
páratlan orgona, a melyben a hangkeltéshez szükséges 
erő nagysága felülmúlván az emberi erőt, elektromotor 
van alkalmazva. A villamos erő generatora, a villamos 
gép, a zárda pinczehelyiségében van elhelyezve s az 
orgona hangbahozása mellett ellátja a nagy intézetet 
világossággal is. Kolumbán apát hatalmas physikus. Az 
elektromos vezeték rézdrótjainak együttes hosszúsága 17 
kilométer. A modern technika és orgonaépités más bevált 
eredményei is fényesen vannak alkalmazva e rengeteg 
nagy orgonában. A vizsgáló szakértők véleménye ezt 
mondja róla : „Ez az orgona geniális eszmék szerint a 
legmesteribben van épitve, a benne alkalmazott uj talál-
mányok s hármas felosztása daczára létesített egységes-
sége által a szó teljes értelmében egészen uj mű, kitűnően 
sikerült, hatalmas őserővel épp oly magasztosan mint 
kellemessen tölti be a nagy tért, a legpompásabb solo 
hangok ritka sokaságával dicsekedhetik, a legújabb s 
legelőrehaladottabb orgonaépitészet diadala, megkoroná-
zása a nagyszerű apátsági templom restaurácziójának." 
S ez az orgona, szerkezetének két részét, a hártyaszélládát 
és az u. n. magasnyomású levegő registerét kivéve, az 
einsiedelni szerzetesek munkája. 

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

Budapest, 18í9. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8 sz.) 



Előfizethetni 
minden 

kir postahivatalnál : j 
Budapesten a szerkesz- | 
tőnél, es Nagy Sándor ï 

könyvnyomdájában, Ï 
IV., Papnövelde-utcza \ 
8. sz. alatt, hova a \ 

netaláni reclamatiók is, j 
bérmentes nyitott : 

levélben, intézendők. : 

I Megjelenik e lap heten- \ 
: ként kétszer : Î 
[ szerdán és szombaton. j 
j Előfizetési dij : \ 
I félévre helyben s posta- ï 

küldéssel 5 frt. [ 
j Szerkesztő lakása : \ 

Budapest, i 
j Vï., Bajza-utcza 14. sz., j 
I hova a lap szellemi \ 
j 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 
Ô T V E J N NYOLOZA 

Budapesten, április 15. 30. 

D A L M I ES I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T 
D I K É V F O L Y A M . 

sz. I. Félév. 1899. 

nPerge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et lis, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezèreszmek es Tanuimanyok. A szándék a természetfölötti életben. — A pécsegyházmegyei papi nyugdíj ügy reformálása 
tárgyában 1898. nov. 22-én tartott egyházmegyei értekezlet Jegyzőkönyve. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : A „pesti" 
zsidóság jótékonyságáról. — B u d a p e s t : Vallási dolgok a képviselőházban. — N a g y v á r a d : A katholikus legényegylet a 

bibornoknál. — Vegyesek. 

A szándék a természetfölötti életben. 
(Folytatás.) 

21. Az eddig mondottak i ránt ma a theo-
logiában egyöntetű a tanítás. Mert az irányadó 
hittudósok mind megegyeznek abban, hogy még 
a megigazultnál is a habitualis kegyelmeken kivül 
actualis kegyelem is szükséges minden egyes üdvös 
(salutaris) cselekedethez s ennek az actualis ke-
gyelemnek, mely tehát nem egyéb mint múlékony 
isteni gondolat vagy inditás, többnek kell lennie 
mint természetkivülinek, egyszerűen természet-
fölöttinek (quoad substantiam supernaturalis.) 
Vasqueznek és Cajetánnak az a véleménye, hogy 
elég a beszámított, külső természetfölöttiség, 
mely a habitualis kegyelmekből árad el a ter-
mészetes cselekedeteken, a nélkül, hogy actualis 
kegyelemmel volnának informálva, ma már 
antiquált. Hasonlóképen nem talál s nem is ta-
lálhat viszhangra azok véleménye, a kik az 
üdvös cselekedetekhez szükséges kegyelmet oly-
kép külömböztetik meg értelmünk s akaratunk 
természetes nyilatkozásaitól, hogy a külömbség 
szoros vizsgálat után csak járulékosnak látszik, 
nem lényegesnek; ilyen külömbségek volnának 
az emiitett szellemi jelenségeknek nagyobb ereje, 
élénksége, könnyedsége, gyönyörködtetőbb volta, 
hosszabb tar tama vagy fokozott szilárdsága. 
Szemmel látható, hogy mindez nem emeli ki ama 
tényeket a természet köréből s nem helyezi a 

legszorosabb értelemben vett természetfölötti 
czéllal egy vonalba. Világos tehát, hogy az üdvös 
cselekedethez adott actualis isteni segítségnek 
nemcsak fokban, tehát járulékosan, de lényegesen, 
sőt transcendentalisan, szóval alapjában másnak 
kell lennie mint a természetes cselekedetnek, 
tehát non mere extrinsece et quoad substantiam 
természetfölöttinek. 

Eddig egyező a hittudósok tanítása. De ha 
még egy lépést teszünk s be akarunk világítani 
magába a lényegesen természetfölötti actualis 
kegyelembe, rögtön oly theologiai vitára akadunk, 
mely a kegyelemről fölépített rendszereknek 
már alapjaihoz nyul. Ha többet nem kérdezünk 
is, csak azt, van-e ránk nézve valami normája 
ann k, mi által emelkedik a sup er naturalis kegyelem 
a, praeternaturalis fölé, oly nehézségekre akadunk 
az adandó felelet körül, hogy a theologiai tudo-
mány ez idő szerint egyátalán nincs abban 
a helyzetben, hogy végső szót mondjon e kér-
désben. 

Bizonyos ugyan, hogy a theologusok jó része 
azt fogja felelni, hogy a természetkivüli s a ter-
mészetfölötti kegyelem között a külömbséget a 
formaszerü tárgyban kell keresni, abban t. i., 
hogy noha-az anyagszerű tárgy, pd. az alamizs-
nálkodás mindkettőnél egy, a természetfölötti 
kegyelem e tárgyat a hit tel motiválja, mig a 
természetkivüli csak a természetes észszel. .Más 
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szóval a természetfölötti cselekedetnél magában 
a tárgyban szerepel valami új, valami magasabb, 
valami isteni, a mi még az esetleges természet-
kivüli cselekedetnél sem fordul elő. A termé-
szetes rendben az ember Istent csak mint te-
remtőjét s föntar tóját szereti, a természetfölötti-
ben mint atyját , a természetfölötti kegyelmek 
osztogatóját s egy minden kötelmet, sőt képze-
letet meghaladó boldogság adóját. Más szóval ez 
annyit jelent, hogy a természetfölött i cselekedet 
in principio et termino külömbözik a természe-
testől ; hozzá nem elég a kegyelem, de föltét-
lenül szükséges más tárgy, ha nem is anyag-
szerűen, de legalább formaszerúen más, oly tárgy, 
mely tehát a mellett, hogy talán a természet 
rendjében is megismerhető, i t t és most mégis a 
kinyilatkoztatásból mint ilyenből van véve. A 
természetfölött i cselekedetnek tehá t elengedhe-
t e t l e n f ö l t é t e l e a kegyelem mellett a motívum fidei, 
vagyis az, hogy pd. a szándéknak tárgya ne 
csupán a természetes megismerésnek, de a szoros 
értelemben vett hitnek tükréből ragyogjon sze-
münkbe s mellette szüntelen ragyogjon e hitnek 
formaszerü tárgya, Istennek tekintélye. Ha ezt a 
természetfölöttiséget kifejező névvel akarnók 
illetni, mint előbb a supernaturali tas extrinsecát 
vagy accidentalist, e nevet adhatnók neki : super-
naturalitas ex objecto formali, *) 

Tagadhatatlan, hogy a mi a rendszer vilá-
gosságát s következetességét illeti, e vélemény, 
mely nagyon elterjedt, semmi kivánni valót nem 
hagy hátra. Szinte nehéz róla lemondani, hiszen 
van valami csábitó annak a gondolatnak világos-
ságában, hogy a természetfölött i kegyelem nem 
más mint istenileg belénk helyezett hivő gondolat 
s törekvés. Azonkivül a Szentirásban s a szent 
atyákban annyi hely kinálkozik, melyek látszólag 
ugyanezt mondják, hogy e meghatározás a leg-
nagyobb általánosságban is teljesen megnyugta-
tónak látszik. „Sine fide impossibile est piacere 

Jungmann Bernát a „Tractatus de Gratia"*ban e 
kérdést az érdemnél tárgyalja s igy az ő felfogásának 
kissé más a színezete. Ugyanis behatóan a motívum fidei-
vel mint a természetfölöttiség egyik elemével csak a me-
ritum de condigno nál szól, míg a meritum de congruo-
nál már nem domborítja ki annyira. De az egész felfogás 
arra mutat, hogy ő nélkülözhetetlennek tar t ja a motívum 
fideit — tekintet nélkül az érdem minőségére — minden 
egyes természetfölötti tényben. A bevezetésben bevallja, 
hogy ő Suarezt követi, de elismeri, hogy az ellenkező 
vélemény is „gravium theologorum." (250—255. old.) 

Deo." (Zsid. 11, 6.) „Justus ex fide vivit." (Róm. 
1, 17.) „Fides est humanae salutis initium, funda-
mentum et radix omnis justificationis." (Trid. sess. 
6. cap. 8.) 

Az is hatalmas vonzóerejét képezi ennek a 
véleménynek, hogy ba lemondunk a formaszerű 
tárgyból vet t különbségről, a szoros értelemben 
vet t természetfölötti kegyelemre nézve nem ma-
rad semmi támaszunk, melyen lábunkat megvet-
hetnénk, hogy határvonalat huzzunk közte és a 
szoros értelemben vet t természetkívüli között. 
Tehát a rendszer világossága, továbbá az a böl-
cseleti elv, hogy a cselekedetek fajilag a tárgyak 
szerint csoportosulnak (actus specificantur ab 
objecto), a Szentírásnak egyes kiemelkedő helyei 
s a t r ident i zsinat elve mintegy arra látszanak 
utalni, hogy nemcsak nagyban és egészben, tehát 
kivételt megtűrő általánossággal állítsuk föl az 
elvet, hogy a természetfölötti cselekedeteket s 
igy a szándékot is oly megismerés előzi meg, 
melyet a hit informál, hanem a motívum fideit 
mint valami elengedhetetlen föltételét s charak-
ter is t ikonjá t állítsuk oda a cselekedetek termé-
szetfölöttiségének, 

22. M i n d a z o n á l t a l nem megvetendő nehézségek 
gördülnek ezen tétel elé, a mennyiben kimutat-
hatók egyes cselekedetek, a melyek természet-
fölöttisége vita fölött áll, de a melyeknél motí-
vum fideiről szó sincs. 

Kárhoztatva vannak u. i. e tételek: Fides 
est prima gratia et fons omnium aliarum. Nul-
láé dantur gratiae nisi per fidem. Extra Eccliam 
nulla conceditur gratia.2) Pagani, Judaei, haere-
tici nullum omnino accipiunt a Jesu Christo 
influxum ; ideoque hinc recte inferes, in illis 
esse voluntatem nudam et inermem sine omni 
gratia sufficienti.3) Vannak tehát kegyelmek, 
melyek a tényleges hi tet megelőzik. Bizonyos, 
hogy e kegyelmek nem mind szoros értelemben 
véve természetfölöttiek, ezt csak Ripalda állítja 
(disp. 20). De az is bizonyos, hogy a hitet meg-
előző kegyelmek n e m egytől-egyig merőben t e r -
mészetkivüliek. Isten a természetkivüli kegyel-
mek után a természetfölötti kegyelmek adásához 
kezd, még mielőtt a hitet, helyesebben a hitnek 
formaszerű tényét megadná a hitetlennek. 

Mert merészség volna azt állítani, hogy a 

2) Prop. 26, 27, 29. Quesnell. 
?) Prop. 5. damn, ab Alexand. VIII. 1690. 
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semipelagiánok s sz. Ágoston között a vita csak j 
arról folyt, szükséges e praeternatural is segitség 
a hitnek kezdeteihez (initium et inchoationes 
fidei). Sz. Ágoston s vele az Egyház a kegyelem-
nek nem erkölcsi, de physikai szükségességét 
vi ta t ták a hit kezdeteihez, ők a kegyelmet e 
pontokon elengedhetetlen föltételnek hirdették, 
a mi magában véve is bizonyítja, hogy szoros 
értelemben vett természetfölött i kegyelemről 
beszéltek, mer t a természetkivüli kegyelem min-
dig csak erkölcsileg kivánatos. „Habet fides suam 
auroram, quae earn per multos quandoque annos 
mire praecedit, u t pa te t ex biographiis eorum, 
qui suam ad fidem catholicam conversionem no-
bis enarrarunt . Censemus igitur gratiam superna-
turalem conferri, quoties infidelis excitatur ad 
cogitandum de sua salute, ad orandum Deum, 
ut ipsum doceat viam veritatis et salutis, etiamsi 
nihil adhuc audierit de Evangelio ; illis enim 
cogitationibus, desideriis, salutis fideique initium 
aliquod saltern remotum contineri videtur." 4) 

Ezek a hi te t előkószitő cselekedetek tehát 
természetfölöttiek, de formaszerű hit m6g nem in-
formálja őket ; tárgyilagosan tehá t még az ob-
jectum formale tekintetében is egybeesnek egyéb 
természetes cselekedetekkel; más szóval termé-
szetfölöttiségük csak a kegyelemből, e principio 
van, in termino pedig természetesek. E cseleke-
detek előtt mindenesetre van Istentől belénk 
helyezett gondolat, de ezen a gondolaton még a 
hit el nem ömlik. Hurter azért nem is foglalja 
be az actualis kegyelem meghatározásába a hitet 
mint lényegest, sőt ellenkezőleg elég világosan 
kidomborítja a hi tnek esetleges h iányá t : „Actus 
ethice bonus actibus salutaribus re distingui ma-
nifestum est. Dist inguuntur enim lumine prae-
fulgente, cum illi eliciantur secundum rationis 
lumen, hi vero praeeunte lumine fidei vel saltem 
supernae illustrationis." 5) 

De a mondott tények, az u. n. initia fidei, 
még nem merítik ki azon tények sorozatát, a 
melyek kétségbevonhatatlanul természetfölöttiek 
s a melyeknél a motívum fidei egyátalán ki nem 
mutatható, sőt nem is képzelhető. E tények 
sorozatában a legelőbbkelő helyet foglalja el 
maga a természetfölötti hit. Azon elméletek közül 
u. i. melyeket a természetfölötti hitnek elemzé-
sére nézve fölállítottak, egyedül Suarezó az, mely 

4) Hurter. Compendium Theol. Dogm. III. 79. punct. 
5) Hurter. I. m. III. 26. puoct. 

a hit természetfölött i voltához motívum fideit 
kiván, azt t. i., hogy a természetfölöt t i hi tnek 
tényében magát a formaszerű tárgyat , Istennek 
tekintélyét is a hit világában kell szemlélnünk. 
A többi elméletek erről hallani sem akarnak s 
Suarezt circulus vitiosussal vádolják.6) Lugo 
elmélete a hitelemzéséről erről tehát nem is 
szól. Suarez elméletének ujabban Mazella bíboros 
volt híve, de a „De vir tut ibus infusis" szóló 
munkájának 3. kiadásában föladta Suareznak 
azt a véleményét, hogy a természetfölött i hi t 
tényéhez mot ívum fidei kell; nem áll ugyan 
határozot tan Lugo elméletéhez, de abban a 
pontban, mely bennünket most érdekel, velünk 
egy véleményen van. Hurter Suareznek elméletét 
elveti.7) Billot S. J. jelenleg a Gregorián-
egyetemnek dogmatikai t anára Rómában, noha 
szintén eltér Lugótól, Suareznak a motívum 
fideiről szóló t aná t szintén elveti a hit elem-
zésében.8) „Quamvis firmior sít assensus fidei 
divinae quam humanae, hoc tamen provenit ex 
majore auctor i ta te Dei, cui ni t imur, quam 
hominis; ceterum quoad modum sistendi in au-
ctori tate dicentis, eodem modo se habet intelle-
ctus in utraque fide, u t constat experientia, nec 
aliud a nobis exigunt Scripturae et Patres, nisi 
ut credamus propter test imonium Dei, sicut so-
lemus credere propter hominis testimonium, 
addita solum majori firmitate assensus, prout 
exigit major auctori tas loquentis." 9) 

S ezzel meg van törve az akadály, mely annak 
! a véleménynek, hogy a szorosan természetfölött i 

tényhez nem kell motívum fidei, út jában állott. 
Mert ha többféle tény, sőt oly kiemelkedő fon-
tosságú is, minő maga a természetfölött i hit, 

! szoros értelemben természetfölött i lehet a nélkül, 
hogy benne a motívum fidei érvényesülne, nem 
tudjuk belátni, miért ne lehetnének más erkölcsi 
tények is, melyek esetleg a hit s a megigazulás 
után létesülnek, természetfölött iek a nélkül, 
hogy bennök a motívum fidei érvényesülne. 

(Folytatjuk.) 

6) Hurter. Compend. Theol. Dogm. I. 462. p. — 
Gutberiet Lehrbuch der Apologetik. 1888. I. 299. old. 

7) Compend. Theol. Dogm. I. 484. p. jegyzet. 
8) Billot S. J . Tractatus de Ecclia Christi. Romae 

1898. I. 43. 1. 
9) De Lugo. De Fide. 1, sect. 7, n. 117. 
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A pécsegyházmegyei i>aj)i nyugdij-iigy 
reformálása tárgyában 1898. nov. 22-én tartott 

egyházmegyei értekezlet 
Jegyzőkönyve. 

(Vége.) 

A p é c s e g y h á z m e g y e i papi nyugdíj intézet alapszabályai : 

1. Az egyházmegyei papi nyugdíjintézetnél, az állandó 
szolgálati képtelenség eseteire szóló 16 nyugdíjas hely 
mellett, az ideiglenes szolgálati képtelenség folytán a nem 
javadalmas papság köréből ellátást igénylők számára négy 
sagélydijas bely szerveztetik. 

2. Az évi nyugdij összege a szolgálati évek számá-
hoz arányosított fokozat szerint ekként állapittatik m e g : 

a) A szolgálati évek első tizedében 1200 korona, 
minden következő évtizedben 100 koronával nagyobb, a 
40. szolgálati éven túl minden 5 évben 100 koronával 
több ; 1800 koronánál magasabbra azonban nem emel-
kedhetik. 

b) A fokozatos nyugdijösszegek nagyságának meg-
határozásánál csakis a már bevégzett szolgálati évek jön-
nek tekintetbe. 

c) A más egyházmegyéből és szerzetes rendből az 
egyházmegye kötelékébe felvett áldozárok szolgálati évei 
az egyházmegyébe történt felvételök napjától számít-
tatnak. 

d) Az egyházmegye szolgálatán kívül töl töt t évek 
— a betegség esetét kivéve — a nyugdijfokozat megálla-
pításánál nem jönnek számításba, de ezen időtar tamra a 
nyugdíj járulék kötelezettsége is szünetel ; érintetlenül ma-
radván mégis az e részben érdekelteknek eddigien szer-
zett jogai. 

e) A segélydíjas helyek évi javadalmazása különbség 
nélkül 800 koronában állapittatik meg. 

3. A nyugdijasok és segélydijasok javadalmazására 
szükséges pénzösszeg fedezetét képezik az aggpapi pénz-
tárnak és az aggpapi segédpénztárnak évi összesített ka-
mi thozama, valamint a plébániai javadalmak, illetve az 
egyházmegyei papság évi nyugdíj járulékai ; a netáni hiány 
az egyházmegyei pénztárból pótoltatván. 

A 16-os számon felül való rendkívüli nyugdíjaztatás 
folytán előállható szükséglet fedezete külön ideiglenes 
pótkivetés utján eszközöltetik. 

A megyés püspök és káptalan évi nyugdíjadományai, 
kegyes jótevők önkéntes adományai és hagyományai, a 
nyugdíjpénztár évi feleslege a nyugdí j -a lap javára tőké-
sitendők. 

4. A nyugdíjas nyugdíjának élvezetébe csak a nyug-
díjaztatását követő év január hó elsejével lép. 

A segelydíjak élvezetének kezdetét és tar tamát a 
megyés püspök határozza meg. 

5. A nyugdíjintézet javára évi járulék czimén : 
a) A plébánosok, curatusok, állandóan alkalmazott 

plebánoshelyettesek (administratorok) a magyar területen 
plébániai javadalmaiknak a hitelesített congrua-összeirás 
á l ta l megállapított évi tiszta jövedelmei után, a slavon 
területen pedig az 1890 i javadalmi összeírás által meg-
állapított , illetve annyiszor 200 koronával megtoldott 

tiszta jövedelmei után, mint a hány szervezett káplán-
állomás az illető plébániában ta lá l ta t ik; 

b) a káplánok 800 korona után ; 
c) a vicariusok, egyéb egyházi hivatalokban alkalma-

zott nem javadalmas papok természetbeni élvezményeik-
nek (a lakást nem számícva) megfelelő pénzérték és ren-
des évi fizetésök összege után l°/o"°t fizetnek: 

d) Ideiglenesen, átmenetileg alkalmazott administra-
torok administratorságuk idejére a javadalomra eső járu-
lékot, káplánsági idejökre a kápláni illetéket fizetik. 

e) A plébános és vicariusa az illető javadalomra 
kirótt nyugdíj járulékot közösen és a köztök megoszló 
jövedelem arányában viselik. 

f) Az ujmisés áldozárokra nézve a nyugdíj járulékok 
fizetésének kötelezettsége a pappá szenteltetési évet kö-
vető év január hó 1-vel veszi kezdetét. 

6. A jelen szabályzat kiegészítő részeként alább 
közölt „ K i m u t a t á s i b a n kitüntetett járulékokat kötelesek 
a lelkészkedő papok, fele részben a tavaszi, fele részben 
az őszi koronán a kerületi esperesnek az egyházmegyei 
hatósághoz leendő beszállítás végett elmulaszthatatlanul 
kézbesíteni ; az egyéb egyházi hivatalokban alkalmazottak 
pedig félévi részletekben közvetetlenül a pécsegyházme-
gyei alapítványi hivatalnál befizetni. 

7. A nyugdí jba lépni óhaj tó ez iránti kérvényét 
azon egyházkerületnek, melyhez tartozik, legutoljára tar-
tozott, avagy amelynek területén tartózkodik, írásbeli aján 
latával támogatva az egyházmegyei hatóságnál nyúj t ja be. 

8. A nyugdíj elnyerésére a nyugdíjazandó vizsgála-
tával egyházhatóságilag megbízandó orvosnak abbeli bizo-
nyítványán kivül, mely az illetőnek szolgálatra állandó 
képtelenségét igazolja, megkívántatik az ös9zes egyház-
megyei papság többségének hozzájárulása, ami iránt a 
lelkészkedő papság egyházkerületenkint, a pécsközponti 
nem lelkészkedő papság pedig seniorjának elnöklete alatt 
ta r to t t gyűléséből nyilatkozik, de nem előbb, mig erre 
egyházhatóságilag felszólítva nem lettek. 

Ezek alapján és a káptalan véleményének meghall-
gatása után a nyugdíj iránt való kérelem érdemére nézve 
az egyházmegyei hatóság dönt. 

9. A segélydíjas helyekre való felvétel, illetve az ezek-
ről való elbocsátás az ideiglenes szolgálati képtelenség, 
illetve annak megszűnése alapján kizárólag a megyés 
püspök rendelkezése alá tartozik. 

10. Jelen nyugdíj9zabályzat 2. a) alatti rendelkezése 
a fokozatos nyugdí ja t illetőleg a nyugdíjintézetnek raár 
meglevő tagjaira is kiterjesztetik. 

11. Az egyházmegyei papi nyugdíjintézet alapjaira 
vonatkozó évi számadások kivonata az egyházmegyei kör-
levelekben évről-évre közzététetik. 

12. Jelen nyugdíjszabályzat hatálya 1899. évi január 
hó 1-vel veszi kezdetét. 

13. Ezen szabályzat által az 1890. évi május hó 
22-én 1559. sz. a. közrebocsátott egyházhatósági intéz-
vény hatályon kivül helyeztetik. 
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EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 

Budapest, ápril. 15. A „pesti" zsidóság jótékony-
ságáról. — 

Egy estilapban egy „keresztény ember", olvasván a 
pesti izraelita hitközség évi jelentését s abban különösen 
a zsidó kórházakról és árvaházakról s egyéb jótékony 
intézetekről szóló statisztikát, — extasisba esett és 
hymnuszt zengett a zsidó jótékonyság dicsőségére. 

És csakugyan, a zsidó jótékonyság statisztikája 
nagyon érdekes, és igazán érdemes, nem ugyan dicshim-
nuszokra, hanem egy kis keresztény — gondolkozásra és 
kritikára. 

Az illető estilap keresztény embere a fővárosi zsidó 
kórházak működéséről ezt irja : 

„A zsidókórházban ezerhétszázkilenczvenkét beteg 
feküdt, közöttük háromszázharminczkét keresztény és tizen-
hatezerötszázkilenczven bejáró beteg között volt kilencz-
ezemyolczszázkilenczvenhat keresztény. Az ágyban ápoltak-
nak tehát hatodrésze, a bejáróknak több mint a fele nem 
volt zsidó. Mi következik ebből? Először is az, hogy a 
beteg ember gyógyulást keres ott, a hol talál s a keresz-
tény lakosság teljes bizalommal viseltetik a zsidókór-
házakhoz és orvosokhoz. Nem ok nélkül, mert szives 
fölvételt és gondos ápolást talál, ha ez nem volna, a nép 
nem fordalna oda. 

Es mit szóljak a Bródy-féle gyermekkórházról, a 
hol a mult évben nyolczszáztizenkilencz ágyban fekvő 
beteg közül éppen fele volt keresztény szülők gyermeke s 
a mi még nevezetesebb, hogy az ingyen ápolt hatszáz-
negyvenegy betegből háromszázötven volt keresztény, tehát 
jóval több, mint a fele. Ha pedig a beteg gyermekeket 
tekintjük, a kiket szüleik karon vittek be a rendelő órákra 
s a kiknek száma hétezernyolczszázharminczöt, ezek közül 
ötezerháromszázötven volt keresztény. Egyszerűen azért, 
mert a szegénysorsu alsóbb osztályok statisztikailag túl-
nyomó számban keresztények s ezek keresik föl a kór-
házakat, azonban a zsidókórházak nagy látogatottsága a 
nem zsidók részéről kétségtelen bizonysága a jó bánás-
módnak és az egyenlőségnek a betegek fölvételében és 
gyógyításában." 

Eszünk ágában sincs kétségbevonni ez adatok hite-
lességét. Hanem mi azokból, az illető estilap „keresztény 
emberé"-nek következtetésén kivül, még egy másik követ-
keztetést is tudunk és kénytelenek vagyunk levonni. 
Kétségtelen dolog, hogy a zsidó is ember, és a keresztény 
vallás emberszerető hatása alatt a zsidóban is erőt vesz 
a zsidó fölött az emberi szívnek isteni ösztöne, mely fele-
baráti szeretetre ösztönöz mindenkit. Elismerjük tehát, 
hogy a betegápolás terén nyújtott segélye által a zsidóság 
jelentékeny testi jótékonyságot gyakorol a főváros keresz-
tény népével szemben. Ámde kérdés, vájjon ez a zsidó testi 
jótékonyság nincs-e valamelyes, talán nem éppen épületes 
lelki befolyással a keresztény nép hitéletére ? Nem nyilt 
propagandára gondolok, ezt kizártnak kell tartani, mert 
máskülönben már zaj keletkezett volna a társadalomban. 
Csak arra utalok, nem jár-e a zsidó jótékonyság a ke-
resztény nép hitéletére nézve a hitközönyösség terjeszté-
sével? S nem volna-e jobb a főváros keresztény népére 

nézve, ha a zsidó szellem légköre helyett, a maga ke-
resztény vallásának légkörében nyerne bajaiban kórházi 
ápolást és gondozást ? A zsidóság oly bőségesen gondos-
kodik betegjeiről, hogy óriás fölösleg marad és ez a 
keresztény népnek jut testi ápolására. Miért nem gondos-
kodik a keresztény társadalom is a maga beteg tagjairól 
megfelelő arányokban ? Miért szorul a keresztény nép 
zsidókórházakra ? 

A zsidó jótékonyság érmének van azonban egy 
másik oldala, a melyen a zsidóság, a mit a beteg keresz-
tény nép testi ápolására fordított, úgyszólván kamatostól 
százszorosan visszakapja, és ez az ifjúság nevelésének és 
tanitásának a tere. Ezen a téren elmondhatni, hogy a 
zsidóságot a keresztény társadalom neveli — intelligen-
cziává, az értelmességnek arra a fokára, a melyről annyira 
dominál. 

A jótékonyság érmének ez a keresztény oldala az illető 
esti lap „keresztény emberé"-nek figyelmét sem kerülhette 
el és ő azt a következőleg adja elő: 

„Most fordítsuk meg a dolgot s ugyanannak a jelen-
tésnek a nyomán vessünk egy pillantást arra a jótéte-
ményre, a mit a zsidók négyötöd részben keresztény vá-
rosunkban s annak nagyobbrészt felekezeti iskoláiban él-
veznek. Ugyanis a zsidó felekezeti iskolákban összesen 
ezerkétszáznegyvenöt fiú és leány nyer oktatást. Ellenben 
tizenegyezerhétszázhusz zsidó gyermek járt a községi vagy 
keresztény felekezeti elemi iskolákba, kétezernyolczszáz-
negyvenkettő hasonló polgári iskolákba és négyesemyolcz-
száznegyvenegy a keresztény középiskolákba. Összesen tehát 
tizenkilenezezernégyszázhárom zsidó gyermek járt nemzsidó 
iskolába, Budapesten." (Hát az egyetem!) 

Tehát a jótékonyság terén a keresztény plus óriási-
lag nagyobb, mert szellemi téren érvényesül, holott a 
zsidók fölöslegükből csak testi jótékonyságot gyakorolnak. 

Volna még egy kérdés. 
A zsidó „Zion"-egyesület mi czélból toborz a fővá-

rosban és környékén a keresztény nép köréből tagokat? 
Hogy lehet keresztény ember zsidó egyesületnek tagja? 
Nem fog e ez, ha nem is zsidó országra, de vallásilag 
bábeli állapotokra vezetni Magyarországban? ?? 

Budapest, ápril. 14. Vallási dolgok a képviselőház-
ban. — 

Kettőt emelünk ki ezek közül jelenleg: a budapesti 
kir. magyar tudomány egyetemre vonatkozót és azt, mely 
a vasár- és ünnepnapok megszentelését akarja érvényre 
emelni. 

Az előbbit Mócsy képviselő f. hó 10-én emelte a 
képviselőházban napirendre. Az egyetem tételénél az 
egyetemi alap katholikus jellege mellett foglalt állást, 
annak az állami költségvetésben foglaltságából von-
ható s kath. jellegét veszélyezhető szokásos következteté-
sek ellen. 

Wlassics minister világosan jelezte álláspontját az 
egyetemi alapok katholikus jellegével szemben. Nyilat-
kozata szórói-szóra ez volt: 

„Mócsy képviselő urnák beszédére egy nyilatkozatot 
feltétlenül kell tennem, már akkor, rögtön fel kellelt 
volna szólalnom. 0 óvást tett ugyanis az egyetem tételé-



2 4t 
RELIGIO. 

nél annak katholikus jellege tekintetében. Én ezt az 
óvást tudomásul veszem, de tudomásul kérem venni a 
következő kijelentésemet : ennek a tételnek a költség-
vetésbe való beillesztése nem prejudiced az egyetemi ala-
pok jogi természetének, de viszont annak sem, hogy az 
1848-iki törvény a vallás- és közoktatásügyi minister 
hatósága alá rendelte az egyetemet; tehát én is a magam 
részéről fentartom e tekintetben szokásos óvásomat." 
(Helyeslés.) 

Az egyetemre vonatkozó 48-iki törvénynek betűjével 
és tartalmával már többször foglalkoztunk itt ebben a 
lapban. Abban a törvényben csak az van mondva, hogy az 
egyetem főigazgatósága, mely addig legfőbb hatóság volt 
az egyetem fölött, megszüntettetik, és az intézet közve-
tetlenül a vallás- és közoktatásügyi minister hatósága alá 
rendeltetik. A 48-iki törvényben csak ennyi foglaltatik. 
Se több, se kevesebb. A mit időfolytán, kezdve már 48 ban, 
belemagyaráztak, az nem egyéb mint az egyház ellensé-
geinek, első sorban a 48-iki törvények fősugalmazójának 
Kossuth Lajosnak az intentiója, a szándéka, — hogy a 
budapesti egyetemnek 48-ig kétségbe nem vont katholikus 
jellege megszűnjön, vagyis hogy az, államosítás czimén, a 
kath. egyház jogos tulajdonainak sorából kivétessék s a 
protestantizmus terjeszkedésének szabad terévé tétessék. 
Az ily szándékról pedig, kivált ha még az jogtalan is, a 
jogtudósok nagyon jól tudják azt az elvet, a mely sze-
rint „intentio legislatoris non cadit sub praecepto." 

Az alapok katholikusok, de maga az egyetem nem 
katholikus. Ez a divatos, a felületes, de uralkodó felfogás. 
Ennek hódol a minister nyilatkozata is, holott a 48 iki 
törvény, hogy még egyszer ismételjük a dolgot, sehol sem 
mondja, hogy az egyetem állam osíttatik, csakis a királyilag 
kinevezett főigazgató helyett a közoktatásügyi ministert 
teszi meg az egyetem legfőbb hatóságává. 48 ban, a 
törvény értelmében, csak csere történt a főhatóságban, t. i. 
a királyi egyetem főigazgatóság helyébe a királyi minis-
terium lépett. A jellegváltoztatás szóval sincs említve. 
.Strictae intérpretationis levén az ilyen törvény, annak ér-
telmét arra kell szorítani, ami világosan benne foglal-
tatik. Nehéz az áramlat ellen küzdeni ; ámde az igazság 
szikla, melyen minden áramlat megtörik. 

A vasár- és ünnepnapi munkaszünet ügyét Molnár 
képviselő hozta szóba f. hó 12-én, a következő fejte-
getéssel : 

A Szegedi Napló-nak husvétvasárnapi számában egy 
czikk jelent meg, a melynek csak egy részét olvasom 
fel : (Olvassa.) , 4 városi hivatalnokok vasárnapja. Szeged 
sz. kir. város szervezeti szabályrendeletének 240. §. 7. 
pontja szerint a hivatalos órák délelőtt 8 — 12 óráig tarta-
nak ; ugyanazon szakasz 17. pontja szerint a 7. pont ellen 
cselekvők az 1886. évi XXIII t.-cz. 1. §. a) pontja alá 
sorozandó és fegyelmi uton megtorlandó vétség elkövetői 
gyanánt tekintetnek s a hivatkozott törvény itézkedései 
alá esnek. 

Ezek szerint az a városi tisztviselő, aki húsvét 
vasárnapján istentiszteletet hallgat, fegyelmi vétséget 
követ el. 

Önök mosolyogni fognak erre, mondván, hogy ezen 
rendelkezést nem kell ennyire komolyan felfogni. 

Tévedni méltóztatik, ismételten volt szerencsém 
elégedetlen magyarok dörmögését, sőt fenyegetését hallani, 
akik véletlenül nagy ünnepen délelőtt 11 órakor nem 
találták hivatalba azt a tisztviselőt, akivel dolguk volt. 
Ez bizony komoly dolog, különben nem vette volca a 
törvényhatóság első fóruma Írásban és nem erősítette 
volna szabályrendeletté a felső bíróság. 

Az ez évi szent husvétvasárnapján, midőn az egész 
keresztény világ Megváltójának dicsőítésére siet, Szeged, 
sz. kir. város hivatalnokainak nincs törvényes joguk arra, 
hogy csatlakozzanak hozzájuk abban az időben, midőn a 
vallásuk szabályai szerint ezt tenniök kellene, sőt egyenes 
fegyelmi vétséget követnek el, ha megtenni merészlik." 

Ezen czikket küldte meg nekem ezen állami hiva-
talnok és a következő kérést intézte hozzám : (olvassa.) 
A czikk a városi hivatalnokokról szól ugyan csak, de 
tekintettel arra, hogy az állami tisztviselők mindnyájan, 
kivétel nélkül, vásár- és ünnepnapokon délelőtt ép ugy 
kénytelen robotolni, n rn t akármelyik hétköznapokon a 
czikkben foglaltak az állam szolgáira nézve ií állanak. 

A pénzügyi tisztviselők vasár- és ünnepnapon 8 — 
12-ig, a posta és távirdában délelőtt 9—11-ig az igazság-
ügyiek pedig vagy 8 —11-ig, vagy 9 —12-ig (t. i. 3 órát) 
kötelesek a hivatalban tölteni; istenitiszteletre tehát soha 
sem mehetnek, vagy ha csendes misére el is járhatnak, 
prédikácziót nem hallgathatnak. Pedig az állami tisztviselő 

j közt is van még (fájdalom, hogy igy van) olyan elem i®, 
mely vallására tart, mely nem lett atheistává; ez a rész 
tehát sajnosan kell, hogy nélkülözze a vallás gyakorlatá-
ban való szabadságot. 

Tekintettel arra, hogy az állami igaszágszolgáltatás 
stb. összes ágaiban a vasár- és ünnepnap a terminusoknál 
nem számit, ezek helyett tehát mindig a legközelebbi hét-
köznap veendő, a beadványok ennélfogva a vasárnap meg-
szentelése miatt el nem késhetnek a terminusról ; tekin-
tettel arra, hogy a vasárnap megszeutelése a törvényben 
imperative ki van mondva s igy az ezzel ellentétes intéz-
kedés meg nem állhat; tekintettel arra, hogy a vasárnapi 
nem hivataloskodás miatt a nagyközönségre hátrány nem 
származik; de tekintve végre, hogy a vasárnapi munka 
minden keresztény embernél csak olyan kelletlen valami 
s ezért sokat ugy sem ér, az állam tehát nem igen nyer 
vele : idején volna, ha a kormány a vasárnapi munka-
szünetet az egész napra kiterjedőleg minden vonalon be-
hozná. (Elénk helyeslés balfelől.) 

Mert utóvégre is a tisztviselő még annyi jogot se 
élvezzen, mint az a béres, akinek a gazda oda adja az 
egész vasárnapot ? Vagy ne legyen külömb annál az iga-
vonó állatnál, mely ha egész héten huzza a terhet, vasár-
nap legalább pihen? Vagy azt akarja az állam, hogy 
még egy emberöltő múlva az állami t sztviselő már csak 
egy vallásnélküli eleven dolgozó masina legyen? A jelek 
szerint oda lyukadunk ki maholnap. 

Hogyan nevelhet állami tisztviselső a gyermekeiből 
jó keresztényeket, ha azt látják, hogy az apjuk soha sem 
jár a templomba, a vallási gyakorlatokon sohasem ve-z 
részt, a szentségekben nem részesül stb ? És mivé lesz az 
ilyen keresztény tisztviselő lelkülete, ha a szolgálatban ügy-
buzgó ugyan, de a vallásiakban közönyösnek kell lennie? 
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Vájjon a sok sikkasztás, hivatali bűntett stb. nem 
függ e részben össze ezzel ? 

T. Ház ! Ezen állami tisztviselőnek ezen kérelmét 
óhajtottam az igen t. igazságügyminister ur szives figyel-
mébe ajánlani és az én kérésemet is hozzácsatolom, 
kegyeskedjék ő is és a többi minister ur is, kezdve a 
ininisterelnök úrtól, főleg mint belügyministertől, egészen 
az utolsó minister úrig, egyik tagtársuknak : Hegedűs 
minister urnák azon bölcs és igazán humánus intézményét 
létesíteni, melynél fogva a hivatalnokoknak az egész 
vasárnapot ajándékozta, ugy hogy sem délelőtt, sem dél-
után nekik hivatalt tartaniok ne kelljen. (Helyeslés bal-
felől.) 

Nagyvárad. A katholikus legényegylet a bibor-
noknál. — 

Mult vasárnap 11 órakor gyűlt egybe a katholikus 
legényegylet elöljárósága és tisztikara, hogy fővédnökük, 
ki oly bőkezűen mutatta ki az egylet iránti szeretetét, 
tisztelegjen és bemutassa magát. 

Az elöljáróságot dr Vucskics Gyula elnök és 
Kugler Albert alelnök, a tisztikart Tál f f y Béla igazgató 
vezette. 

Részt vettek a küldöttségben Széles Lajos pénztárnok, 
Szolnok Jenő titkár, Tóth István könyvtárnok, Hajnal 
Gyula dékán, Petrétay főrendező és Mokos Sándor, mint 
aki a legényegylet szervezésénél igazi jobbkeze volt a két 
elnöknek. 

A belépémél dr Vucskics Gyula elnök következő 
beszéddel fordult a bibornok püspökhöz : 

Főmagasságu és főtisztelendő 
bibornok-püspök ur ! 

Kegyes urunk és atyánk! 
Kegyelmes fővédnökünk ! 

A főmagasságod védnöksége alatt álló, a főmagas-
ságod fejedelmi bőkezűségével és hathatós támogatásával 
szerencsésen megalakult Nagyváradi Katholikus Legény-
egylet első elöljárósága és tisztikara áll Főmagasságod 
előtt és boldognak érzi magát, hogy eminentiád eddigi 
kegyes jóságáért hálás szivvel köszönetet mondhat. 

Eminentiád ismételten ékesenszóló ajkakkal va'lotta 
és áldozatkész tettekkel bőségesen bebizonyította, hogy 
az iparos osztály, különösen az iparos ifjúság iránt atyai 
jóindulattal viseltetik, annak nemes irányú törekvéseit 
méltányolja. 

Ez az egylet eminentiád által berendezett helyisé-
geibe gyűjti a keresztény iparos ifjúságot, hogy annak a 
család helyett és mellett otthont nyújtson, hogy a jó 
erkölcs, a hazafiság és a tudomány fegyvereivel ellássa a 
nagy küzdelemre, melyet az életben vivnia kell, hogy 
annak erkölcsi és anyagi érdekeit védje, istápolja. 

A »Nagyváradi Katholikus Legényegylet," mely 
most indult el nehéz útjára, Isten és Szt-József oltalmá-
ban bizva, reményli, hogy eminencziád magas védnöksége 
és hathatós pártfogása alatt kitartó munka árán eléri 
czélját — ezzel hozzájárul a magyar haza és társadalom 
jólétének előmozdításához, felvirágoztatásához. S midőn e 
munkára egyletünk elöljárósága és tisztikara, Eminencziád 

áldását kéri: van szerencsénk bemutatni egyletünk első 
rendes közgyűlésének jegyzőkönyvét s kérjük a választásra 
eminencziád megerősítését, kérjük további kegyes jó-
indulatát. 

Isten éltesse eminencziádat egyletünk kegyes atyját 
és védnökét ! 

Schlauch Lőrincz dr bibornok körülbelül a követke-
zőket mondotta: 

Nincsen szomorúbb kép, mint ha egy iparos ifjút a 
züllés utján kell látni. Egy ifjút, ki hivatva van, hogy 
hazánk tisztes polgárságának tagja legyen, megfeledkezve 
látni pályájával járó kötelességéről és menni azon az 
uton, melyen sem az egyház sem a hazának többé 
hasznos tagja nem lesz, de terhe a társadalomnak, terhe 
önmagának. 

Mindenki előtt szomorú az ilyen kép, kétszeresen 
mielőttünk, kik nem csak természeti hajlamnál fogva 
esetlegesen, hanem más hivatásunkból kifolyólag is sze-
retjük önöket. 

A kath. legényegyletet ismerem és olyannak tartom, 
olykor a sokszor messze elhagyott otthon helyett atyát 
és barátot kap az ifjú az elüljárók és tanárban. Szellemi 
továbbképzés és nemes szórakozás vár az ifjúra ez egy-
letben legjobb két eszköz arra, hogy amit jó szüléiktől 
nemeset és szépet tanultak, azt megőrizzék és rossz tár-
saság el ne ronthassa. 

Kérem a jó Istent, hogy amilyen buzgalommal mű-
ködtek elöljáróik az egylet létesítésén, ugyan olyan bő 
áldását adja jó törekvésükre az Ur. 

En amint eddig is, ugy fogom továbbra is szerete-
tembe tartani önöket s e szeretetemet éreztetni mindenkor. 

A küldöttségre mély, igaz benyomást tettek e fenkölt 
szavak s örök emléke lesz az a megjelenteknek, mikor a 
bibornok kezeit nyújtva mindenik mejelentnek, szívélyesen 
beszélgetett minden egyessel. 

Ilyen szeretetet tudjon az egylet gerjeszteni min-
denütt maga iránt, akkor biztosítva van a legmesszebb 
menő czél is rövid idő elatt. 

A küldöttség a bibornok püspök palotájából a leg-
jólesőbb érzéssel ment át Vinkler József v. püspök másik 
nagy jótevőjéhez, háláját kifejezni, ki szintén legszíveseb-
ben fogadta a küldöttséget. 

Most az egyleten van a sor, hogy az előlegesen is 
tapasztalt bizalmat és szeretetet működése által állandó-
sítsa és kiérdemelje. 

VEGYESEK. 
= Negyedszázados püspök. Diszes ünnepet tartott 

vasárnap Temesvárott a csanádi egyházmegye papsága. 
Németh József fölszentelt püspöknek, temesvári püspöki 
helynöknek huszonötéves jubileumát ünnepelte. A nagy-
érdemű főpap, aki a szabadságharczban, mint tizenhét 
éves novicius, hat kispap társával beállott honvéd-tüzér-
nek és tizenöt csatát küzdött végig, 1854. augusztusában 
tartotta Szeged alsóvároson első miséjét. Majd a csanád-
egyházmegyei aulába került, Hidegkuton, utóbb Német-
Bogsánon lelkészkedett, 1857-ben a temesvári papnevelő-
intézet igazgatója, majd gyors egymásutánban káptalani 
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jegyző, egyházmegyei ügyész, szentszéki védnök, kanonok 
lett. 1874'ben pedig izanrapolosi fölszentelt püspök és 
püspöki helynök. Püspökké Haynald Lajos kalocsai érsek 
szentelte föl 1874. április 19 én. A jubileum alkalmából 
vasárnap délelőtt megjelent nála a csanádi egyházmegye 
papságának küldöttsége Dessewfiy Sándor v. b. t. taná-
csos, megyés püspök ur vezetése alatt és a megyés püs-
pök átnyújtotta neki az egyházmegyei klérus ajándékait: 
egy arany lánczot, keresztet és gyűrűt, valamint egy 2000 
forintról szóló, Németh püspök nevét viselő alapítvány 
takarékpénztári könyvecskéjét. Eközben Dessewfiy Sándor 
püspök ur emelkedett szellemű beszédet intézett ho?zá, 
főpásztori áldását adva reá. Az ünnepeltet könyekig meg-
hatotta az ováczió. Ad multos annos! 

— Nagylelkű adakozások. Az esztergomi főkápta-
lan három tagjáról kell e czim alatt nagy ti-ztelettel 
megemlékezni. Graeffel János apát kanonok az eszter-
gomi Szentháromság szoborra 2000 koronát, az építendő 
közkórházra 2000 koronát, dr Csernoch János apát-plebá-
nos a közkórházra 2000 koronát adtak. Venczel Antál 
kanonok és seminariumi rektor Chaignon „A pap az 
oltárnál" czimü munkájának magyar uj kiadására 400 frtot 
ajándékozott. Az uj kiadás e nagy ajándék által vált 
lehetővé. 

— Szent Adalbert, az esztergomi főegyházmegye 
védőszentjének ünnepét húsvét utáni második vasárnapon, 
folyó hó 16-án fényesen ülik meg az esztergomi főszékes-
egyházban. Az ünnepi nagymisét Boltizár József püspök, 
érs. általános helynök ur, az ünnepi szentbeszédet pedig 
dr Bobitsek Ferencz, pápai kamarás és nagymarosi plé-
bános mondja. Kersch Ferencz, a fáradhatatlan karnagy, 
e nagy ünnephez méltó újdonsággal kedveskedik, a mennyi-
ben Perosi, a világhírű zeneszerzőnek háromhangu miséjét 
adja elő férfi-karával. 

— Az aszódi katholikusok öröme. Itteni katholikus 
hivek vallásos érdekeltséggel várták az idei feltámadást. 
Híre ment ugyanis, hogy a budapesti központi oltáregye-
sület ritka szép szerelvényekkel gazdagította templomukat. 
A kik második harangszókor siettek a templomba, azok 
kiszorultak, már minden hely el volt foglalva a legvegye-
sebb városi közönséggel. Mindenki a főoltárra wzegezte 
szemét, hol az ajándéktárgyak közszemlére voltak kitéve. 
Ott láttuk a gyönyörű monstrancziát, a cziboriumot kö-
penykével, a beteglátogatási szelenczét, az ünnepi fehér 
palástot és az oltár mellett fölállított négyrudas mennye-
zetet. Mikor a közeli beharangozást üdvlövések jelezték, 
kivonult Lésica József lelkész s mielctt a szent sirhoz 
ment, az oltárhoz lépett, a honnan minden egyes tárgyat 
meleghangú szavak közölt az egybegyűlt hiveknek bemu-
tatott. Mély áhítattal szólt a keresztény szeretet eleven 
tüzéről, melyet Krisztus folytonosan éleszt a legméltósá-
gosabb Oltáriszentségben és azon buzgó lelkekben, a kik 
őt e nagy szentségben imádják. Rátért a budapesti köz-
ponti oltáregyesület ismertetésére, melynek áhitata e j 
fejedelmi ajándékokkal szegény templomunkat gazdagította. 
A lelkes beszédnek és a budapesti központi oltáregyesület 

iránt ébredt hálaérzetnek oly nagy hatása lett, hogy — 
mint biztos forrásból értesülünk — élénk mozgalom 
indult meg Aszód katholikus hölgyei között, mely fela-
datául tűzte a kicsinynek bizonyult templom megnagyobbi-
tását. Mit szándékoznak tenni a nemes czél elérésére, 
még nem .tudjuk, csak annyit jelzünk, hogy nagyban 
szervezkednek. Oh a keresztény szeretet találékony. Isten 
vezérelje a nemes hölgyeket. 

= A nagyhét istenitisztelete páratlan remek volt 
az esztergomi főszékesegyházban. A megható szertartáso-
kat oly gyönyörűen, oly impozánsan kevés helyen lát-
hatni. A nagycsütörtöki olajszentelésről elragadtatással 
nyilatkozott a jelenvolt P. Nilles, innsbrucki jezsuita atya 
és nagyhírű egyháztudós: „Bejártam m á r — úgymond — 
a félvilágot, de e szertartást ily gyönyörűen sehol sem 
láttam!" Valóban impozáns is volt főkép az egyforma 
fehér casulába öltözött 12 áldozár, a kik ave-val üdvözlik 
az újonnan szentelt olajokat. Mindnyája sorban áll, majd 
processióban megy a hófehér öltönyökben, a melyeket 
bold. Simor kardinális szerzett kedves bazilikája részére. 
Elénk emlékeztetés volt e csoport áldozár az utolsó va-
csorán jelenlevő tanítványokra. Nagypénteken az adoratio 
cru eis volt lélekemelő, midőn a papság és a növendékek 
szép rendben, kettesével mentek a keresztcsókolásra. Míg 
ezek a sanctuariumban lefolytak, addig a chorus szebbnél-
szebb szerzemények mesteri előadásával emelte az áhíta-
tot. Az összhang fönséges volt! Áhitatot lehelt minden 
ének! hangos ima gyanánt szálltak azok ég felé! Nagy-
csütörtökön a Dextera Domini, O salutaris hostia ; nagy-
pénteken Kersch zseniális composit.iója : Tristis est anima 
mea kerültek előadásra. Mig e szertartások gyászukban, a 
föltámadási ünnepély örömujjongásában volt fönséges. 
Méltó befejezésül Perosi remek Tedeumával záródott az 
istenitisztelet. A remek szerzeményt remekül adták elő. 
Midőn a szép sikerhez gratuláltak a karnagynak, moso-
lyogva mondotta: Perosi Tedenmakor annyira kitört a 
lelkesedés, "hogy nem voltam képes a tenoristáimat fé-
kezni ! Csak ugy zúgott a nagy tér a hálaadó énektől. — 
Húsvét vasárnapján zsúfolásig telt meg a nagy bazilika. 
Ez alkalommal a 76 gy. e. zenekarával együtt szerepelt 
az énekiskola. — De kevés a szó mind ennek kellő mél-
tatására! Jöjjetek és lássátok ti magatok. 

— Zarándoklat négy kegyhelyre, mint tavaly : Lour-
desbe és Paray le Monial Francziaországban, Einsideln 
Schweiczban és Wiltenbe Tirolban. Indulás: 1899. évi 
julius hó 6-án. Visszaérkezés: 1899. évi július hó 24-én. 
Utazás ta r tama: 18 nap. Útirány: Budapest. Bécs, Linz, 
Salzburg, München, L ;ndau, Zürich, Genf, Lyon, Toulouse, 
Lourdes. Vissza: Lourdes, Cette, Lyon, Genf, Zürich, 
Insbruck, Bécs, Budapest. Arak: I. oszt. 245 frt, II. oszt. 
185 forint, III. oszt. 105 forint, 9 napi teljes ellátás-
sal. Jelentkezni lehet 1899. évi június hó 15-éig Buda-
pesten:, II. ker. Dömötör Gedeon plébánosnál, hol részle-
tes programm is kapható. 

— A budapesti Pauli szent Vincze-egyesiilet 
folyó 1899. évi április hó 23-áu vasárnap délután 4 órakor 
a budapesti központi papnevelő-intézet dísztermében (IV. 
ker., Papnövelde-utcza 7. I emelet) egyleti XXXI. évéről 
rendes közgyűlését tartja. 

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

Budapest. 18£9. Nagy Sándor könyv nyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8 sz.) 
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D A L M I E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T 
1 ) I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1899. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora. .. Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qu> operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter imper-

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

Vezereszmek es lanulmányok. A szándék a természetfölötti életben. — Egyházi Tudósitás. G y ő r : Püspök és kegyúr. — 
Katholikus Autonomia. — Kath. Köztevékenység és Egyesületi Elet. — Irodalom. — Vegyesek. 

TARTALOM. 

A szándék a természetfölötti életben. 
(Folytatás.) 

23. A Szentírásnak s a tridenti zsinatnak ama 
helyei; melyek a hit szükségességét a természet-
fölötti rendben oly erősen hangsúlyozzák, köny-
nyen magyarázhatók. Az emiitett helyeken vagy 
a megigazulásról van szó, melynek szükséges 
előkészületei közül tényleg kiemelkedik az actualis 
hit, vagy a meritum de conduno-ról, melyhez 
nélkülözhetetlen a habitualis hit a megszentelő 
malaszttal. Mi ellenben most sem a megigazulás-
ról, sem a meritum de condignoról nem szólunk, 
hanem csak az erkölcsi tényeknek szoros érte-
lemben vett természetfölöttiségérő]. Azt is mond-
hatnók továbbá, hogy a hit a hitnek kezdetei-
vel mint első csirával együtt gyökeret képez, a 
melyről fakadnak a természetfölötti tények, mert 
a hivő embernél utóvégre a hit több-kevesebb 
szükségességgel belejátszik a természetfölötti 
életbe, s igy tágabb értelemben a bivő a hit-
ből él, mert egész gondolkodása át van szőve a 
hit elveivel. 

A mi pedig azt az elvet illeti, hogy actus 
specificantur ab objecto, ez egész kizárólagosan (a 
mennyiben a tárgy mint terminus mellett a 
tehetséget mint principiumot kizárja) csak az 
erkölcsi tényekről áll, mint Billot találóan 
mondja.1) „At vero extra formalitatem morali-

*) I. m. 45. oldal. 

tatis, actus specificatur tum ab objecto, tum ab 
elicitivo principio, tamquam a duobus termini's 
a quo et ad quem. Et ita in praesenti, ab ob-
jecto quidem formali sumitur specificatio fidei 
ut sic; a principo autem elicitivo specificatio 
fidei naturalis et supernaturalis, prout facultas 
est elevata per gratiam, vei secus." A mit ő a 
hitről mond, azt bátran kiterjeszhetjük általá-
ban a formaszerű tárgyra, bárminő természet-
fölötti tényről legyen is szó. Mert a gondolat 
világos és igazsága kétségbevonhatatlan példák-
kal igazolható. Igy az érzéki s az értelmes meg-
ismerés, az érzéki s az értelmes törekvés egy és 
ugyanazon tárgy körül foroghat, pd. az éhség 
csillapítása által bizonyos eledel által ; a bizo-
nyosság, a vélemény ós a kétség szintén tárgyi-
lagosan egybe eshetnek; egy és ugyanazon igaz-
ság, pd. mathematikai tétel, körül más és más 
ismerő képességek, pd. isteni, angyali, emberi, 
lejthetnek ki tevékenységet. Ki tagadhatná, hogy 
ezek a tevékenységek fajilag, lényegesen, sőt az 
utóbbi esetben transcendentalis módon külömböz-
nek? De ennek a külömbségnek a tárgyban 
magában nincsen forrása, hanem csupán az ismerő 
princípiumban. Ha ezt a mi esetünkre alkalmaz-
zuk, világos, hogy két cselekedetnek tárgyilago-
san teljes azonossága mellett a két cselekedet 
egymástól lényegesen, sőt transcendentaliter kü-
lömbözhetik csupán az által, hogy az egyik 
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természetfölötti kegyelemmel van informálva, a 
másik a nélkül jelenik meg. 

Készséggel elismerjük, hogy ezáltal a ter-
mészetfölötti tényekből kivész az a Charakteris-
tika, a melyről természetfölöttiségük magában a 
cselekedetben fölismerhető volna (mert, hogy a 
hatásokban ez a természetfölöttiség gyakran 
mégis csak elárulja magát, nem tagadhatjuk.) 
Mi ugyanis a természetfölöttiséget, az anyag- és 
formaszerű tárgyra súlyt nem feketetve, magában 
a kegyelemben keressük; de a kegyelem maga 
elvonul megfigyelésünk elől. — De nem szabad 
azt vélni, hogy az ellenkező vélemény szabad e 
nehézségtől. Mert bizonyos, hogy magának a 
motivum fideinek egy tényben való megállapí-
tása még nem jogosit föl arra, hogy a tényt 
természetfölöttinek mondjuk. Bizonyos u. i. hogy 
a kinyilatkoztatást ismerő lélek képes csupán 
csak természetes erővel is létrehozni oly tényt, 
melybe belejátszik a motivum fidei. Mert, ha a 
természettől nem lehet megtagadni a physikai 
erőt, hogy magára hagyatva létrehozza a ki-
nyilatkoztatás alapján a természetes hitet , mely 
a természetfölötti től csak a kegyelem által 
külömbözik :2) nem lehet a természettől meg-
tagadni a physikai erőt arra nézve sem, hogy 
önerejéből létesítsen oly tényt, melybe ama ter-
mészetes hit mint motivum belejátszik. „Et sane 
supposita praesenti revelatione, quare non posset 
na tura seclusa etiam gratia in terna plures 
v i r tu tum actus ponere ob illa motiva, quae 
suggerit revelatio?" 3) Mihelyt pedig ezt meg-
engedjük, egyrészről meggyöngítjük a motivum 
fideinek charakterizáló erejét, másrészről kell, 
hogy hangolva érezzük magunkat a másik lehe-
tőség elfogadására is. Mert, ha természetes ma-
radhat az, a minek motívuma a hitből van véve, 
miért ne lehetne természetfölött i az, a minek 
motívuma a természet keretében marad. — Kü-
lömben szívesen megengedjük, hogy nagyban és 
egészben, tehát rendesen, de nem kivétel nélkül 
a természetfölötti cselekedetek homogén motívu-
mokkal, a természetesek ellenben természetes 
motívumokkal párosulnak, mint ezt megjegyzi 
Schmid Ferencz, a kinek értekezését külömben 
is nagy haszonnal forgattuk.4) 

2) Billot. I. m. 44. old. Hurter. I. m. I. 484. pont. 
3) Hurter. I. m. III. 36. p. 
4) Franz Schmid. Die Übernaturlichkeit der mensch-

lichen Heilsakte. — Zeitschrift für kath. Theologie 
Innsbruck. 1888. 2—3. füzet. 

Ezek a bizonyítékok indí that ták Hurter t is 
arra, hogy megengedve a természetes és termé-

! szetfölötti cselekedeteknek az anyag- és alak-
szerű tárgyban való tökéletes találkozását, e két 

j rendbeli cselekedetek megkülömböztetésénél a 
hi te t figyelmen kivül hagyja és csak annyit 
mondjon, hogy „tuemur et nos aliquod discrimen 
inter utriusque actus motivum: sed ad hoc 
videtur sufticere, ut distinguatur saltem ratione 
sub qua illud apprehenditur, se. vei lumine 
gratiae vei lumine rationis naturalis, ideoque 
necesse non esse ut pro actu supernaturali semper 
aliud in se sit motivum seu alterius ordinis 
quam pro actu _ ethice bono, quodque viribus 
naturae a t t ingi nequeat ; suf'ficere enim ut altiori 
lumine apprehendatur. Hoc inde videtur colligi. 
quod si requireretur semper aliud motivum 
formale pro actu salutari viribus naturae inneces-
sibile, facile foret discrimen horum actuum ex-
periri. Atqui hoc discrimen fugit nostram ex-
perientiam." 5) 

Hurternak ez az ítélete pedig visszavezethető 
De Lugónak véleményére, a ki a természetes és 
természetfölött i cselekedeteket végső gyökerük-
ben és egész általánosságban igy különzi el : 
„Dififerre ait haec sententia illos actus non per 
objecta formalia quae, sed per rationes formales 
sub quibus. Nam licet uterque actus tendat in 
idem motivum, sub diversa tarnen ratione formali; 
nempe unus tendit ad illud motivum, quatenus 
áttingibile per actum naturalem; alter vero ad 
idem, quatenus áttingibile supernatural i ter ; quae 
non tarn sunt duae rationes objectivae, quam 
duae attingibilitates provenientes ex diversitate 
actuum, quibus potest attingi." 6) 

Azt lehetne talán ellenvetésül mondani, 
hogy minden természetfölötti megvilágositás karöltve 
jár a hittel, mert mihelyt a meg nem fontolt 
állapotból (actus indeliberate a kegyelem a szabad 
akarat közvetítésével a megfontolásba lép át, 
vagyis mihelyt a működő (operans) kegyelemből 
együttműködő (cooperans) lesz, ez a beleegyezés 
szükségképen elfogadja nemcsak a külső cseleke-
detet, de a belső megvilágositást is. A gondo-
latnak szabad elfogadása pedig hit. Erre azt fe-
leljük, hogy a kegyelmi megvilágositás rendszerint 
incognito lép belénk, önmagunk gyakorlati gon-
dolatának tar t juk, más szellemi lénynek jelenlétét 

5) Harter. I. m. III. 36. p. 
6) De Lugo, De Fide disp. 9. n 2. 
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észre nem veszszük, annál kevésbbó I s tené t ; 
mivel t ehá t a gondolatot min t magunkét fo-
gadjuk vagy vet jük el, ezen elfogadásunk nem 
nevezhető hitnek, mer t a hithez mindig idegen 
tanú kell; isteni hi tnek pedig egyál ta lán nem 
mondható. Ha a kegyelmi megvilágositásnál tu-
da tunkba lépne Is ten mint e megvilágosítás oka, 
akkor készségesen ráál lanánk arra, hogy e vilá-
gosság elfogadása hi t és pedig isteni hit . De 
azt hiszszük nem akad senki, aki védje ezt a 
fö l té te l t ; a föltétellel pedig eldől a rá ja ép í te t t 
okoskodás. 

Ha valaki a kegyelmi megvilágositásnak el-
fogadását mégis hi tnek nevezi, világos, hogy 
átvitt és nem sajátlagos ér te lemben használja a 
hit szót. Ám más esetekben nem t i l takozunk 
ezen használat ellen, de ezen vi tában igen ; mer t 
mi most épen a fölöt t tárgyalunk, vájjon a 
sajátlagos hi t szükséges ós nélkülözhetet len 
eleme-e a cselekedetek termószetfölöt t isógénék. 
Mihelyt pedig ezen á tv i t t fogalmat beengednők 
a vita keretébe, az egész felfogás más t é r r e lépne 
á t ; mer t maga a főfogalom, mely körül fordul 
az egész kérdés, két analogikus alakban szere-
pelne benne. Az ilyen logicai bilocatióval azután 
bajos boldogulni. Ezen felfogás mellet t , vagyis 
á tv i t t ér telemben mondja sz. Ágoston (Tract. 3, 
in Joan.): „quam gra t iam primo accepimus? 
fidem" és „fides init ium est unde bona opera 
incipiunt" (de gest. Pelag. c. 14.) De ő maga 
utal rá, hogy ez a h i t csak azért nevezhető 
hitnek, mer t hit fog belőle csírázni: „fiunt in-
choationes quaedam fidei similes conceptionibus; 
non t amen solum concipi, sed et nasci opus 
est, u t ad v i tám pervenia tur ae ternam." (L. 1. 
ad Simplic. q. 2.) 

Végül tagadhata t lan , bogy ha a természet-
fölöt t i tényekben mint e lengedhetet len föl té te l t 
hangsúlyozzuk a motívum fideit, ezáltal a te rmé-
szetfölött i tények praegnansabbak lennének ugyan, 
de sokkal bonyolultabbak min t a másik vélemény 
mellett . A természetfölöt t i tény a mot ívum fidei-
vel bővülve bizonyos psychologiai subtili tas, 
valóságos filigrán-munka, hogyan véljük tehá t , 
hogy pd. Afr ikának durva szerecsenei már a hi t-
hez vezető fényeikben is ezen mot ívummal infor-
mál t cselekedeteket haj tanak végre? De az bizo-
nyos, hogy e cselekedeteik természetfölött iek. 

Mindezeket t ek in te tbe véve, mi azon véle-
mény felé haljunk, hogy a természetfölött iség-
nek megállapításában az a ké t elem, melyet 

rendesen hangsúlyozni szoktak, t. i. kegyelem és 
motívum fidei, nem teljesen egyenrangúak, annál 
kevésbbé elválaszthatatlanok; hanem az elsőrangú 
és e lmaradha ta t l an a kegyelem, mig a mot ívum 
fidei csak másodrangú és legalább egyes esetek-
ben elmarad. Mindazonáltal t iszteletből azon 
nagynevű theologusok i ránt , a kik nem igy vé-
lekednek, nem akar juk véleményünket , min t 
megdönthe te t len igazságot odaáll í tani. De mivel 
azt lá t juk, hogy a theologusok legnagyobb része 
nem teszi e kérdést beha tó vizsgálódás tárgyává, 
hanem té te lé t csak á tmenőleg s inkább nagy 
ál talánosságban ál l í t ja föl : ha j landók vagyunk 
azt gondolni, hogy még azok is, a kik hangoz-
t a t j ák a mot ívum fideit, figyelmen kívül hagyják 
azon részleges eseteket , melyekről mi fej tege-
téseinkben szól tunk; s ha egyenesen igy tennék 
föl nekik a kérdést , váj jon egyetlen eset sem 
képzelhető, melyben természetfölöt t i tény léte-
sülne mot ívum fidei nélkül, legalabb is habozná-
nak a ha tá rozo t t válaszszal. 

A mi véleményünkből a szándékra nézve 
t ehá t az következik, hogy a te rmészet fö lö t t i 
szándék tendencziá ja nem irányul föl tét lenül és 
mindig oly jó czél felé, mely csupán csak a 
hitből, a kinyi latkoztatásból ismerhető, min t a 
minő jó czél pd. I s tennek szinről-szinre való 
látása, az aureola, a habitualis ós actualis ke-
gyelmek különféle változatai , Krisztus tes te az 
ol tár iszentségben; hanem a te rmészet fö lö t t i szán-
dék töredkedhet ik oly javak felé is, melyek 
csupán az ész ál tal is megismerhetők, min t pd. 
az erény szépsége, boldogság a vallásos életben, 
erkölcsi jó. Mivel pedig ez utóbbi javakról az 
ész mellet t a k inyi la tkoz ta tás is szól, nem ok-
vetlenül k ívánta t ik a szándék természet fö lö t t i 
ségóhez, hogy az ezen javak felé való törekvés 
positive informálva legyen a hi t te l min t motí-
vummal. „Amorem naturalem non discerni a su-
pernatural i object ive seu per objectum formale 
et ma te r i a l e : nam et Deus ut auctor na turae 
potes t amar i amore supernatura l i e t u t auctor 
gra t iae amore na tura l i ; sed dis t inguuntur t an tum 
subjective, seu per pr incipia influentia, quatenus 
amor Dei supernatura l is procedit a principio 
ejusdem ordinis mora l i te r et physice influente." 7) 

(Folytatjuk.) 

7) Redlhamer S. J . Tract, de Gratia. Vindobonae 
1766. 144. 1. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 

GyÖr. Püspök es kegyúr. — 
Az itteni „D. H." ezt az ügyet kimerítően a követ-

kezőleg ismerti : 
A Budapesti Tudósitő nyomán az összes fővárosi 

lapok a következő közleményt hozták: 
„Püspök és kegyúr": Érdekes konfliktus támadt Esz-

terházy Móricz gróf, Veszprémvármegye volt főispánja és 
Zalka János győri püspök közt. A győri egyházmegyében 
levő felsőgallai plébánián ugyanis, melynél Eszterhásy 
Móricz gróf a kegyúr, halálozás folytán üresedés állván 
be, a grófi kegyúr Heinrich Gyula pápa-városi káplánt 
prezentálta plébánosnak. A győri püspök, aki már hosz-
szabb idő óta szerfelett ideges, egyszerűen visszautasította 
a prezentálást és arra hívta fel a kegyurat, hogy csak az 
ő á'tala. a püspök által, felterjesztett győri egyházmegyei 
papok kö/ül válasszon a kegyúr. Eszterházy Móricz gróf 
erre erélyes hangon tiltakozott a győri püspöknek a 
kegyúri jogot sértő törvénytelen eljárása ellen és kimu-
tatta, hogy a kegyúr sincs kötelezve arra, hogy csak a 
püspök által felterjesztettek közül válasszon, hanem bár-
mely papot prezentálhat, a ki ellen nincs kánoni kifogás 
és ez alapon ismételten kérte a püspököt, hogy a törvé-
nyes időben és alakban bemutatott papnak, a ki ellen 
nincs kánoni kifogás, adjon juriszdikeziót. Zalka püspök 
azonban, bár a gróf által bemutatott pap ellen nem tett 
kifogást, — mégsem fogadta el a prezentácziót, mire 
Eszterházy gróf a győri püspököt — mint a törvényt és 
a kegyúri jogot sértőt — feljelentette a herczegprimás-
nak. A herczegprimás elismerte Eszterházy Móricz gróf 
kegyúr álláspontjának törvényességét és felszólította a 
győri püspököt udvarias, előzékeny bangón a kegyúr által 
bemutatott pap elfogadására, de a győri püspök vissza-
utasította még a herczegprimást is. A győri püspök 
jelenleg súlyosan megbetegedett, a mi a konfliktus elin-
tézését megnehezíti, bár az ügygyei azért a primási szent-
széknek is mihamarább foglalkoznia kell. Eszterházy gróf, 
— mint értesülünk, ő felségének, mint a kath. egyház 
legfőbb kegyurának is feljelentette az esetet, melynek ki-
menete elé érthető feszült várakozással nézuek az érde-
kelt körök." 

Kötelességünknek tartjuk ezt a téves értesülést 
helyreigazítani, illetve felvilágosító észrevételekkel a kellő 
értékére leszállítani. 

A felsőgallai plébánia, mely Eszterházy Móricz gróf 
kegyuraságához tartozik, halálozás folytán megüresedett. — 
A győri egyházmegyei hatóság szabályszerűen kihirdette a 
pályázatot. 

A batáridő lejártával a kérvényeket a szokásos 
záradékkal ellátva Eszterházy Móricz grófhoz, mint kegy-
úrhoz elküldötte, hogy a pályázók közül praesentálja, a 
ki neki tetszik 

A gróf semmibe sem véve a pályázatot, sok idő 
múlva egy teljesen idegen papot mutatott be, Heinrich 
Gyula veszprémegyházmegyei pap, pápai káplán személyé-
ben. Zalka János dr győri püspök a praesentát termé-
szetesen visszaküldötte, mert Heinrich Gyula veszprém-
egyházmegyei papot nem ismerte, ki nála fölvételét az 

egyházmegye kötelékébe addig nem is kérte, magát, az 
udvariasság követelése szerint, be sem mutatta. — A 
gróf azt állitja, hogy Heinrich Gyula ellen nincs kánon-
jogi kifogás, tehát a püspök köteles őt investiálni. 

A gróf persze nem tudhatta az 1850-iki magyar 
püspöki konferenczia következő határozatát: 

„ Ut nullus presbyter or um ad parochiale beneßeium 
praesentari possit, nisi prius examen prosynodale in sex 
annos valiturum post exaetum presbyteratus triennium bono 
cum successu subiverit. " Vagyis az áldozópapok közül egy 
sem mutatható be semmiféle plebániajavadalomra, ha előbb 
az „examen prosynadale" néven ismert képesitő vizsgát 
az egyházaiegyében le nem tette. E- t a határozatot 
Ferencz Jó?sef király 1853, febr. 10-én megerősitette. 

Heinrich Gyulát nem ismerték a győri egyházmegyé-
ben, a követelt vizsgát le nem tette, de nem is tehette, 
íme a kánonjogi kifogás, mely miatt Heinrich Gyula 
praesentálható nem volt. 

A concordátum 24 ik pontja alapján, mely igy szól: 
Parochiis omnibus providebítur publico indicto concursu *) 
— egész Magyarországon félszázados jogszokás, hogy a 
püspök nyilvános pályázatot hirdet az üres plébániákra és 
azután a folyamodványokat átteszi a kegyúrhoz. Heinrich 
Gyula bár tudta a pályázat határidejét — nem folyamodott, 
illetve az egyházmegyei hatósághoz folyamodványát be 
nem küldötte. Igy a győri püspök az ötvenesztendős jog-
szokás szerint őt folyamodónak nem is tekinthette. 

Az is bizonyos, hogy a győri egyházmegyébe a 
papokat a győri püspök veszi föl, nem pedig a pápai gróf. 
A püspök felvesz akit akar, nem pedig akit Eszterházy 
Móricz gróf reáerőszakol. 

A gróf sértve gondolván kegyúri jogát, bejelentette, 
hogy a prímáshoz fordul. 

A győri egyházmegye belügyeihez, nevezetesen ahhoz, 
hogy a győri püspök kit vesz fel a titulus diocoesis ter-
hére, egyáltalán senkinek semmi köze. 

Jól tudta ezt a primás, mert nem is a gróf, hanem 
Heinrich Gyula káplán elég furcsa kérő levelére, bocsát-
kozott érintkezésbe a győri püspökkel. 

Időközben megürülvén ugyancsak a gróf patronátu-
sához tartozó dadi plébánia, a gróf már engedett és a 
primási szék utján alkudozásba bocsátkozott a győri püs-
pökkel. Zalka János dr ő nagyméltósága azonbau, most 
már elvi kérdésről lévén szó, visszautasított minden alku-
dozást. 

Igy áll most az ügy. — A primás, valamint az esz-
tergomi szentszék ez ügyben biró nem lehet. Látszik a 
liberális lapok alapos tudatlansága, midőn ilyesmiről be-
szélnek. Csak elvi döntésről lehet szó, mely a királyhoz, 
mint főkegyúrhoz és végső esetben a pápához tartozik. 

Meglehet, hogy Eszterházy Móricz gróf a királyhoz 
fordul, de oda ugyan jó helyre megy. A király maga is, 
mint számtalan példa bizonyítja, mindenkor tiszteletben 
tartja a püspököknek egyházmegyéjükre vonatkozó jogait 
még a kanonokok kinevezésénél is. Eszterházy Móricz 

*) A minek lényege a trienti sz. zsinat rendelkezésén alapszik. 
„Et si episcopo aut synodo provinciali pro regionis more videbitur 
magis expedire, per edictum etiam publicum vocentur. Sess. 
24. De ref. c, 18. Szeri. 
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gróf pedig elég bajt szerzett e tekintetben már Hornig 
Károly báró veszprémi püspöknek is 

Ha a patronusok idestova dobálhatják a különböző 
egyházmegyék papjait, hova lesz akkor a rend, törvény és 
méltányosság ? 

A püspöknek joga valakit fölvenni az egyházme-
gyébe, de nem kötelessége. E tekintetben kezét meg nem 
kötheti s^nki. Mivel joga, meg is teheti, hogy idegen 
papot fölvesz. Megtette ezt már a győri püspök is, ha 
jónak látta. Ha annak rendje és módja szerint fordul 
Eszterházy gróf és Heinrich Gyula a győri püspökhöz, 
talán meg is tette volna ez esetben is. A gróf azonban 
egy szóval sem fordult a püspökhöz, hogy Heinrich Gyu-
lát vegye fel a megyébe, a mint ezt megtette a vallás-
ügyi minister, Frigyes főherczeg, Eszterházy Pál herczeg 
hasonló esetekben. 

Heinrich Gyula sem tartotta érdemesnek, hogy el-
jöjjön Győrre és magát annak, kit jövendőbeli püspökké 
óhajtott, bemutassa. Azt mondják, hogy erre az udva-
riasságra őket Fcnyvessy Ferencz veszprémi főispán 
tanította. 

Heinrich Gyula később, midőn nem sikerü't erőszakos 
uton a plébániát elnyernie, belátván hibáját , köoyörgésre 
fogta a dolgot. A győri püspök azonban jóságosan figyel-
mezteté őt, hogy most már nem az ő személyéről, hanem 
elvi kérdésről van szó. — Végül megjegyezzük, hogy 
a dolog már nem uj és hogy mégis csak most hozzák 
nyilvánosságra, az a beteg főpap iránt sem tiszteletre, sem 
kiméletességre nem mutat. 

K A T H O L I K U S Ä U T O N O M I A , 
— A 27-es bizottság ülése. — 

A katholikus autonomiai kongresszus huszonhetes 
bizottsága ma délelőtt 10 órakor Szapáry Gyula gróf 
elnöklete alatt ülést tartott . 

Az ülésen jelen voltak az egyháziak közül : Samassa 
József egri érsek, Hornig Károly báró veszprémi püspök, 
Ivánkovics János rozsnyói püspök, Vajda Ödön zirczi 
apát, Rajner Lajos dr, esztergomi kanonok, Molnár János 
praelátus, Bita Dezső dr, apát, egyetemi tanár, Várossy 
Gyula dr, praelátus, központi szemináriumi kormányzó, 
Kovaliczky Kornél kanonok; a világiak közül: Apponyi 
Albert gróf, Borsodi Géza, Csekonics Endre gróf, Günther 
Al tai dr, Győrffy Gyula dr, Hortoványi József dr, Hová-
nyi Gyula dr, Károlyi Sándor gróf, Mócsy Antal, Pásztély 
Jenő, Petrovácz József, Rakovszky István, Sághy Gyula, 
Szapáry Gyula gróf, Timon Ákos dr, Ugrón Gábor, Zichy 
Nándor gróf. 

Szapáry Gyula gróf elnök megnyitván az ülést és 
beterjesztve a kilenczes bizotttság javaslatát, kiemeli, hogy 
a bizottságot a munkálat kiegészítésénél első sorban a 
legfőbb kegyúri és felügyeleti jogok és a római katho-
likus egyház szervezetének szigorú szemmeltartása és az 
vezette, hogy a fennálló állami törvények megváltozta-
tására legyen szükség, mert ez csak késleltetné a meg-
oldást. Nem az eszményileg legszebb és legjobb autono-
miai szervezet kidolgozása, hanem ami sajátos közjogi és 
egyházi törvényeink és viszonyaink között megvalósítható 

legjobb szervezet lebegett a bizottság szeme előtt, amely 
birja magában mindazokat a megdönthetetlen támaszokat, 
amelyekre egy szerencsésebb jövő, megerősödvén az auto-
nomia iránt a bizalom ugy fenn, mint lenn, a magyar ka-
tholikusok jogos igényeinek megfelelőleg tágasabb hatás-
kört fog épithetni. 

Azután bejelenti az elnök, hogy Fszterházy Miklós 
Móricz gróf akadályozva van a megjelenésben. Jelenti 
továbbá, hogy Marsovszky Endre elhalálozván, helyette 
Petrovácz József póttag hivatott be ; Répássy György 
kanonok lemondván, helyébe Kovaliczky Kornél választa-
tott meg. Frank Ferencz, a kegyes-tanitórend tartományi 
főnöke, elhalálozván, helyette Magyar Gábor választa-
tott meg. 

Ugrón Gábor kéri, hogy ezek az elnöki bejelentések 
itt csak tudomásul vétessenek és a kongresszusnak je-
lentessenek be, mert az elé tartoznak, 

Elnök indítványozza, hogy a kilenczes albizottság 
tervezete fölött az általános vitát holnap délután kezd-
jék meg. 

Rakovszky István, mielőtt a vitát megkezdenék, be-
jelenti, hogy tudomása van a kormánynak egy munkála-
táról, mely a kilenczes albizottság munkálata alapján 
készült. Kérdi van-e erről tudomása az elnök urnák s ha 
van, hajlandó-e azt a bizottság tudomására hozni, hogy 
már az általános vitánál ismerjék azon álláspontot, melyet 
a kormány az autonómiával szemben elfoglal. 

Szapáry Gyula gróf elnök kijelenti, hogy neki csak 
arról van tudomása, hogy egy előadói tervezet létezik, 
de az sem fejezi ki a minister álláspontját s igy azt át 
sem kéretheti. 

Ugrón Gábor köszönetet mond az elnöknek azért, 
hogy az előző politikai rendszer alatt nem hívta össze a 
bizottságot, mert az akkori viszonyok közt hiábavalók 
lettek volna a tárgyalások. E viszonyok most változtak, 
reményünk lehet a sikerre, de azért első sorban nekünk 
kell megállapítanunk az autonomia alapelveit. Csak ha a 
kongresszus helybenhagyta ez elveket, érkezett el az ideje 
annak, hogy a kormány szándékait kutassuk. Arra nézve, 
hogy a püspöki karnak külön munkálata volna, megjegyzi, 
hogy a püspöki kar tagjai a kongresszusnak is tagjai, de 
itt mint külön testületet nem ismerjük el. A püspöki kar 
nyilvánítsa véleményét a kongresszuson, mert különben 
még egy külön hatalommal kell küzdenünk, holott, ha 
czélt akarunk érni, akkor egyháziaknak és világiaknak 
egyesült erővel kell küzdenünk a magyar katholikusok 
jogaiért. Helyesli, hogy a kilenczes albizottság munkálata 
fölött általános vita induljon meg, mert e munkálatban 
csak kevés van, ami elfogadható. 

Sághy Gyula csatlakozik Ugrón véleményéhez. 
Molnár János praelatus helyesli azt, amit Ugrón 

Gábor az előbbi kormány alatt követett eljárásra vonat-
kozólag mondott. Ami Ugronnak a püspöki karra vonat-
kozó megjegyzését illeti, arra érdemileg nem kiván reflek-
tálni A kormány álláspontját nem szükséges ismernünk, 
mert nem az a kérdés, hogy a kormány mit akar meg-
adni, hanem, hogy mi mit követelünk. A főkegyúri jog 
gyakorlására nézve a főkegyur elhatározására van szük-
ségünk és nem a kormányéra. Ami az általános vitát 
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illeti, szóló azt óhajtotta volna, hogy azt mellőzve, azon-
nal a részletes tárgyalást kezdjék meg. De azért belemegy 
az általánrs vitába. Minthogy azonban a bizottság tagjai-
nak nagy része már megalkotta véleményét az autonomiai 
szervezetre nézve, azt javasolja, hogy az általános vitát 
már holnap kezdjék meg. 

Apponyi Albert grót, ellentétben Ugrón Gáborral, 
sajnálja, hogy nem ismeri a püspöki kar és a kormány 
előterjesztéseit, mert e két tényező állásfoglalása nélkül 
nem tudunk autonomiai szervezetet alkotni. Ezen döntő 
tényezők felfogásának előzetes ismerete nélkül hozzá sem 
foghatunk a tárgyaláshoz. 

Hortoványi József dr. Ugrón Gábor véleményéhez 
csatlakozik. 

Zichy Nándor gróf az általános vitát elfogadja, de 
Apponyi gróffal szemben kijelenti, hogy az ő elhatáro-
zásait és véleményét a miniszter nézete nem* befolyásolja, 
de viszont nem lehet a püspöki kartól azt kívánni, hogy ő 
jelölje ki, mit csináljunk s ő adjon véleményt előzetesen, 
amidőn a 27 es bizottság se tárgyalta az ügyet. Ezért 
helyesli, ha ma még a püspöki kar állást nem is foglal. 
Ha majd pozitiv határozatok lesznek, akkor is lesz al-
kalma a bizottság püspöki tagjai altal nyilatkozni ugy 
itt a bizottságban, mint a kongresszuson. 

Elnök a vitát berekeszti , s határozatkép kimondja 
az általános vita megtartását, mely a legközelebbi, e hó 
20-án délután félnégy órakor tartandó ülésen indul meg. 
Ezzel az ülés véget ért. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
Az erdélyi egyházmegye r. k. középiskolai tanárainak 

kongresszusa. 

Kevesen gyültünk össze — Csiksomlyóról 4, Kolozs-
várról, Brassóból és Gyulafehérvárról 2—2. — az idén 
Székely-Udvarhelyt s ez rosszul esett a helybelieknek és 
méltán, mert éppen ők működtek legnagyobb buzgalom-
mal a kongresszus létrehozásán és fentartásán. Jellemző 
és sok tekintetben igaz egyik tanárnak azon megjegyzése, 
hogy sokan eljöhetnének, de nem akarnak eljönni, és sokan 
elakarnak jönni, de nem jöhetnek. 

Szabályzatainkat a ministerium a mult év decz. 
24-én megerősítette ; oly nemes a czélja társulatunknak, 
hogy az a kevés áldozat, melyet felvirágoztatása érdeké-
ben hoznunk kell, busásan visszafizetődik. A gyűlés lefo-
lyásáról a következőket jegyeztük fel : 

Pál István kanonok referens ünnepélyes Veni Sanctet 
és szent misét tartott, mely után a gymn. dísztermében 
gyültünk össze. Ugyancsak Pál I. referens bemutatván a 
főtanbatóság képviselőit Török Albert dr. ny. főispán és 
Jung Cseke-Lajos apát-plebános igazgató tanácsosokat egy 
bár nem oly nagyszabású, mint a mult évi kolozsvári — 
de tanulságos beszédben történeti visszapillantást tesz a 
tanáregyesület érdekében 1888/9-ben kezdődő mozgalmak-
ról, majd társulatunk czél ját szabályzatunk értelmében 
tömörön magyarázva üdvözli a főtanhatóság nevében a 
megjelenteket s felhív, hogy a gyűlés alakuljon meg. 

Elnökül szokás szerint a helybeli igazgatót, Soó 
G. t, jegyzőkül pedig Tamás A. t és Szélyes D. t válasz-
tottuk. Az elnök megnyitójában hat esztendő eredményeit 
adja elő. kegyeletesen emlekezik meg b. e. Lestyán brassói 
tanárról, kinek legnagyobb érd eme van a kongresszus 
létrehozásában, majd társulatunknak életre való érdemes-
ségét fejtegette s rámutatott azokra az eredményekre, 
melyeket a kongresszusoknak köszönünk. Nagyobb pár-
tolással többet tehetnénk, mondá tovább s végül férfias 
nviltsággal kijelentette, hogy vagy legyen kongresszus s 
szervezkedve mindenki állja meg a helyét vagy oszoljon 
szét. Az elnöki beszéd után Szigeti indítványára a püspök 
ur ő méltóságát táviratilag üdvözli a kongresszus és mű-
ködésére főpásztori áldását kéri. 

Ezután a tárgysorozat szerint Erdélyi Károly dr 
tartott felolvasást Fourier Péterről ; ő az volt Lotharin-
giában a nőnevelés terén, mi Kalazanti József Olaszország-
ban a fiunevelés terén. Összehasonlítja Frankéval, kit 
mindig emlegetnek. Fourierről nem is emlékeznek még 
kath. püdagogusok sem. E mellőzés azon javaslatra indítja 
a felolvasót, ki Fouriernek életrajzát most irja meg, hogy 
kongresszusainkon jó volna egy egy elhanyagolt kath. 
nevelőnek működését ismertetni. A kongresszus ezt he-
lyeslőleg tudomásul veszi. 

Gáspár J . „A művészeti oktatás a középiskolában" 
czimmel olvasott fel, ezen ujabban nagyon sokat tárgyalt 
tételről szellemesen beszélt. A szépet minden tárgynál 
tanítani kell, azért nem ajánlja a külön tárgyként való 
tanítást, szépen csoportosítja a középiskolai tárgyakat s a 
görög calocagathia megvalósítását mint eszményt állítja 
oda. Hozzászóltak: Török A. dr . : Az örökszép a termé-
szet marad, kirándulusok alkalmával ezekre figyelmez-
tetni kell a fiukat, mi sokban fejleszti a műízlést. Erdélyi 
K. dr. Az irodalmi és művészeti muzeum felálLtását 
sürgeti, elitéli az illusztrált könyveket melyek izlésrontók, 
inkább mint a Yénus alakok, majd azt indítványozza, 
hogy állítsuk öfsze minden intézetben a művészeti tár-
gyak canonját. Pál I. és Avéd pártolólag szólnak hozzá 
s a közgyűlés is elfogadja. 

A következő felolvasó Emberi A. volt: „Az ifjúság 
műveltsége a társadalom tükrében." Lendülettel és sok 
szellemességgel beszélt, hogy miképpen kellene a tanuló 
ifjúságot a társadalomba bevezetni, nagy bátorsággal vitte 
az ifjakat a különféle szórakoztató helyekre, mulatsá-
gokba, bálokba, de végül maga is megijedt s határozati 
javaslatában tekintettel sok mindenre, Csak megvitatásra 
bocsátja tételét. A vitában résztvett-k Török dr igazgató-
tanácsos, Pál I. referens, Erdélyi K., Varga S. és többen 
s abban történt a megállapodás, hogy ez ügy erkölcsi 
szempontból nagyon kényes s a korlátozás sokkal jobb 
és czélravezetőbb, mint a szabadság. Mihez a felolvasó 
is csatlakozott. 

Ezután a muzeumpbisikumba mentünk, a hol Szigeti 
tartott érdekes kísérleteket az egyenletes, az egyenletesen 
gyorsuló mozgásról, inga-lengésről és több fénytani tüne-
ményről. 

Kis szünet után ismét Emberi A. olvasott fel : „A 
históriai hatás ma és a múltban" czimmel. Újból szelle-
mesen beszélt, panaszolkodott, hogy a régi retoricai lel-
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kesitő irányzatot elhagyták a történettanárok — ez lát-
szik a tanulókon s inkább okoskodó s vitatkozó lett a 
történet tanulása. Nemzeti hagyományainkat csúffá teszi 
a kritika, a politika befolyásolja a történetet s nem meg-
fordítva. Török A dr nagy elismeréssel szól, hogy a fel-
olvasó a figyelmet erre is kiterjesztette. Erősen védelmezi 
a történettanítást s nem ismer oly tanárt, ki nemzeti 
nagvjainkról, dicsőségünkről szónoki lendület és lelkese-
déssel nem beszélne. Ugyanezt mondja Erdélyi K. dr s 
egy érdekes történeti falsumra hívja fel a figyelmet (ilyen 
még több is van). Marczali a Milleniumi históriában azt 
mondja, hogy a magyar királyságot nem a nemzet, hanem 
az Árpádok alkották. 

Az utolsó felolvasó Tamás A. volt. „A természet-
rajz tanításához a középiskolában" szólott. Az ásványtan 
tanításánál a geologia és a biblia kiegyeztetése szükséges, 
mert tankönyveink rosszak. A növény- és állattanban a 
fejlődéstan darvinistikus és nagyon aprólékos. Nagy buz-
galommal beszélt tovább a valláserköícsi irányról, s jó 
könyvek Írására hív fel. Elismerőleg szóltak hozzá Csató 
J . Pál I. Ezután Erdélyi K. dr jelentette, hogy a görög 
és latin ker. írókból már készülnek a szemelvények, me-
lyeket iskoláinkban a pogány klasszikusok mellett tanít-
hatunk. 

A hittanokiatásról a jelenvoltak nem tudtak meg-
egyezésre jutni s igy marad a régi tárgybeosztás. 

Végül az elnök bemutatja a megerősített a'apszabá-
lyokat. A jövő kongresszus Gyulafehérvárt lesz és pedig 
nov. 3. vagy 4-én az uj gymnasium épületének felszente-
lésekor. Ezen kongresszus elnökének Ávéd igazgatót, titkár-
nak Erősst, pénztárnokának Fejér G. drt, választmányi 
tagnak Pál A. választottuk meg. 

A délután 3 óráig tartott gyűlés után teritett asz-
talhoz ültünk s jó kedvvel, sok köszöntővel mulatoztunk. 
Köszönet érte a jó kollégáknak. Ad revidere Gyula-
fehérvárt. Egy jelenvolt. 

A Budapesti Katholikus Népkör e hó 9-én tartotta 
rendes évi közgyűlését. A kör elnöke, Mészáros Kálmán 
ferenczrendi atya szép beszéddel nyitotta meg a köz-
gyűlést, melyért Mócsy Antal képviselő mondott a nagy-
buzgalmu elnöknek hálás kös/-önetet. — A titkári és 
pénztári jelentések szerint a körnek 6 alapitó, 255 rendes 
és 67 pártoló tagja van. Elénk éljenzéssel hálálta meg a 
közgyűlés Schlauch Lőrincz váradi biboros-püspök, Majláth 
Gusztáv Károly gróf erdélyi p'ispök alapítványait. Az alap-
tőke 300 frt, az évi pénztorgalom közel 3000 frt . Jótevő 
páitoló tagjai sorába iktatta a kör az esztergomi, egri, 
veszprémi és váczi székeskáptalanokat. Pánthy Endre cz. 
püspök, egri nagyprépostot a kör iránt tanusitott nagy-
lelkűségükért. A téli évadon át 17 felolvasó, három társas 
és három ünnepi estélye volt a körnek. A tagok és mások 
adakozásaiból — október óta havonta — összesen 1625 
forintot osztottak ki Páduai Szent Antal kenyere czimén a 
szegények és szegénysorsú iskolák között. A körben újév 
óta fennálló fillér-egyletbe 97 tag 184 üzletrészszel 1400 
forintot helyezett el. Őrömmel vette tudomásul a közgyűlés, 
hogy május elsejére új, tágasabb helyiséget béreit a kör 
VIII., Mária Terézia-tér 1. számú házban. Ezután titkár-
nak megválasztották JBuday Elemér Aladár fővárosi hiva-

talnokot, pénztárosnak pedig Siptoss Ágoston ferenczvárosi 
segédlelkészt és kiegészítették az igazgató-választmányt, 
mivel a közgyűlés véget ért. 

— A Szeni-István-Társulat tankönyvvizsgáló bi-
zottsága folyó hó 15-én délután Kisfaludy Á. Béla 
prépost elnöklete alatt ülést tartott . Jelen voltak Valter 
Gyula dr apátkanonok, Schiffer Ferencz kanonok, Nóvák 
Lajos, Zeitiger Vilmos dr, Ember Károly, Gerely József, 
Walter Károly, Sajó Sándor. Az ülés első tárgyát az 1898. 
szeptember 1-én lejárt népiskolai tankönyvpályázat ered-
ményének megállapítása képezte. Kaposi József előadó 
részletes jelentési tett a beérkezett pályaművekről s az 
egyes munkákra vonatkozó hivatalos szakbirálatokról. A 
bizottság a jelentés meghallgatása után az Egyháztörté-
nelemre beérkezett pályamunkák közül föltételesen elfo-
gadta „A pokol kapui sem vesznek erőt raj ta" czimű 
pályamunkát. A többi tankönyvekre nézve a pályázat 
sikertelen volt. Az egyes kiadók által a tankönyvvizsgáló 
bizottsághoz jóváhagyás végett beküldött könyvek közül 
approbáltatott : Grama D., László E. és Sebestha Károly 
képes ABC és olvasókönyv czimű müve. 

IRODALOM. 
*** A SPIRITIZMUS keresz tény katholikus 

megvilagitásban. Négy szabad előadás. Tartotta a ka-
locsai katholikus körben Mayer Béla v. bosoni püspök, 
kalocsai kanonok. A kalocsai érseki hatóság jóváhagyásá-
val. Kiadja Jucskó Antal Kalocsán. 1899. 16 r. 134. 1. 

Erre a derék kis könyvre nagy szükség volt. A 
spiritizmus vagyis a szellemek idézése Magyarországban, 
kivált itt a fővárosban, nagyon el van terjedve s nagy 
pusztításokat visz véghez a hiveknek lelki életében, kiket 
az Istenhez és a keresztény vallásukhoz való ragaszko-
dásukban a szellemekkel való szemfényvesztő érintkezés 
egymásután megtántorit s az önhittségnek sajátságos 
álomszerű állapotában tart lefogva, melyből az elcsábított 
lelkeket majdnem lehetetlen a hitélet gyakorlásának vissza-
hódítani. Azt hiszik a szegény spiritizták, hogy ők a fel-
világosítottak. 

Nagyon érdekes és fölöttébb tanulságos kis könyv 
ez azok számára, kik a spiritizmust nem ismerik. Sze-
rencse, hogy ez a kényes és veszedelmes tárgy éppen a 
püspök ur ajkaira és tolla alá került, a ki nagy tudással 
szépen és meggyőzőleg tudja előadni, a mire vállalkozott. 
A spiritizmust a csilfaságok és csalódások egész töm-
kelegén át végig üldözi s a végén a jólelkű embert gyö-
nyörű fordulattal felhívja — a keresztény spiritualizmushoz 
való ragaszkodásra, a mennyiben a mi Karácsonyunkkor a 
legnagyobb szellem jelent meg a testben aki telve van 
kegyelemmel és igazsággal. Ehhez ragaszkodjunk. 

A könyv keletkezésére, minemüségére és igényeire 
nézve teljes felvilágosítást nyújt az előszó, melyet ennél-
fogva teljesen közlünk, a mint következik í 

E l ő s z ó : 
Midőn a kalocsai kath. körben a spiritizmusról az 

alább következő előadásokat tartottam, távolról sem gon-
doltam arra, hogy azokat sajtó alá is kell majd bocsá-
tanom. 
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Előszóval s a népszerű elbeszélés alakjában értekez-
tem erről a, ma sok elmét foglalkoztató tárgyról a nélkül, 
bogy igénytelen szavaimnak nagyobb értéket tulajdonít-
hattam volna, mint a mennyit azok tárgyuknál fogva ki-
hivni képesek lesznek. Ez az oka, a miért előadásaim 
külalakjára és szervezetére nem fordítottam annyi gondot, 
mint a mennyi a nyomatásra is szánt beszédektől méltán 
elvárba fó. Eme fogyatékosságot nem volt nehéz a szabad 
előadás alatt élő szóval pótolni ; nem úey most, midőn a 
több oldalról felém forduló óhajnak eleget teendő, jegy-
zeteimet sajtó alá is rendezni kénytelen vagyok. Ha ez 
a körülmény a nyilvánosság előtt szíves méltánylásra 
talál : reméllem, hogy épp annyi elnézéssel lesznek irántam 
nyájas olvasóim, mint a mennyi figyelmességgel tüntettek 
ki tisztelt hallgatóim. 

Tájékozásul megjegyzem, hogy tanulmányozásom 
forrásául szolgáltak: Dr. Wilhelm Schneider „Der neue 
Geisterglaube," Paderborn 1882. — Dr. Joseph Dippel 
„Der neue Spiritizmus," München, 1897. — Perrone 
„Praelectiones theologicae de virtutibus fidei, spei et 
charitatis." Ratisbonae, 1865. — Palásthy, Gury, Müiler-
féle theologiai tankönyvek ide vágó fejtegetései. — Tó-
völgyi Titus „Van-e más világ?" Budapest, 1897. — 
Dessewffy Arisztid „Mi a spiritizmus?„ és néhány hirlapi 
tárczaczikk stb. 

A mit élő szóval felemiitettem, azt itt Írásban is 
kijelenteni kötelességemnek ta r tom; hogy pro és contra 
minél alaposabb téjékozást igyekeztem magamnak szerezni ; 
és épp azért nem is beszéltem magamtól, hanem a neve-
zett szerzők tolmácsa voltam, az ő műveikből merítettem 
adataimat, érveimet és itt-ott szószeriut is követtem őket. 
Ugyhiszem, fejtegetéseimnek szorosan keresztény kath. 
álláspontja és nem egy helyen tudományos színezete csak 
növekszik értékében és tekintélyében, ha minden érdemet 
az erre egyedül jogosult kath. hittudósoknak átengedve, 
részemről nem tartok igényt több elismeresre, m i n G a 
mennyi e tudósok nézeteire támaszkodó erős kath. meg-
győződésemet és azon fáradozást önkényt megilleti, a 
melylyel e kérdést tanulmányoztam, a nagy anyaghalmaz-
ból a legalkalmasabbat kiválasztottam, beszédeimet össze-
áliitottam és — — elmondtam, most pedig olvasmányul 
is közlöm. 

Ha ezzel a jó ügynek némi szolgálatot tehetek, 
különösen pedig a keresztény gondolkozás érvényesülésé-
hez bármily csekély mértékben hozzájárulhatok : fárado-
zásom eredményével nagyon meg leszek elégedve. 

De ha éppen senkit sem tudnék is a keresztény 
kath. álláspont helyességéről meggyőzni, lelkemnek akkor 
is volna egy nagy jutalma : a kötelesség teljesítésének 
édes öntudata. 

Kelt Kalocsán, 1899. február hóban. 
Mayer Béla 

v. püspök, kalocsai kanonok. 

VEGYESEK. 
— A Századvégi ünnepélyes hódolat rendezésére 

kinevezett Kalocsa-főegyházmegyei bizottság folyó hó 8-án 
Schweitzer József kanonok elnöklete alatt gyűlést tartott, 
a melyen az esztergomi főegyházmegyei bizottságnak az 
ünnepély pontjaira vonatkozó javaslatát egy-két kivétellel 
magáévá tette. 

— A szt. Imréről nevezett szombathelyi papi 
nyugdijegyesület f. hó 27-én tart ja meg megyés püspök 
úr ó méltóságának elnöklete alatt a püspökvár nagytermé-
ben közgyülpsét, melyet reggel 8 órakor a székesegyház-
ban ünnepélyes Veni Sancte előz meg. Értesülésünk szerint 
a közgyűlést megelőző napon, f. hó 26 án délután elő-
értekezlet lesz. 

— A pécsi katholikus jogakadémiai tanárok fize-
tésrendezése . A pécsi püspöki jogakadémia tanári kara 
eddig nélkülözte a törvény és királyi rezolucio által 
előirt királyi jogakadémiakkal azonos fizetést. A kultusz-
miniszter egyetértően a pécsi püspökkel rendezni óhajtván 
a rég vajúdó ügyet, az elmúlt héten háromtagú bizottságot 
küldött ki Pécsre helyszíni tárgyalásra. Ez alkalommal a 
káptalan a rendelkezésre álló alap kibővítésére, a székes-
egyházi alapból 450,000 frtot szavazott meg, mely alap 
még mindig elégtelennek bizonyulván, Hetyey Sámuel 
püspök sajátjából 100,000 frtot ajánlott fel. A kultusz-
minister most a királyi jóváhagyást fogja a 450,000 frtos 
alapítványnak a székesegyházi alapból való kisajátításához 
kieszközölni, mire a tanárok 1892. évig visszamenőleg 
megkapják a fizetési különbözetet. A püspök ugyancsak 
elhatározta, hogy a pécsi katholikus tanitóképezdét iuter-
nátussal bővíti ki. 

— Eucharisztikus kongresszus. A szombathely 
egyházmegyei papság Szombathelyen ápr. 19-én és 20-án 
eucharisztikus kongresszust tart, melynek sorrendje a kö-
vetkező: Április 19-én délután 5 órakor a püspöki szé-
kesegyházban szent beszéd ; t a r t j a : Rathner Mihály, pinka-
fői plébános. Utána litánia az Oltáriszentség kitételével és 
a hivek gyóntatása. Április 20-án, reggel 6 órakor a 
székesegyházban csendes szentmise a Szentség kitételével. 
Délelőtt 8 órakor szent beszéd; t a r t j a : Giessivein Sándor 
dr győri kanonok. Utána ünnepélyes nagy mise; t a r t j a : 
István Vilmos dr felszentelt püspök, prépostkanonok. 
Délelőtt 10 órakor eucharisztikus értekezlet a szemináriumi 
könyvtár termében : 1. Megnyitó beszéd. Ta r t j a : Stegmüller 
Károly, pápai praelatus, püspöki helynök. 2. Katholikus 
egyházi énekünk múltja és jövője. Felolvasás Baumgartner 
Alajos, máriaf'alvi plébánostól. 3. Az oltári Szentség külső 
kultuszáról. Felolvasás t a r t j a : Honti Béla, lelkiigazgató. 
4. Az oltári Szentség imádása és a papok. Ta r t j a : 
Hahnekamp György, győri kanonok. 5. Záróbeszéd. Tart ja : 
Tauber Sándor igazgató. Délutáu 4 órakor szent beszéd; 
tarja : Kánter Károly, m. kir. udvari plébános, az oltár-
egylet országos igazgatója. Végül litánia Te Deummal. 

— No — már csakugyan nem engedünk a né-
metnek — az aranymisés kor elérésében. Az egri levél 
után a következő csanádmegyei levél duplázott rá a né-
met aranymisések dicsőségére : Nagyságos uram ! A 
„Religio" f. é. 29. számában olvasam, hogy Eger 334 
világi papja közül 14 aranymisés van. Hát ez semmi a 
mi egyházmegyénkhez képest. Minálunk 360 világi pap 
közül 22 aranymisés van vagyis minden 11-ik. Él jenek! 
Zsombolya, 1899. ápr. 14. K. t. Csicsáky Imre." Érjen a 
tudósitó maga is aranymisés kor t ! 

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

Budapest, 18í9. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8 sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
ÖTV E N N Y O L O Z A 

Budapesten, április 22. 32. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1899. 

nPerge alacriter in coepto tun : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. A szándék a természetfölötti életben. — Egyházi Tudósítások. C s a n á d i e g y h á z m e g y e : 
Aranymise. — N y i t r a : Egyházmegyei értekezlet a papi nyugdij-alap ügyében. — A Katholikus Autonomia. — Irodalom. — Vegyesek. 

A szándék a természetfölöt t i életben. 
(Folytatás.) 

24. A második kérdés, a mely a te rmésze t -
fölöt t i szándéknál érdekel az, vájjon szükség-e 
a természet fölöt t i érdemhez, legalább is a meri-
t u m de condigno-hoz az, hogy minden egyes 
kegyelmi t ényük külön-külön természetfölötti szere-
tettel legyen informálva, motiválva s min t e 
természetfölöt t i szeretet től parancsol t tény lépjen 
be az erkölcsi világba. Er re ma a theologiai 
tudomány egyhangúlag tagadólag válaszol. 

E kérdésnek azonban múl t j a van, a mennyi-
ben kétféle a lakban igenlő választ adtak rá. Az 
egyik alak az eretnekségek l omtárába való, a 
másik, ha nem is érdemel ily megszégyenitő 
czenzurát, de manap a theologiai tudományban 
teljesen elévült. 

Az első választ Quesnell és követői adták 
és pedig merev janzenista szellemben. Szerintök 
minden cselekedet, mely nem a szeretetből való 
nemcsak érdemetlen, de valóságos bűn. „Omne, 
quod non est ex fide Christiana suparnatural i , 
quae per dilectionem operatur , peccatum est." *) 
„Quid aliud esse possumus nisi tenebrae, nisi 
aberrat io et nisi peccatum, sine fidei lumine, 
sine Christo et sine char i ta te ? " „Deus non 
coronat nisi char i ta tem, qui curr i t ex alio im-

P r o p . 31. p r o h i b . 7. Dec . 1690. n. 11. 

pulsu e t ex alio motivo, in vanum currit .* 
„Obedientia legis profluere debet ex fonte et hic 
fons est Charitas. Quando Dei amor est illius 
princípium inter ius e t Dei gloria ejus finis, tunc 
purum est, quod appare t exter ius ; alioquin non 
est nisi hypocrisis au t falsa just i f ia ." 2) Fo ly ta t -
ha tnók a hasonló hangzású té te lek elősorolását, 
de a tévedés ezekből is megismerhető. A h i rhedt 
pisztojai zsinat újból föle levení te t te e té te leket , 
melyeket VI. Pius 1794-ben az „Auctorem fidei" 
bullában ú j ra kárhoz ta to t t . Quesnellt az ő janze-
nista múl t ja , szelleme és egész rendszere ellen-
á l lha ta t lanul sodorta e tévedésbe, a mely min t 
véglet világosan magán hordja a Káin-bélyeget . 

Voltak azonban kath . theologusok is, a ki-
ket a Szentírásnak és sz. Ágostonnak egyes 
helyei annyi ra befolyásoltak, hogy nem bi r tak 
belőlök k ibontakozni ; ha nem is mentek addig 
a végletig, a meddig Quesnell j u to t t , hogy t. i. 
mindenüt t nyil t bűnt lá t tak voln a, a hol a sze-
re te te t nem lá t ták, mégis a mer i tum de con-
digno-hoz hangosan követe l ték a szeretetet . Igy 
Bannes szerint csak a szorosan ve t t szere te t tények 
(actus char i ta t is eliciti) érdemszerzők; vannak 
továbbá thomistdk, a kik még egy lépést enged-
nek, de azontúl makacsul vonakodnak a termé-
szetfölöt t i érdemnek helyet adni. Ez utóbbiak 

2) P r o p . 48. 55. 47 . Quesne l l . damn , a Clem. X I . 
1713. in bul la . „ U n i g e n i t u s . " 
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szerint csak az az erény lehet természetfölöt t i -
leg érdemszerző, a mely legalább is a szeretet 
parancsára létesül. 

Quesnell té telei kárhoz ta tva vannak, sőt 
gyökerükben már a t r ident i zsinat is el i tél te 
őket. Ez az eretnekség ugyanis már íőelvében 
elveti a szereteten kivül eső természet fö lö t t i 
mot ívumokat , minők az örök boldogság vágya, a 
pokol tó l való félelem, a bűnnek a h i t világosságá-
ban megismert undoksága; s a quesnelliánusok 
ezen motivumok ellen érzet t ellenszenvüknek 
ká rhoz ta to t t té teleikben egyenes kifejezést adtak, 
pd. th, 62. 66. A t r ident i zsinat pedig ezen 
mot ivumoka t helyesli, ajánlja, nélkülözhetetlen-
nek t a r t j a . Továbbá a quesnelliánusok ezen alap-
té te lekkel a te rmésze t fö lö t t i é le te t u to lérhete t -
len magasságba emelik : nem az ember t emelik 
a te rmészet fö lö t t i rendbe, de a természetfölöt t i 
rendet mintegy elemelik az embertől s az ember-
nek nem hagynak egyebet, min t a mivel Luther 
mega jándékoz ta : sötétséget , tévelygést ós bűnt. 
Végre mivel a félelem a bűnös embernél mel-
lőzhetet len e lőfutár ja a szeretetnek, de ez a 
félelem a quesnelliánusok szerint folytonos bűn : ez 
a farizeus eretnekség, hogy tökéletességre emelje 
az embert , az ő felfogása szerint előbb több-
szörösen be lemár t ja a szennybe. A szeretet derű-
j é re a félelemnek szerinte dögleletes a lagút ja in 
készteti a bűnöst . Minő más az Egyház felfogása 
« minő szépen ad neki kifejezést a pisztojai zsi-
na t quesnelliánus czikkelyeinek e lvetésénél : , Opus 
esse jux ta consuetum ordinem praeparat ionis ad 
jus t i t iam. u t i n t r e t t imor primo, per quem veniat 
Charitas : t imor medicamentum, Charitas sanitas." 3) 

25. A mi Banneznak s egyes thomistáknak 
véleményét illeti, már eleve semmi sincs, a mi 
bennünke t ar ra hangolna, hogy elhigyjük Isten-
ről, hogy a természet fö löt t i rendben oly t e rhe t 
r a k n a ránk, vagy oly teher től t enné függővé 
érdemünket , mint a minő volna az, hogy minden 
cselekedetünk, melylyel é rdemet szereznénk, a 
szeretetnek parancsából létesüljön. Az evangelium 
szelleme és ezen követelés közöt t á th ida lha ta t lan 
ú t van. Jézus kiemelte, bogv nem akar követőire 
a farizeusok módjára , el nem birható te rhe t 
rakni, sőt azzal édesgette magához őket, hogy 
az ő te rhe könnyű és igája édes. A mondot t 
követelés pedig tényleg oly teher volna, mely 

3) Propos. 85. Sjnodi Pistoriensis damn, a Pio 
VI. n. 25. 

a la t t az emberiség legnagyobb része összeros-
kadna, mint ezt már a második fejezetnek utolsó 
czikkében is kiemeltem. 

A tridenti zsinat a VI. ülésben kiadta a 
t izenhat fejezetből álló ha tá roza to t a megigazu-
lásról, mely valóságos theologiai mestermű. Ennek 
utolsó fejezete az érdemről tárgyal s noha hosz-
szabb e fejezet a többinél, sehol egy szóval sem 
sürgeti a szeretet mot ivumát , csupán a kegyelmet ; 
a szeretetnek közvetlen tényein kivül pedig egye-
nesen érdemszerzőnek mondja pd. a pohár viz 
nyúj tásá t , a szenvedést. 

Át té rve a Szentírásra, Bannez s a thomisták 
nézetével e l lentétben áll, hogyan válaszolhatják 
az igazak az utolsó Ítéleten, t ehá t közvetlenül a 
ju ta lom előtt Krisztusnak : „Uram ! mikor l á t tunk 
téged éhezni és táplá l tunk téged? szomjúhozni 
és i ta l t adtunk n e k e d . . . " 4 ) Hiszen ha minden-
egyes érdemszerző cselekedetük a szeretet paran-
csára létesült, akkor fölösleges e kérdés, mert 
az igazak magánál az érdemek szerzésénél foly-
tonos tuda tában volnánk annak , hogy Krisztusért 
tesznek. Az Üdvözitőnek válasza is az érdem-
szerző cselekedetekben nem a tényleges ós ki-
fejezet t szeretete t és Is tenre való irányzást 
emeli ki, hanem kizárólag e cselekedeteknek 
in t e rp re ta t iv összeköttetését Istennel. „Bizony 
mondom nektek, a mi t egynek ezen legkisebb 
atyámfiai közül cselekedtetek, nekem csele-
kedtétek." 5) 

Ezen helylyel szemben azonban ellenfeleink 
egész sorára h iva tkoznak a szentírási és szent-
atyákból ve t t helyeknek, a melyek szerintök 
szoros kötelességünkké teszik cselekedeteinknek 
esetről-esetre Is tenre min t végczélunkra való 
i rányí tását , a mi a szeretet által tör ténik. Ilyen 
he lyek : „Akár esztek, akár isztok, akár valami 
más t műveltek, mindent az Isten dicsőségére 
cselekedjetek." 6) „A mit cselekesztek szóval 
vagy te t te l , mindent a mi Urunk Jézus Krisztus 
nevében tegyetek, hálát adván Istennek és az 
Atyának ő általa." 7) Ezen helyeket ellenfeleink 
úgy magyarázzák, min tha általok szent Pál 
a természet fölöt t i rendben positiv törvénynyé 
tenné azt, a mi a természetes rendben nem az; 
mig t. i. a természetes rendben elég cselekede-

4) Máté 25, 37. 
5) Máté 25, 40. 
6) Korinth. I. 10, 31. 
7) Kolossz. 3, 17. 
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teiiiknek in te rpre ta t iv törekvése a végczél felé, 
addig a természet fölöt t i rendben ezen törvény 
alapján a közelebbi és a végczél között a kap-
csolatnak mindig aktual isnak és ki fe jezet tnek 
kell lennie. Erre azt feleljük, hogy a hagyomány 
kétségtelenül i smer te e helyeket , sűrűn is alkal-
mazta, de teljesen nem ismerte e helyeknek azt 
a merev és t ú l h a j t o t t értelmezését , mely e 
véleményben visszatükröződik. Ha el is t ek in tünk 
attól , hogy sokan e helyekben csak tanácsot 
lá tnak és az egyház e tanácsot e lőhaladot tabb 
híveinél folyton sürgette, de csak mint a töké-
letesedés egyik eszközét s nem az érdemnek el-
engedhete t len föl tételét ; ba mondom, et től el is 
t ek in tünk s e helyeket szoros parancsnak vesz-
szük is, annyi bizonyos, hogy igenlő (affirmativ) 
parancsot képeznek. Ennek pedig a negat iv pa-
rancscsal szemben az a természete, hogy obligat 
semper, sed non semper, mindig törvény, de 
nem követel i minden egyes pi l lanatban positiv 
tény ál tal a tel jesí tést . Egyszerű szemfényvesztés 
ezen állítással szemben konokul hangsúlyozni az 
emi i te t t helyeknek mindket te jében előforduló 
„mindent." Mert világos, hogy „mindent" még 
nem jelent i azt, hogy minden pi l lanatban külön-
külön, a minthogy nagyobb összeg ajándékozá-
sánál nem szükséges, hogy minden egyes for in t ra 
nézve külön-külön kifejezet ten fölkeltsük a szán-
dékot, valamint az sem szükséges, hogy bennünk 
az ajándékozás szándéka a maga kifejezett ak tua-
l i tásában megmaradjon mindaddig, mig az a ján-
dékot el nem fogadják. Az apostol törvénye is 
csak annyi t mond, hogy per modum donationis 
minden egyes cselekedetünket adjuk Istennek, 
továbbá, hogy ezen tényünket se positive se a 
positiv ténynyel egyenlő ér tékű cselekedettel? 
t ehá t bűnnel, mely tárgyi lagosan visszavonja az 
előbbi ajándékozást , meg ne semmis í t sük ; de 
arról egyáltalán nem szól, hogy minden egyes 
tényünknél kifejezetten érvényesüljön amaz a ján-
dékozásnak akarása. 

Ha azután tovább kérdezzük a theologusokat , 
minő időközökben k ívánják ezen ajándékozási tény 
megismétlését, különféle véleményekre akadunk. 
Nagyon sokat kiván sz. Bonaventura (II. d. 41, 
q. 3. ad 6.): „sí opus al terius generis inciperet, 
opor te t quod intent io renovare tur ad hoc, u t 
opus esset meri torium." Kevesebbel beéri, de az 
apostol eme parancsá t mégis erősen sürget i sz. 
Alfonz (Theol. Mor. 1. 5. tr . praeamb. art . ult, n. 
44.): „oportet saepius in die, saltern mane gene-

ral i ter offerre Deo omnes actus suos, u t sic adim-
pleatur praeceptum Apostol i sal tem in ten t ione 
virtuali, omnia faciendi in glór iám Dei. 

Más theologusok azt védik, hogy a fejtege-
t e t t parancs nem más, mint magának a szeretet-
nek parancsa s egyenesen tagadják, hogy i t t 
két parancsról van szó. Mert mihelyt valaki ele-
get tesz a szeretet parancsának (mely havonkint , 
sőt ta lán csak évenkint egyszer kötelez szoro-
san), kellőleg rendezi önmagá t s igy cselekedeteit 
is Is ten i rányában. 

Hur te r a cselekedeteknek érdemszerző voltá-
hoz nem kívánja , hogy ténylegesen, vagy erő-
belileg Is tenre legyenek irányozva, vagy hogy 
időközönként az eml í t e t t fölajánlások előzzék 
meg őket. Az első k e t t ő t tú lzot t követelésnek 
t a r t j a , a h a r m a d i k r a azt mond ja : „actus oblatio-
nis supponi tur j am praeteri isse, neque amplius 
v i r tu te durare ," ergo „haec in opera nullo modo 
influit, ea ergo meri tor ia reddere nequit ." 8) 
Szükségesnek és elégnek t a r t j a azt, hogy a cse-
lekvő alany a megszentelő malasz tnak s vele a 
szerete tnek á l lapotában legyen s cselekedetét 
actualis kegyelemmel ha j t sa végre. „Quaestio 
ergo, num quis actus sít meritorius (de condigno. 
vei de congruo), re coincidit cum quaestione, 
s i tne salutar is seu super natúr aliter bonus." 9) Hi-
vatkozik Suarezra és Bel larminra, a kik közül 
az előbbi igy í r : „Dico ergo actus v i r tu tum 
infusarum factos ab homine gra to esse meri tor ios 
de condigno superna tura l i s beat i tudinis ex vi 
suae boni ta t i s et connatural is ponderis seu 
relationis in ilium finem absque alia re la t ione 
quasi extrinseca, quae per ac tum char i ta t i s prae-
t e r i tum vel praesentem illi adveniat ." 10) 

Ellenfeleink véleményök t ámoga tá sá ra hi-
vatkoznak továbbá sr. Ágostonnak számos helyére, 
melyek legnagyobb nyomatékka l hangsúlyozzák 
a szeretet szükségességét érdemszerző cselekede-
teinkben. Ilyen he lyek : „Regnat carnalis cupidi-
tas, ubi non est Dei Charitas." (Euchirid, c. 117.) 
„Quidquid se pu taver i t homo bene facere, si fiat 
sine chari ta te , nullo modo bene fit." (in Ps. 65.) 
Mellőzzük a többi helyeket , melyeknek elősorolásá-
ban a thomis ták e csoport ja fá radhata t lan . Nem 
képezheti fe lada tunka t e rövid értekezés kere té-
ben behatólag tárgyalni a nagy egyházatyának 

8) Hur£ér. Compend. Theol. Dogm. III . 229. p. 
9) Hurter. I. m. III. 230. p. 
10) XII. 9. n. 4. 
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e helyeit , mer t az ilyen ellenvetések gyökeres 
megczáfolása a megfelelő helyeknek csak az 
egész szöveg keretében való mél ta tása mel le t t 
volna lehetséges. Utóvégre a ke re te t a lkotó 
szövegből egyes kifejező gondolatokat k i tépni s 
bizonyitékul odaáll í tani kényelmes, de veszélyes 
dolog. Minden theologiával foglalkozó ember 
nagyon jól tudja, hogy a szavaknak, a mükifeje-
zéseknek épugy meg van a tö r t éne tük min t az 
ember i ruhának. I t t is divat divatot , stilus stí lust 
követ. A gondolat marad annak, a mi volt, de 
a gondolat ruhája , a kifejezés változik min t 
a chameleon. A theologiai műkifejezéseket min-
dig azon kor st i lusának szellemében kell meg-
í télnünk, a melyben őket használják. Sőt ez sem 
elég: a theologiai műkifejezés egy korban is 
külömböző gondolatok ruhá ja lehet s csupán a 
milieu, melyben megjelenik, vagyis a megelőző 
s követő gondolatok, szóval az összes szöveg a 
meghatározó, az u j jmuta tás , mely a héj a la t t a 
magra utal. A Charitas szót sz. Ágoston igen 
gyakran ál ta lában a kegyelemről é r t i ; char i tasnak 
nevezi a megszentelő malasztot , sőt az actualis 
kegyelmeket is. Noha ez nekünk a mostani k i fe j le t t 
te rminológia mel le t t gyakran visszatetszőnek 
látszik, senki sem tagadha t j a , hogy sz. Ágoston-
nak alapjában igaza van. Mert végre is minden-
féle faja a kegyelemnek egyrészről Is tennek 
szeretete hozzánk, másrészről bennünk is legalább 
kezdetleges szeretet Is ten i ránt . Ilyen ér te lemben 
magyarázva sz. Ágoston emi i te t t helyeit, nem 
akadha tunk meg ra j tok, mer t mi is minden termé-
szetfölött i érdemhez aktual is kegyelmet követelünk, 
sőt a mer i tum de condigno-hoz megszentelő ma-
lasztot is. 

Nem igaz végre, hogy sz. Tamás is nélkülöz-
hete t lennek t a r t o t t a cselekedeteinknek érdem-
szerző voltához a mot ívum char i ta t is t . Mert a 
mi t sz. Tamás a II. résznek 23. qu-ban a 7. és 8. 
ar t iculus a l a t t a szeretetről mond, nem vág 
össze azzal, a miről mi most tárgyalunk. Más 
helyen (I—II. q. 100. a. 10.) a lehető legvilágo-
sabban szól a mi kérdésünkről és válasza az, 
melyet ellenfeleinkkel szemben mi k i fe j t e t tünk : 
„cum ista sint duo praecepta aff i rmat iva non 
obl igant ia ad semper, possunt pro diversis tem-
poribus obl igare; et i ta potes t contingere, quod 
aliquis implens praeceptum de honorat ione 
paren tum non tunc t ransgredia tur praeceptum 
de omissione modi chari tat is . 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
Csanádi egyházmegye. Aramjmise. — 
Németh József felszentelt püspök, csanádi nagypré-

post huszonöt éves püspöki jubileumát e hó 19-én csendes 
elvonultságban óhajtotta, a Csanád egyházmegye területén 
kivül, valamely kegyhelyen megülni, — s már minden 
előkészületet megtett, hogy az egyház megyeszerte lelke-
sen szervezett fényes és tüntető ünnepeltetés elül székhe-
lyéről elutazzék. 

Megyés püspök urunk Desseicffy Sándor ő nayymél-
tóságának az a mindenre kiterjedő gondos figyelme, mely 
nagy szivének és fenkölt szellemének, apostoli buzgalmá-
nak és főpásztori munkásságának jellegző és kimagasló 
tulajdonsága, alkalmas módot talált, hogy főpapi kegyes-
ségének és atyai szeretetének leleményességével, — a 
Krisztus Szive szelidségét és alázatosságát angyali lelkü-
lettel magára öltött helyettesének és püspök-társának 
szerénységét megelőzze és kitüntesse, — ünneplő dísz-
koszorúval övezze egyházmegyéjének legkitűnőbb papját, 
főpásztorkodásának legméltóbb munkatársát — az öröm-
nap közelgő ünnepe előtt. 

E hó 9-én ugyanis maga köré gyűjtvén káptalanát 
és a központi papságot temesvári palotájának dísztermébe, 
midőn a szintén meghivást nyert, — de az ünnepeltetés 
sejtelme nélkül megjelent szerény főpap a terembe lépett 
eme lelkes és magasztos szavakkal üdvözlé az ünnepelt 
egyházi méltóságot : 

„Nagy elismeréssel vagyok papságom iránt azon 
kérelmeért, hogy méltóságodnak 25 éves püspöki jubi-
leuma alkalmából papságom érzelmeit is kifejezzem méltó-
ságod előtt, papságomnak fenkölt lelkületét látom ebben, 
mint amely tudja, hogy leginkább a főpásztor van hi-
vatva az igaz érdemet elismerni és kitüntetni. Ismerjük 
méltóságod szerénységét, mely ez ünnepeltetést kerülni 
akarta, s szabadkozása bizonyára korunk jubileumi ünnep-
ségeinek megsokasoda'sában leli okát. A negyedszázados 
püspöki jubileum azonban, tekintve a kort és az érdeme-
ket, melyeket ez állásig vezettek, mégis kivételt képezhet. 
Ninc3 is az egyház szokása ellen, mert már az V. század-
ban Ennod páviai püspök még áldozár korában nagyobb 
beszéddel üdvözlé püspökelődét Epifánt 30 éves püspöki 
jubileuma alkalmából. De ezenkivül e jubileumi ünnep 
jogosult is. Még sokan élnek iskolatársai közül, kikkel 
együtt készült az Ur szolgálatára. Még sokan fáradoznak 
az Ur szőlőjében, kiket méltóságod, mint papneveidei spiri-
tuális az istenes papi életre oktatott. Még számosan élnek, 
kiket főpásztora megbizásából méltóságod szentelt pa-
pokká, számosan, kiket méltóságod, az egyházmegyét 
főpásztora akaratából kormányozván, sok jótéteményben 
részesített. Kérdem, vájjon dicséretére volna-e egyházme-
gyém papságának, ha mindezekre a hála és szeretet ér-
zelmeivel nem emlékeznék vissza?! A papság szándékát, 
hogy méltóságod jubileumát megüljük, hogy az évfordulót 
szeretetünk kifejezése, főpapi jelvényeknek átadása által 
az egyházmegye történetében emlékezetessé tegyük, mind-
járt kezdettől fogva helyeseltem. Szívesen hajoltam 
továbbá a papság azon kérelmére, hogy a hálás fakadt 
emléket én szolgáltassam át az ünnepeltnek, s örömest 
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élek az alkalommal, hogy főpásztori elismerésemet és 
testvéri szeretetemet méltóságod iránt kifejezzem. Nem 
akarom érdemeinek felsorolásával méltóságod szerénységét 
feszélyezni, hanem egyedül, mély alázattal esedezem az 
egyház legfőbb püspökének, Jézus Krisztusnak, hogy 
megáldja méltóságodnak az ő szolgálatában töltött élete 
alkonyát, s ha majd, bármi körülmények közt, élete nap-
száma lefolyik, nyerje el megérdemlett jutalmát, ott fenn 
azon csillagkoronát, melyet az Ur hü szolgái részére 
félretett, s azoknak igért, kik másokat az üdvösség meze-
jén tanításuk fénye, példájuk vonzóerejével vezettek. Isten 
áldja, Isten tartsa méltóságodat egyházmegyéje díszére, 
főpásztora támogatására, paptársai örömére, a magyar 
haza javára ! S most fogadja a paptársai filléreiből szer-
zett aranylánczot, keresztet és gyürüt, valamint a 2000 
frtról szóló s majdan a méltóságod nevét viselő alapítvány 
takarékkönyvecskéjét főpásztori áldásommal és testvéri 
csókommal". 

E szavaknál már a legbensőbb meghatottság szállta 
meg a kebleket s a legmagasztosabb lelkesültség tört elő 
a szivekből ; a legmélyebb hála érzelmével borult az 
apostoli-segéd kegyelmes főpásztorának keblére, aki test-
véri szeretetének zálogát hinté arczára. Sokban emlékeztet 
ez a dicső jelenet azon boldogító és üdvözítő pillanatra, 
midőn a szeretet Apostola szent János az isteni szeretet 
csodálatos ünnepélyén isteni Mesterének és Megváltójának 
keblére borult. E jelenetnél is egyaránt fenséges és meg-
ható a kegyes főpásztor eláradó szeretete és az ünnepelt 
hálás kegyelete a többi főpapi erényeinek tündöklő su-
garaiban. A testvéri csók után a papság tisztelgő kézcsó-
kolása következett, miután az ünnepelt a szeretet ily 
megnyilvánulását meghatottságtól töredezett megindító 
szavakkal megköszönte. 

Nyitra. Egyházmegyei értekezlet a papi nyugdíj-alap 
ügyében. — 

Április 12-én érdekes jelenségnek voltunk tanúi 
Nyitra városában. Amolyan egyházmegyei zsinatféle folyt 
le a nagyobb papnevelde ebédlőjében, az egyházmegyei 
nyugdíj-alap ügyében. A legritkább gyülekezet, minőnek 
Nyitrán hasonló számban és hasonló ügyben talán 1394. 
óta hiába keresnők párját. 

Érdekes és tanulságos volt az értekezlet, melyen 
annyi sok őszült fej évtizedek után látta egymást újra, 
sokan mióta a szemináriumból kikerültek. Még mint 
élettől duzzadó ifjak hagyták el e helyet, és ma, midőn 
az élet barázdákat szántott arczukra alig ismerték fel 
egymást. Mikor az előértekezleten valaki felszólalt, egy 
mellettem ülő tisztes deres fő, melynek viselője régi tanár 
volt, minduntalan kérdezte tőlem : Ki az? Ki ez? Látszik, 
hogy nem igen ismert már azokra, kiket három évtized-
del ezelőtt erősen megforgatott a fekete táblánál. 

A tanácskozás tagjai a következők voltak : Venczell 
Ferencz nagyprépost, Czeizel Gábor, Yagner József, dr 
Csippék Sándor, Malatinszky József, Simkó Antal, dr 
Bobok József, Jeszenszky Alajos, Nécsey Endre, Nemesek 
Ferencz (távol volt) kanonok urak. Továbbá Markovics 
János, ZoDgor József, Kutvaszer István, dr Bartossik Antal 

I (távol volt), dr Dudek János, Kottesovszky Alajos (távol 

volt) és dr Tóth János sz.-széki ülnökök. Az egyházme-
gyei papság kiküldöttjei : dr Franciscy Lajos, dr Mihalo-
vics Ede, Döller József, Gerhát Mihály, dr Pulmann 
János. Herald Antal, Kocsner József, Bezák György, 
Biringer Ádám, Kelecsényi Béla, Bucsek Andor, Czeizel 
György, Lovaszer János, Hátrik János, dr Chorényi József, 
Ferényi Ferencz, Chocholus Bálint, Beregi Endre, Pápai 
Endre, Stelczer Győző, Budatinszky János, Dermisek Pál, 
Szteszkál József, Gramantik György, Janecz József, Weber 
József, Sztranyovszky József, dr Teszelszky József, Holly 
Sándor, Turcsek József, Zaymusz Romuald, Kardoss 
Viktor, Szmida Kálmán, (a várnai kerületből senki,) 
Kapallay István, Gilly Ede, Tvrdy Ignácz prépost (távol 
volt,) Benyács István, Gyurcsánszky Döme, Krautman 
István, Balázs István (távol volt), Búzna József, Sztra-
kovics Ferencz, Mihálik József apát, Hayek Vincze, Vetzel 
Sándor, Kuniczky József és Steffel Ede. 

Az értekezlet Bende püspök ur elnöklete alatt 
tartatott meg és pedig két ülésben ; reggeli 9 órától 
Val-ig és délután 5 órától 1 / i 10-ig. Közben a gyülekezet 
összes tagjait a püspök asztalához hivta a püspökvárba. 

Az sem igen történt meg valaha a szemináriumban, 
hogy a főpásztor hivatalos minőségében egész késő estig 
ott töltötte volna az egész napot az intézet falai között. 
Ez Bende Imre püspök urnák volt fentartva. 

Azok, akik attól tartottak, hogy a főpásztori te-
kintély fényére ezen a tárgyaláson némi árny eshetik, 
alaposan csalódtak. A tárgyalás egészben véve olyan 
objektiv, higgadt volt, hogy a főpásztor személyén nem-
csak semmi csorba nem esett, hanem Bende püspök ur a 
szerdai napot bizonyára nyitrai püspöksége legszebb napjai 
közé fogja sorolhatni. 

A terem közepén hosszú, zöld posztóval teritett 
asztal volt felállítva, melynél mintegy 40-en foglaltak 
helyet. A többi kiküldöttek pedig a falnál körülfutó pa-
dokban helyezkedtek el. Negyven-ötven év múlhatott el 
azóta, hogy e „deres klerikusok" itt utoljára ültek, előttök 
persze a régi divatú skutelával, melyet már régen, tudja 
Isten hol, csillogó czin-tepsivé öntöttek át. Hejh ha őket 
is át lehetne valahogy gyúrni fiatal klerikusokká! — 
De hát mulandó az élet, nem hitegetik ezek már magukat 
légvárakkal. De hogy; hisz akkor nem jöttek volna nyug-
díjról tanácskozni. 

A nap hőse dr Dudek János előadó volt, ki e nap 
aratta az egész egyházmegye előtt dialektikájának két-
ségkívül legszebb diadalát. Hét óránál tovább tartó 
harezban minden szóra figyelni úgy, hogy rögtön vála-
szolni is tudjon mindenre és mindenkinek, hogy hozzá 
még soha ki ne jöjjön a sodrából, ahoz rendkívüli talen-
tum és ritka nyugodt kedély hangulat is kívántatik. Válasza 
mindenkor kerekded formában, s a hét órai szóharcz vé-
gén is kellemes csengő hangon volt előadva. Ervelése 
mindig egyformán ügyes volt, ha nem is mindig mind-
nyájan osztották nézetét. Az egyházmegye büszkeséggel 
látta, hogy kész debattert küldött benne az autonomiai 
kongresszusra, mely ha megnyílik, előkelő szónokkal 
lesznek benne képviselve. A káptalan tagjai jelenvoltak, 
de egyké t szónyi megjegyzést kivéve egyáltalában nem 
vettek részt a vitában. 
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A küldöttek nagy részén meglátszott ugyan, bogy 
még a nagyobbszabásu vitákban nem egészen otthonosak, 
de a tárgyalás a maga teljességében azért — büszkén 
mondhat juk — nemcsak kielégített , de jövőre is a leg-
szebb reményekre jogosit. 

Egyáltalában azt a benyomást tette reánk, hogy a 
nagyobb egyházi összejövetelek és értekezletek semmi-
esetre sem válnak a hierarchia há t rányára . Mert ha a 
főhatóságok némileg korlátozva, az alpapság által befolyá-
solva lesznek is némely kérdésben, ez a befolyásolás és 
korlátozás jelentékenyen kisebb lesz, és jelentékenyen 
kevesebb megterhelésével fog járni a főpásztornak, mint 
azt nem ritkán ügyes udvari embereik, vagy sokszor az 
egyházi renden kivül álló személyek részéről is kell el-
szenvedniük. 

A tárgyalás a „Veni Creator" imával kezdetett meg, 
melyet az egész gyülekezet a püspök ur után térden állva 
mondott el. A főpásztor üdvözölte a megjelenteket s 
örömét fejezte ki, hogy e nagyfontosságú kérdés az ő püs-
pöksége alatt elintézést nyerhet. Aztán higgadtságra, nyu-
galomra intvén a megjelenteket, egyúttal kijelenti, hogy 
minden határozatot, melyet netalán hoznak, külön meg-
fontolandó püspöki jóváhagyásnak ta r t j a fen. 

Azután következeit dr Dudek János előadása a nyug-
díjügyről. Az előadó a püspök ur jobbján, egy külön 
asztalkánál foglalt helyet, s állva egy csomó írással kezé-
ben, folyékony beszédben ismertette a már fenálló nyug-
dijalap keletkezését és jövedelmét. 

A delegátusok nagy része most először hallotta 
nyilvánosan beszélni Dudeket, és bizonyára a legkelleme-
sebb benyomással távozik személyét illetőleg. Ha mind-
járt nem is tetszett mindnyájuknak az a S Z Í V Ó S ragaszko-
dás a nyomatott alapszabálytervezethez, melyet az egész 
tárgyalás folyamán tanúsított , a mit menthet az, hogy 
sokszoros tanulmányon alapult dolgozata. 

A felszólalások teljes szövege helyett csak a főbb mozza 
natokat emeljük ki. Az e g j i k az, hogy midőn az egyik tag 
felhozta kifogásait, úgy helyeselték mint semmi mást, kivéve 
dr Franciscy egy csakúgy mellesleg elejtett óbajá t a papi 
exerczitiumokra nézve — és azután mégis leszavazták, 
mert az előadó az ő dialektikájával egy pil lanatra elkáp-
ráztat ta az emberek szemét. Azt hisszük, hogy ez a kér-
dés még nem halt meg, hanem csak alszik. 

Legélénkebb rész a vitában az előadóval szemben 
dr Franciscy Lajosnak jutot t , ki erősen kifogásolta, hogy 
a nyugdíj-egyesület közgyűlésének jogköre nincsen meg-
határozva, mire az előadó — ki mereven ragaszkodott a 
nyomtatványhoz — utasította, hogy e jogkör t több paragra-
fusból némi fáradsággal kiböngészheti. Vagy mikor a 
szabályok egy magyartalanságát kifogásolta, az előadó 
azzal riposztirozott, hogy kérdezze meg az egriektől, be-
szélnek-e magyarul ? Egyáltalában többször vette igénybe 
földijét, Samassát, midőn szoritották. 

Viharos tetszéssel találkozott, mint érintettük, dr 
Franciscynak azon javaslata, hogy ha évenkint tartatnék 
a kongresszus, azzal papi sz. gyakorlatokat lehetne össze-
kapcsolni. A zugó tetszésben volt valami tüntetésszerü, 
melyből sokat lehetett megérteni ! 

Egy alkalommal szavazás is volt a délutáni órákban 

ugyancsak dr Franciscy javaslatára arra, hogy a köz-
gyűlés jogköre szabatosan meghatároztassék. E mellett 
volt 21. Aztán ellenpróbát kértek a nyomatott szövegre. 
Felkeltek a káptalan tagjai és lassan húzódozva a többiek 
mindössze 25-eu. Tudja Isten, mintha meglátszott volna 
ezeken, ki hol van szállva. 

Figyelmet keltettek Gramantik felszólalásai s egy 
kis hevesebb eszmecsere Kardoss és az előadó között a 
káptalani tagok miatt az előadó megvédte ezeket, mint a 
káplányokat is Chorényival szemben, nagyobb járulék ellen. 

Úgyszintén nem hagyhat juk említés nélkül Zaymusz 
Romualdot, higgadt fellépése jó benyomást tett , mert 
ellenkezőre voltak elkészülve. 0 volt az egyedüli, aki 
latinul beszélt, mivel a jó hetvenes nem kezeli folyéko-
nyan a magyar nyelvet. De magyar bekezdése után azt 
hi t tük, hogy Debreczenben tanult . 

Elénk részt vettek a vitában még dr Teszelszky, dr 
Chorényi, Markovic?, Zongor, Kelecsényi Chocholus, Birin-
ger, Szteszkál, dr Tóth János és mások. 

A nyugdij egyébként 700 f r t minimumban lett meg-
állapítva. A lelkészek pedig brutto-jövedelmök 1%- at 
tartoznak befizetni. A káptalan egyes tagjai fejenkint 
50 f r to t fizetnek be, de ez nem vétetett be az alap-
szabályokba. 

Végül 9 órakor megtörtént a szavazás a központi 
bizottságra. Venczell Ferencz nagyprépost közkívánatra 
egy névsort olvasott föl, mire titkos szavazással a követ-
kezőket választották : 

Rendes t agoku l : Biringer Ádám, Chocholus Bálint, 
dr Chorényi József, dr Dudek János, dr Franciscy Lajos, 
Gyurcsánszky Demeter, Markovics János, Mihálik József, 
Szteszkál József, dr Teszelszky József ; póttagok: Lovaszer 
János, Steffel Ede, Gramantik György, mivel ez azonban 
leköszönt, mint a legközelebbi Zongor József hivatott be 
pót tagnak. 

A püspök ur mindvégig a legnagyobb érdeklődéssel 
kisérte a tárgyalás meDetét és miután áldását adta a jelen-
levőkre, élénk éljenzés között távozott el este féltiz felé 
a papnöveldéből, bizonyára azon benyomással, hogy ez volt 
életének egyik legszebb napja annál is inkább, mert ő az 
alaphoz 10,000 f r t ta l igért hozzájárulni, és a gyűlésen 
mondá, hogy „ez nem utolsó szava". Adja Isten, hogy az 
nagyon késő következzék be. Dr. T. 

A K A T H O L I K U S AXJT03ST0MIA. 
— A 27-es bizottság ülése. — 

A bizottság tegnap és tegnapelőtt tar tot t két ülésé-
ben tárgyalta a 9-es bizottság elaboratumát és azt a 
tegnapi vagyis pénteki ülésben nagy szótöbbséggel a 
tárgyalás alapjául elfogadta. 

Csütörtökön ellene szóltak Hortoványi, a ki határo-
zati javaslatot is adott be, Ugrón Gábor, Sághy Gyula, 
Timon Ákos. Mellé álltak Bita Dezső, Zichy N. gróf, 
Győrffy Gyula. 

A döntés napján a bizottság tagja i közül jelen voltak, 
egyháziak : Samassa József dr egri érsek, Hornig Károly báró 
veszprémi püspök, Ivánkovics János rozsnyói püspök, Vajda 
Ödön dr zirczi apát, Molnár János pápai praelatus, Bita 
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Dezső dr egyetemi tanár, Városy Gyula praelatus kanonok, 
Rajner Lajos kanonok, Karsch Lollion dr ; világi részről: 
Apponvi Albert gróf, Zichy Nándor gróf, Csekonics Endre 
gróf, Rakovszky István, Timon Ákos dr, Sághy Gyula dr, 
Ugrón Gábor, Mócsy Antal, Hortoványi József dr, 
Győiffy Gyula dr, Günther Antal dr, Pásztély Jenő, 
Borsódy Géza és Hoványi Gyula dr. 

A bizottság, Apponyi Albert gróf, Ugrón Gábor, 
Timon Ákos dr, Günther Antal dr, Rakovszky István, 
Győrffy Gyula, Sághy Gyula, Mócsy Antal és Hoványi 
Gyula, a 9-es bizottság előadójának felszólalása után, 
mellőzte úgy Timon Ákos min. tanácsos egyetemi tanár 
azon indítványát: hogy a vezérelvek megállapítása alap-
ján egy háromtagú bizottság küldessék ki egy ú j javas-
lat szövegezésére, mint Hortoványi Józsefnek a csütörtöki 
ülésben beadott határozati javaslatát. Mellőzte továbbá 
Sághy Gyulának e második ülés végén beadott azon hatá-
rozati javaslatát is, hogy az előterjesztett javaslat azon 
utasítással adassék vissza a kilenczes albizottságnak, hogy 
az 1870/71-iki javaslat alapján s az erdélyi egyházmegyei 
autonomia figyelmébe vételével és beillesztésével készít-
sen új. megfelelő indokolással is ellátott javaslatot, ki-
terjeszkedve az egyházi javadalmak betöltésének módo-
zataira is. 

A bizottság a kilenczes albizottság javaslatát a rész-
letes tárgyalás alapjául elfogadta, csupán Timon Ákos, 
Sághy Gyula, Hortoványi József és Ugrón Gábor szavaz-
tak a javaslat elfogadása ellen. 

A legközelebbi ülés május 1-én délután fél négy 
órakor lesz a főrendiház bizottsági termében. 

IRODALOM. 
— Kampokavallói fájdalmas Szűz csodái czimü 

könyv jelent meg Mészáros Kálmán Ferencz-rendi atya 
által kiadva. A vaskos 28 ívre terjedő könyv tartalma igen 
érdekes, s az eddig megjelent hasonirányú művek közt 
páratlanul áll. A könyv hat részre van felosztva. 1-ső rész-
ben az Egyháztörténelem nyomán beszél általában a Mária-
képek csodáiról. A 2-ikban a kampokavallói események 
bírálatát adja elő. A 3-ik é3 4-ikben a kampokavallói 
csodák bizonyítékait ismerteti. Az 5-ik részben fölhozatnak 
azon érdekfeszítő csodák, melyek magán a fájdalmas Szűz 
képén történtek. A 6-dik részben több mint 200 csodálatos 
gyógyulás van felsorolva s leirva maguk a meggyógyultak 
írásban vagy élőszóval tett nyilatkozataival. A 7-ik rész 
elmondja a kegykép tiszteletének rohamos elterjedését a 
világ minden részén. — E könyv nemcsak érdekes tartal-
mánál fogva megérdemli a pártolást, hanem a jótékony-
czélnál fogva is, minthogy a kiadási költségeken felüli 
jövedelem az ott Kampokavallóban, már épülő és befeje-
zéshez közel álló nagyszabású űj templom javára fordit-
tatik, minthogy a kegykép most csak egy igen szegényes 
kis kápolnában van elhelyezve. — A könyv igen csinos, 
megnyerő alakban van kiállítva, tiszta nyomás és az öregek 
által is olvasható nagy betűkkel. Ára a 436 oldalra terjedő 
műnek szines borítékban fűzve 1 frt. Csinos vászonkötésben 
1 frt 40 kr., postával 10 krral több. Kapható Budapesten, 
a Ferencziek-zárdájában, Mészáros Kálmán Szent Ferencz-
rendi atyánál. 

= Spirago-Adjutus-. Katekizmus felnőttek szá-
mára. I. Hittan. II. Erkölcstan. III . Kegyelemtan. Össze-
sen 1050 nagy oldal, 12 féle betűvel. Ára mindegyik 
kötetnek fűzve 1 f r t 50, egész vászonkötésben 1 frt 
80 kr. 

Spirago „Volkskatechismus8 név alatt teljes kate-
kizmust irt egyháziak és felnőtt világiak számára. Műve 
négy év alatt 25,000 példányban jelent meg, azt csakha-
mar 14 püspökség ajánlotta. Szerző több, mint 14,000 
helyről kapott dicsérő levelet. Ezen dicséretek szerint a 
mű: remekmű; kitűnő családikönyv, valamint segédkönyv 
az egyháziak számára; a katekizmus kérdését megoldotta ; 
a legszebb könyv a világon ; gyakorlatias, korszerű, az 
óriási anyag daczára világos- és áttekinthető. A megjelent 
magyar kiadásról csak dicsérőleg nyilatkoztak annak olva-
sói, többen elragadtatással fogadták és elismeréssel voltak 
a többi között a fordításnál tapasztalható becsületes, fárad-
ságos munka irányában is. Ezen műnek fontosságát emeli 
azon körülmény, hogy belőle rövidebb katekizmusok ké-
szülnek : 1. a középiskolák felsőbb osztályai; 2. a pol-
gáriskolák ; 3. a népiskolák számára. 

Valaki a magyar kiadást a XX. század katekizmusá-
nak nevezte. 

-i- Meschler-Adjutus : Noveno a lourdi szent Szűz 
tiszteletére; ima és elmélkedési könyv. Összesen 226 lap. 
Ára fűzve 60 kr, egész vászonkötésben 90 kr. 

Meschler jezsuita atya Szűz Mária tisztelői számára 
kilencz napi ájtatosságot állított össze. Ezen ájtatosságok 
mindegyik nap já ra : 1. a lourdesi csodás események egy-
egy főbb jelenéseit; 2. imákat ; 3. csodás gyógyulási ese-
teket sorol fel. Ezen változatos beosztással főképen 
könnyűvé és kellemessé teszi a kilencz napi ájtatosságot, 
közbevetve azonban Szűz Mária tiszteletét mozdítja elő. 
Hogy a mű többféle igényekuek is megfeleljen, ezen czél-
ból függelékül rövid imakönyv van hozzácsatolva, imák-
kal ; végül következnek a nyilvánosan használható litá-
niák • minden szentekről, Jézus szent nevéről és a lorettói 
szent Szűzről. 

-f- Scotti-Adjutus : Elmélkedések papok számára, 
az egyházi év minden napjára, a beviarium módjára négy 
kötetben. Összesen 1600 oldal. Ára mindegyik kötetnek 
fűzve 1 frt 50 kr, egész vászonkötésben 1 frt 80 kr. 

Scotti érsek elmélkedései külföldön nagy elterjedést 
nyertek. A vasárnapi evangeliom alapján a papnak esz-
ményi alakját tartva szem előtt felöleli a papnak minden 
ténykedését és helyzetét, buzdító vonatkozásokkal a leg-
gyöngédebb rábeszélés módjával. Czélja fentartani a papi 
állás színvonalán, gyöngéd lelki atya lenni a lelki atyák-
nak, lerajzolni az üdvös, hivatásszerű lelki munkálkodást. 
A mű valóságos PhilotJiea papok számára. 

— Bourdaloue és Massillon nyomán Szalay : Egy-
házi beszédek az egyházi év minden vasárnapjára. Ára 
fűzve 1 frt . 

Bourdaloue és Massillon művei az egyházi szónok-
lat terén mintaszerű remeket képeznek, melyből nemcsak 
tárgyat meríthetünk, hanem a tárgyalásra nézve is sokat 
tanulhatunk. A nagy klasszikus beszédekből ki van válo-
gatva minden fönséges eszme, megragadó szónoki fordu-
lat s gyakorlati haszonnal járó tanúság. Részben és lehe-
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tőleg a szentbeszédek népies beszédmódra vannak átdol-
gozva. A gondolkodás szabályainak szigorú megtartása, a 
könnyen áttekinthetőség és tartalombőség miatt ezen 
szentbeszédek ajánlatosak különösen azoknak, kik tartal-
mas és mintaszerű példák után óhajt ják magukat képezni 
a szónoklat terén. 

= Figyelmeztetés. „A Megváltó" III. kiadás (27 kép-
pel) ; kötve 90 kr, Karácsonyi pásztorjáték (nagyobb) 20 kr, 
Karácsonyi pásztorjáték (kisebb) 10 kr, Kis deákok regu-
lája 5 kr, Kis leányok regulája 5 kr, Jó egészség abc-je 
5 kr, Jegyesek könyve 40 kr, Szülők könyve 50 kr, Ker. 
család könyve 50 kr, Philothea (kötve) 80 kr, Erkölcsös 
élet 20 kr, Erényes élet 20 kr, Állhatatos élet 20 kr, 
Mértékletes élet (az iszákosságról) 20 kr, Lelki tükör (a 
szent gyónáshoz) 10 kr. Valamennyi itten felsorolt mű (a 
szerzők összebeszélése szerint) megrendelhető ezen a czimén : 
Adjutus Secmidus áldozópap Szatmáron. 

VEGYESEK. 
— Bérmálás a kalocsai fömegyében. Kalocsán 

lesz pünkösd első napján a városi, másodnapján a vidé-
kiek számára. Azután a szántovai, zombori, kulai esp. 
kerületek kerülnek sorra, és pedig jun. 6-án lesz Garáo, 
7-én Rigiczán, 8-án Gákován, 9-én Krusevlyán, 10-én 
Sztanisicson, 11-én Nemes-Militicseu, 12-én Csonoplán, 
13-án Kernyán, 14-én Gyulafalván, 15-én Sziváczon és 
Cservenkán, 16-án Veprováczon, 17-én Bresztováczon, 
18-án Filipován, 19-én Kulán. A kalocsa főegyházmegyei 
papi nyugdíjalap a mult év végén volt kötvényekben 
207,231 frt 155/10 kr és 2015 frt 70 kr készpénz, jelenleg 
kötvényekben 209,462 fr t 70 5 kr és 2253 frt 51 kr kész-
pénzben. 

f Az egri főmegye gyászáról mély részvéttel a 
következő jelentést vettük : Ozv. ippi Bydeskuthy Ignáczné 
szül. marczinfalvi Dobos Terézia, mint anya, Bydeskuthy 
Berta férjezett Izsépy Gézáné és gyermekei ; Bydeskuthy 
Bertalan és leánya Mariska, férjezett Vadászy Antalné ; 
özv. Bydeskuthy Mihályné és leánya Terézia; Bydeskuthy 
Regina, férjezett Horváth Hugóné és gyermekei ; Bydeskuthy 
Erzsébet férjezett Szirmay Istvánné, Bydeskuthy Sarolta 
mint testvérei és húgai, a maguk s az összes rokonok 
nevében fájdalomtól megtört szívvel jelentik szeretett 
fiának, illetőleg testvérüknek s nagybátyjuknak. Nagyságos 
és főtisztelendő ippi Bydeskuthy Gyula Szent-Lélekről 
nevezett monostori cz. apát, egri főszékesegyházi kanonok 
urnák folyó évi április hó 18-án esteli 10 órakor keresz-
tényi türelemmel viselt szenvedés s a haldoklók szentsé-
geinek ájtatos felvétele után, életének 58-ik évében történt 
csendes kimúlását. A drága halott hűlt teteme a feltámadás 
boldog reményében folyó évi április hó 20 án d. u. 4 
órakor fog a főszékesegyház sírboltjába letétetni. Az en-
gesztelő szent mise-áldozat pedig az elhunytnak lelke-
üdveért ugyanaz nap, d. e. 9 órakor mutattatik be 
a Mindenhatónak a i egri főszékesegyházban. Eger, 
1899. évi április hó 19-én. Áldás és béke lebegjen 
porai felett! 

— Az Országos Pázmány Egyesület által rendezett 
zene-estély a budapesti kath. kör nagytermében f. hó 
19-én, az idény előhaladottsága daczára, szépen sikerült. 
Az est fényét nagyban emelte Schlauch Lórincz dr bibornok 
ur megjelenése. Az egyesület tisztikara teljes elismerést 
érdemel. 

— A budai királyi palota Zsigmond kápolnáját 
tudvalevőleg most restaurálják. Az uj kápolnát nagy 
fénynyel rendezik be. A falmezők és oszlopok nemes 
anyagból, márványból készülnek. Az emeleten uj oratórium 
lesz a királyi családnak és kiséretének. A főoltárt is 
gyökeresen átalakítják és mögötte díszes fülkét építenek, 
a hol ezentúl Szent István jobbját fogják őrizni. Újjáépítik 
a kórust és az orgonát is. Az átalakítás, a melyet csak 
őszre fejeznek be, közel ötvenezer forintba kerül. Az uj 
kápolnát a herczegprimás fogja fölszentelni nagy ünnep-
séggel. 

— Egy szerzetesnő emléke. Minap temette Egerben 
maga az érsek Toldy Izabellát, az angolkisasszonyok nagy-
hírű intézetének főnöknőjét, a ki 40 esztendőt töltö ' t 
buzgó és sikeres működésben a nőnevelés terén s a kinek 
most két hálás nemzedék áldja emlékét. Budapesten tegnap-
előtt volt érte gyászmise a szerviták templomában. A 
misét Demkó György egyetemi tanár, egri egyházmegyei 
áldozópap mondta. 

— A budapesti kőbányai templom fölszentelése. 
A kőbányai uj diszes katholikus templomot husvétvasár-
napján áldották meg, hogy átadható legyen rendeltetésé-
nek. Az istenitiszteleteket most rendszerint meg is tart-
ják a templomban. Az ünnepélyes fölszentelés azonban 
csak ez év augusztus havában lesz. A fényes egyházi 
szertartást Vaszary Kolos bibornok herczegprimás fogje 
végezni. 

— Az „Ősember." A svájczi protestáns Rómában, 
Genfben, pórul jártak a radikálisok. Egy idő óta bizo-
nyos szőrös ember erős rágószereivel sok dolgot adott az 
anthropologusoknak. A szörnyeteg állítólag Himalayából 
származott és nem tudott beszélni, de röfögő hangokon 
mégis kifejezést adott jó vagy rossz hangulatának. Már 
azt remélték és előre örvendeztek, hogy végre föltalálták 
a rég keresett ősembert, a majom és embert összekötő 
kapcsot, a melyet Darwin és Häckel meglevőnek „bizo-
nyítottak be", s hogy ezzel jó hátbavágást adhatnak a 
gyűlölt kereszténységnek. De hogy is mondja Schiller? 
A sorshatalmakkal örök szövetségre lépni nem lehet, s a 
balsors sebes lábon jár. A wadtlandi államtanácsos Virieux 
ugyanis azt a nevezetes felfedezést tette, hogy a titokza-
tos szörny voltaképen egy „becsületes" savoyard, a ki 
folyékonyan beszél németülés francziául ; szokatlanul erős 
szőrös volta és abnormis állkapcsa keltette benne azt a 
gondolatot, hogy némának tetesse és Himalaya-Jakónak 
adja ki magát ! Es lám, a tudó? urak lépre mentek, a 
ravasz savoyard orruknál fogva vezette s természetesen 
ki is zsebelte őket. Tehát, mint már oly sokszor, megint 
fuccs az „ősember"-rel. A genfi és lausanne-i tudós urak 
csendes részvétet kérnek mindenkitől. 

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

Budapest, 18Ç9. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Tapnővelde-utcza 8 sz.) 
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D I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1899. 

nPerge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, umtati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et its, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok. A szándék a természetfölötti életben. — Egyházi Okmánytár. — Egyházi Tudósítások 
B u d a p e s t : Főpászíori felszólalás az egyetemi alap katholikus jellege ügyében. —- G y ő r : Püspök és kegyúr. — P é c s : A püspöki 

joglyceum ügye. — A Katholikus Autonomia. — Kath. Köztevékenység és Egyesületi Élet. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

A szándék a természetfölötti életben. 
(Folytatás.) 

26. Az előző pontokban a szándék termé-
szetfölöttiségének alsó határát , a •minimumot 
állapítottuk meg, azt t. i., a mi nélkül vagy az 
egyszerűen természetfölötti vagy az Isten látá-
sára de condigno érdemes tény el nem képzel-
hető. S láttuk, hogy az egyszerűen természet-
fölötti szándék hitből mer i te t t motívum nélkül, 
az Isten látására, de condigno érdemes szándék 
a szoros értelemben vett szeretetnek motívuma 
nélkül is megállhat, a nélkül t . i., hogy e motí-
vumok az illető tényt i t t is most közvetlenül 
informálnák. 

Nem terjeszkedhetünk ki azonban e mini-
mumon túl körülményesen a természetfölötti 
szándéknak anyag- és alakszerű tárgyaira, mert 
akkor az egész dogmatikát, erkölcstant s 
a józan aszkézisnak tengersok változatú szép 
virágát mind elő kellene sorolnunk. A dog-
máknak mindegyike, a szentiratoknak, de ki-
vált az evangéliumoknak mindenegyes sora, 
az erkölcstannak fölséges alkotása s a szentek 
életének szerető leleményessége a természet-
fölötti szándékoknak szinte hallatlan bőségét 
ontják. 

De a másik határról, a felsőről, a maximumról 
nem lehet megfeledkeznünk. Nem positive 
akarjuk e maximumot meghatározni, de merőben 

negative. Voltak ugyanis egyesek, a kiknek ön-
tudatlanul vezérökké szegődött Fénélon Ferencz, 
a nagynevű cambray-i érsek, a kik a természet-
fölötti élet oly tökéletes állapotát hirdették e 
földön elérhetőnek, a melyben a motívumok el-
vesztve minden sokféleségüket, szinte transcen-
dentalis, mennyei egységbe szűrődnének össze. 
Ez az állapot szerintük netovábbja ugyan a ke-
resztény tökéletességnek, mintegy földi paradicsom, 
de kapuja előtt nem áll Cherub lángoló palossal, 
zenith, de azért elérhető. 

Ezt az állapotot — mert állapotnak, s nem 
átmenő ténynek hirdették e tökéletességet — 
ők különféle nevekkel i l lették: tiszta szeretet 
Isten szeretetének tar tós állapota, a szent közöm-
bösség állapota. Ezen állapotról azt hirdették, 
hogy belőle az „én" száműzve van; a lélek ön-
magából mintegy kilépve, Istentől nem fél, tőle 
mit sem vár ; át töri azt a bűvös-bájos kört , 
melyet köréje a természet vont s melynek keretei 
között legyőzhetetlen szükségességgel mindenben 
önmagát, énjének boldogságát keresi; mikor a 
kört át töri , „conficit sacrificium absolutum sui 
interesse proprii" ; s ezzel kileng Istennek lég-
körébe, oda, hol mindene csak Istent lehel már 
s minden egyéni érdek vegyülése nélkül merő-
ben Isten lesz minden cselekedetének egyetlen 
okfője, egyetlen motívuma. Ezen elveket a rájok 
épi tet t egész rendszerrel, a melynek részletei 
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mélyre beletévednek egy gyógyithat lan mysticiz-
mus útvesztőjébe, XII. Incze pápa 1699. márczius 
12-én elvetette. 

A keresztény élőkor, kivéve néhány lom-
t á rba kerü l t eretnekséget, ezen elveket nem 
ismerte. Maga í 'énólon is bevallja ezt a 22. té-
telben, mikor igy szól: „Antiqui pastores non 
proponebant passim mult i tudini justorum, nisi 
exercit ia amoris interessati eorum grat iae pro-
p o r t i o n a t a . S ő t a szent a tyák a keresztény 
tökéletességet mindig ós állandóan az erények-
ben gazdag életbe helyezték s nem abba a mys-
ticus nyugalmi állapotba, a mely azért, mer t 
szeret s hogy zavartalanul szerethessen, ölbe 
teszi kezét. „Haec est Charitas Dei, u t mandata 
ejus custodiamus" mondja a szeretetnek apostola, 
sz. János (I. lev. 5.) Sz. Pál is hangsúlyozza a 
különféle jó cselekedeteket: „Istenhez méltó le-
gyen viseletetek mindenben, az ő tetszése szerint, 
minden jó cselekedetben gyümölcsözvén." (Kolossz. 
1., 10.) 

Továbbá, ha elfogadjuk ezt az állapotszerűen 
t iszta és pedig hypereminenter t iszta szeretetet , 
szükségképen áldozatul dobjuk oda ezen elmélet-
nek a ker. reményt. A legtökéletesebb lelkek 
reménytelen lelkek volnának; de hogyan számo-
lunk le akkor az apostollal, a ki azt mondja, 
hogy a földi élet az égi élet tel szemben remény 
nélkül nem képzelhető: nunc autem manent 
fides, spes et Charitas, t r ia haec? Hogyan fogják 
továbbá ezen lelkek imádkozhatni a Miatyánkot, 
melyet pedig az egyház a legtökéletesebbeknek 
is rendel ? Hiszen a Miatyánk reménynyel, féle-
lemmel s szeretettel van átszőve. 

Más szóval ez az elmélet két gyökeres hibá-
ban szenved. Az első az, hogy meghamisí t ja a 
természetfölöt t iség igazi fogalmát s helyébe való-
ságos utópiát , u l t rasupranatura l i smust állit. Mert 
az igazi természetfölött i c^ak emeli, nemesit i a 
természetest , de el nem emészti. Megengedjük 
ugyan, hogy a természetfölöt t i metaphorice ele-
mészti az erkölcsi rosszat, a szenvedélyeket, vagy 
megköti a tes t i kivánságokat. De, hogy a ter-
mészetes jó t elemésztené, azt tagadjuk. Ki hinné 
t ehá t el, hogy a természetfölöt t i elemészsze 
valaha az emberben a természetnek legelemibb 
alapnyilatkozását, az én-nek tudatá t , érzetét s 
kielégítését? Ez nem volna egyéb, mint terrné-

l ) Denzinger. Enchiridion. 1888. N. 1214. 

szetfölötti öngyilkosság, keresztény Nirwána, pá-
rosítása a buddhismusnak a mi vallásunkkal. 

De másik hibája is van ezen elméletnek. A 
min t jogot nem ismer a természetessel szemben 
s kíméletlenül keresztül gázol ra j ta , épúgy erő-
szakosan bele furakszik abba, a mit a theologia 
terminusnak, a közkeletű szó mennynek nevez. 
Kilöki ugyanis a „via" tökéletességéből a reményt 
s helyébe min t valami második Promentheus 
odalop az égből egy szikrát. 

Bárminő csodákat is t e remtsen a szándék 
vonalán a kegyelem, annyira a földi életben föl 
nem viheti, hogy a quietista értelemben vet t 
t iszta szeretet benne mint ta r tós állapot szere-
peljen. Hogy azonban ezen ha tá ron alul meddig 
fokozódhatik a szándék tökéletessége, bajos volna 
megá l l ap í t an i . (Folytatjuk.) 

E g y h á z i O k m á n y t á r . 

Jézus szentséges Szive litáiviájáról romai 
határozat. 

Urbis et Orbis. 

Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII. 
per decretum Sacrorum Rituum Congregationis d. 
d. 27. Juni i superioris anni Litanias Ss. Cordis 
Jesu adprobavi t illasque publice reci tari vei de-
cantar i in Ecclesiis et Oratoriis dioecesium Massi-
lien. et Augustodunen. atque Ordinis Yisitationis 
B. M. V. benigne induisit. Ex eo tempore Beve-
rendissimorum Sacrorum Antis t i tum et religiosa-
rum famil iarum piarumque consociationum peti-
tionee i ta f réquentes ad Apostolicam Sedem per-
venerunt , u t in omnium votis pa te re t esse ma-
jorem glóriám et laudem ipsius Ss. Cordis cum 
incremento pietat is per invocationes approbatas 
ubique diffundi, prout i Ss. Nomen Jesu per Li-
tanias proprias, Rituali Romano insertas, in to to 
orbe catholico a Christifidelibus publica et com-
mnni laude celebratur. Accedit etiam quod San-
ctissimus Dominus Noster pro devotione, qua 
fervet erga Amant iss imum Cor Jesu atque stu-
dio remedium afferendi malis, quibus magis in 
dies premimur, eidem Sacratissimo Cordi conse-
crare in tendi t mundum universum. Haec autem 
consecratio ut solemniore r i tu fiat, t r iduanas 
preces, praedictis invocationibus adhibitis, pro-
pediem indicere decrevit. Eapropter Sanctissimus 
Dominus Noster, u t Litaniae Sacratissimi Cordis 
Jesu j a m probatae et indulgentiis tercentum 
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dierum auctae ubique ter rarum tum privat im, 
tum publice reci tar i et decantari in posterum 
valeant, coucedere dignatus est. Contrariis non 
obs tant ibas quibuscunque. 

Die 2. Április 1899. 
Cam. Episcopus Praenest . Card. Mazzella 

S. Rit. Congr. Praefectus. 

Mi vagyunk az elsők, kik hazánkban ezt a 
fontos okiratot közöljük. — Ezen okiratból vi-
lágos, hogy 

a) nem kell már kérelmezni Jézus sz. Szive 
letenyójének használa tá t ; szabad azt már most 
mindenüt t nyilvánosan is imádkozni (a Rómában 
jóváhagyot t szöveg szerint) a templomokban. 
Ismeretes, hogy 

b) háromszáz (300) napi búcsút nyerhet az, 
a ki ezen jóváhagyot t letenyót elimádkozza. 
Ezen okirat azt is ér tésünkre adja, hogy 

c) ő szentsége apostoli levelet fog nem 
sokára intézni a katholikus világ főpásztoraihoz 
Jézus sz. Szivének tiszteletéről. 

Szabadjon még ezúttal megjegyeznünk, hogy 
Jézus sz. Szive letenyéjének Rómában jóváha-
gyot t latin szövegét ft. Tóth Mike jézustársasági 
t anár ur t e t t e először közzé honunkban, ő ugyan-
akkor hú magyar fordítással is kedveskedett 
Jézus sz. Szive tisztelőinek. Melegen ajánl juk ezen 
kalocsai fordí tás t szives olvasóinknak. 

EGYHÁZI T U D O S I T Á S O & . 

Budapest, ápr. 25. Főpásztori felszólalás az egye-
temi alap katholikus jellege ügyében. — 

A főrendiház ápr. 24-iki ülésében Csúszka György 
kalocsai érsek u r a z egyetemi alapok tételénél következőleg 
nyilatkozott a püspöki kar nevében : 

Nagyméltósága elnök ur ! Méltóságos fő rendek! A 
Pázmány Péter bibornok esztergomi érsek által 1635. 
évben alapított , később Lósy Imre és Lippay György 
esztergomi érsekek által u jabb alapítványokkal ellátott, 
és végre Mária Terézia királynő által a földvári és pécs 
váradi apátságok javaival gazdagítot t m. kir. tudomány-
egyetem katholikus eredetű lévén, amennyiben annak a 
nevezett érsekek alapitványaiból és szintén katholikus 
eredetű ingatlan vagyonából származó évi jövedelmei újból 
az állami költségvetés rendes bevételei közé és pedig ez 
évben 425.183 forinttal felvétettek, erre nézve ugy, amint 
ez a mul t években is az állami költségvetések tárgyalása 
alkalmával mindenkor megtörtént , püspöktársaim nevében 
is kijelentem, hogy midőn a jelen költségvetési törvény-
javaslatot elfogadjuk, ezt ezen tételnél azon fentartás és 
kérelem mellett teszszük, hogy ezen szavazatunkból magá-
nak az egyetemi alapnak katholikus jellegére nézve sem-
minemű hátrányos jogi következtetés le ne vonassék és, 

hogy ezen felszólalásunk nyoma és emléke a jelen tár-
gyalás során megőriztessék. Kérem a méltóságos főrende-
ket, hogy ebbeli nyilatkozatunkat ezen alkalommal is szi-
ves tudomásul venni méltóztassanak. 

Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi minister 
válaszában ismételte a szokásos ministeri kijelentést, hogy 
az egyetemi alapnak a budgetbe való fölvétele nem 
prejudikál az egyetemi alap jogi természetének. , 

— Ezzel ez az ügy — egy esztendőre — ismét be-
fejezést nyert. 

Győr. Püspök és kegyúr. — 
A „D. H."-ban a következő czikk szellőzteti ezt az 

ügyet tovább : 
Eszterliázy Móricz gróf és Zalka János dr győri 

megyés püspök között a felső-gallai plébánia betöltése 
miatt támadt konfliktus úgy látszik nem fog egyhamar 
lekerülni a napirendről. — Meglehet, hogy elvi eldöntést 
fognak provokálni. 

A Magyar TJjság ápr. 18-iki számában egy kegyúr 
(ha igaz?) elmélkedik a dologról és fölhívja a győri 
püspöki aula bármelyik tagját , hogy czáfolják meg, ha 
tudják , állításait. Éti nem vagyok a püspöki aula tagja , 
de azért hozzászólok az önérzettől duzzadó czikkhez. 

Bajos olyan emberrel, még ha kegyúr is, tudományo-
san disputálni, a ki az alapfogalmakat összezavarja. A 
czikkiró nem tud külömbséget tenni egyházi beruházás 
és iurisdietio között. De menjünk a czikk rendje 
szerint. 

Mindenekelőtt a herczegprimás nem ismerte el 
Eszterházy gróf al láspontjáuak kizárólagos törvényességét. 
Csak annyit mond Heinrich Gyula kérőlevele folytán a 
győri püspökhöz intézett soraiban, hogy „idegen egyház-
megyebeli papnak jelölése és befogadása nincs tiltva.11 

Ez talán mégsem azt jelenti, hogy a győri püspök-
nek kötelessége befogadni az idegen papot . 

„Tény az, hogy a világi pátronus bárkit prezentálhat." 
Mondja a kegyúr. Ha a czikkiró igazán kegyúr, próbál ja 
csak meg és prezentál ja a legkiválóbb, mondjuk franczia 
papot, ki ellen nincs kánoni kifogás, — majd meglát ja 
mit szól hozzá a magyar kormány ! A patrónus joga 
tehát már limitálva van. 

Az igaz, hogy kánoni szabványban kimondva nincsen, 
hogy a patrónus csakis a püspök által hozzá fölterjesztett 
papok közül köteles választani. — De az már egyházjogi 
törvény, hogy a patrónus csak olyant, a ki idoneus et 
dignus, alkalmas és méltó, köteles prezentálni. 

A tridenti zsinat nemcsak jogává, hanem köteles-
ségévé tette a püspöknek, hogy azon papoknak képessé-
géről meggyőződjék, kik egyházmegyéjében javadalmat 
nyernek. Ez az examen prosynodale ut ján történik. A 
kinek az egyházmegyében e képesítése nincs, az nem al-
kalmas és így nem is prezentálható. í gy mondja Szeredy 
i s : A kijelölendő személyre nézve megkívántatik, hogy az 
már a kijelölés idejében alkalmas és méltó legyen. 

Épen ezért, ha a patrónus idegen papot akar prezen-
tálni, az illető pap már előre jelentkezik az egyházmegye 
püspökénél, ki ha őt fölvenni kész — először vizsgára 
bocsátja és a pat rónus már mint az illető egyházmegyei 

33* 
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papot és képesítettet prezentálja. Az ilyen félreértések és 
kellemetlenségek elkerülése végett szokás, még pedig ősi 
szokás, hogy a folyamodványok a püspöknél adatnak be, 
a ki a folyamodók alkalmas és méltó voltáról meg-
győződik. 

Azt mondja a kegyúr, bogy ha a püspök nem tud 
kánoni kifogást tenni, akkor két hónap alat t a prezen-
tá l tnak iurisdictiót adni köteles. — Azt meg a czikkiró 
maga is elismeri, hogy a püspök az idegen papot föl-
venni nem köteles. Az illető megmaradhat régi egyház-
megyéjében, de emitt adjanak neki iurisdictiót. 

Hat ennyivel megelégszik a patrónus és a folya-
modó pap ? 

Ha csak iurisdictiót kap az idegen és megmarad a 
régi egyházmegyében, akkor plébános sohasem lesz. Marad 
minden pillanatban disponálható administrator. 

Vegyük csak a kérdéses konkrét esetet : Heinrich 
Gyula elfoglalja a feiső-gallai javadalmat, megmarad 
veszprémegyházmegyei papnak ; a győri püspök nem 
investiálja, mert idegen papot nem investiálhat, tőle esküt 
nem vehet ; iurisdictiót azonban ad neki. Tegyük föl, 
hogy veszprémegyházmegyében paphiány támad, a 
győriben pedig elég pap van. Hornig Károly báró vesz-
prémi püspök Heinrich Gyulát egyszerűen disponá' ja 
káplánnak, mondjuk Lesencze-Tomajra . Heinrich engedel-
mességet fogadott a veszprémi püspöknek, mennie kell, 
veheti czók-mókját és indulhat Galláról. 

Mit használt Heinrich Gyulának a p rezen ta? 
Semmit. 

A czikkiró által álli tott tétel különben is tel jes fel-
bomlásra vezet. I lyformán lehetséges, hogy a püspök egy 
szép reggelen ar ra ébred, hogy nincs papja. Tíz-tizenöt 
esztendő leforgása alat t betölthetnek Győregyházmegyében 
150 plébániát idegen egyházmegyei pappal, kik fegyelmi 
ügyekben nem tartoznak a győri püspök joghatósága alá, 
kik neki engedelmességet nem Ígértek. 

Ez lesz ám csak a gyönyörű á l lapot ! 
Kérdéseire különben így felelünk : Eszterházy Móricz 

grófnak volt joga prezentálni, de csak alkalmast és méltót. 
Heinrich Gyulát azonban nem volt joga prezentálni, mert 
Veszprémben letett vizsgája Győrben érvénytelen. — 
Győrött a prezentálás előtt vizsgát nem tett , el sem jött. 
így tehát ő a prezentálás idejében nem volt alkalmas. 

A győri püspök nem tehetet t kifogást, de nem is 
akar t tenni, mert Heinrich Gyulának soha hirét sem 
hallot ta , Eszterházy Móricz gróf pedig nem tar to t ta ér-
demesnek a prezenta mellé néhány kieérő sort irni. A 
győri püspök tehát a prezentát természetesen víssza-
küldötte . 

Egyébiránt a Magyar Újság vasárnapi vezérczikke, 
mely az Eszterházyaknak dicshimnuszokat zeng, nem 
vonatkozik Eszterházy Móricz grófra, kinek midőn az ura-
dalmakat átvette, első dolga volt papjaitól és a tanítóktól 
mindent megvonni. Eszterházy Móricz gróf annyira nem 
törődöt t patronusi kötelességeivel, hogy Zalka János dr 
32 éves püspök, 25 éves belső titkos tanácsosnak patro-
natusi ügyben irt két levelét udvariatlanul egyszerűen 
válasz nélkül hagyta. 

Nem kétkedünk fölötte, hogy a győri püspök 
az igazság alapján áll, midőn az erőszakoskodást 
nem tűri. 

P écs . A püspöki joglyceum ügye. — 
Olvasóink — í r ja a „P. K." — t u d j á k , hogy a pécsi 

püspöki joglyceum vagyoni viszonyainak rendezésére mi-
nisteri kiküldöttek tartózkodtak húsvét után Pécsett, kik-
nek neveit akkor közöltük s kik itt Hetyey Sámuel me-
gyéspüspök megbízottjaival s a kápta lan képviselőivel 
tárgyalásokat fo ly ta t tak . 

Ezek a tanácskozások már a mult szerdán fejeződ-
tek be, amikor délelőtt 11 órakor ment végbe a jegyző-
könyvnek hitelesítése, mire még aznap délután a minis-
teri kiküldöttek visszautaztak a fővárosba. 

A történt megál lapodásokat nem közölhettük már 
csak azért sem, mert azok nem a nyilvánosság, hanem a 
legfelső kegyúri jóváhagyás számára készültek s majd 
csak e jóváhagyás esetén nyernek érvényt, válnak való-
ságos ténynyé. Addig egyelőre csak javaslat az egész. 

Miután azonban valaki a „Pécsi Napló"-ban a tár-
gyalások eredményét az érvényesség bevárása nélkül 
publikálni sietett, s ezt a sok tekintetben hamis publiká-
cziót valamennyi fővárosi laphoz is beküldte, kénytelenek 
vagyunk az ügygyei, a mennyire a jelenlegi stádiuma 
megengedi, foglalkozni. A fölvett jegyzőkönyv ugyanis, 
természeténél fogva, hivatalos t i tkot képez s igy csak 
arra szorítkozhatunk, amiről más uton tudomásunk van. 

Mindenekelőtt helyre kell igazitanunk azt a téves 
fölfogást, mintha a joglyceum ezen ügyét a közoktatás-
ügyi minister hozta volna folyamatba, hiszen püspökünk, 
aki ösäzes eddigi ténykedéseiben ugy tűnik föl, mint ki 
egészen egyházmegyéje boldogitására szentelte magát, 
mindjár t püspöki székfoglalójakor kijelentette a tisztelgő 
jogtanároknak, hogy a lyceum fölvirágoztatásának ügyét 
kezeibe veszi. És tényleg azt a szándékot, amely ő mél-
tóságánál kezdettől fogva megvolt, akként igyekezett meg-
valósítani, hogy alkalmas előterjesztést te t t a kormány-
nak, melylyel, ha ő felsége szentesítése hozzájárul , az 
intézet igen szépen megreformálható. 

Ez a püspöki előterjesztés szolgált alapul a minis-
teri megbizot tak kiküldetésének, tehát a kezdeményezés 
Pécsett történt, nem Budapesten. Történt pedig főpászto-
runk jóakaratából , amelyet ezen ügyben nemcsak a jog-
lyceum, hanem a tanítóképző intézet iránt is tanúsít. Ilyen, 
magasabb szempontból származó nemes és nagylelkű 
elhatározással szemben holmi „fényes diadal"-lal előho-
zakodni, éppen nem alkalomszerű. Hetyey püspök, az 
alkotások embere, fönkelt lelkülete és nem napi viták 
szerint cselekszik. О méltósága a lyceumot és tanítókép-
zőt a lehető legnagyobb nívóra akar ja emelni s maguk a 
ministeri kiküldöttek mondották, hogy a tervbe vett újí-
tások életbeléptetésével ez a két intézet — mindegyik a 
maga nemében az első lesz az országban. I t t tehát nem 
valami vita a döntő, hanem az a nagy és nemes tettrevágyás, 
az a nagylelkűség, mely püspökünket jellemzi és ha az 
Isten soká élteti, halhatat lan emlékűvé teendi e diszes 
főpapi székben. 
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Ami a közzétett számbeli adatokat illeti, azok sem 
felelnek meg a valóságnak. Tudtunkkal abból a pénzből, 
amiből laptársaink 450.000 fr tot osztogatnak a lyceum-
nak, a joglyceum Szepessy-alapjához 70.000 forint csa-
toltat ik és Hetyey püspök 100.000 forintnyi valóban 
fejedelmi adományából, mit a tervezet királyi jóváhagyá-
sának esetére ajánlott föl, 50.000 forint, a tanítóképezde 
alapjához pedig 30.000 f r t s püspökünknek sajá t jából 
szintén 50.000 forint . A többi meglevő összeg ugyancsak 
tanügyi czélokra, de nem a nevezett két intézetnek jut. 
E helyett azonban a joglyceum is, a képezde is a jö-
vendő jövedelem-fölöslegekből bőséges perczenteket fog-
nak kapni. Kulturál is tekintetből jelentőséggel bir, hogy 
az egyházmegyei elemi iskolák segélyezésére tetemes alap 
létesül s hogy a tanulmányi alap is szép összegben része-
sül. Kap a székesegyházi árvaház is. 

Szóval a magyar nemzeti ku l tura ol tárára olyan 
gazdag áldozatokat rak le — még nem is régi, de máris 
nagynevű püspökünk magasztos elhatározására — az egyház 
melyre a méltó koronát az illető intézetek tanférfiai és 
elöljárói fogják rátenni : a keresztény szellem és igazságok 
hirdetésével, az i f júság vallásos, hazafias nevelésével. Er re 
a szent czélra, melytől magyar hazánk boldogsága függ, 
nem sok semmiféle áldozat. 

A képzőintézeti internátusról a Pécsi Napló-ban 
megjelent külön czikk semmi más, mint egy kis szellemi 
légtorna. Légből kapott az egész. Az internátusról hatá-
rozati javaslat nincs, annál kevésbbé szándékoznak azt a 
lyceumi ker t avagy nyomda telkére épiteni. Hogy ezen 
intézmény létesülése is vágyát képezi a minden jó ügyér t 
lelkesülő pécsi püspöknek, arról van tudomásunk, sőt 
foglalkoztunk is már vele, kapcsolatban a sokat emlegetett 
tápintézettel , ám a megvalósításra a dolog meg nem érett . 
Helye sincs kiszemelve s csak kombináczióképen kerül t 
szóba a volt kisszeminárium és szomszédos Ocskay-féle 
ház telke. 

A K A T H O L I K U 8 A U T O N Ó M I A . 

Timon Ákos nyilatkozata 
a 27-es bizottság előtt a főkegyúri jog tartalmáról. 

Az autonómia létesítésénél, — mondá Timon min. ta -
nácsos egyetemi tanár f. hó 19-én, — a hatáskör kérdése 
játszsza a főszerepet. Magyarországon a katholikus egyház 
autonóm szervezetének kiinduló pont ja az apostoli király 
főkegyúri j o g a , é s az autonómia hatáskörének megálla-
pításánál okvetetlenül szükségesnek mutatkozik 2) a királyi 
főkegyúri jog jogi természetének és tar ta lmának meg-
állapítása. 

A főkegyúri jog tar ta lmának megállapítására nézve 
egyedül az évszázadokra visszanyúló joggyakorlat és e 
joggyakor la to t tanúsító okmányok, nevezetesen a régibb 

') A kiindulás pontja tulajdonképp sokkal mélyebben fekszik, 
t. i. abban az isteni szabadságlevélben, melylyel Krisztus Urunk az 
apostolokat az egyház alapítása végett a világra szétküldötte. A 
főkegyúri jog szorosan véve se nem principium, se nem czél, hanem 
сзак hatalmas eszköz, melylyel vissza is lehet élni. Szerk. 

2) Ez már — igen. 

és u j abb törvények, királyi és kormányszéki rendeletek 
szolgálhatnak zsinórmértékül. Ezek beható tanulmányozása 
és egybevetése alapján a királyi főkegyúri jog tar ta lmát 
a következő 24 csoportba foglalt jogosítványok alkotják : 

1. Ersekek, megyés és czimzetes püspökök kineve-
zése. 2. Világi és szerzetes javadalommal biró s czimzetes 
apátok és prépostok kinevezése, 3. Káptalani méltóságok, 
tisztségek és egyszerű kanonoki állomások, valamint czim-
zetes kanonokságok és káptalanon kivüli főesperességek 
adományozása. 4. Minden nagyobb egyházi javadalommal 
bírók áttétele. 5. Kegyuraságok adományozása (vigore 
iuris pat ronatus universalis). 6. Az alapítás u t ján kelet-
kező kegyuraságok jóváhagyása. 7. Az egyházi és világi 
kegyurak jogainak és kötelezettségeinek szabályozása. 8. 
A kegyúri kötelezettségek teljesítésére való fölügyelet. 9. 
A kegyúri kijelölés elmulasztása esetén báromlási jog 
(devolutio). 10. A parochiális hívek szolgáltatásainak meg-
állapítása, a párbér és a stóladijak megszabása. 11. A 
nagyobb és kisebb javadalmasok kongruájának megsza-
bása. 12. A nagyobb egyházi javadalmak alapítása (ere-
ctio). 13. A nagyobb egyházi javadalmak megváltoztatása 
(innovatio) nevezetesen a) az egyházi javadalmak áthe-
lyezése (translatio), b) átalakítása (mutatio erectionis), c) 
fölosztása (divisio vei dismembratio), d) egyesitése (unió) 
e) és bekeblezése (incorporatio). 14. Az egyházi javadal-
mak megszüntetése (suppressio). 15. Az egyházi iskolák 
és más kegyes alapítványok jóváhagyása. 16. Az egyházi, 
iskolai és egyéb alapítványok kezelésére való felügyeleti 
jog általában. 17. Rendelkezési és felügyeleti jog az álla-
mi kezelés alatt álló országos jellegű katholikus alapok, 
nevezetesen a vallási, tanulmányi és egyetemi alapon, 
hogy azok katholikus egyházi és iskolai czélokra fordít-
tassanak. 18. Beleegyezési, illetve jóváhagyási jog az egy-
házi javak elidegenítésénél és megterhelésénél. 19. Az 
elpusztult templomok, kolostorok és egyéb egyházi inté-
zetek javainak más egyház és iskolai czélokra fordítása. 
gO. Az időközi jövedelmek (proventus íntercalares) hová-
forditása és fölosztása iránt való rendelkezés. 21. A na-
gyobb egyházi javadalmakhoz tartozó vagyonra vonat-
kozó fölügyeleti jog és az abból folyó zár alá vételi jog 
(sequestrum). 22. Szerzetesrendi települések befogadása. 

23. Az egyházi javadalmasok hagyatékának fölosztása. 
24. Az iskolák fölötti részint közvetetlen vezetés és ren-
delkezés, részint felügyelet és ellenőrzés. 3) 

Ezek után főkérdés, hogy egyrészt a fokegyur 
mennyiben kívánja a föntebb előadott jogosítványok gya-
korlásának eddigi módozatait megváltoztatni és e jogosít-
ványok gyakorlásában az újonnan létesítendő autonóm 
hatóságokat létesíteni, másrészt, hogy az autonómiai kon-
gresszus, illetve a huszonhetes bizottság mely jogosítványok 
gyakorlásában és milyen mértékben kíván magának, ille-
tőleg az autonóm testületeknek részvételt biztosítani. A 
hatáskör megállapításánál kétféle módozat kínálkozik. Az 
egyik az, a melyet már Zichy Nándor gróf indítványozott, 
a mely szerint a főkegyurat az egyes főkegyúri jogosí t-
ványok részletes megállapításával és előterjesztésével föl 

3) Érdekes volna hallani, hogy a pápaság, a legfőbb patrónus -
ság felállitója és adományozója, ezek közöl a „jogosítványok" közöl 
mit ismert el expressis verbis, és mi az, a mit csak tűr. 
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kellene kérni, hogy a főkegyuraságban foglalt jogosítványok 
közül melyek azok, a melyeknek gyakorlásában a létesí-
tendő autonóm szervezet egyes hatóságait és közegeit ré-
szesitbetőnek ta r t ja . A másik és talán most már czélra-
vezetőbb módozat, hogy a huszonhetes bizottság megfon-
tolás alá véve az egyes jogosítványokat, tüzetesen meg-
állapítaná, hogy mely jogosítványok gyakorlásában és 
milyen határok között kívánja a részvételt a létesítendő 
autonómia hatóságai és közegei részére biztosítani. A 
hatáskörrel összefügg, hogy a decentralizáczió vagy cent-
ralizáczió legyen-e az irányadó. Szerinte bizonyos nemze-
tiségi irányzatok is megokolt tá teszik, hogy minden fon-
tosabb ügyet, igy az iskolai és egybázj vagyoni kérdéseket, 
a központban oldjanak meg. Stb. 

КАТЯ. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
A budapesti Szent-Vincze-Egyesület közgyűlése. 

A közgyűlést megelőzőleg, f. hó 23-án reggeli 7 
órakor, az egyetemi templomban Városy Gyula pápai 
praelátus és központi papnövelde kormányzója által mon-
dott szent mise alat t az értekezleti tagok a józsefvárosi 
értekezlet több tagjával együtt a szent áldozáshoz já-
rul tak. 

A közgyűlésen jelen voltak : Zichy Aladár gróf 
elnök, Purt Iván dr alelnök, Gabler Lajos Pá l t i tkár , 
Kraemer J a k a b pénztárnok, Városy Gyula pápai prae-
látus, papnöveldei kormányzó, Glattfelder Gyula tanulmá-
nyi felügyelő, Zundl Péter pápai kamarás, érseki t i tkár , 
Osajághy Károly dr gyémántmisés, nyugalmazott esperes-
plébános, Zubriczhy Aladár dr tanár, ВагЫсгу Sándor 
br., Fuhrmann Ferencz dr, a központi papnövelde növen-
dékei, a józsefvárosi és belvárosi értekezletek tagjai , egy-
házi és világi vendégek. 

A közgyűlés a szokásos bevezető imával kezdődött, 
melyet Purt Iván dr alelnök mondott. Ugyan ő szent 
Vincze életrajzából egy fejezetet utána elolvasott, mely-
nek bevégeztével, a mult ülés jegyzőkönyve felolvastat-
ván, hitelesíttetett . 

Zichy Aladár gróf ezután a következő megnyitó 
beszédet mondotta : 

Mélyen tisztelt közgyűlés ! 
Midőn oly szerencsés vagyok, hogy ezen közgyűlést 

megnyithatom, engedjék meg, hogy első sorban is 
méltóságodnak igen őszinte köszönetemet fejezzem ki a 
mindig tanusi tot t érdeklődésért ; de másodsorban köszönet 
illeti meg azon urakat is, kik működésünk iránt oly 
érdeklődéssel vannak, és akik hasonló működésben ben-
nünket felkeresni szíveskedtek, és ez által közgyűlésünknek 
ünnepélyesebb és barátiasabb színezetűvé tételére közre-
működtek . 

Tisztelt közgyűlés ! Szent Yincze egyletünknek a 
mult évben, nem mondhatnám, hogy a legvirulóbb és 
legélénkebb színben folyt le a működése; de lehet mon-
danom, hiszen ez a mi egyleti értekezletünknek és éle-
tünknek úgyszólván egyik következménye, mer t hisz egész 
éven át mást nem hallunk, mint szegénységről és nyomorról, 

amelyet sohasem tudunk abban a mértékben kielégíteni, 
mint azt mindnyájan óha j t anok ; és a kik anyagi segélyt 
küldenek, soha annyit nem küldhetnek, mint amennyi 
nyomort és szükséget, sajnos fővárosunkban, alkalom 
volna kielégíteni. 

De ha mi állandóan foglalkozva a mi védő szentünk-
nek útbaigazításait , tani tá rai t és oktatásait tekintjük, nem 
is lehet egy Szent Vincze egyletnek és értekezletnek 
keretében és feladatában, hogy egy fgész városrésznek 
szegényeit, bármenyire is óhaj t ja , felkarol ja és azokat 
felségélyezze. Sokkal nagyobb, sokkal fontosabb és neme-
sebb a hivatása; hivatása az, hogy minden egyes, aki a 
mi egyesületi és értekezleti működésünkben részt vesz 
ezáltal a sa já t maga lelkének nemesítésére és érdemeinek 
szerzésére fáradozzék. Azt hiszem, jogosan mondhatom, 
hogy ebben egymásnak iparkodtunk példát adni és ez-
által egymást a jóban megerősí teni; és nem keveset csele-
kedtünk, midőn daczára annak, hogy mostoha idők já r -
tak épen ezen legrégibb Szent Vincze-egyletre Budapes-
ten, mi azért ernyedetlen kitartá?sal fáradoztunk tovább 
szem előtt tartva, hogy azt, amit buzgó elődeink önfel-
áldozással végeztek, ha mi azt nem is tudjuk, magunk 
oly mértékben felvirágoztatni, legalább fentar t juk, hogy 
hátra hagyhassuk azoknak, akik talán több sikerrel fog-
nak működni. 

Tisztelt közgyűlés ! Talán nagyon is elszomoritóan 
hangzik e dolog, de nem, nem benső szomorúság, inkább 
benső öröm az, a mit e pil lanatban érzek, mert elmond-
hatom, hogy az egyes tagok azáltal, hogy a fővárosban 
még többfelé kezdték meg a működést, sokkal jobban 
működhetnek és dolgozhatnak éppen szen Vincze szelle-
mében. 

Megkisérlettük a házasság rendezésének nehéz kér-
désé t ; a vadházasságban élőknek ^szentségekhez való ju t -
tatását és ebben is meglehetős szép eredményt értünk el. 
Hogy tovább nem folytathat tuk, nem azon mult, mintha 
működési tervük nem lett volna, hanem hogy az anyagi 
segélyben, mely a nagy feladat megoldásához szükséges, 
nem részesülhettünk. 

Tisztelt közgyűlés ! Azt hiszem kötelességemet tel-
jesítem, ha most a megnyitó beszédemben, mindnyájunk 
nevében elismerésemnek adok kifejezést azok kitartó mű-
ködéseért, akiknek vállaira a mi értekezletünknek egész 
súlya főképpen nehezedik ; ami igen tisztelt t i tkár és 
pénztárnok urunknak. Ezzel a mai közgyűlést ünnepélyesen 
megnyitom. 

Az éljenzéssel fogadott megnyitó beszéd után az 
elnök felkérte Gabler Lajos Pál t i tkár t az évi jelentés 
megtételére. 

A t i tkári jelentés első részében a jelenkor szeretet-
tevékenységének czéljáról, a másod к részében az állha-
tatosság erényéről értekezik és át tér az évi ténykedésre, 
melyben felemlíti, hogy a házasság rendező iroda 1898. 
évi márczius havától deczember hó végéig 143 párt esket-
te te t t meg. — A jelentés felolvasása után felolvassa t i tká r 
legelsőbben a heti pénztári jelentést, mely bevételképp 
10 forint 55 krajczár kiadásként 115 forint 32 kra jczár t 
tünte te t t fel ; mig az 1898. évi összes bevétel 3707 forint 
72 krajczárral és az összes évi kiadás 3605 forint 22 
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krajczárra l és pénztári maradványul 102 forint 54 k ra j -
czárral szerepel. Ezután bemutat ta t ik a számvizsgáló bi-
zottság jelentése, melynek alapján pénztárosnak a felment-
vény megadatott . 

A jegyzőkönyv hitelesitésére Yárosy Gyula pápai 
praelatus kanonok és papneveidei kormányzó és dr 
Birkóczy Sándor báró ministeri osztálytanácsos, józsefvárosi 
szent Vincze értekezleti elnök kéretett fel. 

A szokásos záróimával a közgyűlés véget ért. 

= A budai katholikus legényegyesület ápr. 23-án 
vasárnap tar to t ta XXXI. rendes évi közgyűlését. Рокоту 
Emanuel dr elnök nyitotta meg a gyűlést a munkáskér-
désröl mondott tar ta lmas beszédjével, melyben fej tegette, 
hogy a munkáskérdést , mely jelenleg annyi elmét foglal-
koztat , a katholikus egyház már régóta törekszik meg-
f ' j t en i nemcsak a munkások, iparosok anyagi érdekeinek 
előmozdításával, h a r e n főleg a hit fentartásával, annak 
ápolásával, mely a munkások legnagyobb kincse. Thym 
Adolf alelnök terjesztette elő a jelentést az egyesület 
beléletéivl. Ebből ki tüaik, hogy az utolsó rendkívüli köz-
gyűlés óta — 1898 okt. 9. — 29 előadást és 89 tanítást 
ta r to t tak a tagok számára ; ez utóbbiak tárgya volt a 
magyar helyesírás, illemtan, szavalás, számtan és franczia 
nyelv. Ugyancsak az alelnök vezette az egyesületi taka-
rékpénztárt , melybe a tagok 643 forint 20 krt tettek be 
és 110 forint 30 kr t vettek ki. SebőJc Imre pénztáros 
jelentését, úgyszintén Bűvé Bela dékán jelentését meg-
jegyzés nélkül tudomásul vették s nekik köszönetet sza-
vaztak. Roth "Vilmos könyvtáros jelentése szerint az egye-
sületnek van jelenleg 900 könyve s a könyvtár 219-szer 
let t igénybe véve. A jelentések után a dékánokat, 10 
rendes és 3 pótrendezőt választottak. Végül az alapsza-
b ílyokat teljesen uj jáalkot ták s azokat felküldtek meg-
erősítés végett ugy a herczegprimáshoz, mint a belügy-
ministerhez. A közgyűlést társasvacsora követte. 

IRODALOM. 
•— A „Kneipp Újság" czimű lapot, mint szolid és 

hasznos lapot, melegen ajánl juk a papság figyelmébe. A 
„Kneipp Újság" 3-ik és 4-ik számában az idegesség, az 
asűhma (nehézlégzés) a torokgyuladás és az aranyér 
mikénti gyógyításáról vannak irva a főbb czikkek. A 
Jiázi gyógyszertár" rovatban különféle jó háziszerek va-
nak ismertetve. Ügyes képekkel van bemutatva, hogy 
miként kell czélszerüen alkalmazni a nyakpólyát , láb-
pólyát, ülőfürdőt, térdöntést, czomböntést, a gyomor és 
hasborogatást . A gyógyfomának tiz féle módja szintén 
képekkel van illusztrálva, a „levélszekrény" rovatban pedig 
a legkülönfélébb betegségek mikénti gyógyítására nézve 
nyer az olvasó utmutatást . Egyszóval a Kneipp Újság 
ezen u jabb számai is anny.ra ki tűnőek, hogy ezen hasz-
nos lap jára tását mindenkinek a legmelegebben ajánl juk. 
Megrendelhető a Kneipp Újság Budapesten, X. ker., 
Füzér-utcza 19. sz. alatt, félévre 2 fr tér t , egész évre 4 
ír tért . Czélszerü 1899. január 1-től előfizetni, mert az 
első számok ismerete nélkül az olvasó a Kneipp gyógy-
módra nézve nem nyer teljes tájékozottságot . 

H I V A T A L O S . 
Jelentés. 

A Horváth féle alapítványból f. évi márczius 31-ikén 
le jár t határidővel kitűzve volt pályatételre a spiritizmusról, 
„Opinionum commenta delet dies" jelige alatt , egy 
munka érkezett be. Szabályszerű eljárás a 'á került. 

Budapesten 1899. április hó 24-én. 
Dr Breznay Béla, 

e. i. dékán. 

VEGYESEK. 
— A főpásztor nevenapja. Hétfőn volt szent György 

napja , Császlca György kalocsai érsek ur nevenapja. Ezt 
a napot Kalocsán ünnepélyesen megülték. Istenitisztelet 
volt a főszékesegyházban, melyre a tanuló i f júság zászlók 
alatt vonult fel. A jóságos főpásztor tiszteletére, egyik 
alkotása, a tanitók kalocsai háza, я névnap előestéjén 
ünnepélyt rendezett . Az egész országban visszhangzik: 
ad multos, ad plurimos annos! 

— A magyar piarista rend két jeles tagjáról kell 
ma itt megemlékeznünk. Körösi Albin budapesti tanár t a 
spanyol királyi Akadémia, „nyelvtudományi ismereteiért, 
irodalmi érdemeiért és egyéb ajánló tulajdonságaiért" 
egyhangúlag levelező tagjává választotta. A spanyol iro-
dalom buzgó és szakavatott magyar ismertetését óhaj tot ta 
a spanyol királyi Akadémia e kitüntetéssel jutalmazni. A 
nagyérdemű rend egy másik t ag ja Acsay Antal dr, a 
rend budapesti theologiai és tanárképző intézetének tanul-
mány felügyelője s theologiai r. tanára, a „Religio" 
belmunkatársa, mint tud. egyetemi m. tanár, az egyetem 
ajánlására nyert utazási ösztöndíj jal ma indult útra. Olasz-
országban a humanisták és a renaissence történelméhez 
fog belyszini adatokat kutatni és gyűjteni . Isten vezérelje 
szerencsésen körünkbe vissza. 

— Munkafelosztás az esztergomi főkáptalanban. 
A főkáptalani és egyházmegyei pénztárak kezelését az 
Adalberti consistoriumban a következőkép osztotta szét a 
fokáptalan : Az egyetemes pénztár Graeffel János, a sze-
gény és főkáptalani magánpénztár dr Csernoch János, az 
általános egyházmegyei (nyugdíj-, segély- és biztosítási-
alap) és a főszékesegyházi pénztár Bogisich Mihály, a 
részleges egyházmegyei pénztár dr Koszival István, jóté-
kony-alapok pénztára (ösztöndijak) Schlick István ; építési 
és főkáptalani magánpénztár Venczell Antal , az osztó és 
a főkáptalani törzsvagyonpénztár gróf Csáky Károly, a 
tanítói segélypénztár Vézinger Károly kanonokra bízatott. 
Számvizsgálókká dr Blümelliuber Ferencz és Pellet 
József püspök választatott meg. A főkáptalani jog és 
gazdasági ügyek előadásával dr Roszival István kanonok, 
a kincstár őrizetével pedig Maszlaghy Ferencz kanonok 
bízatott meg. A gazdasági bizottság tagjai : dr Csernocli 
János, dr Roszival István, Pór Antal, Venczell Antal, 
Kittenberger István és Vézinger Károly kanonokok, utóbbi 
egyúttal a főkáptalani consistoríum .jegyzője. (E.) 

— Bérmálás a győri egyházmegyében. Kutrovácz 
Ernő fölsz. püspök ur ő méltósága a jövő hónapban a 
következő községekben fogja kiosztani a bérmálás szent-
ségé t : Május 14. Süttör, ide tartozik Endréd, Szergény, 
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Széplak, Hegykő, Sarrod. Május 15. Fertő-Szt.-Miklós ; 
idejő Csapod és Rö j tök . Május 16. Nagy-Czenk ; ide t a r -
tozik Hidegség, Lozs, Pereszteg, Kövesd. Május 17. Lövő, 
hova jön Völcsej, U jké r , Egyházasfa lu , Horpács . Május 
18. Iván, hozzátar tozik N.-Ládony, Saj toskál , R.-Szemere. 
Május 21. Oroszvár, idejő Bezenye, Ra jka , Csún, H o r á t h -
Já r f a lu . Május 22. Körtvélyes ; ide tar tozik Köpcsény, 
Nemes-Völgye, Néme t - Já r f a lu , Miklósfalu. 

— Az a r a n y m i s é s e k d i c s ő s é g e . A következő leve-
le t vet tük : „Nagyságos uram ! Érdeklődéssel olvasom 
becses lapjában a németek aranymisés dicsőségének le-
tromfolását . Bá torkodom még egy adat ta l szolgálni, mely 
talán az egri, csanádi számoknál is inkább van hivatva a 
magyar papság fölényét és dicsőségét hirdetni . A nagy-
váradi 1. sz. egyházmegyének ugyanis 146 papja közöl t 
10 aranymisés van : közöt tük biboros-püspökünk, Nogá l l 
felszentelt püspök, nagyprépos t s kivüle a káp ta lannak 
még 4 t ag ja s a nyugdi jasok közül szintén 4 (négy). 
Az arány tehát a következő : E g e r 334-ből 14 a rany-
misés 41/5°/O- Csanád 360 ból 22 aranymisés 67a°/o- Nagy -
várad 146-ból 10 aranymisés 6 5 / 6 %- Éljenek mind-
annyian ! Maradok kiváló tisztelettel Nagyvárad , 1899. 
ápr . 21. Peszeki Ferencz papneveidei praefectus ." Vivant 
sequentes. 

— Az Országos P á z m á n y - E g y e s ü l e t választmánya 
f. hó 27-én, csütörtökön d. u. б'/а ó rakor az egyesület 
helyiségében (Gyöngytynk-u.3.) ülést ta r t . 

— A szombathelyi eucharistikus kongresszus 
nagyon sikerült . Szebbnél szebb értekezések kerül tek fe l -
olvasásra s a szent a tya áldását küldte a kongresszusra 
A Te Deum-ot , a mint előre is jeleztük, István Vilmos 
dr fölszentelt püspök ur ta r to t ta . 

— A budapesti Polyklinikai Egyesület a régi vá-
rosháza tanácstermében t a r to t t a ezidei közgyűlését, melyet 
Schlauch Lőrincz dr bibornok elnök lelkesítő beszéddel 
ny i to t t meg. 

— T o r o n y z e n e a Mátyás- templomban. A buda-
vári Mátyás- templomban a millenniumi évben megkezdet t 
toronyzenét az idén is felelevenítik. Az első toronyzene 
április 30 án, vasárnap este lesz, amikor a Mátyás - temp-
lom fő tornyának erkélyén ka tonazenekar fog régi magya r 
egyházi zeneműveket előadni. Az érdekes hangversenynek 
bizonyára sok hal lga tó ja lesz. 

— A kassai iskolabotrány tisztázása. Pár nap 
előtt közölték a lapok azt a fe l tűnést kel tő hirt, hogy a 
kassai róm. ka th . taní tóképző-intézetből 15 növendéket 
meg nem felelő magaviselet mia t t kizártak. E g y kassai 
lap az okait is közölte e szigorú e l járásnak s fölemiitet te , 
hogy az iskola növendékei igen szegények és semmiféle 
támogatásban vagy segélyben nem részesülnek. E h i rekre 
vonatkozólag Kozora Endre , kanonok, a kassai egyházmegye 
főtanfelügyelője kijelenti , hogy abból az intézetből rossz 
magaviselet mia t t egyetlenegy növendéket sem kel let t ki-
utasítani, hanem igenis 11 leányt k izár tak a szabályzat ér-
te lmében azért , mert másodízben buktak meg ket tőnél 
több tantárgyból . A püspök azonban ezeket is mind vissza-

vette; igy t ehá t bot rányról s másfélékről szó sem lehet. 
Az intézetnek különben van internátusa is, azt az Orsolya-
apáczák igazga t ják s ott 14 leány leap teljes ellátást kü-
lönböző a lapokból és сзак ke t tő van fizetéses helyen. A 
többi növendékek pedig kassai szülők gyermeke s ot thon 
laknak — tanuló-nyomorról s a mi ebből következhet , 
t ehá t szó sem lehet. Az intézetbeli tanárok is mind képe-
sített tanférfiak — egyetlenegy tanár je lö l t kivételével, aki 
csak ezután szerez oklevelet. 

— A kath. ifjúsági egyesületekről. A gyergvói 
taní tó-egyesület legutóbbi közgyűlésén Páll Alber t lelkes 
hangon irt, alapos felolvasást t a r to t t a ka thol ikus i f júsági 
egyesületekről . A felolvasásban, melyet a „Közművelődés* 
egész te r jede lmében közölt, a szerző megismertetve a 
ka th . i f júsági egyesületek czélját és fontosságát , lelkes 
szavakkal buzdí t ja a taní tókat ilyen egyesületek felállí-
tására . Valóban igaz az, hogy a kath. taní tóknak első 
sorban kellene részt venniök a kath . társadalmi munkában, 
a kath egyesületi életben, я ennek sokféle ágazatai között 
semmi sem áll hozzájuk, hivatásukhoz oly közel, mint a 
ka th . i f júsági egyesületek vezetése. 

— A vat ikáni l evé l tár u j abb időben XII I . Leo 
pápa engedélyéből hozzáférhetővé vált a világi tudósok 
számára is, a kik nem késtek a jó a lka lmat bőségesen 
kihasználni egész sereg u j adat nyilvánosságra hozatalára, 
amelyek a tör ténelem sok homályos pon t já ra vetet tek 
világosságot. Nap ja inkban sir Benjamin Stewe, az angol 
par lament t ag ja foglalkozik ot t а VI I I . Henrik és Boleyn 
A n n a közt lefolyt s a nő t rag ikus halálával befejezet t 
harcz részleteivel. Van a kéziratok közöt t egy levél ; a 
papir alsó részén egy szív van rajzolva s annak a közepén 
B. A. be tűk . A ra jz és irás VII I . Henr ik kezéből való. 
Ta r t a lma igy hangzik : Közeleg már az a nap, melyet 
annyira óha j tok sok-sok idő óta. J o b b a n vágytam e talál-
kozásra, mint bármire e világon. Mert van-e nagyobb 
öröm a földön, mint annak a tá rsaságát élvezni, aki az 
én l egdrágább bará tnőm ? S mivel tudom, hogy ő hasonló 
érzelmeket táplá l i rán tam, e gondolat még nagyobb 
örömömre szolgál. Ön megítélheti , mily nagy gyönyör t fog 
nekem okozni annak a je lenléte , akinek távolléte szivemet 
oly mélyen sebzi, hogy annak leírására nincs szó, elég 
kifejezésteljes. Kérem önt, drága jegyesem, mondja meg 
az a ty jának , hogy siettesse két nappa l a találkozást, ez 
az én óhajom. Remélem, hogy mihamarabb élőszóval 
mondhatom meg önnek, mily fá jda lmat okoz nekem 
távolléte . E sorok irója lesz mindig az ön leghívebb és 
legodaadóbb szolgája, Henr ik . " Szegény Boleyn Anna, 
j u to t t - e eszedbe a vérpadon, hogy ez a levél volt az első 
szó, amely a végzetes ú t ra hív téged ? H á t gyi lkosának 
a kegyet len ki rá lynak ju to t t -e eszébe, mikor a halálos 
í téletet aláir ta, hogy valaha nem is oly régen szerelmes 
levelet i r t ugyanazon név viselőjének ? Talán még a toll 
is ugyanaz volt, olyan gyorsan változtak az idők és ezen 
embernek érzelmei. 

A szerkesztő telefonja. 
D. Az adatok igazán érdekesek. Eltesszük az okmányok közé. 

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

Budapest. 18S9 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8 sí.) 



{ Megjelenik e lap heten- | 
ként kétszer : \ 

I ézerdán és szombaton, j 
I Előfizetési dij: f 
§ félévre helyben s posta- I 

küldéssel 5 frt. 
I Szerkesztő lakása : j 

Budapest, î 
I Vî., Bajza-utcza 14. sz., | 
I hova a lap szellemi [ 
; részét illető minden | 
I küldemény czimzendő. \ 

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

Előfizethetni 
minden 

I kir. postahivatalnál : 
I Budapesten a szerkesz-
{ tőnél, es Nagy Sándor 
j könyvnyomdájában, 
i IV., Papnövelde-utcza 
Ë 8. sz. alatt, hova a 
I netaláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott 
I levélben, intézendők. 

Budapesten, április 29. 34. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
DIK ÉVFOLYAM. 

SZ. I. Félév. 1899. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. A szándék a szentségeknél. — Egyházi Tudósítások B u d a p e s t : Szomorú jelenet a 
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A szándék a szentségeknél. 
27. Isten az ő kegyelmeinek osztogatásában 

az emberi lélek megnyugtatására bizonyos rend-
szert állapitott meg : a láthatat lan malaszt adását 
hozzáfűzte látható jelekhez. Ezen látható jelek a 
szentségek. A szentségek tehát a természetfölötti 
történések világába tartoznak, úgy azonban, hogy 
a látható külső jel által a természetes történések 
világát is érintik. Két világot karolnak át lénye-
gükben, de létrejövésük is két világból indul ki. 
Isten a látható jelet nem maga adja közvetlenül, 
hanem a mint a természetes rendben a szülőkkel, 
úgy a természetfölöttiben a szentségnek emberi 
kiszolgáltatójával közli bizonyos értelemben plaz-
máié erejét. A mi opus operatumot a külső jel-
ben az emberi kiszolgáltató létrehoz, az mintegy 
a test ; a lelket, a kegyelmet pedig egy termé-
szetfölötti törvény következetességével maga 
Isten teremti. 

Mivel tehát Isten igénybeveszi a szentségi 
történésekben a másodrangú szabad akarat ta l 
biró oknak az embernek közreműködését: eleve 
is világosnak látszik, hogy Isten ezen októl 
természetének megfelelő közreműködést, értel-
mes akarását a szentségi jelnek, tehát szán-
dékot kiván. 

Értekezésünkben foglalkoznunk kell tehát a 
szentségnek emberi kiszolgáltatójában szükséges 
szándékkal is. Kutatásunknak tárgya e kérdésnél 

nem szorosan véve erkölcsi. A kiszolgáltató 
szándékának erkölcsisége ránk nézve e fejezetben 
közömbös. Tulajdonképen azt kuta t juk, mennyi-
ben működik közre a kiszolgáltató szándékának 
physikuma ahhoz, hogy a szentség létrejöjjön ; 
vájjon t. i. a szentség e szándék nélkül is létesülhet-e, 
vagy pedig e szándék physikuma oly föltétlen 
oka a szentségnek, hogy a szentség vele áll 
vagy dől. 

Azt is előre meg kell jegyeznünk, hogy 
ámbár a szentség látható jele a láthatat lan ma-
lasztnak, a szentség mégis létesülhet a nélkül, 
hogy a láthatatlan malasztot a szentséget fölvevő 
alany befogadná. A hit tudomány mindig szorosan 
megkülömbözteti a szentség akadályát (obex 
sacramenti) a malaszt akadályától (obex gratiae) 
s ezen külömböztetésből kifolyólag szól az u. n. 
formátlan (informis) szentségekről, a melyeknél 
szentségi akadály hiján a szentség létesül, de a 
fölvevő saját hibájából malasztot nem kap. Ez a 
külömböztetés pedig nem merő szójáték, hanem 
bizonyos szentségeknek, kivált a keresztségnek 
ismételhetetlen voltával s igy Isten irgalmával 
van szoros összeköttetésben, s ennélfogva nagyon 
is indokolt, mert ra j ta épül föl bizonyos szent-
ségek ujjáébredéséről szóló tan. Mivel tehát a 
szentségnek- ténylegesen eredményes volta nem-
csak elméletben, de a gyakorlatban is különvá-
lasztandó a szentségek létrejöttétől, tárgyunk 

34 
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szoros körvonalozása érdekében meg kell je-
gyeznünk, hogy mi tulajdonképen a kiszolgáltató 
szándékot tisztán a szentség létrejöttéhez való 
viszonyban kutat juk. Külömben is a szentség 
eredményes volta ós egyszerű létrejötte mint ok 
és okozat a kiszolgáltató szándéka előtt egybe-
esnek. Mihelyt a kiszolgáltató kellően akar ja 
a szentség létrejöttét , szükségképen akarja a 
szentség eredményes voltát, noha ez a szándéka 
esetleg a fölvevő lelkében rejlő akadályon meg 
is törik. Ha a szentség kiszolgáltatója esetleg 
mégis különválasztaná e ket tő t s szándékolva a 
szentségeknek legalább is in confuso mint ilyen-
nek kiszolgáltatását, nem szándékolná a kegyelem 
adását : a szentség létesülne s a fölvevő, föltéve, 
hogy akadály nem volna lelkében, megkapná a 
kegyelmet is. *) 

Ezek előrebocsátása után három kérdés 
merül föl az emberi kiszolgáltatónak szándékára 
nézve: 1. valóban működő oksági viszony van-e 
a szentség létesülése és a kiszolgáltató szándéka 
között, ugy hogy ez a szándék mint elengedhe-
tetlen szerepel a szentségi történésben ; 2. minő-
nek kell lennie e szándéknak alanyilag, t ehá t 
aktuáli tása tekintetében; 3. minőnek kell lennie 
tárgyilagosan, vagyis minőnek kell lennie a tárgy-
nak s ebből kifolyólag a megismerésnek, mely 
e szándékot informálja? Vegyük sorra e kér-
déseket. 

28. Több erős, meg nem gyöngithető ok 
teszi szükségessé, hogy a szentségi történésben 
nélkülözhetetlen oknak tekintsük a kiszolgáltató 
szándékát. Lássunk néhányat. 

A szentség létrehozásában három lá tható ok 
működik közre : a kiszolgáltató, az anyag (ma-
teria) és az alak (forma). E három csak egységbe 
fűzve hozhatja létre a szentséget. E háromnak 
kapcsa pedig nem lehet más, mint a kiszolgálta-
tónak szándéka, „qui sc. formám ad materiam 
applicat, suum vero ministerium ad utrumque, 
e t totum hoc ad sacrameuti collationem." 2) 

Még szükségesebbnek tűnik föl a kiszolgál-
ta tónak szándéka, ha meggondoljuk, hogy a mi 
többet is jelenthet, ahhoz bizonyos meghatározónak 
kell járulnia, hogy jelentése egy legyen. A mint 
a szentség anyagához, pd. a keresztségben a 

*) Morgott, Der Spender der h. Sakramente. Freiburg. 
1886. 145. o. 

2) S. Theol. IV. d. 6, q. 1, a. 2. sol. 1. 

vizhez, föltétlenül csatlakoznia kell a szentség 
alakjának, t. i. a szavaknak, hogy általok az 
anyagnak (viznek) ködös jelentése az általános-
ságból szűkebbre vonassék: úgy az alak alá vont 
anyaghoz is kell még valaminek járulnia, a mi 
az esetlegesen még most is többfelé ágazó jelen-
tés t félreérthetet lenül egy irányba terelje. Mert 
az alakkal egyesült anyag is többfélét jelenthet, 
többfélére i rányulhat : igy a keresztelés külső 
ritusa lehet utóvégre gúny, tréfa, mások tanitása, 
önmagunk gyakorlása, babonás szokás valami 
igézet megtörésére stb. „Ideo oportet, quod deter-
minetur ad unum, i. e. sacramentalem effectum 
per intent ionem abluentis." 3) 

Továbbá a kiszolgáltató értelmes alany s nem 
lelketlen eszköz. Ha lelketlen eszköz volna, csak 
anyagilag menne rá á t az elsőrangú mozgatónak 
mozgása és ez pótolná benne a szándékot. De az 
értelmesen akaró alany nemcsak mozgattatik, de 
önmagát is mozgatja: a szándék lesz tehá t a 
billentyű, a melyen át szabadon magára veszi az 
elsőrangú mozgató mozgását. Az újszövetségnek 
azon helyei, melyek a szentségek kiszolgáltatóira* 
vonatkoznak, világosan úgy tünte t ik föl e szol-
gálatot, mint a mely szükségképen föltételez a 
kiszolgáltató alanyban értelmes szándékot. Vagy 
lehet-e értelmes szándék nélkül érteni ós ma-
gyarázni e helyeket : „Sicut misit me Pater, et 
ego mit to vos . . . quorum remiseritis peccata" 
stb. (Ján. 20,21.) és „Hoc facite in meam comme-
morat ionem" (Luk. 22, 19)? Ezeken a helyeken 
világosan szó van az emberi kiszolgáltatónak 
nem elméleti, de gyakorlati tanácsáról vagy 
megismeréséről, mely a szentség kiszolgáltatását 
megelőzi. Mire való e tanács vagy ez a gyakor-
lati megismerés, ha a szándék fölösleges? Ha 
pedig a tanács szükséges, akkor közéje s a külső 
cselekedet közé szándéknak is kell lépnie. 
Továbbá, ha az emberi kiszolgáltató csak az 
anyagi eszköz szerepét játszsza, minden értelmes 
akarás, t ehá t szándék nélkül, akkor legalább is 
kétes értékű az apostolnak önérzetes szava: 
„Sic nos existimet homo ut ministros Christi et 
dispensatores mysteriorum Dei." (Kor. I. 4, 1.) 
Ezen szentirási nyilatkozatok tehát kétségkívül 
többet látnak a szentség kiszolgáltatójában mint 
merőben értelmetlen eszközt, melynek merőben 
anyagi, szándék nélkül való, talán még álom-
ban, öntudatlanul vagy erőszak alatt véghezvitt 

3) S. Theol. III. q. 64, a. 8, c. 
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cselekedete is elég ahhoz, hogy a szentség 
létesüljön. 

Ezen okok oly kényszeri tők, sőt különös 
megfontolás nélkül is annyi ra világosak, hogy az 
első t izenöt keresztény század a l a t t sohasem ké-
pezte vita tá rgyát , szükséges-e a szándék a 
szentség létesüléséhez. Közkincse, bizonyitásra 
sem szoruló té te le volt ez mindig a h i t tudo-
mánynak. A keresztény felfogás gyökeres kifor-
gatására volt szükség, hogy ezt a tel jesen világos 
ponto t homályossá tegyék. Luther rendszere sem 
t á m a d h a t t a meg a szándékot közvetlenül és 
tárgyi lagos okokkal; hanem a. t ámadás csak 
kerülő utakon, egy alaptévedésre a lap i to t t hibás 
rendszer következetességével j u to t t el oda, hogy 
a kiszolgáltató szándékát közömbösnek nyilvá-
ni tsa a szentség létrejövésében. Luther a sola 
fides hamis elvéből indult ki s mikor a szentsé-
gekről kel let t szólnia, rendszerének következe-
tességeért e lvete t te nemcsak az opus opera tum-
nak műkifejezését, de tel jesen sz inte leni te t te az 
a la t t a rejlő igazságot is. Szerinte a szentség 
nem oka a l á tha t a t l an malasz tnak : a szentség-
ben semmiképen sincs kegyelmi ta r ta lom, mely 
okozati viszonyban volna a külső jellel: a 
szentség nem megszentelő (consecratorius), de 
merőben erkölcsileg, gondolatébresztés ál tal ható 
(concionatorius). Szerinte a szentségnek nincs 
valószerű, hanem csak eszmei t a r t a l m a : jelkép, 
merő hieroglyph, mely a lkalmas arra , hogy gon-
dolatot keltsen, de te rmészet fö lö t t i életet nem 
közöl, Ebből a tévedésből azután folytatólagosan 
az következik, hogy a szentség kiszolgáltatója 
merőben hierophanta , a kinek csak beszélnie és 
tennie kell, akarnia nem ; merőben au tomata , a 
kinek cselekvése mindig czélt ér, akár tudatosan, 
akár öntudatlanul , akár szándékosan, akár erő-
szak a la t t tesz is. X. Leótól ká rhoz ta to t t 41 té te le 
közül a 12-ben egyenesen azt mondja, hogy „si 
sacerdos non serio, sed joco absolveret" , a gyónó 
igazán föl van oldozva, „si t amen credat se esse 
absolu tum. 8 

Ezen tétellel szemben az Egyház támaszkodva 
a több század óta explicite k i f e j t e t t tanra , a hit-
tudósok egyhangú taní tására , az egyházi minis-
te r ium és a szentségek valódi természetére, III. 
Inczétől a valdiak számára előirt hitvallásra, IV. 
Jenőtől az örmények számára a flórenczi zsinaton 
kiadot t ha tá roza t ra : ünnepélyesen ki je lente t te a 
t r iden t i zsinaton (Sess. VII. Decr. de Sacr. can. 
11.): „Si quis dixerit, in ministris, dum sacra-

menta conficiunt et conferunt , non requiri 
in ten t ionem saltern faciendi, quod facit Ec-
clesia, A. S." (Foytafcjul«), 

EGYHÁZI TUD0SITÄS01L 
Budapest, ápril. 28. Szomorú jelenet a kegyszer-

vitából. — 
A magyar kulturharcznak szájkosár-terve van napi-

renden. Az evangelium szellemének szájára akarnak bi-
zonyos körülmények közt lakatot tenni. Bele van vonva a 
vitába a keresztény vallásnak egész kegysztrrendszere és 
hitéletének tetemes része. Hozzá szólott a dologhoz a 
legragyogóbb tollú magyar publicista, közeletünk kiváló 
alakja, Bartha Miklós országgyűlési képviselő is a , Ma-
gyarország" ban. Ez a hozzászólás egy fekélyesedésnek 
indult élő húsdarab Magyarország társadalmi életének 
hagyományossá válni kezdő vallási tudatlanságából. Hagyo-
mányossá csak válni kezd ez a vallási tudatlanság, ezt 
kiemelem, mert hajdan a magyar társadalom, a magyar 
intelligenczia, mikor még templomba járt s vallásos 
könyveket forgatott kezében, tisztelt állást foglalt el 
vallási műveltség tekintetében Európa kulturnépei so-
rában. 

Érdemes e nyilatkozatot Magyarország hitélete tör-
ténetének számára megörökíteni. Itt következik : 

„A „begyszer" úgymond, szeget ütött a fejembe. 
Mi legyen az? Megkérdeztem egy katb. paptól. A kegy-
szer azon malaszt, melyet Istentől várunk jóeselekedeteink 
jutalmául. *) Ilyenformát mondott. Tévedésem nincs kizárva, 
mert járatlan vagyok a theologiai tudományban. 

Elmélkedtem. Ha malaszt, melyet jócselekedetein-
kért várunk Istentől: akkor a kálvinistáknak is van 
kegyszerük. Mert a jutalmazást vagy ezen, vagy a más-
világon mi is hiszszük, várjuk, reméljük. Am de nekünk 
mégsincs kegyszerünk. Tehát a közlött meghatározás 
téves. 

E közben egyik irótársunk, ki a zsidó hitfelekezet-
hez tartozik, azt irja, hogy kegyszere a zsidóvallásnak is 
van. Nosza fölvilágosítást kértem egy mózeshitü bará-
tomtól. Nem tudott a dologról. Tőlem kérdezte, hogy 
mit értek kegyszer alatt. Pedig elsőrendű jogász és a 
házban is előkelő szerepe van. Tehát nem a hiányos mű-
veltség miatt volt tudatlan. **) 

Fordultam egy másik kath. paphoz. Van-e a zsidó-
vallásnak kegyszere? „Már hogyan volna; csak a kath. 
vallásnak van". Mi hát az? De nem definicziót kérek, ha-
nem példát. Erre példákat mondott. „Kegyszer a gyónás, 
az utolsó kenet, a szentolaj". De már a szentelt sonka 
nem kegyszer. Hát az olvasó ? Az is kegyszer, — monda 
az egyik. — Az olvasó nem kegyszer, — mondá a másik. 
E fölött aztán egy eldöntetlen vita támadt. 

En pedig bocsánatot kérek, hogy profán hangon 
beszélek. Diderot tanácsolta, hogy a ki nőkről ir : mártsa 
a tollat szivárvány-szinekbe és hintse be irását lepkék 

*) Mekkora eszmezavar ! 
**) Vallási tudatlanság nem teszi hiányossá a műveltséget ? 

Mekkora hiányos ismerete a műveltségnek ! 
32* 
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himporával. Hát még a ki vallásos dolgokról, vallásos 
hitnek szent fogalmairól ir : mennyi óvatosságra, gyöngéd-
ségre és komolyságra van annak szüksége!" 

Mily nemes és finom elme bontakozik ki a remek-
tollú Bartha Miklós e legutolsó nyilatkozatában! Es mily 
szépen! „Hintse be irását a lepkék himporával!" Meny-
nyire nem illik e párját ritkitó finom és gyengéd szellem-
nek a legfelségesebb dolgokhoz, az isteniekhez való nem 
értés s a műveltségről való afféle felfogás, hogy a vallási 
tudatlanság a műveltséget nem teszi hiányossá. 

Kegyszer-látható jele és eszköze a láthatatlan ma-
lasztnak, melynek szentség a neve, ha maga Krisztus 
Urunk rendelte, szentelmény, ha az egyház vagy a hivő 
privatim szenteli azzá. 

Mily egyszerű tanítás a káté tanítása ! 
A megkérdezett papok feleleteit, bizony, sajnos, ala-

posan nem érrette s torzítva, darabokra törve adja elő a 
magyar publicista. Katholikus papok ugy nem gondolkod-
hatnak, nem beszélhetnek, mint az első definiczió adója 
tette. 

Ha valahol és valaha, itt és most szükséges buzgón 
kérni az Ur Istent, hogy jöjjön el az ő országa, mert 
bizony-bizony sok ember ebben a hazában igen messze 
jár gondolatával, szavával és cselekedeteivel — Isten 
országától! = 

Gyulafehérvár. Az „erdélyi püspök" csim-kérdésének 
hivatalos tisztázása. — 

Az erdélyi püspökség egyike hazánk legrégibb alapí-
tású püspökségeinek. Tekintélye pedig oly nagy volt, hogy 
az érsekek után mindig elsőnek következett a sorrendben. 
— Az 1556-ik évtől az 1616-ik évig való tényleges szü-
neteléséből sem következett semminemű csökkenés a te-
kintélyben. Hisz az 1751-iki szebeni I. t.-cz az erdélyi 
püspöknek a Liber Baronatus jogaival a kormányszéki 
első tanácsosi rangot is visszaadja, illetve megerősíti. A 
bárói czimet használták is az erdélyi püspökök úgy 
azelőtt mint azután egész 1827-ig. 

Az újabb kor szabadelvüsége azonban, mely a tör-
ténelmi jogot és tekintélyt nem respektálja, csorbát ejtett 
az erdélyi püspök hivatalos czimében, majd „gyulafehér-
vári róm. kath. püspök"-nek, majd „erdélyi latin szertar-
tású kath. püspök"-nek nevezvén. Ez ellen mintegy negyven 
évvel ezelőtt az illetékes helyen óvást emelt boldog em-
lékű Haynald Lajos erdélyi püspök. Aminek meg is volt 
akkor a kellő eredménye. — Azonban öntudatosan vagy 
^nélkül a történeti jogon alapuló czimet újból figyelmen 
kivül hagyták. Ugyanazért írja a „Ku püspök urunk ő méltó-
sága mindjárt kormányzása kezdetén felirt ez ügyben a kul-
tuszministerhez, melyre — másfél év múlva — az űj 
belügyministerrel egyetértőleg a nevezett minister kedvező 
resolucziót hozott. 

Mi részünkről csak örvendeni tudunk azon, hogy a 
jog, az igazság és a törvény minden téren diada-
lát üli. 

A törvényhatóságokhoz intézett ministeri- leirat a 
következő : 

A m. kir. vallás és közoktatásügyi ministertől. 
1185. ein. szám. 

Több törvényhatóság hivatalos levelezésében a Gyula-

fehérvárott székelő r. kath. püspököt majd „gyula-
fehérvári róm. kath. püspöknek," majd pedig „erdélyi 
latin szertartású kath. püspöknek" czimezi, holott a 
szóban forgó püspököt, a püspökség alapítása óta, a 
fenmaradt királyi kinevezési okmányok s egyéb okirati 
emlékek tanúsága szerint mindenkor az „erdélyi püspök" 
(Episcopus Transylvaniae" vagy „Episcopus Transyl-
vaniensis") czim illette meg, miért is utasítom a tör-
vényhatóságot, miszerint az emiitett püspökhöz intézett 
hivatalos levelekben jövőben minden hozzáadás avagy 
változtatás nélkül az „erdélyi püspök" czim használandó. 

Budapest, 1899. április hó 11-én. 
Wlassics Gyula s. k. 

Szombathely. Az eucharisztikus kongresszusról. —-
Szivet, lelket emelő ünnepélynek volt szemlélője, 

irja a „Sz. U.", városunk folyó hó 19-én és 20-án. A 
szokatlan nagyszámban összesereglő világi és szerzetes 
papok érkezése sejtetni engedé, hogy valami rendkívüli 
körülmény hozta őket össze az egyházmegye szivébe, a 
püspöki székvárosba. A legméltóságosabb oltári Szentség 
iránt való hit és buzgalom képezte az okot és egyúttal a 
czélt is, mely egyházmegyénk papságát városunkba vezé-
relte. — Eucharisztikus kongresszust, vagyis értekezletet 
t i r to t tak abból a czélból, hogy tanácskozzanak, micsoda 
eszközökkel lehetne a legm. olt. Szentség imádásának 
terjesztése által a hithideg sziveket felmelegíteni, felvilla-
nyozni. 

A kongresszus ünnepélyébe belevonatott a hivő nép 
is, a melynek számára, de egyúttal az egyházak részére 
is nyilvános ájtatosságok tartattak a székesegyházban : 
szentségimádás, szentbeszédek, a szentségek kiszolgál-
tatása. 

Röviden a következőkben értesítjük olvasóinkat a 
magasztos ünnepségekről : 

April 19-én délután 5 órakor szentbeszéddel velte 
kezdetét az ünnepély. A világi és szerzetes papság a nö-
vendékpapokkal egyetemben a székesegyház sekrestyéjé-
ben karingbe öltözve vonult ki a hajóban fentartott pa-
dokba, hogy meghallgassa a szentbeszédet, melyet Rath-
ner Mihály szentszéki ülnök, pinkafői plebáros tartott. 
Az egyház megyeszerte ismert kitűnő népszónok gondosan 
kidolgozott beszédben szívhez, lélekhez szóló, nemes elő-
adással fejtegette a legm. olt. Szentség imádásának szük-
ségességét és áldásait kiválóképen korunkban. A szent-
beszéd észrevehető nagy hatást tett a hallgatóságra, egy-
háziakra és világiakra egyaránt. A szentbeszéd után ün-
nepélyes litánia volt, melyet Puli György pápai praelátus, 
nagyprépost tartott teljes segédlettel. A litánia után a 
felkért gyóntató atyák a hivek gyónásait fogadták késő 
estig. 

April 20-án reggel 6 órakor csendes szentmise előtt 
a legm. olt. Szentség nyilvános imádásra kitétetett s egész 
napon át kitéve maradt a papok és hivek számára. 

Nyolcz órakor dr Gies&ivein Sándor, győri székes-
egyházi kanonok tartolt szentbeszédet az egyháziak és 
világiak nagy sokasága előtt. A müveit külföld előtt is 
ismeretes, nagynevű nyelvtudós alapos dogmatikai éllel 
kidolgozott és mesteri módon előadott beszédében az Üdvözí-
tőnek közöttünk való hármas jelenlétét fejtegette : az oltári 
Szentség szine alatt, a szentmise és a velünk való egyesülés 
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által. A szent beszéd után ünnepélyes nagymise köveike-
zett, melyet teljes számú segédlet mellett dr István Vil-
mos felszentelt püspök, prépost-kanonok tartott, mely 
alatt buzgó lelkű műkedvelők és karénekesek kara elis-
merésre méltó szabatossággal előadott liturgikus énekével 
nagy hatást tett, a jelenvolt ájtatoskodókra. 

Ezután az egyháziak a püspöki iskolának gyönyö-
rűen feldiszitett nagytermébe vonultak közös értekezletre. 
Résztvettek ezen nemcsak a káptalan és egyházmegyénk 
világi és szerzetes papságának tagjai igen sokan, hanem 
még a szomszédos egyházmegyék is képviselve voltak. 
Az idegen egyházmegyékből ott voltak : dr Giesstvein 
Sándor kanonok (győri egyh. m.), Kanter Károly, m. kir. 
palotai plébános, az eucharisztikus társulatok országos 
igazgatójs (esztergomi főegyh. m.), Wajdits Gyula, pécsi 
szemináriumi lelkiigazgató (pécsi egyh. m.), Csaplár Antal, 
salamoni plébános és Cséby János, zala-szent-balázsi káp-
lán (veszprémi egyh. m.) 

A központból jelenvoltak a káptalan tagjai teljes szám-
ban, a világi és szerzetes papság majdnem kivétel nélkül. Az 
egyházmegyei vidéki papság soraiból ott voltak: Balázsy 
Lajos, Bánfalvi István, Bárdossy Kálmán, Bartl József 
plébánosok, Beer Károly, cs. és kir. katonai lelkész-tanár, 
Boda János, s. leik., Darázs József, s. leik., Eberhardt 
József, Farkas Sándor, dr Fischer Lajos, Gaál István, 
Hajszányi Adolf plébánosok, Hámon Ferencz hittanár, 
Hannig János, Heisz Mátyás, Horváth József (Iváncz), 
plébánosok, Huszár Mihály, s. leik., Iritzer Imre plebh., 
Jagicza Lajos, szt. Benedek-rendi jószágkormányzó (Kis-
Czell), Kelemen István, esp-pleb., Kopcsándy Sándor, 
pleb., Kőberl Ferencz, tb. kanonok, esp.-pleb., Koberl 
János, cz. prépost, esp.-pleb., Lelovits Gyula, Magyarász 
Nándor, Martin Antal, P. Mayer Albert, szt. Domon-
kos-r. áldozár (Vasvár), Mayerbeck Mihály, Nagy Nándor, 
szt.-széki ülnök, Nemeskövi József, Osztovics István, s.-lelk., 
Pálinkás Géza szt. széki ülnök, Puli György, ifj. Bácz 
Ferencz, Bácz József, Badich Ferencz, Rathner Mihály, 
szt. széki ülnök, Rónai János plébánosok, P. Resetarics 
Elek, szt. Domonkos-rendü áldozár (Vasvár), Sandhofer 
József, s. leik., Sch affér Sándor, Schalk Mihály, Scliifer 
István, Somogyi Lajos, Strass Adolf, Strassner József, 
Szamálovits Ferencz, Szilágyi József, plébánosok, Szilágyi 
Imre, nyug. áldozár, Sztojanovics Jenő, Táncsics József, 
Tihanyi Ödön, Tormán János, káplánok, Tóth Sándor 
(Ostfi-Asszonyfa), Vinhoffer Dezső, plébánosok. 

Résztvettek a kongresszuson: 69 szombathely-egyhm, 
áldozópap, 30 szombathely-egyhm. növendékpap, 3 szt. 
Ferenczrendü áldozópap, 10 szt. Ferenczrendü hittanhall-
gató, 4 szt. Domonkosrendü, 1 szt. Benedekrendü és 5 
más egyházmegyei áldozópap. Összesen tehát 122-en vol-
tak jelen az első szombathely-egyh. euch, kongresszuson. 

Az értekezlet tagjait Tauber Sándor, egyhm. igaz-
gató néhány szóval üdvözölve, az elnökségre dr Stegmüller 
Károly, p. praelátus, püspöki helynök, apát kanonokot, a 
jegyzőkönyv vezetésére pedig Pálinkás Géza, szt. széki 
ülnök, sághi plébánost kéri fel, felhívja egyúttal a jelen-
levőket, hogy a felolvasásokhoz sziveskedjenek hozzászólni. 

Erre dr Stegmüller Károly elnök remek beszédét 
olvasta fel, melyet zajos tetszéssel és hatalmas éljenzés-

sel köszöntek meg a jelenvoltak. Ö méltóságának beszédje 
egész terjedelmében a következő : 

Tiszteletreméltó áldozárai az újszövetségi anyaszent-
egyháznak ! 

Kedves testvérek ! 
Az Ur Jézus szent nevében üdvözlöm tisztelt önö-

ket mindnyájokai. Az ő szent békéje, mely fölülhalad 
minden földi érzelmet, lebegjen fölöttünk kik az ő 
legfelségesebb hittitkának nyilvános imádására jelenleg 
itt, egyházmegyénk székhelyén testvéri szeretettel sora-
kozunk. 

Ünneplésünk magasztos tárgya, a megváltás nagy-
szerű szervezetében, az uj-szövetség oltárain köti le bámuló 
figyelmünket. 

Kettős rendeltetése van. 
Először mint legszentebb áldozat, az Ur Jézus 

csodálatos keresztáldozatát, mint a megváltás egyedüli 
forrását, folytonos használatunkra, egész a világ végéig, 
mintegy közvetlenül elénk állítja. 

Másodszor mint megszentelési eszköz, a megváltás 
által szerzett u j életnek és egykori boldog feltámadásunk-
nak kétségtelenül biztos csiráját szeretetteljesen belénk is 
oltja. 

Az isteni Üdvözítő, miután itt a földön a megvál-
I tás eszközlését számunkra egyszer mindenkorra csalha-

tatlanul biztosította, oda, a honnan kiindult, mennyei 
Atyjához diadalmasan visszaköltözött. 

Előbb azonban isteni művének végleges befejezéseig 
helyetteseiül minket papokat rendelt, hogy egész a világ 
végéig az örök igazságokat mi is hirdessük, a hivőket a 
kegyszerekkel megszenteljük és az ő juhocskáit a tőle 
nyert hatalommal örök czéljokhoz biztosan elvezessük. 

Valóban magasztos feladat ! De valljon tejesithető-e 
nemcsak elméletben hartem gyakorlatban is mi ál talunk? 
Nem vagyunk-e mindnyájan nyomorult bűnös emberek ? 
minden lépten nyomon ezerféle botlásnak kitett gyarló 
teremtmények? Oh igen! Csakhogy Isten végtelen irgalma 
a legnagyobb testi és lelki nyomort is kegyelmének fölül-
bővelkedő áldásaival mindig messze túlszárnyalja. 

Az ő végtelen jóságából van egy olyan drága kin-
csünk, melyet ha biztosan felismerünk és jól hasznunkra 
forditani képesek vagyunk : habár a kir. zsoltáros szavai 
szerint a halál árnyékának közepette kellene is járnunk, 
minden bajjal és minden veszélylyel bátran szembe száll-
hatunk és kitűzött czélunkhoz félelem és rettegés nélkül 
biztosan eljuthatunk. 

Az Ur Jézus t. i. azon legkegyesebb igéretét, hogy 
velünk fog maradni mindig egész a világ végéig, az 
utolsó vacsorán csodálatos módon beváltotta; midőn annak 
véghezvitelére, amit ő itt cselekedett, isteni erejével az 
apostolokat és ezeknek törvényes utódait egyszer minden-
korra végérvényesen felhatalmazta. 

Ha tehát most egy-egy apostoli utód az Ur Jézus 
oltáránál kezébe veszi a kenyeret, majd meg a bort tar-
talmazó kelyhet és rájok mondja nem saját, hanem az 
Ur Jézus nevében és mindegy az ő szája által az elrendelt 
csodás hatású szent igéket : oh akkor ugyunazon pillanat-
ban ott az oltáron a kenyér és bor szine alatt igazán és 
valósággal jelen van az ő kereszten függött áldozati teste 
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és ezen testből halálát okozólag kifolyt szentséges vére ; 
úgy hogy a golgotai szent keresztről mintegy középpont-
ból a világ-egyház minden oltárán, nem talán csak mint-
egy fényképi visszatükrözéssel, hanem a legteljesebb és 
legközvetlenebb valóságban jelenik meg a megváltásnak 
csakis egyetlen és még az idő és tér különféle viszonyai 
között is mindig osztatlanul ugyanazon legszentebb isteni 
áldozata. 

Ez az uj-szövetségi oltárnak azon mélységes hit-
titka, melyben mi a mi legdrágább kincsünket a szent-
mise áldozatban és a legméltóságosabb Oltáriszentségben 
birhatni kimondhatatlanul boldogok vegyünk. 

Ezen legdrágább kincsben bírjuk minden szükség-
ben a legfőbb vigaszt, minden fogyatkozásban a legéde-
sebb reményt, minden veszélyben a legbiztosabb menedé-
ket. Es ez tette egykor legyőzhetetlenekké a vértanuk 
millióit és bátorítja most is a legdicsőbb keresztény eré-
nyek hőseit a nehéz küzdelmekben és teszi törhetlenül 
állhatatosakká a legfényesebb győzelemben. 

De vájjon hiszszük-e mindezt kétségtelenül és tán-
torithatlanul első sorban főleg mi, az egyedül üdvözítő 
egyháznak felkent és kirendelt őrei? Elméletileg és hit-
elvileg minden kétségen kivül. Sot, hogy ezt az élő szó 
hatalmával a hívőknek felfogásukhoz mérten csonkittatla-
nul hirdetni és lelkesülten szívökre kötni mindenkor és 
mindenütt készek vagyunk, azt tagadni, vagy el nem 
ismerni, annyit tenne, mint a legragyogóbb verőfényben 
szembehunyva szántszándékkal vakoskodni. 

Csakhogy az elméleti és hitelvi meggyőződés egy-
magában, gyakorlat nélkül, a természetfölötti életnek 
valóban bámulatos gyömölcaeit, ugy amint lehetséges és 
óhajtandó volna, sem mibennünk, sem a hívőkben meg-
teremni nem képes. 

Legfölebb egy óriási értéket képviselő rejtett kincset 
tüntetne fel ; de melyet épen azért, mivel még rejtve van, 
birtokosa sem saját sem felebarátja hasznára nem for-
díthatna. 

Ugyan mit használtak egykor, egészen a jelen 
század közepéig, a délafrikai úgynevezett gyémántmezők-
nek felszámithatlan drága kincsei az ezeket nem ismerő 
és azért becsülni sem tudó ősi lakosoknak ? 

Egy néger gyermek pl. egy szokatlan nagyságú 
csillogó de csiszolatlan drága kővel mint értéktelen játék-
szerrel lapdázott, midőn azt egy idegen vándornak első 
sejtelme a családtól néhány forinton igen könnyen meg-
szerezte. Nemsokára ugyanazt a kutatás fokozott reménye 
már több száz forint koczkáztatásával értékesítette. Mig 
végre a müköszörüsök biztos becslése az igazi értéknek 
meghatározhatlan millióit tüntette fel. 

Mi valóban egy ilyen, csakhogy természetfölöttileg 
megbecsülhetetlen drága kincset birunk az oltárnak vég-
telen értékű szent áldozatában és a meghálálhatlan ál-
dásu legméltóságosabb szentségében. 

Ah nem sajnálatos dolog-e, hogy e drága kincset, 
mely pedig a megváltott földön, mintegy végtelen szel-
lemi gyémánt-mezőn majdnem mindenütt nyíltan kínál-
kozik, oly igen sokan még csak oly igen kevéssé 
ismerik és épen azért igazi értéke szerint nem is 
becsülhetik. 

A hitetleneknek még csak érzékök sincs a termé-
szetfölötti drága kincs helyes felfogására és kellő meg-
becsülésére. A tévhitüek indokolatlan ellenkezése vajmi 
könnyen rajongásig fokozódó szentségtörő merényletté 
is válhatik. A gyengehitüek pedig végre ingadoznak, 
mint a lenge nádszál. Jobbra is hajolnak, balra is 
fordulnak; de épen azért, mivel biztos tájékozásuk 
nincsen, az igazságnak teljes ismeretére soha el nem jut-
hatnak. 

Valóban, ha valahol, ugy bizonyára ezen főfontosságu 
ügyben kiválóan tágas működési tér nyílik meg előttünk ; 
első sorban természetesen saját házunkban, híveink köré-
ben, az anyaszentegyházben. 

A hivő sereg zöme náluük, hála Istennek, még cem 
szenved a hitetlenség gfgös felfuvalkodásában. Egyszerűen 
hisz és nem vonja kétségbe azt, ami neki Isten tevében, 
hogy elhigyje, ünnepélyesen hirdettetik. 

Es ez az irány és ut magában véve nem is helytelen, 
mert mindenesetre az örök üdvösség felé vezethet. C-ak-
hogy az uton fönakadás is történhetik és az irány is 
könnyen megtévesztethetik. 

A megfoghatatlant természetesen még a legnagyobb 
bölcsek számára sem lehet megfoghatóvá tenni. De ez 
nem is szükséges. Hanem az igenis, hogy világos törté-
nelmi előadás által még a legegyszerűbb hívőt is arra 
oktassuk, miszerint a természet rendjétől azt, ami termé-
szetfölötti, jól meg tudja különböztetni, nehogy a szim-
bolikus jelentőségen tul nem emelkedvén a legfelségesebb 
hittitokról helytelen fogalmat sajátítson el, mi által tán 
éppen a legüdvösebb malasztáldásoktól fosztathatnék meg. 

Távol legyen tőlem tisztelt-önök türe'mét netalán 
holmi leczkeszerü oktatásokkal untató próbára tenni. A 
régiek bölcs jelmondata szerint ez annyit tenne, mint 
„Nocíuas mittere Athenas", vagyis baglyokat, mint a 
tudományosság jelképeit Athénébe szállítani. 

Előttem oly kitűnő féifiak ülnek, kik az egyházi és 
világi tudományosságnak jelenleg még a közéletben is 
kimagaslóan követelt színvonalát már régóta ragyon is 
messze túlragyogják. 

En igen szívesen mondom : hadd dicscitse a hálás 
emberi ész az ő Urát és Istenét a tudományos műveltség 
magas ormain szintúgy, miLt az alantas lejtők és völgyek 
egyszerűen szép virányain. 

Benedicite montes et colles Domino, benedicite uni-
versa germinantia in terra Domino. 

En csakis a tapasztalat mélységéből óhajtom fele-
melni igénytelen szavamat oly ügyben, mely a tudmányok 
kiváló férfiait szintén illeti, mint mindennapi élet egy-
szerű közmunkásait. 

Minden kornak meg van a sajátos jelzete és könnyen 
felérthető közszükséglete, az anyagi téren szintúgy, mint 
az erkölcsi világ szellemi körében. 

Anyaszentegyházunk mértékadó közvéleménye már 
régóta hangoztatja azon kegyes óhajt, azon buzgó törek-
vést, azon szilárd meggyőződést, hogy jelen korunknak 
már nagyon is lankadó hitbuzgalmát főleg az oltári Szent-
ség imádó tiszteletével lehetne újra és biztosan fel-
lendíteni. 

Ezen czélra szolgálnak a napjainkban mindinkább 



"271 RELIGIO. 

elterjedő oltár-egyletek; ugy hogy e téren még nagy fel-
adat vár különösen reánk papokra, hogy hassunk és 
alkossunk először szóval, buzgón és fáradhatlanul ; azután 
vonzó példánkkal ellenállhatatlanul. Verba moveant, 
ex^mpla trahant. 

Ott, a hol az Ur Jézus istenségében való hit, még 
minden kétséget kizárólag megingatbatlanul szilárd alapon 
nyugszik, ott az Oltáriszentség felfogásában minden további 
nehézség jóformán magától is megszűnik. Mert amit a 
mindenható Isten-ember a mi üdvösségünkre az utolsó 
vacsorán megcselekedett, azt hogyne tudná az általa fel-
hatalmazott helyetteseivel is a szentmisében újra és újra 
megismételtetni? Csak arra kell és pedig feltétlenül 
ügyelnünk, hogy főleg a kevésbé művelt és gyengébb 
gondolkozású hivőkkel az Oltáriszentség létrejövetelének 
módját világosan megértessük. Figyelmeztetnünk kell a 
hallgatókat, hogy az utolsó vacsorán az asztalon a zsidók 
szokásos húsvéti kovásztalan kenyerei feküdtek. Egy ilyent 
vett fel kezébe az Ur Jézus. Amit tehát az Ur Jézus 
felvett és kezében tartott, az valóságos kenyér volt. Ha-
nem midőn mint Isten-ember felnyitotta száját és minden-
ható erejével rá mondta a kenyérre az igéket : „Ez az én 
testem", azon pillanattól fogva már nem kenyeret tartott 
kezében, hanem saját valóságos testét, természetesen élő 
testét, tehát azt a testét, mely az ő vérével, lelkével és 
istenségével egyesítve volt. Ugy látszott ugyan, mintha 
még ekkor is kenyeret tartott volna kezében, pedig ez 
csakis a kenyér szine volt, mely alatt már az ő valóságos 
teste foglaltatott. A szentségben tehát már meg kell kü-
lönböztetni a külső látszatot a belső valóságtól. A kenyér 
színét látjuk ; az Ur Jézusnak a kenyér szine alatt jelen-
levő szent testét azonban nem láthatjuk, hanem, hogy 
valósággal jelen van, feltétlenül és habozás nélkül hisz-
szük. Éppen igy kell gondolkodnunk az utolsó vacsoráu a 
pohárba töltött borról, a bor színéről, a bor szine alatt 
az Ur Jézusnak valósággal jelenlevő szentséges véréről és 
pedig élő véréről, mely t. i. nem a testtől különválva, ha-
nem az ö szent testével lelkével és istenségével szintén 
elválaszthatatlanul egyesítve volt. 

Csakis az utolsó vacsorával párhuzamosan fogjuk 
híveinkkel a szent mise-áldozatot világosan és épületesen 
megismertetni. 

Midőn az áldozópap a sekrestyéből az oltárhoz megy, 
az aranytányérkán kovásztalan kenyeret, mint mondani 
szoktuk ostyát visz magával. Ha ezen ostyát leteszi az 
oltárra, kenyeret tesz l e ; ha megáldja, kenyeret áldd 
meg ; ha áldozatul felajánlja, még mindig csak kenyeret 
ajánl fel. 

Mindez előkészületül szolgál. Csak ezután következik 
a legszentebb cselekmény, midőn az áldozópap azt ismétli 
amit az Ur Jézus az utolsó vacsorán cselekedett. A mi-
nister csengetyüszóval figyelmezteti a hívőket, hogy szed-
jék össze elméjöket és kellő hangulatba ejtsék sziveiket; 
mert most megy véghez az oltáron az a csodálatos át-
változás, melyet az Ur Jézus isteni erejével először az 
utolsó vacsorán eszközölt és melynek ismétlésére ugyanott, 
ugyanazon isteni erejével az ő papjait is a világ végéig 
világos szavakkal felhatalmazta. Midőn t. i. az áldozópap 
az oltárnál a mise közepén ugyanazt cselekszi, amit az 

Ur Jézus az utolsó vacsorán cselekedett : az ő nevében 
és mintegy az ő szájával kimondott igékre: rEz az én 
testem" és ,ez az én vérem" — a kenyér és a bor az ö 
kezében is csodálatosan átváltozik. 

Az átváltozás pillanatában a pap térdre borulva 
imádja a jelenlevő Jézust. Majd a népnek is felmutatva a 
szentséget, mindenki áldja és imádja a hozzánk leszállott 
és köztünk megjelenő istenemberi Megváltót. Mindaddig, 
mig az oltáron van, imádjuk. A szentséget látjuk, az Ur 
Jézust imádjuk. Ha a szentségtartóba tétetik, imádjuk. Ha 
proczesszióban körülhordoztatik, imádjuk. Ha megáldozunk 
és a kenyér szinét magunkhoz vesszük, az ott jelenlevő 
Jézussal testben, lélekben egyesülünk és ha méltók va-
gyunk, mindennemű isteni áldásaiban is részesülünk. Ha 
az áldoztató kehelybe rejtetik, és a szentségházba beté-
te t ik : ott is imádjuk; éjjel nappal felkereshetjük és biz-
tosan megtaláljuk. Ott várakozik ránk végtelen szeretettel 
és kimondhatatlan nagy türelemmel. 0 maga mondá, 
hogy ha vesződünk, bajlódunk, szenvedünk és terhelve 
érezzük magunkat, csak járuljunk bizalommal hozzá és 5 
biztosan megenyhít bennünket. Türelemmel vár ránk és 
mindig készen és szívesen fogad bennünket. Vár ja jó 
gyermekeit, hogy megáldja, de tékozló fiait sem veti meg, 
mert vissza óhajt ja téríteni. Emberi szive örül, ha hozzá 
közeledünk ; de fáj, ha tőle elfordulunk vagy kedvetlenül 
huzódozunk. 

Figyelmeztetni kell híveinket, hogy az Ur Jézus 
mint valóságos Isten és mint valóságos ember van jelen, 
szerető emberi szivével, melyet hálásan megörvendeztet-
hetünk vagy rut hálátlansággal meg is szomorithatunk. 

Mindezekből világosan láthatjuk, hogy itt nyílik va-
lóban a legtágasabb tér és legkedvezőbb alkalom az oltári 
Szentség imádó, tiszteletének könnyen érthető magyará-
zatára és leghatározottabb ajánlatára. Ha igy jól elkészít-
jük a talajt , oh de könnyen fogják még legtanulatlanabb 
hiveink is felfogni és gyakorolni az oitári szentségimádó 
tiszteletének nagyon is egyszerű módozatát. 

Azt mondják, a jó pap holtig tanul. Nem szégyen 
ránk nézve a szentek tudományát Istentől megáldott 
jámbor nőktől is elsajátítani. Ilyen volt az áldott emlékű 
Feria grófnő. Egys/erü oktatásai valóban bámulatosak, 
melyeket a legműveletlenebb ember is könnyen felfoghat 
és a legtudósabb pap is igen szépen hasznára fordíthat. 

Midőn egykor még saját apáczái is sokallották az 
oltári Szentség előtti hosszas imádó időzését és azt kérde-
zék, hogy valljon mit csinál oly sokáig ezen imádás alatt, 
a l íngbuzgalmu ájtatos nő valóban gyönyörűen és meg-
szégyenitőleg találóan válaszolt : 

Szerelmes Is tenem! A?t kérditek: mit csinálok? 
Valljon mit cdnál az éhes ember, ha egy dúsan meg-
rakott asztalhoz járulhat? Ugyan mit csinál a nyomorult 
beteg, ha egy megbízható, értelmes orvost találhat? Es 
mit csinál a háborgó lelkiismeretétől lesújtott bűnös, ha 
irgalmas Megváltójához közelednie szabad? Vagy mit 
csinál a tudás vágyától felbuzdult gyarló ember, ha egy 
oktatni kész tanítóra akad? Vajry mit csinál a hű alatt-
való, ha fejedelme előtt meghallgattatásra engedelmet 
kaphat ? 

Nem kell továbbra fűznöm a részletes magyarázatot. 
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A jámbor grófnőnek tökéletes igaza van. Ha Isten kegyel-
mével e szerint cselekszünk, valóban igen könnyen czélt 
érhetünk és bő aratást nyerhetünk. Isten áldása fog 
ránk szállani saját magunknak és másoknak is örök 
üdvösségére. 

Pax Dei, quae exsuperat omnem sensum, custodiat 
corda nostra et intelligentias nostras in Christo Jesu. 
Amen. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
Irodalmi jelentés. 

A hitbuzgó tiroli katholikusok ő felségének 50 éves 
uralkodási jubileuma alkalmából mult évi október hóban 
nagyszámban zarándokoltak az Üdvözítő sírjához. Ezen 
nevezetes zarándok-utnak történetét a rendező-bizottság 
megbízásából Stummer Angelus kapuczinus atya „Tirol 
an des Erlösers Grab" czim alatt egy 25 nyomtatott 
ívnyi terjedelmű, képekkel illusztrált igen csinos kiállítású 
és felettébb érdekes tartalmú kötetben adta ki, mely nem-
csak a művelt közönségnek, hanem a németül olvasó 
alsóbb néposztálynak is igen tanulságos olvasmányul szol-
gálhat, és éppen azért olvasóink szives figyelmébe mele-
gen ajánljuk. A vászonkötésü szép könyvnek ára, bérmen-
tes szállítással együtt, egy forint, mely összeg postautal-
ványon a „Tilg er comité zu Brixen in Südtirol" czimére 
küldendő. 

VEGYESEK. 
— A kath. egyház életereje. A mult század végén 

eltörölték a jezsuita rendet; jött azután a klastrom pusztí-
tása, s ezt a mostani században is folytatták. Nem csoda-
szerü dolog-e, hogy a XIX. század, mely tanuja volt 
annyi régi klastrom és rend pusztulásának, vége felé 
tanuja a zárdaélet és hittéritői intézmény bámulatra méltó 
fölvirágzásának? 1800 óta nem kevesebb mint 430 új 
szerzetes társaság keletkezett (mintegy 100 férfiak számára 
és 330 nők számára). Amellett a régi rendek, köztük a 
jezsuitáké új erőre ébredtek. Manap a kath. hittéritői 
mezőn versenyez egymással 60 férfirend, 18000 egyénnel ; 
kik közt van 600 szent-Benedek-rendi, 2500 szent-Ferencz-
rendi. 700 kapuczinus, 700 trappista, 500 szent-Domokos 
rendi, 500 — 600 lazarista, és 400 jezsuita. Ehhez hozzá 
kell adnunk a számos új misszió-társulat tagjait és leg-
alább is 2—3000 világi papot, kik a missziókban mű-
ködnek. De még tovább mehetünk. A XIX. század a 
missziók ügyének hatalmas szövetségeseket szerzett az 
apáczákban. A különböző missziókban 52000 apácza mű-
ködik mint tanitónő, árvaházakban, betegápoló minőség-
ben, katechista s i. t. Kétszáznál több misszionárius 
szenvedett a XIX. század folyamán vértanú halált, nem 
számítva a meggyilkolt apáczákat és azokat, kiket az 
idegen, öldöklő éghajlat és fáradalom vitt korán a sírba. 

— A „Religio" ügyében a kir. tábla dr Bakay 
Emil előadásával úgy döntött, mint a törvényszék, 
felmentőleg. A „bevett" vallás minden jogos követ-
kezményének levonását és alkalmazását az illető vallási 
szabad nyilvános gyakorlásának kell tekinteni az 1790/1-iki 

törvény szelleme és betűje szerint. Vagy törvény, vagy 
önkény! Ez a tétel. A „Religio" nem, — a mint a 
„B. H." a tábla Ítéletéről irt rövid hirében kicsinylőleg 
mondja, illetve sejtetni látszik, nem kaucziókerülő diva-
tos, kelő múló „újság", hanem a törvényesen „bevett" tehát 
törvényes védelem alatt álló katholikus vallás elveit 
hirdető s mintegy a kath. egyház hitéletének történeti 
repertóriumát évről-évre összeállító 57 esztendős „egyházi 
folyóirat", mely, mint ilyen, kauczióra nem köteles. A vallás 
nem politika. Nem esik se vám, se kauczió alá. Annak 
idején erről a dologról esetleg még sokat fog kelleni 
mondani. 

— Falvak — bélyegekből. Az a kísérlet, amelyet 
1895-ben kezdeményeztek, hogy elhasznált, régi levélbé-
lyegek árából a Kongó folyam mellett uj falut építsenek, 
nemcsak fényesen sikerült, hanem most már egész gyarma-
tot alapitottak ott, amelynek fővárosában legközelebb temp-
lomot is fognak építeni. Az említett évben Brüsszelben 
negyven milliónál több levélbélyeg gyűlt egybe a világ 
minden tájékáról, amelyeknek eladásából tetemes össze-
gek folytak be. A Kongó-állam a faluépités czéljaira 
négyszáz hektár földet adományozott, mire a folyam jobb-
partján, Busambótól délre megkezdték a falu építését, 
amelyet Saint-Drudon-nak neveztek el. Cambier páter 
vezetése alatt megkezdték a gyarmatosítást is. Azóta 
megint háromszázmillió bélyeget gyűjtöttek, amelyekből 
ötvenezer frank folyt be. A belga misszionáriusok ekképen 
már öt állomást alapitottak a Kongó mellett. A gyüitést 
folytatják és nemsokára már templomot is fognak építeni 
Leopoldvilleban, a Kongó-államban. 

f Mély részvéttel vettük a következő gyászjelentést : 
A kegyestanitórendiek nagykárolyi testülete legbensőbb 
fájdalommal tudatja szeretett rendtársának Nt Majoros 
Endrének áldozópap s oki. főgymnasiumi tanárnak, f. hó 
25-én esti 8 órakor a halotti szentségek ájtatos felvétele 
után korának 37-ik, szerzetes életének 18-ik évében rövid 
szenvedés után bekövetkezett elhunytát. A megboldogult-
nak bült tetemei folyó hó 27-én délután 4 órakor fognak 
beszenteltetni s a Mesterrészi temetőben levő társházi sír-
boltba a feltámadás reményében elhelyeztetni. Az engesz-
telő szent miseáldozatok a kegyestanitórendiek plébániai 
templomában f. hó 28-án reggel 9 órakor fognak a 
Mindenhatónak bemutattatni. Nagy-Károlyban, 1899. ápril 
hó 26. Nyugodjék békében ! 

t A nyitrai püspöki nagyobb papnevelő-intézet 
elöljárói, tanárai és növendékei, az illető szülők és roko-
nok nevében is, szomorúan jelentik, hogy szeretett növendé-
kök, illetőleg növendéktársuk tisztelendő Kákos Bálint 
IV. éves hittanhallgató, rövid betegség és a betegek 
szentségeinek ajtatos felvétele után folyó hó 28-án, életé-
nek 26 ik évében az Urban elhunyt. A boldogultnak hült 
tetemei f. hó 29-én délután 3 órakor fognak a nyitra-
városi sírkertben nyugalomra tétetni, az engesztelő szent 
mise-áldozat pedig f. é. május 1-én fog a nagyobb pap-
nevelő-intézet házi kápolnájában a Mindenhatónak bemu-
tattatni. Nyitrán, 1899. április hó 28-án. Nyugodjék 
békében ! 

A szerkesztő telefonja. 
K. I. A 25. szám elment. Üdvözlet. — B. B. Kérdi, hogy 

mi az értelme a „Religio" elleni sajtó-pörnek ? Megmondja a 
munka alatt álló szájkosaras „Keresztyén" szabadság. A ki ezt nem 
érti az menjen Kukutyinba zabot hegyezni. 

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

Budapest, 18S9 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8 sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
Ô T V E N N Y O L O Z A 

Budapesten, május 3. 35. 

D A L M I E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T 
L)1K ÉVFOLYAM. 

SZ. I. Félév. 1899. 

nPerge alacriter in coepto tuo : praeliare praeha Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlábora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezereszmêk ês Tanulmányok. A szándék a szentségeknél. — A népiskolai hitoktatásról. — Egyházi Tudósítások. 
B u d a p e s t : Képek hazánk kulturvilágából — B u d a p e s t : Mária-kongregáczió. — S z o m b a t h e l y : Az eucharisztikus 

kongresszusról. — A Katholikus Autonomia. — Vegyesek. 

A szándék a szentségeknél. 
(Folytatás.) 

29. Miután bebizonyítottuk, hogy a szent-
ségi történésben a kiszolgáltatónak szándéka 
lényeges elem, á t té rhe tünk azon kérdésre, minő-
nek kell lennie e szándéknak alanyilag, t ehá t 
aktuali tását s nem tar ta lmát tekintve. 

Azok után, miket az I. fejezetben a szándék 
aktuali tásáról mondottunk, e kérdéssel röviden 
végezhetünk. Válaszunk tehát ez: legjobb a 
szentség kiszolgáltatójában a tényleges (actualis,) 
de elégséges az erőbeli (virtuális) szándék is ; 
teljesen elégtelen pedig a habitualis és az inter-
pretat iv szándék. Az utóbbi ke t tő ugyanis nem 
jelenti az akaratnak valószerű mozgását és 
megállhat a teljes öntudatlanság, álom vagy 
részegség állapota mellett is — az ilyen szándék 
tehát szoros értelemben kivül esik a szándék 
fogalmán, nem egyenlő értelmű a tényleges ós 
erőbeli szándékkal, csak analogicus és épen 
ezért a pusztán vele létesülő cselekvés tu-
lajdonképen csak actus hominis és nem actus 
humánus. 

Ellenben az erőbeli szándék, mely Lugo el-
mélete szerint a tényleges szándéknak elho-
mályosult s ezért megfigyelésünk elől elrejtőző 
folytatása — elégséges a szentség létrejövéséhez. 
Mert ha ez a szándék elégséges a természetes 
rendben, akár physikai akár erkölcsi oldalát 

tekintsük e rendnek : elégséges lesz a te rmésze t ' 
fölöttiben is, hacsak Isten positiv rendelkezéssel 
elégtelennek nem nyilvánitja. Ezt pedig Isten 
nem tet te , sőt ilyenféle rendelkezés által össze-
ütközésbe jö t t volna az emberi természetnek le 
nem küzdhető gyöngéjével, mer t mint sz. Tamás 
mondja, a tényleges szándék huzamossága nem 
esik az embernek szabad rendelkezése alá, „quia 
praeter intentionem, cum homo vult multum in-
tendere, incipit alia cogitare." *) 

A szándék aktuali tásáról fönnebb adot t 
szabály tehát nem jelent semminemű többletet 
a természetes renddel szemben : a természetfölötti 
és a természetes rend szándékának aktualitása tel-
jesen egy szabály szerint igazodik. Mindkét rendben 
csak az kivántatik, hogy a cselekedet ne Jegyen 
merőben actus hominis, de actus humánus. Ez az 
oka, hogy mindennemű aggályoskodások az elég-
séges szándék tekintetében magának a kiszol-
gáltatónak részéről teljesen indokolatlanok, ki-
véve azt az esetet, ha a kiszolgáltató positive 
kizárja a szándékot. Bellarmin, Henriquez, Croix 
és Viva azért világosan kiemelik, hogy semmi 
szükség sincs arra, hogy a kiszolgáltató szóval 
vagy szivében reflexe azt mondja, hogy most 
kiszolgáltatni akar ja a szentséget, hanem elég, 
ha öntudatánál van ós némi figyelemmel teszi, 
a mit tesz. ' 

III. q. 64, a. 8, ad 3. 
35-



"274 RELIGIO. 

Ez világosan következik az erőbeli szándék 
természetéből. Az erőbeli szándék ugyanis a tény- : 
legesnek gyöngült a lakja ; de megfigyelésünk elől 
teljesen a hát térbe szoritják egyéb lélektani tör-
ténések, melyek nagyobb aktuali tások miat t 
figyelmünket teljesen igénybe veszik. Azonban a 
mi figyelmem elől elvonul, az még valószerű 
lehet. Mikor egy szentség kiszolgáltatására föl- j 
szólítanak, ha éber és józan állapotban, szabadon 
és belső ellenmondás nélkül kiszolgáltatom a 
szentséget, föltétlenül a kiszolgáltatást megelő-
zőleg tényleges szándék ébredt bennem. Ez a 
szándék azonban elhomályosul egyéb aktualisabb 
lelki történések alatt , melyek nélkül a szent-
séget ki nem szolgáltathatom. Tényleges szán-
dékom tehát erőbelivé vált, figyelmem el van 
tőle vonva, de szándékom meg nem semmisült, 
sőt elegendő ereje maradt ahhoz, hogy érvé-
nyessé tegye külső cselekedetemet. Ha tehát 
később reflektálok az elmúlt kiszolgáltatási 
tényre, kinos útvesztőbe tévedek, mihelyt a hu-
zamosabb ós változatos külső ténynek minden 
egyes pontján, vagy legalább a kiemelkedő pon-
tokon a külső tény ala t t kifejezett és észrevehető 
belső akarat i törekvést keresek. Az emlékezet 
ugyanis csak azt hozhatja elém, a mire a tör-
ténés alat t figyelmem rá volt irányítva. 

30. A harmadik kérdés, mely a szentség 
kiszolgáltatójának szándókára nézve fölmerül, az, 
vájjon minőnek kell lennie tartalmilag e szán-
déknak, más szóval minő tárgyra kell irányulnia. 
Mivel pedig a szándék nem közvetlenül, hanem 
csak a megismerés közvetitósóvel törekszik tár -
gya felé, e kérdés igy is fogalmazható : minőnek 
kell lennie annak a gondolatnak, mely a szentség 
kiszolgáltatójának szándékát informálja? 

E kérdést részben tisztázták azon viták, 
melyek a III. században a szentség kiszolgálta-
tójáról folytak s kivált a körül forogtak, vájjon 
az eretnekektől kiszolgáltatott szentségek érvé-
nyesek-e. Ezen viták positiv eredménye az volt, 
hogy mint a hitnek szoros értelemben vet t tár -
gyához tartozó tétel domborodott ki belőlök, 
hogy az eretnekektől s szakadároktol kiszolgálta-
t o t t keresztség érvényes; későbbi határozatok 
alapján (I. Miklós resp. ad Bulg. c. 104. és IV. 
Jenő Constit. pro Armen.) theologiailag biztos, 
ha nem is szorosan véve hit tárgya, hogy a 
hitetlenektől kiszolgáltatott keresztség is érvényes. 
A mi a többi szentségeket illeti, fidei proximum, 

hogy ezeknél sem kívántat ik a szentség érvé-
nyességéhez a kiszolgált atónak hite.2) 

Mivel pedig a hitetlenek, kivált az in-
fideles negativi, a szentségeknek igazi ter-
mészetét, belső tar ta lmát , kegyelmet adó vol-
tá t egyáltalán nem ismerik ; az eretnekek 
pedig — kivált a XVI. századnak hitujitói, a 
kikkel szemben a trid. zsinat a VII. ülés 4. 
canonjában hangsúlyozza az eretnekektől kiszol-
gál ta to t t keresztség érvényességét — ezt a belső 
ta r ta lmat , kegyelmet adó természetet egyenesen 
tagadják : világos, hogy a mint hit nem kell a 
kiszolgáltatónak szándékához, úgy nem kell e 
szándékhoz oly informáló gondolat, a melyben 
a szentségnek belső lényege, valódi természete kife-
jezet ten visszatükröződnék. Külömben is ilyen 
szándék oly követelés volna, mely egy sorban 
állana azzal, mintha a szentség kiszolgáltatásá-
hoz mindig tényleges (actualis) szándékot köve-
telnénk. A mint ezen utóbbi követelés oly teker 
volna az emberi kiszolgáltatóra nézve, melynek 
súlya a la t t össze kellene roskadnia: úgy az előző 
olyan, melynek a természetfölötti dolgok isme-
retében annyira korlátolt ember egyáltalán kép-
telen volna megfelelni. Mert nagyon helyesen 
mondja Berlage: „Der beschränkte Mensch durch-
schaut ja die sakramentalen Geheimnisse nicht 
mit derselben Vollkommenheit, wie Christus und 
die Kirche es t hun ; eine der Intention Christi 
und der Kirche völlig gleiche Intention ist gar 
nicht möglich, und der geringste Grad derselben 
ist desshalb und er muss ausreichend sein." 3) 

Mivel a szentségek lényege a kinyilatkozta-
tás után is t i tok maradt, lehetetlen a szentség 
kiszolgáltatójának szándékához a szentségnek 
lényegét teljesen kimeritő gondolatot kivánni; 
van tehát oly eszmei mélység a szentségekről, a 
mely nekünk utolérhetetlen lévén, szándékunkba 
sem foglalható. Mivel továbbá a szentséget érvé-
nyesen kiszolgáltathatják eretnekek, sőt hitetle-
nek is, még azt sem lehet a szentség kiszolgál-
tatójától kívánnunk, hogy gondolatának tényleges 
mélysége elérje azt az eszmei tar ta lmat , melyet 
a szentségekről a kinyilatkoztatás elénk tár, a 
mely tehát ránk nézve végre is elérhető. 

Szóval a szentségek kiszolgáltatójánál a 
szándékot informáló gondolatban lehetnek plus-ok, 
melyek ránk nézve elérhetetlenek; lehetnek 

2) Egger. Enchir. Theol. Dogm. Spec. 615. 
3) Kathol. Dogm. VII . 90. 
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plus-ok, melyek elérhetők s igy kívánatosak, de 
nem szükségesek a szentség érvényességéhez. 
Kell tehát lennie bizonyos minimumnak, a mely 
nélkül a szentség nem jön létre. 

Ezt a kiszolgáltatóban föltétlenül szükséges 
minimalis eszmei tar ta lmat , mely a szándékot 
i t t és most informálja, kuta t juk a következőkben. 

A felelet adásában a hi t tudomány képviselői 
megoszolnak, de a lehető legaránytalanabbul ; a 
túlnyomó többséggel szemben csak elenyésző 
töredék vall különálló nézetet. Hozzájárul, hogy 
ennek a töredéknek véleménye csak úgy ta r t -
ha t ja fönn magát, ha a czenzurák legszélsőbb 
enyheséggel magyaráztatván, némi rés marad 
számára, hogy e czenzurák repedéseiben meg-
vonuljon. 

Az általános vélemény többet kiván minimum 
gyanánt mint a töredéknek véleménye. Az ál ta-
lános vélemény nem kivánja ugyan, hogy a szán-
dékot informáló gondolatban visszatükröződjék a 
szentség hatása, pd. a kegyelem stb. ; azt sem 
kivánja, hogy a kiszolgáltatónak akár hitből, 
akár meggyőződésből mer í te t t gondolata valósá-
gos szentséget vagy legalább valóságosan szent 
dolgot lásson a külső tényben; azt sem kivánja, 
hogy a kiszolgáltató gondolatában visszatükrö-
ződjék az, hogy ő most cselekedetével alkalmaz-
kodni akar a római kath. egyház előirásaihoz és 
szelleméhez. Hanem az általános vélemény a 
t r ident i zsinatnak ezen kifejezését: intentio fa-
ciendi, quod facit Ecclesia akként magyarázza, 
hogy a kiszolgáltató a merőben külső tényen, az 
alak és anyag alkalmazásán kivül és azon túl 
még valamit foglaljon szándékába. Ennek a több-
letnek nem kell oly kifejezettnek lennie, mint 
fönnebb részleteztük; elég ha mégoly homályosan, 
minden szinezés nélkül, mintegy csirájában ma-
gába zárja az egyháznak, Krisztusnak gondolatát, 
t ehá t a szentségnek igazi lényegét. Ha tehát a 
szentség kiszólgáltatója a külső tényt úgy végzi, 
az alakot az anyagra úgy alkalmazza, hogy ez-
által azt szándékozik végezni, a mi t vagy Krisz-
tus rendelt, vagy az egyházban — bárminőben, 
melyet ismer — tesznek, vagy a keresztények 
tenni szoktak: ez a szándék szemben a merő 
külsó tényre irányuló szándékkal egyrészről szük-
séges, másrészről elégséges a szentség létrehozá-
sára. Ha valakinek ilyen szándéka van, létre-
hozza a szentséget még akkor is, ha meggyőző-
désével ellenkezik, hogy a szentség valóban szent, 

hogy Krisztus Isten, hogy a szentség kegyelmet 
ad. Pd. ha valaki végső veszélyben fölszólítana 
egy h i te t len t : »Légy oly jó, önts a fejemre vizet, 
mondd mellé e szavakat: én téged keresztellek 
stb. és akar jad nekem ezen cselekedeted által 
azt adni, a mit ón a keresztények felfogása sze-
rint fölvenni akarok" ; mihelyt a hitet len e hár-
mat megtenné, noha az egészet nevetséges do-
lognak t a r t aná is, a szentség érvényesen volna 
kiszolgáltatva;4) hasonlóképen a protestáns lelki-
pásztorok, kiknek rendszerével a szentségnek 
kegyelemhozó volta s a római egyház isteni 
rendeltetése homlokegyenest ellenkezik, mind-
annyiszor érvényesen keresztelnek, valahányszor 
e szentség szabályszerű kiszolgáltatásánál azt 
akar ják adni, a mi t az evangéliumban Krisztus 
rendelt. 

Ezzel a követeléssel szemben a theolo-
gusok egy töredéke a szentséghez kivántató 
szándéknak t a r t a lmá t még egy fokkal alább 
szorítja. Szerintök a szándék kizárólag a külső 
cselekedet szabályszerű végzésére szorul ; azt a több-
letet, a melyet a többség sürget s mely egy 
általánosan t a r to t t , homályos gondolatban min t 
csirában magában foglalná a szentség külsőségein 
kivül a szentség belső t a r ta lmát is, ők egy-
szerűen elvetik, vagyis szükségességét el nem 
ismerik. 

A két ellentétes véleményt egyetlen szóba 
mint műkifejezésbe foglalták össze. A többség a 
maga véleményét belső szándéknak (int. interna), 
a kisebbségét külső szándéknak (int. externa) ne-
vezi. A kisebbség tehát megelégszik a külső 
szándékkal, de e szándékot külsőnek nem for-
rását illetőleg nevezi, mer t a szándék forrása 
mindig belső, t. i. az akarat , hanem tárgyát ille-
tőleg, mint ezt fönnebb lát tuk. 

A külső szándék elmélete Catharinusnak ne-
véhez fűződik. Ez a dömés szerzetes 1552-ben 
mindössze két folio-oldalra ter jedő értekezést 
i r t : „de necessaria intent ione in sacramentis," 
melyben a külső szándék elméletét a legmerevebb 
formában fe j te t te ki. Vele t a r t anak : Salmeron 
(f 1585), Scribonius (f 1622 körül), Pasqualigo 
(f 1664), Contenson (f 1674), Arnauld (f 1694), 
Natalis Alexander (f 1724), Serry (f 1738), 
l 'Herminier ( j 1735), Drouin (f 1742), Farvacques 
(XVII. század vége felé), Milante (f 1749), 

4) Billot, S. J . De Eccliae Sacramentis. Romae 1893. 
I. 171. 
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Ansaldi ( j 1779); e században Stattler, Dobmayer, 
Weibel, Oszvald, Haas. 5) Ez utóbbiaknak jó 
része azonban szükségesnek ta r to t t a Catharinus 
véleményét hajlékonyabbá tenni. Sarokba szoritva 
a theologusok többségétől, belátták, bogy a külső 
szándék mellé segitségül kell még hivni valamit; 
de a belső szándékot nem akarták, segitségül 
hivták tehá t a külső körülményekéi. Ilyen külső 
körülmények gyanánt jelölték meg pd. azt, ha a 
kiszolgáltatót hivatalánál fogva fölkérik a kiszol-
gáltatásra, ha a szertartást templomban, egyházi 
ruhákban stb. végzi. 

E töredékkel szemben áll a többi theolo-
gusok túlnyomó többsége. A scholasztikának másod-
virágzási idejében, a XVI. és XVII. századok 
nagynevű hittudósai között egy sem akad, a ki 
Catharinus pár t já ra állana. Ellenkezőleg Vasquez? 
Bellarmin, Hurtado, Lugo biboros majdnem egy 
fokra helyezik e véleményt Luther tévedésével. 
Soto, Ledesma, Navarrus, Toleto, Valentia, Henri-
quez, Suarez, Castro-Palao, Dicastillo, Alanus, 
Fagnani, Estius, Coninck, Tournely, Billuart, 
XIV. Benedek, Berti, sz. Alfonz küzdenek ellene 
s ha kevésbbé szigorúak is a czenzura megha-
tározásában, mégis mint t a r tha ta t l an t elvetik. 
Perrone, Franzelin, Schouppe, Berlage, Hurter , 
Katschthaler, Simar, Scheeben, Lehmkuhl szintén 
elvetik.e) A theologiai karok sem Olaszországban, 
sem Németországban, sem Spanyolországban, 
sem a Sorbonne nem engedték meg e vélemény-
nek vitákban való nyilt védelmét. Csak a 
janzenista viták a la t t csempészték be a Sor-
bonne-ra s a hires Noailles biboros-érsek haza-
térve egy római útjáról, megparancsolta a Sor-
bonne theologiai kara dékánjának, hogy tö-
rülje a nyilvános vitatkozásokból Catharinus 
véleményét. (Folytatjuk.) 

A népiskolai hitoktatásról . 
— A pécsi egyházm. tanítók 1898-iki dolgozati bírálatá-

nak előszava *) — 
Az 1868. XXXVIII. t.-czikk keretében készült püs-

pöki rendtartás a többek között arról is intézkedik, hogy 
az egyhrn. tanhatóság, megvitatás czéljából korszerű 
tételeket tűzzön ki, melylyel kedvező alkalom nyujtassék 
az önkiképzésre, s a kölcsönös érintkezés kapcsán az egy-
leti szellem ápolására, s a kath. tanügy minden irányú 
fejlesztésére. 

5) Morgott. Der Spend, der heil. Sakram. 101 — 118. 
6) Morgott, i. m. 119 — 132. 
*) Irta Hanny Gábor egyházmegyei tanfelügyelő. 

„A k i th , népiskolai hitoktatás körül miféle teendői 
vannak a tanitónak 1. ott, a hol rendes hitoktató van, és 
2. ott a hol hitoktató nincs?" czimü tételt az egyház-
megyei tanitók közül többen alapos tájékozottsággal, és 
ebbeli kötelezettségük tudatában fejtegették, s dicséretes 
buzgóságot tanusitottak, a jelzett tétel által kontemplált 
szándék és kivánatos megvalósításában! Ellenfeleink a 
győ/elem biztos sikerét kizárólagosan a tömör, és terv-
szerű egyesülésben keresik. Nekünk is szervezkednünk 
kell, s a védelemre készen állani! A mélyen megsebzett 
társadalom sorsán segíteni csak egy mód van, ha a bit-
oktatók, és tanitók, a vallásos nevelés áldásait az ártatlan 
gyermeki szivekbe csepegtetik. E szent, és magasztos czél 
elérésére kezet fogni, és tömörülni valóban a legnemesebb 
feladatok egyike ! Az egyházmegyei hatóság, a fentebbi 
tétel kitűzésével kötelességszerűig módot akart nyújtani, 
az illetékes tényezőknek, hitoktatók és tanítóknak a 
mutatkozó veszedelmek elhárítására, hogy a helyzet ko-
molyságát belátva, fokozottabb tevékenységgel, és igazi 
buzgósággal karolják tel hivatásuk teendőit: „Aki nincs 
velem, az ellenem van, aki nem gyűjt velem az szétszór." 
Luk. 11 32. mondja az isteni Üdvözítő. A vallástalanság, 
és hitetlenség szomorú következményeit többé kevésbbé 
mindnyájan érezzük, és ha körültekintünk, mindenütt 
csak az elégedetlenség, és kétségbeesés panaszait, az ön-
gyilkosságok számtalan eseteit tapasztaljuk, mint ugyan-
annyi tauujeleit a benső meghasonlás, és feldúlt lelki 
állapotnak, melybe rendesen azok jutnak, kik a vallás-
erkölcsös nevelés és tanítás áldásaitól, s e szerint a 
keresztény bit világától megfosztva, hitüket, reményüket 
az egy igaz Istenbe, az örökéletbe elvesztették. „Justifia 
elevat gentem, peccatum miseros facit populos." — Az 
igazság felemeli a nemzetet, a bűn nyomorultakká teszi 
a népeket," — mondja az irás. Bármily nagy legyen is 
korunk romlottsága, — de nem orvosolhatatlan. Az élő 
hit ismét mindent jóra változtathat, s az Istennel a világba 
ismét életet, és békét hozhat. „En vagyok az út, az 
igazság és élet" — mondja az Üdvözitő, — ezen útra az 
emberiséget csak a keresztény házi, és iskolai nevelés és 
tanítás képes viaszavezetni. Ebből következik a keresztény 
szülők, tanitók és hitoktatók magasztos hivatása, mulhat-
lan kötelessége. „Ti atyák, — irja szt. Pál apostol az 
ephisusiakhoz 6. 5. — neveljétek gyermekeiteket az Ur 
tanításában, és fenyítékében;" és Thimothushoz I. 5. 8. 
„Aki övéinek, különösen házának gondját nem viseli, 
rosszabb a pogánynál." Az első keresztények e parancsot 
oly lelkiismeretesen teljesítették, hogy Aranyszájú szent 
János szerint: „amint a gyermekek eszük használatára 
jöttek, a szülők által az apostoli hitvallásra, imádságra 
és az istenitisztelet szokásaira taníttattak." — Napjaink-
ban fájdalom, igen sok gyermek, midőn iskolába kezd 
járni, sem keresztet vetni, sem imádkozni nem tud, mert 
mint Aranyszájú szent János megjegyzi: „A gyermek 
minden rosszaságának a mi hanyagságunk az oka, mert 
mindjárt kezdettől nem szoktattuk őt jámborságra, és 
Isten félelmére." A gondatlan szülők mulasztásait pótolni, 
s a kor szelleme által a gyermekek ártatlan lelkületén 
ejtett sebeket orvosolni, a gyakorlati életre szükséges 
ismeretekkel őket ellátni, szóval a szülőket helyettesíteni, 
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kik mindezekre képtelenek, vagy ebbeli kötelességeik 
teljesítésében akadályozvák, — az iskola van hivatva; 
mely velük karöltve képes csak eszközölni azt, hogy a 
gyermekek szivébe mindazon elveket és igazságokat be-
csepegtethesse, melyek azokat jámbor keresztényekké, és 
vallásos polgárokká, e szerint tehát valódi hazafiakká is 
képezhetik. íme ebben áll a hitvallásos iskola, és a 
benne működő közegek feladata, és rendeltetése ! 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUD0SITÁS0&. 
Bndapest, május 1. Képek hazánk kulturvilágáhól. — 
Isten mentsen meg, hogy a képviselőház „czoki" 

jelenetét világítsam meg. 
Más képeket fogok bemutatni. A vasárnapi nap 

többet is feltárt az okulni vágyó szemek előtt. Aznap 
tartották ugyanis közgyülésöket a magyar hírlapírók 
országos nyugdíjintézete, a Park-clubb, a Szabad Lyceum-
egyesület, (a magyar ligue de l'enseignement) és a többi 
közt, hogy a Zion-egyesület-et ne is említsem, az Er-
kölcsnemesitő Egyesület. Ez az utóbbi, bocsánat, csak 
igazgató-választmányi ülést tartott Csáky Albin gróf 
elnöklése alatt és erős vágyódást fejezett ki a Nemzeti 
Egyesület be való belesemmisülésre. Megérett reája. 

De tartsunk sorrendet. 
A magyar hírlapírók országos nyugdíjintézete, mely-

nek alapításánál oly lelkes katholikus férfiak buzgólkod-
tak, adományaikkal, mint I. b. Károlyi István gróf, a 
szabadelvüség fényes tanyájává fejlődött ki. 1881-ben ala-
pították s ma 720,000 frt alaptőkéje van. 

Tavalyi jövedelme 54,018 fr t volt. Kiadása csak 
10,618 frtra rúgott. Csak egy évi nyeresége tehát 43,400 
frt . Nagyon jellemző nyilatkozatok estek a délután tartott 
fenyes bankett asztalánál. In vino Veritas. Falk Miksa az 
őselnök, Széli Kálmán a ministerelnök és Rákosi Jenő az 
ujságelnök mondottak jellemző beszédeket. Falk Miksa 
Macchiavellitől czitálta azt, a mit szent István királytól 
is lehetett volna czitálnia. Hja szent István, középkori 
ócskaság; nevének emlegetése a keresztény vallás köte-
lességeire emlékezteti az urakat, ez pedig nem gyönyörű-
ség őnekik. Falk Miksa mondotta azt, hogy a „politika 
teljesen ki volt zárva" az intézetből, s ennek köszönheti 
» közönség részéről, hogy oly támogatásban részesült. 
Hja, így szoktak az urak eljárni. Hogy a papságtól pénzt 
kapjanak, az ártatlanság báránybőrében jelennek meg. 
Alkalomadtán levetik a báránybőrkét s természetes farkas-
bundájokban jelennek meg a pásztorok előtt, fenyegetve s 
marczangolva nyájat és pásztorokat. 

Széli Kálmán ministerelnök felköszöntője még jel-
lemzőbb vala. Elmondta, hogy ő F—k czikkeiből tanulta 
az államférfiú^ágot már mint gyermek s mindig tanult 
Fáiktól még ezen a banketten is: „egy dolgot, a mit 
csak erőltetve hiszek el" és ez az, úgymond, hogy „tisz-
telt barátom azt mondja, hogy ez a társaság a maga 
kebeléből kizárta a politikát. Nos, ha itt végignézek (de-
rültség) és erről tanítanak ki engemet, megvallom, igazán 
némi kétely száll meg." (Élénk derültség és tetszés.) Ha-
sonló lehetett az a derült jelenet, mely megmosolyogta azt, 

hogy a hirlapirói nyugdíjintézetből a politika ki volna 
zárva, ahhoz a jelenethez, mikor a római forumon vagy 
hol, egyik haruspex a másikkal találkozott és egymásnak 
a szemébe nevettek. Megértették egymást! Az országos 
hirlapirói nyugdíjintézet a szabadelvű urak gazdag és 
fényes mentsvára Magyarország ministerelnöke konstatálta 
azt is, hogy mi keltett benne a hirlapirói nyugdíjintézet 
iránt csodálkozást. Hogy ez az intézet nagy sikerrel 
dolgozik és nincsen adóssága. Nos, mondá a szellemes 
ministerelnök, „eme dolgok egyike sem magyar vonás." 
Őszintének őszinte, de külföldön uzsorás kamatért sem 
lehetne elhelyezni. 

Rákosi Jenő felköszöntőjében érdekes az a világ-
látott nyilatkozat, hogy sehol a világon úgy meg nem 
becsülik az ujságirót (értsd a szabadelvűt) mint Magyar-
országban. „Ugy van!", volt erre az egyhangú felkiáltás. 
Es Rákosi be is bizonyította állítását. Sehol a világon 
annyi és oly hatalmas társadalmi segítség nem áll az 
ujságiró (értsd : a szabadelvű) rendelkezésére. Oit van a 
hatalmas „Otthon", mely az újságíró (értsd a szabadelvűt) 
társadalmi állásának gondozását vállalta magára, ott van 
az újságírásnak egy másik egyesülete, mely Vészi József 
vezetése alatt, mely sajtó munkásainak (értsd a szabad-
elvűeket) ideiglenes felsegélésére, életükben való ellátására 
alakult meg, mig az országos nyugdíjintézet, melyet, úgy-
mond, „a régi arisztokratikus szellem hozott létre", 
állandó intézményképp gondoskodik a szabadelvű munká-
sokról életfogytiglan, sőt talán még haláluk után is hátra-
maradottaikról. Humánus dolog, szép gondoskodás. De 
egyoldalú félszeg dolog: a tejes sajtárnak nemcsak fölit, 
de alját is fenékig a szabadelvüség szürcsöli el. A kath. 
sajtó-munkása excommunikált vagy hamupipőke szerepére 
kárhoztatott ember. Pária ! A magyar katholiczizmus ma-
gára vessen, ha mindenünnen kitúrják s puszta üllő sze-
repet kénytelen hátával játszani. 

Jellemző képcsoportot szolgáltat egjmás mellé 
állítva a Park-Klub, a Nemzeti Kaszinó, az Országos 
Kaszinó és a Lipótvárosi Kaszinó bevételeiről és kiadá-
sairól szóló kimutatás. Előadja nekünk ezt a „B. H"., a 
mint következik : 

A Park-klub megnyitása óta a mult év végéig, négy 
év alatt az alapítók által befizetett alapítványokból, föl-
vett bankkölcsönből és évi jövedelemből befolyt összesen 
929.395 forint. Ebből négy év alatt kifizettek telekért 
110.978, építkezésekre és berendezésre 630.045, a klub 
föntartására 142.300, bankadóssága kamataira és törlesz-
tésére 42 138, összesen 925.461 forintot. A klub tisztelet-
beli tagjainak száma 31. Mindannyian részben uralkodók, 
részben uralkodóházak tagjai. Az alapszabályok értelmé-
ben tagsági dijat nem fizetnek. Fizető tag van 991 és 
pedig 299 hölgy és 692 férfi. A rendes tagok évi tagdija 
100 forint, a rendkívülieké 60 forint. Utóbbiak csakis 
hajadonok lehetnek. Alapító tagokat többé nem vesznek 
föl. Beirási dij mint a többi kaszinókban, ma még nincs 
A mostani tagsági dijjal még csak kilencz tagot vesznek 
föl. Az alapszabályok szerint, mihelyt a tagok száma az 
ezeret elérte, minden fölvett tag 200 forint évi tagdijat 
és 300 frt beirási dijat fiz^t. Jelentékenyebb társasköreink 
közül a mult évben a Park klubnak volt a legnagyobq 
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jövedelme tagsági dijból (87.154 frt), legkevesebbet vett 
be játékdijból (3666 frt). Ez következő összehasonlításból 
tűnik ki : A Nemzeti Kaszinó-ban a mult évben befolyt 
tagdíj, hátralékkal és beirási dijjal együtt 75.543 frt, 
kártyapénzből 20 946 frt. A tagok száma 708. A régi 
tagok tagsági dija 63 frt, az ujabbaké részben 100, rész-
ben 120 frt. A beirási dija 200 forint. Az Országos 
Kaszinó-ban befolyt tagsági dijból 50.440 forint, kártya-
pénzből 25.774 frt. A tagok száma 1468. A tagsági dij 
részben 60, részben 40 és 20 frt. A beirási dija 20 forint. 
A Lipótvárosi Kaszinó-ban befolyt tagsági dijból 60.016 
forint, kártyapénzből 11.505 forint. A tagok száma 1202. 
A tagdíj 50 és 60 forint. A beirás dija 20 forint. 

A Park Klub még csak a felső 10,000-et sem akarja 
bevenni, már 1000-en feülieket szorítja ki ; de dicsősége, 
hogy kevés a játékpénze. A plutokraczia másutt játszik. 
A gentry még a nemzeti kaszinó urain is túltesz játék-
szenvedélyben. A lipótvárosiak inkább a börzén játszanak, 
mint a kártyán. Ott többet lehet nyerni. 

Nos, nyájas olvasó, hogy festenek ezek a kultur-
képek ? A munka és a takarékosság még nem „magyar 
tulajdonság." Az ország ministerelnöke mondotta. A ke-
reszténység pedig már csak hamupipőke ebben az ország-
ban. Az mellőzi, az üt', a kinek tetszik. ? ? 

Budapest, május 2. Mária-kongregáczió. — 
Megható ünnepség folyt le Mária hava első napján 

a jezsuita atyák templomában. A budapesti tanuló ifjak 
körében csßk nem rég megalakult kongregáczióba vettek 
fel 49 uj tagot. Megindító képet nyújtott a fiatal tanulók 
csoportja, kik d. u. 4 órára a templomba összegyűltek, 
hogy Szűz Mária zászlója alá esküdjenek. O eminencziáját, 
a herczegprimást Mailáth Gusztá? Károly gróf erdélyi 
püspök helyettesitette, ki kíséretével 4 órakor megjelent, 
hogy az uj tagokat felvegye a kongregáczióba. A láng 
lelkű főpap, ki a fiatalság vallásos érzületének fejlesztését 
apostoli működése főczéljául tűzte ki, örömmel jelen meg 
a kongregáczió ünnepe alkalmával. Meghatottan imád-
kozott, mig az „Ecce sacerdos magnus" akkordjai el-
hangzottak, minek végeztével gyönyörű, meleghangú be-
szédet intézett az egybegyűlt ifjakhoz. Atyai szeretet 
hangján fejezte ki örömét, hogy a magyar ifjúság körében 
ilyen alakban látja megnyilatkozni az igazi vallásos érzel-
meket. Szivükre kötötte az ifjaknak, hogy a mit szivük 
és ajkuk megfogad a kongregáczióba való belépéskor — 
hivek maradjanak mindenkor fogadalmukhoz. Gyakorlati 
tanácsokkal látta el az uj tagokat ; végül a szülőkhöz 
szólva kiemelte, hogy azok a szülők, kik gyermekeiket a 
kongregáczió tagjai között látják nyugodtak lehetnek, 
örülhetnek, mert gyermekeiknek fogékony, jó szivük van 
— a jószivü gyermekek pedig mélyen érzik édes szüleik 
iránt való kötelességeiket ; s a szent Szűz különös ol-
talma alatt állva a szülői szeretetnek odaadó viszont sze-
retettel fognak megfelelni. — A lánglelkü püspök szavai 
elhangzottak, de mélyen belevésődtek azok az arany 
szavak a szivekbe' Meghatottan könyek között nézték a 
jelenlevők a felvétel további lefolyását. 

Miután az apostoli hitvallást mindnyájan fenhangon 
elimádkozták — fogadalmat fogadtak, hogy az Ur Jézus 

és az anyaszentegyház tanításához és parancsaihoz hivek 
maradnak, azok szerint élnek s Máriát gyermeki ragasz-
kodással különösen fogják tisztelni. Ezek végeztével a 
főpap elé járultak, ki a kongregáczió tagjait megillető 
Mária-érmeket kebelükre tűzte s külön-külön mindegyi-
küket megáldotta. A midőn ez véget ért, a püspök ur 
röviden ismét hozzájuk szólott szivükre kötve, hogy mint 
Mária gyermekei szeretettel legyenek a tagtársak iránt 
úgy, mint a többi társaik iránt is még akkor is, ha eset-
leg az utóbbiak részéről gúnyoltatást vagy más kellemet-
lenséget kell elviseltiiök ; jó példával járjanak elő min-
denkor mindenkinek. Igy valósulni fog az az óhajtása, 
hogy ha majd az életbe kilépnek, mint hős lelkek fognak 
működni. Fel fog virágozni a hon, ha fiai, a haza remé-
nyei: a magyar ifjúság ilyen módon tesz eleget köteles-
ségeinek. 

A püspök ur litániát tartott Szentség-kitétellel, 
melynek végeztével áldást adott s távozott. 

Méltó megkezdése volt ez az ünnepség Mária havá-
nak. S lehet reményleni, hogy ha 4 hónap alatt ez a 
beigtatás már a második s a tagok száma meghaladja a 
100 a t : a jövő májusig ez a szám bőségesen fog gyara-
podni. 

Felujulását látjuk itt az ifjak lelkesedésében a hit-
életnek, mely megvédi a fiatalság ártatlansagát s hősöket, 
lelkióriásokat nevel. A jó szülők legyenek rajta, hogy 
gyermekeik a Mária kongregáczióba belépjenek. Nemcsak 
a gyermekeknek lesz ez boldogságára, üdvére, hanem a 
szülőkre is áldást fog hozni. —.— 

Szombathely. Az eucharisztikus kongresszusról. — 
(Vége.) 

Ezután dr Tauber Sándor egyházmegyei igazgató 
felolvasta Krasa Károly Ausztria-Magyarország részére 
kinevezett igazgatónak Bécsből küldött üdvözlő levelét és 
Benyács István, nyitra egyh. megyei igazgató táviratát, 
melyeket örvendezve vesznek tudomásul s megbízzák 
egyúttal az egyh. m. igazgatót, hogy a kongresszus kö-
szönetét az illetőknél tolmácsolja. 

Kánter Károly, budavári plébános, indítványozza, 
hogy az egyház látható feje iránt való köteles hódolat 
kifejézéseül üdvözlő táviratot intézzenek a pápához. Az 
indítványt általános éljenzéssel fogadják és a következő 
táviratot küldik a szent atyához : 

Sancti8sime Pater ! 
Congressus eucharisticus primus dioeceseos Sabariensis 

filiali cum devotione accedit ad Sédem Sanctitatis Ves-
trae et humiliter petit benedictionem Vestram Apos-
tolicam. 

Sabariae in Hungaria, die 20. Április 1899. 
Carolus Stegmüller, 

Canonicus, Praeses Congressus eucharistici 
Magyarul : 

Szentseges Atyánk ! 
Az első szombathely egyházmegyei eucharisztikus kon-

gresszus fiúi hódolattal járul Szentséged trónja elé és 
alázatosan kéri apostoli áldását. 

Szombathely, 1899. ápril 20-án. 
Stegmüller Károly, 

kanonok, a kongresszus elnöke. 
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Ezután dr Tóth József, theol. tanár olvasta fel a 
gyengélkedése miatt távol levő Baumgartner Alajos mária-
falvi plébános kitűnő értekezését „Kath. egyházi énekünk 
múltjáról és jelenéről." A nagy készültségre és alapos 
zenei képzettségre valló jeles dolgozatot zajos tetszéssel 
fogadták s felkérték az egyb. m. igazgatót, hogy a szer-
zőnél fejezze ki a kongresszus köszönetét a kitűnő érte-
kezésért. 

Kánter Károly a felolvasás kapcsán felhívja a kon-
gresszus figyelmét a Bécsben f. évi julius 17—21-ig tar-
tandó egyház-zenei tanfolyamra s kéri a lelkészkedő 
papságot, ha tehetik, küldjenek fel arra egy-két kántort, 
hogy ott bővebb utmutatást nyerjenek az egyházi énekre 
nézve. 

Majd Eonti Béla, lelki igazgató tar t ja meg tartal-
mas felolvasását „Az oltári szentség külső kultuszáról", 
melyben elméletet és gyakorlatot érdekesen és tanulságo-
san egyesitett. Felolvasását zajos éljenzéssel köszönik meg. 

A betegség miatt távol maradt Hahnekamp György, 
győri székesegyházi kanonok magvas értekezését Waj dits 
Gyula ő szentsége tb. káplánja, pécsi spirituális, olvasta 
fel. Megköszönve a kongresszusra való meghívást és az 
iránta nyilvánult figyelmet, felolvassa az értekezést, mely-
ben az oltári szentségimádásának a papra való rendkívüli 
fontosságát tárgyalva felhívja a jelenlevőket, hogy ha még 
nem volnának tagjai a Confratemitas Sacerdotum Adora-
torum papi ima-egyesületnek, lépjenek be abba. 

Kánter Károly pedig a felolvasás kapcsán meleg 
szavakban felhívja a lelkészkedő papságot, ho^y hozzák 
be és terjeszszék a hivek között az áldásos oltár-
egyesületet. 

Az idő előrehaladta folytán az egyh m. igazgató 
csak rövid szavakban mond köszönetet a jelenvoltaknak, 
mire dr Stegmüller Károly, elnök az értekezletet az Ur 
Jézus nevében azzal a kívánsággal zárja be, hogy ezután 
többször is tartassék ilyen eucharisztikus kongresszus. 
Egyébként, mint halljuk, a beszédek és értekezések nyom-
tatásban is meg fognak jelenni. 

Az értekezlet után a kath. kör helyiségében 66 terí-
tékű bankett volt, melyet Forster Sándor vendéglős szol-
gáltatott. A közös ebéd alatt számos felköszöntő hangzott 
el. Az elsőt dr Stegmüller Károly, pápai praelátus mon 
dotta a pápára, a királyra és a megyés püspökre. A 
felköszöntő, melyet a jelenvoltak állva hallgattak végig, 
igy hangzik : 

Tisztelt Uraim ! Midőn az Ur oltáránál naponkint a 
végtelen felségü hittitkot ünnepeljük, melynek magasztos 
neve mai összejövetelünknek is jelzőül szolgál, melyben 
a hit, remény és szeretet természetfölötti kapcsai által az 
eget a földdel, az emberi nemet az angyali karokkal, az 
egyetemes anyaszentegyháznak a diadal, küzdelem és en-
gesztelés szent jelvényeivel, nagyszerűen szervezett hármas 
táborát mintegy folytonos összeköttetésbe hozzuk és szent 
egyességben tart juk : a földi anyaszentegyháznak főleg 
három hatalmi tényezőiről em'ékezünk meg tiszteletteljesen 
a szent misekönyv e rituális szavaival : „Pro Papa nostro 
Leone ; pro Antisitite nostro Cornelio ; et pro R°ge nostro 
Apostolico Franc'sco Josepho. 

Engedjék m^g, kérem, hogy a királyi zsoltáros sza-

vaival élve, i t t e vigalmi téren „m principio laetitiae" 
mindenekelőtt három főméltóságról emlékezzünk meg 
ünnepélyesen. 

Először is tehát isteni hitünk változhatlan iránytűje 
szerint figyelmünket az egyház központja felé fordítjuk, 
oda, hol szt. Péter sírba téve és Rómának dobog szive, 
hol a megingathatlan szikla ormán az Ur Jézusnak csal-
hatlan helyettese a hatalom teljével biztos kézzel intézi 
az anyaszentegyház kormányzatát. 

Bárhol legyünk is és bármit tegyünk is, mindenkor 
és mindenütt a legmélyebb meggyőződés szülte legőszin-
tébb tisztelettel szállnak fel égbe leghőbb ima-fohászaink 
érte : Dominus conservet eum et vivificet et beatum faciat 
et non tradat in animara inimicorum eius. 

Isten áldja és oltalmazza őt, hogy mindig boldog 
legyen, dicsőén uralkodjék és még sokáig éljen. 

Másodszor az egyetemes egyházban a népek milliói 
és a nemzetek ezrei között, melyeket a legbölcsebb isteni 
Gondviselés legszebb változatosságban szeretetteljesen egye-
sitett, minket főleg az a kisded nemzeti kör vonz leg-
édesebben, melynek élén az apostoli király szent István 
koronájával a fején, a kettős kereszt oltalma és a boldog-
ságos szűz Mária védő pártfogása alatt, önérzetes méltó-
sággal vezeti kiválasztott népét a legbölcsebb isteni Gond-
viselés által kitűzött magasztos czélja felé 

Lépteit az őszinte hódolat váltakozó nyilatkozatai 
legszebb összhangzatban kisérik : 

A költő szózata szépen hangzik : 
A legelső magyar ember a király ! 
Ér te minden honfi karja készen áll, 

Közben az egyháznak magasztosan kiegészítő ima-
fohásza is kedvesen hallatszik : 

Ér te minden pap imája égbe száll. 
Majd ismét egyesülten hangosan zengi1* : 

Lelje népe boldogságán örömét, 
Hir s szerencse koszorúzza szent fejét. 

A szózat viszhangra kel országszerte mindenütt, 
melynek ha Jása alatt mi is lelkesen kiál t juk: Isten áldja 
meg őt, Isten tartsa meg őt családja dicsőségére, népe 
boldogságára, mindnyájunk örömére ragyogó fényben, tör-
hetlen hatalomban és áldásos békében. Éljen sokáig, 
dicsőén és boldogul éljen. 

Harmadszor köztünk, velünk és közvetlen fölöttünk 
él és működik azon áldott lelkű férfiú, kit egykor szá-
munkra főpásztorul a bölcs fejedelem kiválasztott és a 
szentséges atya az Ur Jézus nevében felhatalmazva hoz-
zánk küldött és magasztos hivatalába ünnepélyesen be-
igtattatott . A fölrülről lehangzó égi szózat sziveinkben 
még most is édesen visszhangzik : Ecce sacerdos magnus, 
qui in diebus suis piacúit Deo et inventus est iustus. 

Mi őt, mint az ég küldöttjét legnagyobb tisztelettel 
fogadtuk és most is áldjuk az isteni Gondviselést és érette 
naponkint most is szívesen imádkozunk. Es teljes szivünk-
ből kívánjuk, hogy Isten végtelen kegyelméből még sokáig 
éljen velünk és köztünk, ámbár mindig fölöttünk, hogy 
főpásztori szózatát tiszteletteljesen hallgassuk és szép pél-
dáját lelkesen kövessük. Ad multos, imo plurimos annos 
canos et sanos et gratia plenos. A jó Isten még sokáig 
és boldogul éltesse. (Lelkes éljenzés.) 

Ezután dr Tauber Sándor, egyhm. igazgató mondott 
köszönetet dr Stegmüller Károly elnöknek, dr Giesswein, 
Hahnekamp, győri kanonokoknak, Kánter és Rathner 
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plébánosoknak szíves fáradozásaikért, a szomszédos egy-
házmegyék és a szerzetes papság képviselőinek, valamint 
az egyházmegyei papság megjelent tagjainak, hogy 
közreműködésük és megjelenésük által a kongresszust 
sikerre vezették. 

Dr Giessivein Sándor megköszöni a beléje helyezett 
megtisztelő bizalmat s poharát emeli az összetartásra a 
szomszédos egyházmegyék papsága között. 

Felköszöntőket mondottak még Kánter Károly a 
káptalanra, dr Tauber Sándorra és dr Tóth Józsefre, az 
eucharisztikus társulatok egyhm. igazgatóira, líathner 
Mihály Kánter Károlyra, ő felsége plébánosára, Wajclits 
Gyula, pécsi lelkiigazgató, házigazdájára, dr Stegmüller 
Károlyra. 

Négy órakor Kanter Károly budavári plébános tartott 
szt. beszédet a legm. oltári szentség imádásának szüksé-
gességéről és boldogító voltáról papokra és hívekre nézve. 
Előadta a papok számára alakult Confraternitas SS. AA. 

~ ïagyis a Szentséget Imádó Papok Társulatának és a világiak 
részére alakult Oltár-egyesületnek magasztos czéljait, buz-
dítva a papokat és hiveket, hogy e két társulatba lépje-
nek be s pártolják azt tőlük telhetőleg. Az az elragadó 
ékesszólás, az a szívből jövő s szívhez szóló hang, melyen 
beszédét mondotta, bizonyára felejthetetlen benyomást tett 
a jelenlevő hallgatókra, mit a hallgatóság sürün omló 
könyei is bizonyítottak. 

A szent beszéd után dr István Vilmos, félsz, püspök 
tartott fényes asszisztencziával litániát és Te Deum-ot, 
melyet a növendékpapok énekkara énekelt nagy szaba-
tossággal. 

Ezzel véget ért az ünnepély, melynek hatása és 
áldása Jézus kegyelmével bizonyára nem fog elmaradni. 
Adja Isten ! 

A K A T H O L I K U S AUTOISTOMIA. 

A 27-es bizottság tárgyalása. 

A katholikus autonomiát szervező kongresszus 27 es 
bizottsága 1899. május 2 án délután fél négy órakor a 
főrendiház bizottsági termében Szapáry Gyula gróf elnök-
lésével ülést tartott. Jelen voltak egyházi részről: Samassa 
József egri érsek, Hornig Károly báró veszprémi püspök, 
lvánkovics János rozsnyói püspök, Vajda Ödön zircziapát, 
Molnár János pápai praeiatus, Városy Gyula kanonok, 
Bajner Lajos kanonok, Bita Dezső dr egyetemi tanár, 
Kars Lollion ; világi részről : Apponyi Albert gróf, Zichy 
Nándor gróf, Timon Ákos egyetemi tanár, min. tanácsos, 
Sághy Gyula, Borsody Géza, Ugrón Gábor, Rakovszky 
István, Günther Antal dr, Györffy Gyula dr, Petrovácz 
József Hoványi Gyula előadó. 

A bizottság két dolgot végzett: megváltoztatta a 
javaslat czimét az „egyház autonómiájának szervezete" 
helyett az „egyház magyarországi önkormányzatának 
szervezeté" t megszavazva. Szerintünk ez a módosítás nem 
szerencsés; sőt szerencsétlen konczesszió. Malum omen. 
Adja Isten, hogy csalódjunk. Az autonomia, amire törek-
szünk, csak része, uj, időszerű képződménye óhajt lenni a 
róm. kath. anyaszentegyház már meglevő önkormányzatának, 
amelynek szervezete már készen van abban a változtat-
hatatlan alkotmányban, melyet Krisztus Urunk az egy-
háznak minden ország számára adott. A második dolog, 
a mit a bizottság végzett az, hogy az elaboratum 1. sza-

kaszát elfogadta, stiláris változtatással és az 1848. XX. 
t.'cz. 2 § ra való hivatkozással, megbízva a szövegezéssel 
az elnököt és az előadót. 

VEGYESEK. 
-f- Püspöki konferenczia lesz Budavárában Vaszary 

Kolos bibornok hgprimás és esztergomi érsek ur ő erni-
nencziájának elnöklete alatt. 

— Királyi kitüntetés. Ö felsége a király Németh 
József fölsz. püspök és csanádegyházmegyei püspöki hely-
nök urnák a másodosztályú vaskoronarendet adományozta 
díjmentesen. 

— Uj pápai praelátus. A nagyváradi káptalan egyik 
kiváló tagját, Zajnay János székesegyházi éneklő kanono-
kot nagy kitüntetés érte. A pápa pápai praelátussá ne-
vezte ki. Az uj pápai főpap 1870-ben lett váradi kano-
nok, 1877-ben pedig az egyházmegye tanfelügyelője. Azóta 
különösen tanügyi dolgokkal foglalkozott, a tanítóknak 
jóakaró barátja, ma is elnöke a várad-vidéki tanitó-egy-
letnek. A tanító-képezdészek ösztöndijára, a városi árva-
házra és a nőegyleti árvaházra alapítványokat tett, leg-
újabban egy 5000 frtos alapítványt, amelylyel biztosította 
a nagyváradi egyházmegyében a népmissziók tartását. 

— A német dicsőség leverve, még pedig négy-
szeresen. Eger, Csanád, Nagyvárad után Beszterczebánya 
következik, hogy az aranymisések dicsőségéből kivegye a 
maga, még pedig ugy látszik első részét. A következő 
levelet kaptuk : Nagyságos Szerkesztő ur ! Ha már csak-
ugyan nem engedünk a németnek, akkor igazán ne 
engtdj(ink! Eger, Csanád előtt Beszterozebánya jár, még-
pedig alaposan, mert egyházmegyénk 172 papja közül 15 
aranymisés van, köztük szeretett atyánk, megyés püspö-
künk ő méltósága — Éljenek! — Nem hiszem, hogy ennél 
különb és kedvezőbb állapot volna valahol! Vriczkón, 
1899. ápr. 21-én Benisek Imre esperes-pleb. 

— A Budapesti Katholikus Kör nyári helyiségül 
kibérelte Rapos Árpád kerti helyiségét (tekepálya) Csömöri-
ut 68. sz. a., hol a kör t. tagjai, május hó 1-től szeptem-
ben végéig, minden hétfőn és pénteken megjelenhetnek. 
Az elnökség. 

— Mortara Magyarországban. Nagynevű vendége 
volt április 23-án Németbólynak. A reggeli vonattal érke-
zett oda Dr Pius M. Mortara, a római szt. Ágostonról 
nevezett szab. kanonokrend misszionárius tagja. A plébá-
niába szállt s d. e. 10 órakor és d. u. 3 órakor hatásos 
szentbeszédeket tartott német Dyelven. Gyűjtést is rende-
zett a hírneves angol misszió javára. Befolyt a perselyből 
13 frt 16 kr, magánadakozásokból körülbelül 20 frt, 
összesen tehát 33 frt. Hétfőn a déli vonattal távozott a 
községből, kedves emléket hagyva az ottani hivek szivé-
ben, mert rögtönzött s mégis hatásos beszédei, tudomá-
mányos képzettsége, nagy nyelvismerete, valamint meg-
nyerő modora valóban elragadtak mindenkit. 

A szerkesztő telefonja. 
St. Megtörtént. Mély tisztelettel. B. I. A mult számból ki-

maradt, most jön. 

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

Budapest, 18í9. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8 sz.) 
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D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1899. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmek és Tanulmányok. A szándék a szentségeknél. — A népiskolai hitoktatásról. — Egyházi Tudósítások-
E r d é l y i e g y h á z m e g y e : Főpásztori utasítások és oktatások. — S z a t m á r : Kimutatás egy év alapitványairól és adakozásáról. 
Egy példás pap halála. — R ó m a : A Vatikán mellől. — A Katholikus Autonomia. — Kath. Köztevékenység és Egyesületi, Élet. 

Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

A szándék a szentségeknél. 
(Folytatás.) 

31. Szükséges, hogy világosan megállapítsuk 
Catharinus álláspontját s ha tározot tan föltüntessük 
viszonyát úgy a hituj i tók tanához, mint a theo-
logiai többség véleményéhez. 

Catharinus annyiban tér el Luthertől, hogy 
Luthernak tana szerint a szentség merőben jel 
lévén, kiszolgáltatásához nem kell okvetlenül 
actus humánus, elég actus hominis is. Ha tehát 
a kiszolgáltató az alakot az anyagra alkalmazza, 
létrejön a szentségi jel, akár álmában, részegen 
vagy egyébként öntudatlan állapotban, akár kül-
sőleg észrevehető gúnynyal végzi is a külső jelet. 
Catharinus nem elégszik meg az actus liominis-
szal, ő a kiszolgáltató részéről öntudatos ós 
szabad tényt kiván ; elveti annak a szentségnek 
érvényességét, melynek kiszolgáltatásánál külsőleg 
is megnyilatkozott az őszinte szándéknak hiánya, 
gúny, megvetés vagy kicsinylés által. Catharinust 
továbbá ezen álláspontjára nem a sola fides elve 
kényszeritette, mely ellen ő hatalmasan küzdött ; 
nála tehát teljesen elesett az a tévedésekből 
szőtt háttér, melyből Luthernek hasonló tétele 
kidomborodott. Luther subjectivvá te t te teljesen a 
megigazulást s kizárt belőle minden tárgyilagos-
ságot, kegyelmet, opus operatumot ; Catharinusnál 
az ellenkező irányból indult ki a törekvés, ő 
túlságosan tárgyilagossá t e t t e a szentséget s ki-

zárni akar t belőle lehetőleg minden subjectiv 
elemet, még a kiszolgáltatónak belső szán-
dékát is. 

De Catharinus véleménye lényegesen külöm-
bözik a többségétől is. Mert az ő véleménye 
szerint a szentség érvényesen van kiszolgáltatva, 
ha a kiszolgáltató a kellő körülmények között 
ós a kellő külső komolysággal szabályszerűen el-
végzi a külső je l t ; ha külsőleg semmivel sem 
árulja el belső gúnyját, megvetését, kicsinylését, 
sőt ha külső cselekedet szabályszerű végrehaj tása 
a la t t pusztán belsőleg azt mondja is, hogy nem 
akar vele szentséget szolgáltatni, a szentség 
mégis érvényes. Pd. ha egy atheus püspök pa-
pokat szentelne s a körülmények kényszere a la t t 
egész komolyan végezné külsőleg az előirt szer-
tar tásokat , de belsőleg azt mondaná: nem aka-
rom őket papokká s z e n t e l i , ez a papszentelés 
Catharinus szerint érvényes volna, a mivel a hit-
tudomány megbékülni nem tud. 

A belső szándék védői Catharinus ellen 
hivatkoznak a flórenczi z&inaton IV. Jenő által 
az örmények számára adott határozatra és a 
tridenti zsinat VII. ülésének 11. canonjára. Elis-
merik, hogy ez utóbbi canon tulajdonképen nem 
irányul egyenesen Catharinus, de a hituj í tok 
ellen ; maga Pallavicini, a tr identi zsinat törté-
netirója, a ki külömben elveti Catharinus nézetét, 
nyil tan bevallja ezt. Azonban az emiitet t szük, 
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de súlyos szavú okmányok egyenesen kiemelik, j 
hogy három kell okvetlenül a szentség létre-
jö t téhez: anyag, alak és a kiszolgáltató szán-
dóka faciendi, quod facit Ecclesia. Ha a szándék 
csak külső szándék, vagyis tar talmilag nem egyéb 
mint az alak alkalmazása az anyagra, akkor tu-
lajdonképen adva van az anyaggal és alakkal s 
merő pleonasmusnak látszik még külöu kiemelni. 
Ugy látszik tehát , hogy a szándéknak tar tal-
milag többet kell felölelnie, mint az alakot és 
anyagot, más szóval nem külsőnek, de belsőnek 
kell lennie. 

Ezen bizonyitékkal szemben a külső szándék 
védői belekapaszkodnak e szóba: quod facit 
Ecclesia, tehát nem quod intendit Ecclesia. Erre 
pusztán azt jegyezzük meg, hogy a tr identi 
zsinat atyái ezt a terminust a scholasztikától 
vették át s i t t e terminus a XIII. század óta 
divott. Értelmét ismétel ten meghatározták s 
nagyon természetes, hogy a zsinat atyái ezt a 
stereotyp kifejezést a scholastica gondolatával 
vették át s te t ték magukévá. Morgott pedig 
többször emii tet t kitűnő művében kimutat ja , 
hogy a scholastica a tr identi zsinatig mindig a 
fönnebb körvonalozott belső szándékot é r te t te e 
kifejezés a la t t ; hiszen a külső szándék gondolata 
Catharinus előtt legfölebb a XV. században tűnik 
föl i t t -o t t s heves ellenzésre talál. *) 

A tr identi zsinaton kivül Catharinus véle-
ményével egyáltalán összhangba nem hozható az, 
hogy Vili. Sándor kárhozta t ta a következő 
t é t e l t : „Valet baptizmus collatus a ministro, qui 
omnem ri tum externum formamque baptizandi 
observât, intus vero in corde suo apud se re-
solvit: Non intendő, quod facit Ecclesia." Ez a 
t é te l világosan ugyanazt mondja, a mit Catha-
r inus; a külső szándók védői e kárhoztatással 
szemben valóban kétségbeejtő magyarázatokhoz 
nyúlnak. Hamisan azt állítják, hogy ez a hatá-
rozat nem magától a pápától, hanem csak a 
congregatiótól való: hogy csak fegyelmi s nem 
hitbeli; hogy „transalpin határozatok Franczia-
országban nem kötelezők"; hogy ez a határozat 
nem őket sújtja, hanem bizonyos belga theolo-
gusokat, a kik Luther t aná t élesztgették újra s 
e tétel műveikből van véve. Valóban csodálni 
kell XIV. Benedeknek mérsékletét, a ki csak 
annyit mond, hogy a mondott határozat súlyos 
sebet üt az emii tet t véleményen; a többi hit tu-

J) Morgott i. m. 74—97. 

dósok egyenesen Catharinus tanának elvetését 
lá t ják benne. 

Továbbá a pápai auspiciumok alat t kiadott 
római misekönyv (Rubr. gen. Miss. Rom de defect. 
VII. 1.) ezt mondja : „Si quis habeat coram se 
undecim hostias et indendat consecrare solum 
decern, non determináns, quas decern intendit, 
non consecrat, quia requiritur intentio." Ezen 
esetben megvan kétségtelenül a misézőben a 
külső szándék hiány nélkül, melylyel a Cathari-
nusok beérik, s a rubrica szerint a szentség még 
sem jön létre, mer t nincs szándék. Minő szándék? 
kótségkivül a belső, t ehá t ez föltétlenül szükséges 
az érvényességhez. Ezzel szemben is végtelenül 
szegényes a védekezés : ez ellenkezik a t r ident i 
zsinat előtti theologusok megoldásával. Ez 
a védekezés azonban semmit-mondó, mer t a 
tizenegy ostya esete már Durandusnál (f 1333.) 
előfordul s azóta sokan foglalkoztak vele a 
t r ident i zsinat előtt is ; a megoldás pedig mindig 
ugyanaz, mint a rubrikában. 

(Folytatjuk.) 

A népiskolai hitoktatásról. 
— A pécsi egyházm. tanítók 1898-iki dolgozatai bírálatá-

nak előszava — 
(Vége.) 

A vallásnak és erkölcsöknek elméleti és gyakorlati 
igazságait csakis az anyaszentegyház taníthatja, alkalmas 
tankönyvekről, és tanítókról gondoskodva, kik a hitokta-
tóknak kell, hogy önzetlen, és odaadó munkatársai legye-
nek ; mert a valódi, és hamisítatlan valláserkölcsös neve-
lés nem abban áll, hogy a hitoktató az iskolában heten-
kint többször megfordul, hogy az ifjúságot minden jóra 
oktassa, és serkentse, hanem különösen abban áll, hogy 
az iskolában semmi se tanittassék, ami a valással ellen-
kezik, hanem minden tantárgy akként kezeltessék, hogy 
a keresztény élet szelleme a gyermek szivében mélyre-
ható gyökereket verjen. Nemcsak a hitoktatónak, hanem 
a tanítónak is lelkiismeretbeli kötelessége a vallás-erköl-
csös szellemét ápolni, s az áldásos iskolai fegyelem meg-
teremtésében válvetve közreműködői. Amely iskola taní-
tója ezt elmulasztja, s a hitoktató működésétől, magát 
elszigetelve a hitoktatás körüli teendőit ismerni nem 
akarja, vagy a többi tárgyaküak a vallással való szoros 
összefüggését kétségbe vonja, nagy hibát követ el, mert 
a legMkesebb hitoktató sem képes hetekint két óra alatt, 
magára hagyatva czélt érni, éa mert lehet ám vallás-elle-
nes olvasókönyvet is használni, s a történet, s földrajzot 
úgy tárgyalni, hogy a kath. vallást, és az anyaszentegy-
házat, valamint ennek szolgáit is tekintélyökben sértse» 
mi a gyermek élénk emlékében marad, és benne szent 
vallása iráot közönyt, és hidegséget ébreszt. Az iskola 
eszméje az egyházból fakadván, az minden időben, és 
joggal az egyház leányának mondatott. E benső és föl-



"283 RELIGIO. 

bonthatlan viszonyból magyarázhatók meg ama fontos 
kötelmek, melyeket az egyház, és a haza az iskolát illető-
leg a hitoktatókra, és a tanítókra ró. Az ő sürgős kötelmük 
közé tartozik, a tanuló ifjúságot a hitigazságokban lanka-
datlan buzgósággal oktatni, s e végből az iskolát példás 
szorgalommal látogatni, valamint az összes iskolai oktatás-
nak és nevelésnek vallásos irányt adni, gondosan kerüive 
mindazt, ami e fontos nevelési czélt megakaszthatná, s a 
gyermekek szellem erkölcsi fejlődésnek útjában állhatna. 
És miután az illető hitoktatók sok helyütt egyszersmind 
iskolaigazgatók is, a tanitók pedig az iskolaszéknek a 
jegyzői tiszttel megbizott tagjai, gondoskodniok kell arról 
is, hogy az iskolának egész szervezete, és felszerelése, az 
ujabb iskolai törvények követelményének teljesen meg-
feleljen, hogy a gyermekek az iskolát szorgalmasan láto-
gassák, — a szülőket, községi elöljárókat, és kath. iskola-
székeket pedig kötelességük lelkiismeretes teljesítésére 
minden alkalommal buzditsák, és imigyen megczáfolják 
elleneink rágalmait, és elnémuljanak rosszakaróink, kik 
fáradhatlanul buzgólkodnak, és nem kiméinek semmit 
sem, csakhogy az iskolát az egyháztól elválasztva, azt 
katholikus jellegétől megfosszák azon ürügy alatt, hogy 
az egyház a tanítás és nevelés terén, a felvilágosodott 
kor nagyobb követelményeinek nem tud megfelelni. 

A vallás-erkölcsös nevelés egyformán kötelez minden 
tényezőt, mely az if júság nevelésére, vagy az ifjúság 
nevelésének ellenőrzésére, vagy irányítására van hivatva, 
tehát kivétel nélkül mindenki köteles, aki a tanítással 
foglalkozik, a megdöbbentő szomorú példákban mutat-
kozó erkölcsi elvadulásra ügyetvetni, annak mielőbbi meg-
akadályozására komolyan törekedni, s ebből a szempont-
ból azon egyedül helyes alapra helyezkedni, melyen kivül 
lehetetlen azt a magasztos szellemet érvényre segíteni, 
mely a keresztről sugárzott, és beonünket üdvözitett Ezt 
a szellemet nem száműzheti senki sem a kath. tanferfiu 
szivéből, és iskolájából, hol ennek folytán nem nyerhet-
nek a társadalmat felforgató elvnek a vallástalan nevelés 
által megérlelt, és igy igen alkalmas auyagot. — Maga 
ő méltósága a megyés püspök úr 1898. évi ápril 4-én 
1046. sz. a. kelt pásztorlevelében, a népiskolai hitelemzés 
ügyét oly fontosnak tekinti, hogy szerinte az egész lelki-
pásztori kormányzat befolyása, sikere, jövője, s az embe-
rek vallásossága, és erkölcsös érzülete ezen oktatás nagy 
feladatában rejlik. Ha a hitoktató ezen oktatást jól szer-
vezi, s emez áldásos törekvésében neki a tanitó örömest 
segédkezik, az által, hogy a hitoktatási órákon jelen van, 
előkészít, és emléztet, vagy a szükség szerint, rendes 
hitoktató hiányában, ennek helyét betölti, stb. — oly 
hatalmas eszközzé válik, melylyel boldogitólag, és üdvö-
sen fog még a késő nemzedékre is hatni! Ezen fontos 
feladatok pontos, és szabatos megoldására képesit minde-
nekelőtt az Isten segitő kegyelme, mely nélkül mint 
tudjuk, semmi jót, semmi üdvöset nem munkálhatunk. 
Az eros elhatározás, használni a közjónak, s az Isten 
dicsőségét minél nagyobb mértékben előmozdítani. Azon-
kívül fölötte szükséges, a szaktudományokkal való szerény 
foklalkozás, az időszaki sajtó szemmeltartása, a hitet, és 
erkölcsöt érintő ujabb termékek körül való tájékozottság, 
az irodalomnak jóirányu ápolása úgy tisztán egyházi, mint 

világi értelemben. Vannak ugyanis hazánkban folyóira+okr 

melyek majd a hittani, majd a történelmi szakokat ápol-
ják, Jézus Szent Szivének, az oltári szentségnek, vagy a 
B. Sz. Máriának tiszteletét terjesztik, majd pedig a hit-
élet művelését tűzik ki feladatul. Ilyenekben, vagy az 
egyházmegyei hatóság által kitüzetni szokott tételek meg-
fejtésében, igen-igen alkalmas tér nyilik az önképző mun-
kálkodásra, és a mennyiben ezen tételek a tanítói tanács-
kozmányokra közös m gbeszélés tárgyát képezik — a 
testületi szellem felébresztésére, és megszilárdítására i s i 
Nagy eredményeket felmutatni hivatott eszköze a kath. 
tanügy felvirágoztatásának az összetartás, és a testvéries 
szeretet, melylyel a lelkészek akár mint iskolaigazgatók,, 
akár mint hitoktatók, egy és ugyanazon szent czél elérésé-
ben önzetlenül közreműködni tartozó munkatársaikat, — 
a tanítókat kivétel nélkül átkarolják, s egymással kezet-
szoritva, s egyesült erővel küzdenek az uralkodó közöny 
ellen, mely az egyesülésre irányult minden törekvést 
megnehezíti a tanítói tanácskozmányok, mint az orszá-
gos tanítói gyűlések alapfeltételei, és lételemei iránti 
érdeklődést lazítja, s kevés kilátást nyújt arra, hogy 
kerületek, és vidékek szerint beosztott egyletek is, eddigi 
tétlenségükből űj életre, és tevékeny munkásságra ébredje-
nek ; valamint anyagi támogatásukat se vonják meg ezen-
túl az ilyetén egyletektől, főleg pedig karolják fel a róm. 
és gör. katholikus tanitók országos segélyalapjainak köz-
hasznú intézményét, melyet üdvös czéljánál fogva filléreink-
kel gyarapítani, mindnyájunknak jól felfogott érdekében 
áll. Az uralkodó közönyt nagyban csökkentené, s a 
hitelemezés lelkiismeretes felkarolása, és az egyleti élet 
békés fejlődése elé gördülő akadályokat meg is szüntet-
hetné a lelkészeknek példá3 ügybuzgósága, és a kerületi 
espereseknek, mint tanfelügyelőknek fokozott ébersége, 
mely szerint ő méltóságának, a megyés püspök urnák, a 
népiskolai hitelemzés tárgyában legutóbb közrebocsájtott, 
és fentebb hivatott intézkedései pontosan betartassanak. 
Ebből a szempontból igen kívánatosnak mutatkozik az is, 
én nem csekély ösztönzésül szolgálna, ha az őszi koro-
nák alkalmáve.l, midőn a Troli-féle 50 forintos segély 
odaítéléséről van szó, a kerületek papsága, az eddigi 
czélszerütlen gyakorlattól eltérőleg, ezután kiváló tekin-
tettel lenne a jutalmazandó tanitók közül azokra, 
kik lelkes tan i tók , és példás keresztények, kik a 
mellett, hogy húsvéti gyónásukat pontosan elvégzik, még 
a hitelemzés előtti, alatti, és utáni teendőkben is lelkiis-
meretes buzgóságot fejtenek ki, szóval a kiknek viselke-
dése, és családi élete ellen kifogás egyáltalán nem forog 
fenn. íme kath. tanügyi életünk felsorolt hiányai, ujabb 
feladatokra szólítanak bennünket ! Meg vagyok győződve, 
hogy e magasztos feladatok tudatában, nemes idealizmus-
sal, lángoló hittel, haza- és ügyszeretettel végzendi ka th . 
néptanítói karunk nehéz munkáját, és nap nap után 
mindinkább hálára kötelezi az emberiséget, az államot 
és társadalmat. — Minél tovább foglalkoznak tanítóink 
ezen feladatokkal, és minél nagyobb buzgalommal fára-
doznak azok megoldásán, — annál nagyobb lesz a hala-
dás és örömmel fogják tapasztalni önmagukon azt a 
készséget, melylyel nem csak kötelességből, hanem más-
kor is, midőn a közjó úgy kivánja, — tollúkat ügyesen 
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forgatni, a kath. tanügy érdekében helyüket szóval, és 
Írásban megállani hivatásbeli feladatuknak ismerendik. — 
Egyházmegyénk tanítóinak eddier tapasztalt munkássága 
a tételek kidolgozása körül haladást jelez ugyan az ön-
képzés terén, de korántsem mondható kielégítőnek. Eltet 
a remény, hogy az egyleti szellem fokozatos ébredésével 
és kellő gyámolitásával, az érdeklődés a jövőre, e tekin-
tetben is emelkedni fog ! 

SSYHAiT TUDOSÍTáSOE. 

Erdélyi egyházmegye. Főpásztori utasítások és ok-
tatások. — 

Venerabiles fratres et filii in Christo dilectissimi ! 
Communico vobis litteras SS, D. Nostri ad Americanos 
datas, et communico versione Hungarica eum in finem, 
ut aliquem et vos et cultiores fideles ex illis utilitatem 
capiatis. 

Notum vobis sit porro, me mox iter esse agressu-
rum ad vos, ut sacramentum Confirmations vestris fideli-
bus distribuam simul et parochias vestras visitem. 

Accipite ordinem, quo hoc officio defungi in animo 
habeam : festis Pentecostes ad sanctuarium B. M. V. in 
Csik-Somlyó transactis, instituetur 

24-0 Maji visitatio canonica et confírmatio in Száraz-
patak, 25-0 Maji in Peselnek, 26-o Maji in Kézdi-Szent-
lélek, 28-0 Maji in Kézdi Pólyán, 30-o Maji in Esztelnek, 
31-0 Maji in Lemhény, 1. Junii Processio Theophorica in 
Bereczk, 2. Junii Visitatio et confirmatio in ibidem, 
4. Junii in Sósmező, 6. Junii in Nyújtód, 7. Junii in 
Sárfalva, 8. Junii in Osdola, 10. Junii in Szent-Katolna, 
11. Junii in Gelencze, 13-o Junii in Imetsfalva, 15-o Junii 
Torja, 17-0 Junii Futásfalva, 18 o Junii in Csernáton, 
20-o Junii in Zágon. 

Praeterea sacramentum Confirmationis dispensavi 
jam 17-0 Április Claudiopoli, et distribuam in Ecclesia 
mea Cathedrali 14 o Maji. 

Legite, quaeso circulares litteras a me (1898. V.) 
datas et memoriae revocetis, quid relate ad meam perso-
nam tunc faciendum desideraveram. 

In iisdem litteris vos monui, ut ante adventum 
meum confirmandos magna cura praepararetis. Si enim 
Christus Dominus ex gravissimis rationibus hoc instituit 
Sacramentum; si Episcopi gravissima lege obligantur ad 
itinera etiam maxime ardua suscipienda propter hoc Sac-
ramentum : patet, parvulos esse pro rei gravitate paran-
dos ita, ut magnam ideam de hoc Sacramento concipiant, 
purissimoque corde et desiderio magno id suscipiant. 

Hac occasione r^flectere cupio ad ea, quae jam 
iterato (1897. VI. 1898. I l l ) summopere vobis commen-
davi. Agebatur de prima communione parvulorum: urge-
bam solemnitatem huius actus maximi momenti, quae 
solemnitas exigit, ut magna, diutuma et laboriosa prae-
mittatur praeparatio, et commuuio ipsa multis praesenti-
bus praesertim parentibus cum praevia admonitione et 
renovatione voti baptismalis illis distribuatur. Quis non 
reprobet modum agendi eorum, qui modo primam audi-
erunt parvulorum confessionem. eosque subito mittunt 
cum reliquis ad altare, comunionis gratia ! Flendum magis, 

quam gaudendum tali die, quia ad tantum thesaurum 
recipiendum fere caecos misistis. 

Quare denuo inculco vobis seriam praeparationem 
parvulorum et solemnitatem communionis primae ; item 
injungo, ut in qualibet parochia is, qui cur am hujus actus 
gerit. mihi postmodum relationem transmittal, innuendo, 
qua die facta prima communio, a quot pueris et quot 
puellis, et cujus aetatia fuerint ; quamdiu praeparati ad 
hoc sacramentum recipiendum post confessionem et quid 
actum solemnitatis gratia ? 

* 
* * 

Cum quaedam dubia sint orta circa facultates in 
sede confessionali (anno 1898 nr III. concessas), hisce 
notum facio omnibus, facidtates absolvendi a peccatis 
mihi reservatis tempore confessionis et communionis Pascha-
Us a Dominica III. Quadragesimae usque Dominicam 
Trinitatis inclusive — a me datas esse semel pro semper, 
i. e durante meo munere Episcopali, hie in Transsylvania. 
Idem valet de dispensatione data vobis fidelibus vestris 
in puncto jejunii et abstinentiae. (1898 III., 1899 II.) 

Aliud dubium ortum est, quoad ordinationem meam 
1899. III. datam, qua officium cathechisandi strictissime 
inculcatur. Sciant omnes non sufficere ut relationem in 
fine cuju8libet anni scholaris mihi tracsmittendam solus 
catecheta signet, sed requiritur prorsus subscriptio archi-
diaconi, parochi, curatoris, cooperatoris, et scbolarum 
magistri. 

Ortum insuper tertium dubium circa themata elucru-
branda (1899. III.) et declaro mentem meam non earn 
fuisse, ut is solum aliquot thema elaboraret, cui hoc 
piaceret, sed volo omnino, ut exceptis archidiaconis et 
vice-archidiaconis quilibet, qui in cura animarum versatur, 
aliquot ex thematibus designatis et postea designandis 
ebgat enucleandum, et omnia eleborata ad coronam 
deferantur, et illis unum alterumve praelegatur et dein 
omnes ellucubrationes per archidiaconum ad officium meum 
transmittantur. 

Summopore mihi gratum erit si etiam, alii, qui non ver-
santur in cura animarum, ut sunt professores et cateche-
tae, pariter aliquot thema elaboraverint, jam vel ideo, ut 
quaestiones ex omni parte apparatu etiam scientifico 
Solutionen! accipiant. 

Non possum praesentibus meis litteris finem impo-
nere, quin recorder suavissimi mensis Maji imminentis, 
honoribus Magnae Nostrae Dominae et omnium Christia-
norum matri dicati. In toto orbe catholico vix mvenitur 
pagus, vix sanctuarium, utcunque parvum, in quo non 
ornetur hoc mense floribus imago illius, quae est vita, 
dulcedo et spes nostra, — non recitentur Litaniae Laure-

! tanae, vel sermo brevis ad amorem et fiduciam excitans 
: non dicatur. 

Enixe vobis commendo hunc cultum Marianum, 
decursu hujus mensis gratiarum, quia promissum: Qui 
me dilucidant, vitam aeternam habebunt.8 Instituite ali-
quam devotionem vespertinam, si impossibilis quotidiana, 
saltern bis, ter in hebdomada: instituite illam prop-
ter vestros fideles afflictos, quia ipsa consolatrix affli-
ctorum ; propter peccatores, quia ipsa refugium pecca-
torum ; propter tentatos in fide et fiducia, quia ipsa est, 
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quae conterit caput serpentis invidi ; propter aberrantes 
a vera fide, quia ipsa est quae cuncta haereses sola 
interemit; prcpter moribundos, ut ipsam invocando 
inveniant et cum ipsa inveoiant vitam et hauriant 
salutem a Domino. Experientia teste Maria ubique 

et semper mater clivinae gratiae : beata communitas, 
beata familia, beata juventus, quae filiali amore 
ipsi adhaeret. Ipsa faciet ex fidelibus vestris puros, 
mites, castos, immaculatos, admirabiles in probitate, vasa 
insignia devotionis, patientes, fortes in fide, vera membra 
familiae coelestis. 

Spiritus Sancti gratia illuminet sensus et corda 
nostra. Amen. 

Datum AlbaeCarolinae, festo S. Georgii Martyris 1899. 

f G U S T á V U S CAROLUS, 
episcopus. 

Szatmár. Kimutatás egy év jótékony alapitványairól 
és adakozásáról. Egy példás pap halála. — 

Az 1898. év folyamán a szatmáregyházmegyei ható-
sághoz beszolgáltatott és szabályszerű kezelés végett a 
ft. káptalanhoz áttett ájtatos alapitványokról és más ado-
mányokról most jelent meg a hivatalos kimutatás, amely, 
amig egyrészről felemelő buzdításul szolgálhat e téren a 
nyújtott nemes példák követésére, másrészről örvendetes 
bizonyítékul szolgál arra nézve, hogy a minden szükséget 
felkaroló jótékony keresztény szeretet nem csak nem 
fogyatkozik meg, hanem évről-évre növekszik. Első he-
lyen áll e téren püspök ur ő méltósága jótékony áldozat-
készsége, a ki a mult évben is 21 ezer 178 frt 75 krt 
volt kegyes saját péuztárából adományozni különböző 
nemes czélokra, a lelkészek fizetésének javítására 5404 
frt, a tanitók fizetésére és fizetési pótlékára 2548 frt, 
templomok javítására s építésére és felszerelésére 3550 
rt 12 krt , iskolák építése és felszerelése, tanitók, tanulók 
segélyezésére 2570 fr t 49 kr, jótékony intézetek és egye-
sületekre 2861 frt 34 krt, vegyes jótékony rendkívüli 
segélyezésekre, kegyeletes közczélokra 3063 f r t 55 kr, 
irodalmi czélokra 1181 frt 25 krt. — Egyes elhunyt 
papok s hivek jótékony vagy ajtatos alapitványszerü 
hagyatékainak összegével együtt a mult évi jótékonyság 
az egyházmegyében 69 ezer 546 frt 21 krra terjed. Az 
1888—97 évi kimutatás összege 389,803 frt 60 kr, a köz-
ponti papság jótékony adakozásai 1888—98-ban 6728 frt 
50 kr. A kerületi papi gyűléseken 1888—98-ban befolyt 
jótékonyczélu adományok összege 3236 fr t 72 kr, az egy-
házmegyei hivek adakozásai 1888—98-ban 3777 fr t 10 
kr, — és igy 1888. évtől 1898. év végéig tett 10 évi 
jótékonyság 463 ezer 92 fr t 13 krban nyer igen örvende-
tes és vigasztaló kifejezést. 

A máramarosszigeti róm. kath. egyházat súlyos 
veszteség érte. Buzgó lelkipásztora Schönherr Ágoston 
mézkuti cz. apát, máramarosi, főesperes, zsinati vizsgáló 
mult hó 27-én hosszas betegeskedés .után elhalt. Méltán 
vesz részt a fájdalomban az egész egyházmegye papsága, 
mely önzetlen jó barátot, az egyház ügyeiért lelkesedő 
bajnokot, az öregebbek nemesszivü kollegát, az ifjak ta-
nácsadót és példaképet gyászolnak benne. Mint lelkipász-
tor első sorban tartotta szem előtt hiveinek lelkigondozását, 

Isten hajlékának díszítését. Az ő buzgalmának és fárado-
zásainak köszönhető, hogy a m.-szigeti templom belseje 
restauráltatott és díszes festményekkel lett ellátva. Jeles 
egyházi szónok volt, habár testi egészsége meg volt 
rendülve, még életének utolsó éveiben sem kímélte magát 
hogy hiveit oktassa, atyai jó tanácsaival ellássa. A szegé-
nyek iránt könyörületes szive volt, mindig készséggel 
sietett azok nyomorát enyhíteni. Máramarosmegyei életé-
ben is tevékenyen működött mint bizottsági tag és állandó 
tagja a közigazgatási bizottságnak. Halálhire gyorsan 
futott végig városunkban is, s mindenki a legnagyobb 
részvéttel fogadta, itt is ismerték a derék plébánost, mert 
városunkban egy ideig mint a papnövelde aligazgatója 
működött. Temetése szombaton történt a kerületi papság, 
M-Sziget intelligentiájának és nagyszámú közönségnek 
jelenlétében. A temetési szertartást maga a püspök ur 
végezte, ki e czélból Hámon József kanonok és Szabó 
István titkár kíséretében utazott Szigetre. Ugy a ker. 
papság, mint a család gyászjelentést adtak ki. Életrajzi 
adatai a következők : Láposbányán született Szatmár-
megyében 1836. aug. 28. Iskolai tanulmányait Nagy-
Bányán és Szatmáron, a theologiát szintén Szatmáron 
végezte. Tanulmányait befezezvén mint nevelő működött 
gróf Zichy Herman családjánál. 1858. szept. 25-én áldozó-
pappá szenteltetett, s Máramaros-Szigetre küldetett segéd-
lelkésznek, majd 1864. febr. 1-én sugatagi lelkész lett, 
1869. okt. 1-én szatmári székesegyházi hitszónoknak és 
a kath. iskolákban hitoktatónak neveztetett ki, innen 
azonban visszakívánkozott elhagyott plébániájára, melyet 
a következő évben csakugyan vissza is nyert. 1877. 
augusztus havában a szatmári püspöki papnevelő-intézet 
aligazgatójának és egyházmegyei segédtanfelügyelőnek 
neveztetett ki, 1880-ban szentszéki tanácsos, 1881. ápril 
11 én Máramaros-Sziget róm. kath. egyházának plébánosa, 
1882 ben a máramaros-szigeti kerület esperese. 1883-ban 
Máramaros vármegye főesperese lett, 1887. jan. 19-én 
ő felsége mézkuti czimzetes apátnak nevezte kj. 

Róma, május 1. A Vatikán mellől. — 
Hire jár, hogy az elhúnyt Clari párisi nuntíus helyét 

a bruxellesi nunriussal fognák betölteni. Valószínűbb, 
hogy aszentatyaezt az állástismét egy olaszországi püspökkel 
fo^ja betölteni. Egyébiránt nem lehetetlen, hogy mgre 
Rinaldini jön Párisba. O szentsége ápril 26 án igen hosszú 
audientián fogadta Vannutelli Seraphin bibornokot, mint 
a püspökök és szerzetesek congr^gatiójának praefectusát. 
A dél-amerikai püspökök által nemsokára Rómában tar-
tandó teljes zsinat (Concilium plenare) ügyében értekeztek. 

A szent rítusok kongregácziója ápril 25-én ülést 
tartott . Hössin Mária Krescenczia ferencz-rendi ter t iana 
ügvét tárgyalták. Második fokozaton csodatevéseit vizs-
gálták meg. Az ágostai egyházmegye adja az uj szentet 
az egyháznak. 

Az uj-orleánsi egyházi tartomány püspökei és éjszak-
amerikai Egyesült-Államokban együttes levelet intéztek 
f. évi április 17 iki kelettel XIII. Leo pápához, melyben 
ünnepélyesen kijelentik, hogy hódolattal csatlakoznak az 
u. n. amerikanizmusról kiadott pápai levélhez. 
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A K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

A 27-es bizottság ülése. 
A katholikus autonomiát szervező kongresszus 27-es 

bizottságának május 3-iki üléséről a „Pol. Ért." a követ-
kező kommünikét közli : A katholikus autonomiát szer-
vező kongresszus 27-es bizottsága 1899. évi május hó 3-án 
délután fél négy órakor a főrendiház bizottsági termében 
Szápáry Gyula gróf elnöklésével ülést tartott. Jelen vol-
tak egyházi részről : Samassa József egri érsek, Hornig 
Károly báró veszprémi püspök, Ivánkovics János rozsnyói 
püspök, Vajda Ödön zirczi apát, Molnár János pápai 
praelátus, Bita Dezső dr, Városy Gyula dr, Kars Lolion 
dr ; világi részről : Zichy Nándor gróf, Ugrón Gábor, 
Timon Ákos, Petrovácz József, Győrffy Gyula dr, Pász-
tély Jenő dr, Rakovszky István, Sághy Gyula dr, Günther 
Antal dr, Hoványi Gyula dr előadó. 

A 9-es bizottság javaslatának 1. szakaszát, a mely 
következőleg hangzott : „Az 1848. XX. t.-cz. 2. szakasza 
alapján és ő felsége az apostoli királytól, a magyarországi 
katholikus egyház főkegyurától vett legmagasabb felhivás 
folytán a magyarországi katholikusoknak világi vonatko-
zású ügyei intézésére autonomiai szervezet létesíttetik, 
melyben az odatartozó ügyek az egyházi és világi elem 
közös részvéte és befolyása mellett intéztetnek", a 27-es 
bizottság a következő szövegben állapította meg: „Az 
1848. XX. t.-cz. 2. szakasza alapján, ő felsége az apostoli 
király mint főkegyur legkegyelmesebb felhívása következ-
tében a magyarországi római katholikusok az ezen szer-
vezetben foglalt, vagy annak hatáskörébe vonandó ügyek 
intézésére önkormányzati szervezetet létesítenek, melyben 
az odatartozó ügyek az egyházi és világi elem közös 
részvéte és befolyása mellett intéztetnek." 

A 9-es bizottság javaslatának 2. szakaszát: 
0 felsége, az apostpli királynak törvényeinkben 

meghatározott legfőbb felügyeleti joga épségben tartá-
sával ezen autonomiai szervezet hatásköre kiterjed 
a világi vonatkozású, egyházi, iskolai és vagyoni 
ügyekre ; 

a 27-es bizottság a következő szövegben állapí-
totta meg: 

„Ezen önkormányzati szervezet hatásköre, ő felsége 
az apostoli királynak főkegyúri és törvényeinkben meg-
határozott legfőbb felügyeleti joga épségben tartásával, 
a világi vonatkozású egyházi, iskolai és vagyoni ügyekae 
terjed ki." 

A 9-es bizottság javaslatának 3. szakaszát, mely igy 
hangzott : 

„Ezen autonomiai szervezet hatásköréből ki vannak 
zárva a hitelvi, hittani, liturgiái, egyházkormányzati és 
egyházfegyelmi ügyek, melyek ugy a római pápa lelki 
hatalma teljességének, mint a püspökök tanitói, rendi 
és joghatósági hatalmának tiszteletben tartásával, ki-
zárólag az egyházkormányzatot illetik;" 

a 27-es bizottság a következő szövegezésben állapí-
totta meg : 

„Ezen önkormányzati szervezet hatásköréből ki 
vannak zárva a hitelvi, hittanifási, liturgiái, egyház-
kormányzati és egyházfegyelmi ügyek, melyek ugy a 

római pápa ő szentsége legfőbb egyházi hatalma teljes-
ségének, mint a püspökök tanitói, rendi és joghatósági 
hatalmának tiszteletben tartásával, kizárólag az egyház-
kormányzatot illetik." 

A 9-es bizottság javaslatának 4. szakaszát, mely a 
következő : 

„Azon nem várt esetre, ha az autonomia valamely 
testülete vagy közege oly határozatot hozna, melylyel 
az autonómiának a jelen szervezet 2 szakaszában, az 
apostoli királynak legfőbb kegyúri jogára vonatkozólag 
megszabott hatáskörét túllépné : az ország herczegpri-
mása, mint az országos katholikus gyűlés elnöke, jogo-
sítva van a püspöki kar hozzájárulásával ő felségéhez, 
a magyarországi katholikus egyház főkegyurához föl-
terjesztést intézni. Az ilyen felterjesztett határozat végre-
hajtása függőben tartandó addig, mig a legfőbb kegyúr 
a hozzáintézett fölterjesztés felett határoz;" 

a 27 es bizottság a következő szövegben állapította 
meg: 

„Ha az országos katholikus gyűlés vagy igazgatóta-
nács oly határozatot hozna, melylyel az önkormányzat-
nak, a jelen szervezet 2. szakaszában az apostoli király-
nak tőkegyuri jogára vonatkozólag megszabott hatás-
körét túllépné, az ország herczegprimása, mint az 
országos katholikus gyűlés elnöke, jogosítva van a 
püspöki kar hozzájárulásával ő felségéhez, mint fő-
kegyurhoz felterjesztést intézni. Az ilyen felterjesztett 
határozat végrehajtása függőben tartandó addig, mig a 
főkegyur a hozzá intézett felterjesztés felett határoz." 

A 9-es bizottság javaslatának 5. szakaszát, mely 
igy hangzik : 

„Azon nem várt eselre, ha az autonomia valamely 
testülete vagy közege oly határozatot hozna, melylyel 
az autonómiának a jelen szervezet 3. szakaszában az 
egyház jogára vonatkozólag megszabott hatáskörét túl-
lépné, az ország herczegprimása, mint az országos ka-
tholikus gyűlés elnöke, jogosítva van azt a magyar 
püspöki kar elé terjeszteni. 

Az ilyen határozat végrehajtása a püspöki kar hatá-
rozatának meghozataláig függőben tartandó. 

Ha a püspöki kar a határozatot az egyház jogába 
ütközőnek nyilvánítja, a határozat érvénytelen;" 

a 27 es bizottság a következő szöveggel állapí-
totta meg : 

„Ha az országos katholikus gyűlés vagy az igazgató-
tanács oly határozatot hozna, melylyel az önkormány-
zatnak a jelen szervezet 3. szakaszában az egyház 
jogára vonatkozólag megszabott hatáskörét túllépné, az 
ország herczegprimása, mint az országos katholikus 
gyűlés elnöke, jogosítva van azt a magyar püspöki kar 
elé terjeszteni. 

Az ilyen határozat végrehajtása a püspöki kar ha-
tározatának meghozataláig függőben tartandó. 

Ha a püspöki kar a határozatot az egyház 
jogába ütközőnek nyilvánítja, a határozat érvénytelen. 

A 27-es bizottság f. hó 4-én folytatta tárgyalását. 
A bizottság az erdélyi autonomiára vonatkozó 6. 

szakasz tárgyalását későbbre halasztotta. 
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A 9 es bizottság javaslatának 7. szakaszát mely a 
következő : 

„Ezen autonomiai szervezet hatásköre nera érinti a 
megyés püspököknek és a káptalanoknak az az utóbbiak 
által gondozott alapítványokra vonatkozó, a kánonjogon 
és a királyi rendeleteken nyugvó jogát." 

A 27-es bizottság a következő szövegben állapí-
totta meg : 

„Ezen önkormányzat hatásköre nem érinti a megyés 
püspököknek és a káptalanoknak az utóbbiak által gon-
dozott alapokra és alapitványokra vonatkozó, a kánon-
jogon, a királyi rendeleteken és az alapítók szándékán 

»nyugvó jogát." 
A 9-es bizottság javaslatának 8. szakaszát, mely a 

következő : 
„Ezen autonomiai szervezet hatásköre nem csorbítja 

sem a katholikus kegyuraknak a kánonjog és királyi 
rendeleteken alapuló jogkörét, sem a már létező egy-
házközségeknek kormány- vagy püspökhatóságilag meg-
erősített szabályrendeleteken, avagy jogszokásokon nyugvó 
egyházközségi önkormányzati jogát." 

A 27-es bizottság a következő szövegben állapí-
totta meg : 

„Ezen önkormányzat hatásköre nem csorbítja a ka-
tholikus kegyuraknak a kánonjogon, az országos 
törvényen és királyi rendeleteken alapuló jogkörét." 

Tegnap, f. hó 5-én tartott ülésében a 27-es bi-
zottság a 9-es bizottság tervezetének 9. § a igy szól: 

„A katholikus autonomia magának vindikálja azon 
jogot, hogy a katholikus vallás-, tanulmányi és egye-
temi alapok, valamint a katholikus nevelés és oktatásra 
tett alapítványok kezelése az országos katholikus gyűlés 
rendelkezése alá bocsáttassék ; addig, mig ezen jogát 
érvényesítheti, azt kívánja, hogy ezen alapok törzs-
vagyonának sértetlen fentartása s azok jövedelmének 
hováforditására befolyást gyakoroljon s ennek fogana-
tosítása czéljából ezen alapok költségvetésének és zár-
számadásainak megállapítására a jelen szervezet 110—114. 
szakaszai értelmében befolyjon." 

Ezt a szakaszt a 27-es bizottság ma igy szö-
vegezte : 

„A katholikus vallás-, tanulmányi és egyetemi 
alapok, valamint a katholikus nevelés- és oktatásra tett 
alapítványok kezelése a katholikus önkormányzatnak 
joga. Addig is, mig az önkormányzat ezen jogát 
érvényesítheti, ezen alapok törzsvagyonának sértetlen 
fentartása és helyes jövedelmeztetése és azok jövedel-
mének hováforditására befolyást gyakorol és ennek fo-
ganatosítása czéljából ezen alapok költségvetésének és 
zárszámadásainak megállapítására a jelen szervezet 
§§-ai értelmében befoly." 

Szapáry Gyula gróf elnök az ülést 6 órakor be-
rekesztette. 

A 9 es bizottság javaslata többi szakaszainak tár-
gyalását a 27-es bizottság a ma május 6-án délután fél 
négy órakor kezdődő ülésen folytatja. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
Szent István király megkoronázásának 

és 
a keresztény magyar állam megalapításának 

ki lenczszázados évforduló ünnepe. 
— Az ünnep főpásztorilag jóváhagyott terve. — 

Az Ur nevében. Amen! 
I. i\.s ünnepség megtartásának alap fölt ételei. 

A főmagas9águ bibornok herczegprimás és a nagy-
mélt. és főtisztelendő püspöki kar magas hozzájárulása, 
támogatása és intéző eljárása, mely egyedüli alapja és 
biztositéka az ünnep orsz. kath. jellegének, mely szerint 
hazánk összes katholikus hitközségei képviselve legyenek 
az ünnepen, erre főpásztori körlevelekben buzdittatván. 

II. Az ünnep ideje és helye. 
Az ünnepség az 1900-ik esztendő augusztus havának 

15-től 21-ig terjedő 7 napján át tartana az ország székes-
fővárosában, Budapesten. 

Az ország különböző vidékeinek képviselői és zarán-
dokai e hét napon át külön csoportokban jelennek meg 
a fővárosban. 

III. Az ünnep rendezése. 
Az ünnepség mozzanatainak előkészítésére és ren-

dezésére bizottság alakul, melynek tagjai a nmélt. és főt. 
főpapság által és a Budapesti Katholikus Kör által kikül-
dendő országos bizottság. 

IV. Az ünnepség részletei. 
1. Augusztus 14-én esti 7 órától 8-ig az ország 

összes katholikus templomában harangozás, mely napon-
kint ismétlődik egész 21-ének esti 8 órájáig. 

2. Augusztus 15-én. Nagyboldogasszony napján, mint 
Magyarország Nagyasszonyának ünnepén, az összes hivek 
egybegyűlnek a székes-főváros valamely, erre a czélra 
alkalmas területén, pl. a budai vérmezőn, hol reggel 8 
órakor az ország herczegpriraása, akadályoztatása esetén 
a kalocsai vagy egri érsek, vagy a Szent István korabeli 
egyházmegyék valamelyikének megyés püspöke csendes 
szent misét celebrál „Veni Sancte" val, kimagasló emel-
vényen diszes sátor alatt, melyen egyházi és a S^űzanya 
képével és a nemzeti czimerrel díszített magyar nemzeti 
zászlók lengenek. Mise után a czelebráló főpap a herczeg-
primás által kieszközölt pápai áldásban részesiti a népet, 
a mely leborulva, áhítatos csendben fogadja a szentatya 
áldását. 

Mise alatt az összes hivők egyhangon a „Magyarok 
királynéja" kezdetű, a szent Istvánról szóló és az „Imá-
dunk szent ostya" kezdetű éneket énekli. 

3. Ugyanazon napon a főpásztori mise és a pápai 
áldás után a főpapság vezetése mellett az összes hivek, 
egyházi és nemzeti zászlókkal körmenetben vonulnak a 
Boldogasszony templomához (Mátyás-templom) a „Dicső-
séges szent Jobbkez"-ről énekelve s elvonulnak a tem-
plomban kitett Ssent Jobb előtt. 

Magyarország katholikus főurai és előkelőségei föl-
kéretnek, hogy az ünnepi misén és körmenetben diszma-
gyarban és testületileg vegyenek részt. 
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A rendőrség és a hadtestparancsnokig a rend fenn-
tartására és a dísz emelésére szintén fölkéretnek. 

4. Az ünnepi hét napon belül, a főváros belső terü-
letén levő plébániai és a nagyobb szerzetesi templomok-
ban főpásztori (püspöki) ünnepies misék és beszédek tar-
tatnak, azután a nép nevében magyar nyelven imákat 

.mond a celebráló főpap a katholikus egyházért, a pápáért, 
hazáért, királyért és az egész magyar nemzetért. 

5. E hét napon át a templomok reggeltől estig 
nyitva lesznek, naponkint más-más templomban Oltári-
szentség kitételével. A zarándoklat számára teljes bucsut 
eszközöl- ki az ország herczegprimása, melyet, hogy a 
hivek/mínél könnyebben elnyerhessenek, a főváros összes 
templomaiban kellő számú gyóntatok és bűnbánati szóno-
kok lesznek alkalmazva. 

^ 6. Augusztus 2l-én, az ünnepzáró napon, a főváros 
templomaiban vecsernye tartatik Te Deummal ; a cele-
bráns a hivek nevében elmondja az Esterházy Pál her-
czeg imádságát vagy a Magyarok Védőasszonyához inté-
zett, az 1860-iki esztergomi zsinaton elrendelt imádságot, 
megtoldva a főmagasságu herczegprimás utasítása szerint 
e czélra szerkesztendő rövid fogadalommal : az egyházunk-
hoz és hazánkhoz való hü és tántoríthatatlan ragaszko-
dásról. 

Szentséggel adott áldás után az országos katholikus 
nemzeti százados ünnep véget ér. 

7. A főünnepre ő felsége a király, mint szent István 
utóda, ő felsége kormánya s a törvényhozás mind a két 

• háza meghivatik. 
8. A hét napon belül ő felsége beleegyezésével a 

szent korona a Mátyás-templomban köztiszteletre kitétetik, 
esetleg, ünnepies körmenetben a fővároson végig hordatik. 

9. 0 felsége, a kormány és a törvényhozás felké-
rendő, hogy a nagyjelentőségű évforduló törvényköny-
vünkben is megünnepeltessék. 

10. A magyar katholiczizmus kilenczszázados nem-
zeti kulturális történelmének emlékei egy katholikus ki-
állításon a nemzet előtt bemutattassanak. 

IRODALOM. 
— Kétévi folyam Mária beszédek. Irta dr Teilet 

Ödön. 
A májusi ájtatosságra ajánljuk olvasóink figyelmébe 

e művet, mely amugyis kis egyházirodalmunkban máig is 
egyedül áll e nemben. 

Ara 1 frt 20 kr. Megrendelhető a kiadóhivatalban. 

H I V A T A L O S . 
A „Religio-Vallás" Tekintetes Szerkesztőségének. 

2106/1899. 

Az egri érseki egyházmegye növendék papjai közé 
felvétetni kivánó ifjak felvételi vizsgálatásak ideje ez 
évben julius hó 4-ére tűzetvén ki, felkéretik a Tekintetes 
Szerkesztőség annak szives közzétételére, hogy a pályázni 
óhajtó VI., VII. és VIII. gymnasiumi osztályt végzett 

ifjaknak, keresztleveleikkel és ez évi iskolai bizonyítvá-
nyaikkal ellátva. Egerben, az egyházmegyei hivatal iro-
dájában f. évi julius hó 3-án délután 2—3 óra között 
kell jelentkezniük. 

Kelt Egerben, 1899. évi május hó 3-án. 
Érseki-iroda. 

VEGYESEK. 
-j- Püspöki konferenczia. Ma 10 órakor a herczeg-

primás budavári palotájában Vaszary Kolos bibornok 
hgprimás és esztergomi érsek ur ő emjának elnöklésével 
konferenczia lesz. A konferenczia tárgya a többi közt a 
szószék-paragrafus. Mindenesetre furcsa dolog, hogy a 
„jog, igazság és törvény", uralkodása alatt még a min-
dent aranyos szinben látó Szilágyi Dezső is kénytelen 
elismerni, hogy bizony-bizony „határvillongás van" a ma-
gyar állami hatalom ezidőszerinti békés szándékában — 
a kath. vallással és egyházzal szemben. 

— Si Tiberis ascendit ad arva : christianos ad 
leones? Bármely ürügy jó volt a hajdani hatalmas római 
világállamnak a keresztény vallás tervezett kiirtására, a 
keresztények üldözésére, legyilkolására. Ez a pogány esz-
közökben nem válogatós szellem átszállt a modern libe-
ralizmusra, vagyis ebben újjászületett s újból világhata-
lomra törekedik. Gután, Komárommegyében leégett 500 
ház, hajléktalanná lett 2500 lakos. Haj rá ! A szabadelvü-
ség tőkét csinál e csapásból s megindította — az iskola 
elállamositását. Leégett a város, le a katholikus iskolával. 
Ez most Gután a szabadelvű jelszó. Erre a válasz, lelkes 
adakozás legyen a gútai katholikus iskolára. A pénzek 
Palkovics Viktor esp. plébánosra czimezendők. 

— Élő ember monumentális szobra. Első eset az 
Alpeseken innen, írja a strassburgi „Volksfreund", hogy 
egy pápának, templom homlokzaton, szobrot állítanak 
Ez az eset a thanni restaurált templomon következett be 
most, a midőn e templom homlokzatán XIII. Leo pápa 
3 méter magas szobrát készülnek elhelyezni. 

— Egy püspök a katholikus egyleteknek A pécsi 
püspök ur ő méltósága, akinek figyelmét főpásztori teen-
dői és egyéb gondjai daczára sem kerüli el semmi sem, 
ami a katholikus ügyekkel vonatkozásban van, a megyé-
jében létező katholikus körök, olvasó egyletek, legény- és 
ifjúsági egyletek — összesen 44 egylet — részére saját 
számlájára megrendelte Szilvek Lajos drnak a minap a 
Katholikus Körben tartott. „Egy „botrányos" dogmáról" 
czimű fölolvasását. 

— Az erdélyi egyházmegye legújabb, IV. sz. fő-
pásztori levelét hálás köszönettel vettük. Első helyen 
szentséges atyánk apostoli levelét közli az u. n. ameri-
kanizmusról magyar nyelven. Csakis igy van annak a 
modern tévedéseket korholó pápai oktatásnak kellő hatása 
híveinkre. Következnek főpásztori utasítások és oktatások 
a visitatió canouicáról, az első szentáldozásról, a húsvéti 
gyónás idejére adott felhatalmazásról, a káté-oktatásról. 
Közli a vallás- és közoktatásügyi minister átiratát a 
hazai művészet pártolása tárgyában. Kegyes elismeréssel 
és „melegen" ajánlja a „Religio-Vallás-t" az erdélyi 
egyházmegye t. papságának figyelmébe. Közli a Lacken-
bacher-féle pályázat hirdetését. 

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

Budapest, 1899 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8 so.) 
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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 
Ô T V E N N Y O L O Z A 

Budapesten, május 10. 

D A L M I E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T , 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1899. 

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

timus.11 IX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. A szándék a szentségeknél. — XIII. Leo pápa apostoli levele az amerikai katholikusok 
hitét kisérő tévelyekről. — Egyházi Tudósítások. P á r i s : A katholikus vallás az 1900 iki világkiállitáson. — R ó m a : Ötvenhét 
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A szándék a szentségeknél. 
(Folytatás.) 

32. A tekintélyi érvek tehát legélesebben 
mellet tünk szólanak; de lássuk a belső bizonyíté-
kokat is. Jézns, midőn a szentségeket rendelte a 
külső cselekedetnek, tehá t az alak és anyag ösz-
szeköttetésének bizonyos szentségi jelentést adot t ; 
ezt szabad positiv ténynyel tet te, de ez a tény 
el nem vette a külső jeleknek esetleges termé-
szetes jelentését. Igy pd. a keresztelés külsőségeit 
a lelki újjászületés jelentésével t ün t e t t e ki ; de 
a vizzel való leöntés még a keresztelés formájával 
is a szentségi jelentésen kivül mást is jelenthet. 
Igy középkori irók többször említik, hogy az 
anyák gyermekeik fürösztése közben jámbor 
szokásból vagy babonából mondogatták a ke-
resztelés formáját , de nem a keresztelésnek, ha-
nem 1 esti vagy lelki gyógyitásnak czélzatával. 
Ezen jelentésen kivül a keresztelésnek egész 
ritusa lehefc merő szinpadi vagy tör téne t i elő-
adás, a lelkiigazgató részéről a leendő papok 
oktatása stb. Kell tehát az alakhoz és anyaghoz 
még külön meghatározónak járulnia, mely a kül-
sőségek többfelé ágazható jelentését félreérthe-
tetlenül egy irányba terelje. De a merőben külső 
szándék, melynek tárgyát csak a külső cselekedet 
képezi, nem lehet ily meghatározó, mert mellette 
a külső jelentés semmit sem határazódik meg, de 
marad sokféle, mint volt. 

Nem lehet továbbá a belső szándékot kike-
rülni, úgy, hogy helyébe a külső körülményekét 
állitjuk, mint Serry, Drouin stb. Catharinus el-
méletét kiegészitették. Mert akkor arra a furcsa 
eredményre ju tnánk, hogy a szentség érvényes-
ségéhez ezek a körülmények, pd. szent hely, szent 
ruhák, fölkérés szükségesek; a m i képtelenség. De 
az ellenfél véleménye szerint, ha nincsenek meg 
e körülmények, nincs jelentéshatározó, t ehá t 
nincs szentség. *) Továbbá egyszerűen nem áll 
az, hogy e külső körülmények már eléggé 
meghatároznák a külsőségek szentségi jelen-
tését ; vagy a növendékpapok tani tása nem tör-
ténhetik-e meg pd. a szent helyen, szent tá r -
gyakkal s t b J 

A külső szándék elmélete leront ja az egy-
házi ministerium eszméjének fölségét. Mert a külső 
szándék mellet t a szentség kiszolgáltatójának 
csak szinészszerepe van. Neki csak külső komoly-
sággal kell eljátszania szerepét, belülről gon-
dolhat, érezhet, akarhat , a mit tetszik, de a 
a szentség érvényességére mindez közömbös. — 
Az egyházi felfogás szerint azonban a pap nem 
szinész, sőt nem is egyszerűen hivatalnok, a ki 
Krisztussal, a szentségek szerzőjével merőben 
jogi viszonyban á l lana; hanem a pap mintegy 
szerves összeköttetésbe lép Krisztussal a felszen-
telés által, melyben természetfölött i ha ta lmat 

*) E he lyen m e g j e g y e z z ü k az t is, h o g y C a t h a r i n u ä 
vé l eménye szer in t é rvény te l en vo lna az a keresz te lés , 
me lye t va lak i belső k o m o l y szándék me l l e t t kü l ső g ú n y -
nya l végezne , c supán csak azér t , h o g y m a g á t vagy a 
fölvevőt a k ö r n y e z e t ü ldözése i tő l m e g m e n t s e . M á r p e d i g 
ezt m i n d e n józan t h e o l o g u s é rvényesnek i smer i el. 
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nyer a szentségek kiszolgáltatására. De a pap 
akkor, midőn ezt a szentségi hatalmat nyeri, el 
nem veszti azt a természetest, melyet másokkal 
egyformán bir. A mint tehát egy íöl nem szen-
tel t személy természetes hatalmánál fogva el-
mondhatja a kenyér fölött az átváltoztatás igéit, 
amire természetesen a kenyér marad, a mi vol t : 
ép ugy a pap is e természetes hatalmával, me-
lyet a szentelés által el nem vesztett, ugyanazt 
tehet i s a kenyér ezen esetben az ő külső szán-
déka daczára nem fog átváltozni. Mivel t ehá t a 
paptól függ, hogy adott alkalommal természet-
fölötti, vagy megmaradt természetes ha ta lmát 
használja, egyedül belső szándéka lesz a meg-
határozó, mely e ket tő között választ, — Pd. ha 
valakinek Isten hata lmat adna, hogy e szóval: 
Tibi dico, surge ! halot takat támasszon föl : az 
illető mindenesetre kimondhatná e szót a nélkül 
is, hogy vele halot ta t támasztani akarna s 
kétségtelen, hogy ily esetben e szó hatástalan 
volna. Epugy a szentségi külső jel által a pap 
a megigazulás és megszentülés csodáit művelheti 
a lelkekben; de e jeleket megteheti a nélkül is, 
hogy szándéka volna vele a halot t lelket életre 
kelteni. Hogy tehát igy vagy ugy fog-e tenni, 
az egyedül belső szándékától függ. 

Az opus operatum, mely a szent malaszttal 
okozati összefüggésben van, tulajdonképen nem 
az alakkal bármiként összekapcsolt anyag, de az 
anyag, melyet az alakkal és a kiszolgáltató sze-
mélyével a fönnebb leirt benső szándék kapcsol 
össze. 

Nagyon mély gondolat van tehát abban, a 
mit Morgott igy fejez k i : „Mit dem Dogma der 
Intention, vertheidigt demnach die Kirche sowohl 
das Wesen ihrer Sakramente, wie die Würde 
ihres Priesterthums." 2) 

(Folytatjuk.) 

XIII. Leo pápa apostoli levele 
az amerikai katkolikusok hitét kisérő 

tévelyekről. 
— Magyar szöveg, a kath. körök számára, az erdélyi 

püspök ur IV. sz. körleveléből. — 
KEDVELT FIUNKNAK, 

GIBBONS JAKABNAK, A KI A TIBERISEN TÚL LEVŐ SZŰZ-
MÁRIA CZIMEN A RÓMAI SZENTEGYHÁZ BÍBOROS PAPJA 

ÉS BALTIMOREI ÉRSEK 

XIII. L E O P Á P A 
ÜDVÖZLETÉT KÜLDI ËS ÁLDÁSÁT. 

Nekünk Kedves Fiunk! 
Jelen levelünket ama jóakaratunk bizonyságául küld-

jük, a melyet pápaságunk hosszú időfolyásán irántad, 
püspöktársaid és Amerika minden népe iráüt tanúsítani 
soha el nem mulasztottunk, akár egyházatok örvendetes 

fejlődése, akár a katholikusok ügyeinek védelmére és 
előmozdítására tett hasznos és helyes intézkedéseitek szerez-
tek erre kedves alkalmat. Gyakorta történt látnunk és 
csodálnunk népetekben is a kiváló jellemet, a mely kész 
nagyra és mindarra tör, a mi az emberiségnek java, az 
államnak dicsősége. — Most ugyan nem azt czélozza 
levelünk, hogy öregbitse a dicséretet, a melyet reátok 
már sokszor mondottunk, hanem inkább, hogy egyet-mást 
megjelöljünk, a mitől óvakodnotok, a min igazitanotok 
szükséges; mindazáltal, mivel ezt ugyanazon apostoli 
szeretettel irtuk, a melylyel titeket mindig kisértünk és 
hozzátok gyakran szólottunk, joggal várjuk, hogy ezt 
hasonlólag szeretetünk jeléül vegyétek. És ezt ann41 is 
inkább reméljük, mivel levelünk, arra irányul és avégre 
kelt, hogy elsimítsa a vitákat, a melyek nem rég nálatok 
támadtak és ha nem is mindnyájatok lelkét, de bizonyára 
sokakét zavarják a békesség nem csekély vesztére. 

Tudod kedves fiunk, hogy Isaac Thomas Hecker 
életéről írott könyvvel kivált azok, a kik azt más nyelvre 
fordították és kiadták nem kis vitát támasztottak ama 
vélekedések következtében, a melyeket abban a keresz-
tény módon való életről fölvetettek. Mi tehát, hogy leg-
főbb apostoli hivatásunk szerint hitünk sértetlen voltáról 
gondoskodjunk és a hivők biztonságát védelmezzük, az 
egész dologról bővebben akarunk nyilatkozni. 

Az említett ú j vélekedések alapja körülbelül ennyibe 
foglalható : hogy az Egyháztól elszakodottakat könnyebb 
legyen a katholikus gondolkodásra visszavezetni, e végre 
szükséges volna, ha az Egyház valamit közelednék korunk 
fejlett miveltségéhez, engedne a régi szigorúságából és 
alkalmazkodnék a népek ilj viszongaihoz és nézeteihez. És 
ezt sokan nem csupán a fegyelemre nézve kívánják, ha-
nem azon tanításokra is, a melyek hitünk letéteményéhez 
tartoznak. Erősitik, hogy az elidegenültek kedvének éde-
sitése végett némely hitágozatról, a melyek talán kevésbbé 
fontosak, jó volna hallgatni, vagy azokon úgy enyhíteni, 
hogy már ne legyen a régi értelmük, a melyet az egy-
ház eddig tartott . 

Mily helytelen tervvel találták ki mindezt, az, ked-
ves fiunk nem szorul hosszas bizonyításra ; csak utalnunk 
kell az egyház tanításának alapjára és eredetére. A vati-
káni zsinat szerint ugyanis: „A hit tanítása a melyet 
Isten kijelentett, nincsen emberi elmére bizva, hogy általa, 
mint valami bölcseleti találmány fejlődjék, hanem mint 
Istentől származott letétemény van hiv őrizetre és csal-
hatatlan magyarázatra Krisztus jegyesének átadva . . . 
Hitünk igazságainak azt az értelmét kell tartanunk mind-
örökre, a melyet az anyaszentegyház egyszer kijelentett és 
attól soha sem szabad mélyebb megértés szine és hire 
(ürügye) alatt eltántorodnunk.1) 

Hibáztatnunk kell azt az elhallgatást is, a melylyel 
a katholikus tanítás némely fejezeteit szándékosan mellő-
zik és mintegy feledésbe jut tat ják. 

Hiszen minden igazságnak, a mit csak a keresztény 
tény vallás tartalmaz, egy és ugyanaz a szerzője éi mes-
tere: Az egyszülött Fiu, ki az Atya kebelében vagyon.2) 

2) Morgott, i. m. 74. 
Const, de Fid. cath. c. IV. 

2j János 1, 18. 
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Hogy pedig igazságaink minden kort és minden népet 
illetnek, tisztán kiviláglik Krisztus Urunk szavaiból az 
apostolokhoz: „Elmenvén tanítsatok minden nemzeteket... 
tanítván őket megtartani mind, a miket parancsoltam nek-
tek ; és ime én veletek vagyok mindennap a világ vége-
zetéig. 3) 

Ezért a vatikáui zsinat igy szól : „Isteni és katholikus 
hitünkkel tartanunk kell mindazt, a mit Istennek irott 
vagy áthagyományozott igéje magában foglal, és a mit az 
Egyház, hogy azt isteni kijelentésképen higyjük, akár 
ünnepies nyilatkozatban, akár rendes és közönséges tanítás 
módja szerint elénk ad." 4) Azért Isten mentsen, hogy 
valaki bármit is elvessen, avagy akármi szándékkal mel-
lőzzön a tanításból, a melyet Isten adott : mert a ki ezt 
tenné, az nem az elszakadtakat liozná vissza az Egyházba, 
hanem ellenkezőleg elszakítana attól a katholikusokat. 
Ara jöjjenek, — semmit jobban nem kívánunk, jöjjenek 
vissza mindnyájau, valamennyien Krisztus aklától távol 
bolyonganak ; de nem más úton, mint a melyet maga 
Krisztus mutatott 

Az élet fegyelme azonban, a melyet a katholikusok 
elé szabunk, nem olyan, hogy időhöz és helyhez képest 
ne módosulhatna. 

Hiszen az Egyházat, alapítójától ihletve, az irgal-
masság és kegyesség lelke élteti ; ezért kezdettől fogva 
szívesen gyakorolta, a m ; t önmagáról mond szent Pál 
apostol: „Mindennek mindene lettem, hogy mindenkit 
üdvözítsek5) Valóban minden elmúlt időknek története 
tanúsítja, hogy ezen apostoli szék, a melynek nem csak 
a tanítói, h*nem a legfőbb kormányzói hatalom is ada-
tott az egyházban, egyazon hitigazsághoz következetesen 
egyazon értelmezés és meghatározás szerintragaszkodott 
ugyan ; de a keresztény élet fegyelmét mindig úgy szokta 
szabályozni, hogy az isteni jog föntartása mellett az ő 
nagyon különböző népeinek szokásait és viszonyait soha 
szem elől nem tévesztette. Ki vonná kétségbe, hogy ezt 
most is megteszi, ha a lelkek üdvössége ugy kívánja? 
Ámde ebben nem határozhat egyes ember nézete, a kit 
a helyesnek színezete is megtéveszt, hanem csak az egy-
ház ítélete: nyugodjanak is meg abban mindnyájan, a 
kik elődünknek VI. Piusnak megrovását elkerülni kiván* 
ják. 0 kimondotta, hogy „az egyház és a ki azt kormá-
nyozza, Isten Szentlelke ellenében sérelmes a pistojai 
zsinat LXXV11I. tétele, mivel az egyház által megállapí-
tott és javalt rendszabást felülvizsgálat alá helyezi, mintha 
az egyház követelhetne oly fegyelmet, a mely hiábavaló és 
terhesebb, mitsem a keresztény szabadságot megilletné.* 

Hanem kedves Fiunk! még sokkal veszedelmesebb 
ebben a dologban és a katholikus tanítással és fegyelem-
mel még inkább ellenkezik az a terv, a melynél fogva 
az új eszmék hívei szerint bizonyos szabadságot kellene 
az egyházba hozni, hogy a főhatóság erejének és éber-
ségének némi lazulásával a hivek valamivel többet hagyat-
kozhassanak (támaszkodhassanak) a saját belátásukra, 
tevékenységükre és erényükre. Hangoztatják, hogy hiszen 

3) Máté 21. 19 sk. 
4) Const, de Fid. cath c. III. 
5) I. Kor. 9, 22. 
6) Cone. Vatic. Ibid. c IV. 

ezt amaz újabb keletű szabadságnak példája is megkivánja, 
a mely jelenleg sziate alapvető joga a polgári állad*-
lomnak. 

Erről bőven szólottunk levelünkben, a melyet az 
államok alkotmányáról irtunk az összes püspökökhöz, 
abban kimutattuk, mi különbség van az egyház között, 
a mely isteni jogon alapszik és valamennyi más társulat 
között, a melyek az emberek szabad akaratából léteznek. 
Most tehát elegendő egy gondolatot kiemelni, a melylyel 
mint bizonyítékkal ajánlgatják a katholikusoknak ezt a 
szabadságot. Mondják, hogy a római pápa tanítószékének 
csalhatatlan tekintélyét már nem kell félteni, a mióta 
azt a vatikáni zsinaton ünnepiesen kimondották ; az már 
biztosítva van, ép azért most kinek-kinek tágasabb tért 
lehet nyitni a gondolkodásra és cselekvésre. 

Ez teljesen megforditott okoskodás ! Mert ha elménk 
az egyház csalhatatlanságából valamit következtetni képes, 
az nem egyébb, mint hogy e tanitószéktől senki ne 
tágitson, hanem húzódjék hozzá, hadd teljék meg és hadd 
igazodjék altala, hogy minden egyéni tévedéstől könnyeb-
ben ment maradjon. Továbbá, a kik igy bizonyítanak, 
feledik a gondviselő Isten bölcsességét. 

Hiszen a midőn 0 az apostoli szék tanítói tekin-
télyét ünnepies kijelentéssel igazoltatta, ezt kiváltképen 
azért tette, hogy korunk veszélyeitől a katholikusok lelkét 
hathatósabban megóvja. A féktelenség, a mit a szabad-
sággal széltében összezavarnak ; a szenvedély, hogy min-
dent mondhassanak és leránthassanak, annak a lehetsége, 
hogy bármiként gondolkodhassanak és Írjanak, oly mély 
homályba borították az elméket, hogy a tanitói hatalom 
használata, ma szükségesebb, mint valaha, hogy a lelki-
ismeret és a kötelesség útjától senki el ne tántorodjék. 
— Semmiképen sem akarunk mindent helyteleníteni, a 
mit korunknak szelleme létre hoz ; sőt ellenkezőleg szeret-
jük mindazt, a mi igazat a kutatás, a mi jót a törekvés 
földeritett, a mi az ismeretek birodalmát gyarapítja és 
a közjólét czéljait előmozdítja. Ámde mindez igazán a 
javunkat szolgálhatja, létesülhet és virágozhatik anélkül^ 
hogy az egyház tekintélyét és bölcseségét ezért kicsi-
nyelnünk kellene. (Vége köv.) 

EGYMÁEI TUDOSITáSOK. 
Páris, május 4. A katholikus vallás az 1900-iki 

világkiállításon. — 
Vegyék tudomásul, a kiket illet és a kik a párisi 

világkiállítás iránt érdeklődnek, hogy Párisban bizottság 
alakult a katholikus intézetek s általában a katholikus 
tevékenységnek az 1900-iki világkiállításban való részve-
vése tájékoztatására és előmozditására. A bizottság neve 
„Comité patronage pour la participation des Oeuvres ca-
tholiques à VExposition de 1900. " 

A gondolat, mely e bizottság megalakításának kiin-
duló pontjául szolgált, eleinte sokakat meglepett, mert uj 
volt; most már mindenkinek tetszik, és az előmunkálatok, 
a készülődések messze előre haladtak. A franczia katho-
likusok társadalmi életrevalóságáról*) tesz mindenesetre 

*) Mert politikai életrevalóságukról — több rnás népekével 
együtt — jobb hallgatni. 
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fényes tanúságot ez a sikeres mozgalom, ez a körültekintő 
katholikus akczió is. Részt kell követelni és kivivni min-
den társadalmi mozgalomban, akczióban, s bele kell vinni 
a f élei b ? a keresztény vallás el veit, a kath. egyházalkotó é3 
rendtartó szellemét. Ez a XIX. és a XX. század katholi-
kusainak Istentől kiszabott muDkaköre. „Dieu le veut." 

Megjegyzendő, hogy az említett, „Comité de.patro-
nage" nem nyerészkedő vállalkozás kath. czég alatt, ha-
nem önzetlen munkálkodás a kath. vallás jótékony hatá-
sának és befolyásának emelése és terjesztése érdekében. 
Erre súlyt kérek fektetni. Mert ez az 1900-iki világkiállítás 
sok mindenféle haszonleső vállalkozásra nyújt alkalmat 
és az ez irányban működő spekuláczió elárasztja úgyszólván 
.az egész világot hangzatos felhívásaival és ajánlkozásával. 
Alakult például egy furcsanevű társaság, mely vallási 
czéloknak látszik szolgálni, holott az egéiz nem egyéb, 
mint pénzkereső és nyerni akaró vállalkozás, „une affaire 
lucrative", mondja a franczia, nem „une oeuvre catholique." 
Neve enuek a társaságnak „Société anonyme de l'Exposi-
tion religieuse internationale de 1900"\ a mi magyarul 
annyit tesz mint „Az 1900-iki nemzetközi vallási kiállítás 
névtelen társulata." Mit fog ez a társulat kiállítani, neve 
sejteti velünk. Nemzetközileg, azaz világkavarodásban 
minden „vallási" dolgot, budhismust, sámánizmust, hotten-
tótaságot, muzulmánságot, s a kereszt mellett ott le3z 
minden, a mi nem hozzája való, a mi tulajdonképpen 
blasphemia az Istennel szemben. Szóval vallásinak ne-
vezett financziális ipar- és kereskedelmi kiállítás lesz 
az egész, a mit ez a névtelen társulat tervel, — a 
hivatalos világkiállítással kapcsolatosan, de azon kivül, 
annak magánjellegű járuléka gyanánt. Az ily vállalkozás 
magában véve, igaz hogy figyelemre méltó és érdekes, de 
katholikus akcziónak nem mondható. 

A nevezett két irányú tevékenységet tehát nem 
S'.abad egymással összetéveszteni, é3 már most felbivjuk 
figyelmét erre a különbségre mindazoknak, kik az 
1900-iki párisi világkiállítás iránt érdeklődnek s esetleg 
azt megnézni száudékoznak. F. L. 

Róma, máj. 1. Ötvenkét vértanú boldoggá avatása. — 
A ritusok szent kongregácziója április hó 18-án 

külön ülést tartott 52 vértanú beatificatiójának ügyében, 
a kik hősi vallomást tettek hitökről haláluk által. Meg-
haltak pedig valamennyien, mint foglyok, 1798. és 1857. 
között, Cochinchinában, Tonkinban és Cninában. Az ügy 
„Venerabilium martyrum Societatis Missionum externa-
rum causa" név alatt van folyamatban. 

A ritusok kongregácziójának 1890. jun. 11-én kelt 
határozata már helybenhagyta az apostoli processus meg-
indítását. Ennek alapjául a t. évi április hó 18-án tartott 
ülésbsn vizsgálat és véleményezés alá került maga a vér-
tanúság ténye, annak oka valamint a természetfeletti jelek 
yagy csodák is, melyekkel Istennek tetszett tanúságot 
tenni hősisége mellett azoknak, kik róla az emberek előtt 
tanúságot tettek. 

Az ügy szorgalmazcsága két nagy in folio kötetet 
nyomatott és osztatott ki, melyeknek elsejében 1068 lapon 
kivonata foglaltatik a felesküdt tanúk vallomásainak, má-

sikában az 52 vértanú életéről, dicsőséges haláláról csoda-
tevéseiről szóló okmányok vannak összefoglalva. Kitűnik 
e vaskos munkából, hogy Jézus Krisztus hitének e hősi 
harczosai előtt a párisi külföldi missziók társulatának 10 
áldozópapja ragyogott példájokkal, névszerint Cogelin 
János Izidor Cochinchina helyettes általános püspöki 
helynöke, Jaccard Ferencz, Marchand József, Dumoidin-
Borié Péter, Cornay János Károly, Delamotte Egyed, 
Schciffer Ágoston, Bonnard János Lajos, Taurin-Dufresse 
János Gábor, Chapdelaine Ágost, és velők tizennyolcz 
benszülött misszionárius. A 28 pap példáját 12 kátéok-
tató követte. A hivek köréből 12 van kiemelve, a kik 
kortársaik közöl különben is hitök lángbuzgalma, jóté-
konyságuk és a misszió ügynek tett nagy szolgálataik 
állal már életökben kitűntek s Jézus Krisztus mellett az 
üldözés idején fogság és kegyetlen halál szenvedése által 
tettek tanúbizonyságot. Van köztük egy 18 éves ifjú, 
Thien Tamás a neve, - kit angyali élet érlelt meg a 
Mennyország számára, két orvos, Quih-Nam Antal és Hoa 
Simon, kik az irgalmasságot buzgón gyakorolták, egy 
mandarin, Doi Buong Pál, ki rangjának fényét feláldozta 
a keresztény vallásért, egy egyszerű matróz Gam Máté, 
ki szerény állását erényeivel tette fényessé, három gazdag 
ember Dich Antal, Mi Mihály, Tho Márton, kik földi 
javaikat Isten dicsőségére s embertársaik javára fordí-
tották. 

Van a vértanúk közt egy nő is, Tsao-Kouy Teréz 
a neve, a ki, mint a többiek, az erények példás gyakor-
lása által készült a mennyei koronára s a ki halála 
alkalmával, a többiekkel együtt, csodás lelkierőt tanúsí-
tott az embertelen kínzások alatt. A bakó a szó teljes 
értelmében kifáradt a gyenge nő ostorozásában. Összesen 
600 ütést mért rá. Azután börtönbe dobták, a honnan 
fojtogatásra hurczolták elé. Háromnapig fuldoklott. 

Delamotte Egyed, miután már kegyetlen ostorozás 
és izzó és hideg vasnak váltakozó alkalmazása s az e 
kínzás által okozott fájdalmak erőit kimerítették, utoljára 
elhaló hangon, még azért könyörgött, hogy hagyják rajta 
haláláig a lánczokat, mert azokat ő Krisztusért nagyon 
szereti. Gam Máté a legnagyobb kínok közt bakóit szelíd 
mosolylyal kérte, hogy csak folytassák a kínzást. Bonnard 
Lajos, mikor kegyetlenül ostorozták, szakadatlanul Jézus 
Krisztus hitének és törvényeinek magasztosságát hir-
dette. 

1857-ben kelt decretum nevezte ki a b :zottságot 
az 52 cochinchinai, tonkini és chinai vértanú csodatéte-
leinek megvizsgálására. Ez a bizottság befejezte munkál-
kodását és az akták, most már a ritusok szent kongre-
gácziója előtt fekszenek, a mely az emiitett ápril 18 iki 
ülésben kedvező véleményt mondott a tényállás felett, me-
lyet nemsokára a szent atya szentesítése fog követni. 

Ki nem látja az isteni Gondviselés befolyását mű-
ködni ebben az ügyben, — mo3t midőn a viszonyok meg-
érettek arra, hogy a keresztény czivilizáczió népei a 
végső keleten egymusután tért foglaljanak és gyökereket 
ereszszenek magukból a keresztény vallás hőseinek vére 
által öntözött és elűkészitett talajban ! 
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KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
Püspöki konferenczia. 

Szombaton és kedden folyt le. Szombaton reggel 
10 órakor a bibornok herczegprimás budavári palotájában 
jelen voltak: Yaszary Kolos bibornok herczegprimás eszter-
gomi érsek, Császka György kalocsai érsek, Bende Imre 
nyitrai püspök, Bubics Zsigmond kassai püspök, Dessewffy 
Sándor csanádi püspök, Hornig Károly báró veszprémi püs-
pök, Ivánkovics János rozsnyói püspök, Mailáth Gusztáv 
gróf erdélyi püspök, Meszlényi Gyula szathmári püspök, 
Rimely Károly beszterczebányai püspök, Steiner Fülöp 
székesfejérvári püspök, Fehér Ipoly pannonhalmi főapát, 
Mihályi Viktor fogarasi érsek, Firczák Gyula munkácsi 
püspök, Szabó János szamosujvári püspök, Vályi János 
eperjesi püspök. Távolmaradásukat kimentették: Samassa 
József egri érsek, Schlauch Lőrincz nagyváradi bibornok 
püspök, Hetyey Sámuel pécsi püspök, Hidasy Kornél 
szombathelyi püspök, Szmrecsányi Pál szepesi püspök, 
Schuszter Konstantin váczi püspök, Zalka János győri püs-
pök, Pável Mihály nagyváradi görög kath. püspök, Radu 
Demeter lugosi püspök, Drohobeczky Gyula körösi püs-
pök urak. 

A szombati egész ülés a kúriai bíráskodásról szóló 
törvényjavaslat szószék-paragrafusaival foglalkozott. Hosszú 
és beható eszmecsere fejlődött ki. Elvileg teljes egyetértés 
uralkodott. A modus procedendire nézve kétféle irányban 
történtek nyilatkozatok: lehet-e még simuló és alkalmaz-
kodó eljárással tűrhető állapotokat várni, vagy nem érke-
zett-e el már az ideje a kemény állásfoglalásnak. Határo-
zatot, szombaton a főpásztorok nem hoztak, miután Yaszary 
K. bibornok herczegprimás kijelentette, hogy hétfőn délelőtt 
kihallgatásra megy a királyhoz informáczió adása és vevése 
czéljából. 

Kedden beteljesült, a mit Magyarország katholikusai 
oly epedve vártak. Teljessé lett a püspöki konferenczia. 
Az egyházat fenyegető uj küzdelem közeledése összehozott 
mindenkit, a kit csak betegség, vagy valamely megmásít-
hatatlan körülmény nem akadályozott a megjelenésben. 
Megjelentek a keddi ülésen a szombatiakon kivül Schlauch 
L. dr bibornok, nagyváradi püspök, Samassa József dr 
egri érsek, Szmrecsányi Pál dr szepesi püspök, Hetyey 
Sámuel pécsi püspök, Radu Demeter dr lugosi püspök urak. 

A keddi ülés megnyitója Yaszary K. bibornok her-
czegprimás ajkain a helyzet ünnepélyességének megfelelő 
vala. Öröm és köszönet meleg szavaival üdvözölte a gond-
viseléses konferencziát, konstatálva a tényt, hogy az egyház 
veszélyeztetett érdekei annak összes főpásztorait a hajó 
kormányrudja mellett együtt találják. Majd Samassa érsek, 
utána pedig Schlauch bibornok szólaltak fel. Újra kitűnt, 
hogy elvi tekintetben Magyarország püspöki kara „cor unum 
et anima una." Több főpásztor hozzászólása után abban álla-
podott meg a konferenczia, hogy általánosságban csak azon 
remény fejében lehet megszavazni a nevezett javaslatot, ha 
a részletes tárgyaláskor a püspöki kar által előterjesztendő 
javításokat a főrendiház elfogadja s az egyházat fenyegető 
sérelmeket ez által elhárítja. Ebben az irányban fejt ki a 
püspöki kar a fó'rendiházban akcziót. 

A főrendiház mai ülése tehát nagy nap leszen 
Magyarország történetében. Most fog tulajdonképpen eldőlni : 
lesz-e tűrhető' állapotja a kath. egyháznak ebben az ország-
ban, vagy végletekig fog fejlődni a hatalmi küzdelem 
Krisztus egyháza és a szabadelvűs ég fényes leple mögött 
rejlő elemek között. A mai vita sorában mindenek előtt 
Yaszary Kolos bibornok nyilatkozata, azután a többiek élén 
esetleg Samassa érsek és Schlauch bibornok felszólalásai 
várhatók. 

A Keresztény Szövetkezetek Országos Központjának 
működése. 

A Keresztény Szövetkezetek Országos Központja (a 
budapesti Kath. Kör helyiségében) immár tul lévén az 
első lépések nehézségein, minden irányban megkezdheti 
működését. E működés a következőkre terjed k i : 

1. Uj szövetkezetek megalakítása. 
E végből : 
a) A hol szövetkezetet akarnak alakítani, küld a 

központ alapszabály-tervezetet, utmutató füzetkét ; ingyen. 
b) Belépési nyilatkozatok darabonként 2 kr. 
c) Szakértőt küld ki az illető helyre, a ki az ala-

kuló gyűlést vezeti, az alapszabályokat, kérvényeket stb. 
elkészíti. És pedig, ha az alakuló gyűlésen a központhoz 
való csatlakozást kimondják, a szakértő kiküldetése ingyen 
történik. 

Szükséges azonban, hogy a szakértő kiküldetése 
iránt való kérelem idejekorán bejelentessék a központnál, 
hogy a központi igazgatóság idejekorán tudjon intéz-
kedni. 

2. Az újonnan alakult szövetkezetek berendezése. 
a) Ha az alakulás és czégjegyzés megtörtént s a 

központhoz való csatlakozás kimondatott, a központ köz-
vetíti a szövetkezeti bolt berendezéséhez szükséges árukat. 

b) Ellátja •— mérsékelt áron — a szövetkezetet a 
szükséges üzleti könyvekkel és nyomtatványokkal. 

c) Kívánatra a szövetkezeti bolt megnyitása előtt 
leküldi szakemberét — szintén ingyen — aki a boltot 
berendezi s a könyvvezetésre vonatkozólag utmutatást ád. 

3. A csatlakozott szövetkezetek támogatása. 
a) Közvetíti a szövetkezetek részére az árukat. Ide 

vonatkozólag a központ legközelebb már szétküldi ár-
jegyzékeit, de adclig is minden megrendelést teljesít. A 
megrendelések egyenesen a központhoz intézendők. 

b) Hasonlóképen ellátja a szövetkezeteket üzlet1 

könyvekkel, nyomtatványokkal. 
c) Kívánatra szakembert küld ki a szövetkezet szám-

adásainak, mérlegének elkészítésére. Itt is kívánatos, hogy 
a csatlakozott szövetkezetek ebbeli kérelmüket legalább 
15 nappal előbb bejelentsék, hogy kiküldöttek útiránya 
idejekorán beosztható legyen. A csatlakozott szövetkeze-
tek a kiküldetésért semmi dijat sem fizetnek. 

d) Mindennemű ügyben tanácscsal, útbaigazítással 
szolgál a központ. 

— Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság az 1899. 
évi május hó 10-ikén, szerdán, délután 5 órakor a közép-
ponti papnevelő-intézet aulájában (IV., Papnevelde-utcza 
7., I. emelet) rendes havi felolvasó gyűlését tartja, melyre 
a társaság alapitó, pártoló és rendes tagjait, valamint az 
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érdeklődő közönséget tisztelettel meghívja Budapesten, 
1899. május hó 2. az elnökség. Tárgysorosat : 1. Folyó 
ügyek. 2. Dr Kereszty Viktor rendes tag felolvasása: 
Aquinói sz. Tamás bölcselkedése a csodáról. 

A K A T H O L I K U S ATJTOÜNTOMIA. 

A 27-8S bizottság tárgyalása. 
Szombaton délután fél négy órakor a főrendiház 

bizottsági ter ír ében Szapáry Gyula gróf elnöklésével a 
tárgyalás folytatódott. Jelen voltak egyházi részről: 
Samassa József egri érsek, Hornig Károly báró veszprém-
megyei püspök, Ivánkovics János rozsnyói püspök, dr Vajda 
Ödön zirczi apát, dr Bita Dezső egyetemi tanár, dr Városy 
kanonok, dr Rajner Lajos kanonok; világi részről: gróf 
Zichy Nándor, Timon Ákos egyetemi tanár, Ugrón 
Gábor, Sághy Gyula dr egyetemi tacár, Günther Antal dr, 
Pásztély Jenő dr, Hortoványi József dr, Győrffy Gyula dr, 
Rakovszky István, Hoványi Gyula dr előadó. 

A 9-es bizottság javaslatának 10. szakaszát, mely igy 
hangzott : 

„Ezen autonomiai szervezet mellett épségben tar-
tatnak a püspökök részére a katholikus elemi-, közép-, 
fő- és szakiskolákban, valamint a tanitó-, tanítónő- és 
kisdedóvónő- (óvó) képzőkben a vallásoktatás és a 
katholikus tanintézetek minden fokozatában az oktatás 
és nevelés intézése ugy a vallás, mint a hitélet szem-
pontjából. 

A 27-es bizottság a következő szövegben állapí-
totta meg : 

„Ezen önkormányzati szervezet mellett épségben 
tartatnak a püspökök részére a katholikus elemi-, közép-, 
fő- és szakiskolákban, valamint a tanitó-, tanitónő- és 
kisdedóvónő- (óvó-) képzőkben a vallásoktatás és a 
katholikus tanintézetek minden fokozatában és a katho-
likus tápintézetekbeu az oktatás és nevelés intézése ugy 
a vallás, mint a hitélet szempontjából." 

A 9-es bizottság javaslatának 11., 12. és 13. szakaszait 
szövegezés végett a 27-es bizottság az elnöknek és elő-
adónak adta ki. 

A 9-es bizottság javaslatának 14. szakaszát, mely igy 
hangzott : 

„Jelen szervezetben minden testületben és bizottság-
ban, hol eziránt más intézkedés nincs, a jelenlevő tagok 
érvényesen határoznak és minden választás viszonylagosan 
szótöbbséggel történik." 

A 27« es bizottság a következő szövegben állapí-
totta meg : 

„Jelen szervezetben minden testületben és bizottság-
ban a jelenlevő tagok érvényesen határoznak, szavazat-
egyenlőség esetén az elnök dönt és minden választás 
viszonylagos szótöbbséggel történik, ha eziránt más 
intézkedés nincs." 

A 9-es bizottság javaslatának 15. szakaszát, mely 
igy hangzott: 

„Ott, hol a jelen szervezet plébánosról szól, az ala ' t 
értendő a plebános-helyettes, a lelkész és lelkész-helyettes 
is, néptanító elnevezés alatt pedig értendő a segédtanító, 
a kántortanító és a tanitónő is." 

A 27 es bizottság a következő szövegben állapította 
meg: 

„Ott, hol a jelen szervezet plébánosról szó), az alatt 
értendő a plebános-helyettes, a lelkész és a lelkész-he-
lyettes is; néptanító elnevezés alatt pedig értendő a 
segédtanító, kántortanító is." 

A 9-es bizottság javaslata 16. szakaszának tárgya-
lását a 27-es bizottság függőben tartja. 

A 27-es bizottság ezután áttért az önkormányzat 
szervezetének tárgyalására. 

A 9-es bizo'tság javaslatának 17. szakaszát, mely igy 
hangzott : 

„Minden római katholikus plébánia rendszerÍLt 
(127. §.) külön egyházközséget képez. A fiókegyházak 
akár külön, akár az anyaegyházzal alkothatnak egyház-
községet." 

A 27-es bizottság a következő szövegben állapí-
totta meg : 

„Minden római katholikus plébánia rendszerint 
(. . . §.) külön egyházközséget képez. A fiókegyházak . . . 
szakaszban foglalt eljárás mellett akár külön, akár az 
anyaegyházzal együtt alkothassanak egyházközséget." 

A 9-es bizottság javaslatának 18. szakaszát, mely 
igy hangzott: 

„Az egyházközséget képviseli: a) az egyházközségi 
gyűlés, b) az egyházközségi tanács." — a 27-es bi-
zottság változatlanul elfogadta. 

Szapáry Gyula gróf elnök az ülést félhét órakor be-
zárta és a tárgyalás folytatását e hó 8-án, délután félnégy 
órakor a főrendiház bizottsági termében tartandó ülésre 
tűzte ki. 

* 

A 27-es bizottság hétfői ülésében tárgyalta a 9 ( 8 
bizottság javaslatának 11., 12. és 13-dik szakaszait, — 
melyek a május hó 6-dikán tartott értekezleten szövegezés 
végett az elnöknek és előadónak adattak ki. 

A 9-es bizottság javaslatának 11. szakaszát, mely igy 
hangzott : 

„Azon esetre, ha az autonomiai testületek és közegek 
hatáskörükben hozott szabályrendeleteiket, határozataikat 
vagy ítéleteiket önhatóságilag nem foganatosíthatnák, 
azok végrehajtása végett, amennyiben az állami tör-
vények arra jogalapot nyújtanak, jogosítva vannak az 
állami közigazgatás hatóságainak segédkezését és el-
járását igénybe venni." 

A 27-es bizottság a következő szövegben állapí-
totta meg : 

„Azon esetre, ha az önkormányzati testületek és 
közegek hatáskörükben hozott szabályrendeleteiket, ha-
tározataikat vagy ítéleteiket saját hatáskörükben nem 
foganatosíthatnák, azok végrehajtása végett jogo-
sítva vannak a közhatóságok segédkezését igénybe 
venni." 

A 9-es bizottság javaslatának 12. szakaszát, mely 
így hangzott: 

„Az állami közigazgatás segédkezése, amennyiben az 
állami törvények arra jogalapot nyújtanak, igénybe-
vehető különösen az autonomia testületei vagy közegei 
által,kivetett egyházi és iskolai adóknak és szolgálmá-
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nyoknak behajtása végett" — a következő szövegben 
állapította meg : 

„A közhatóságok segédkezése különösen igénybe 
vehető: 1. az illetékes önkormányzati testületek, közegek 
által jogerősen kivetett, vagy az Egyházlátogatás (Ca-
nonica visitatio) által megállapított egyházi, iskolai és 
mindennemű adóknak, szolgálmányoknak a lelkész, ön-
kormányzati tisztviselő és alkalmazott járandóságainak 
és a kegyúri szolgáltatásoknak behajtása czéljából. 2. 
Az illetékes önkormányzati testületek és közegek által 
saját hatáskörükben hozott és jogerős határozatok végre-
hajtása czéljából, melyek által önkormányzati világi 
tisztviselő vagy alkalmazott elmozdítása, felfüggesztése 
vagy állásba helyezése, visszahelyezése, az eljárási költ-

- ségekben való marasztalás mondatott ki és az önkor-
mányzati testület, világi tisztviselő vagy alkalmazott ellen-
szegül." 3. Ha az önkormányzatnak birói tevékenységgel 
félruházott illetékes testülete, vagy közege által tárgya-
lásra beidézett, de meg nem jelent és megjelenni vona-
kodó tanú hallgatandó ki, vagy a megjelent tanú a 
vallomástételt megtagadja, vagy pedig vallomása erősí-
tendő meg." 

A 9 es bizottság javaslatának 13. szakaszát, mely 
igy hangzott : 

„A hatósági közegek a végrehajtásban való segéd-
kezést, a mennyiben az állami törvények arra jogalapot 
nyújtanak, meg nem tagadhatják és kötelesek a végre-
hajtást saját közegeik által foganatosítani." 

A 27-es bizottság a következő szövegben állapí-
totta meg: 

„ á közhatóságok segédkezése az egyházközségek 
részéről az egyházközségi adók, valamint a lelkész és 
egyházközségi világi alkalmazottak járandóságaira nézve, 
az egyháztanács utján az elsőfokú közigazgatási hatóság-
nál kérhető ; ennek sikertelensége esetében az egyház-
megyei tanács utján a törvényhatóság első tisztviselőjénél. 

Az egyházmegyei tanács részéről kérendő ki a köz-
hatóságok segédkezése, ha országos adó, kegyúri szol-
gáltatás behajtása, önkormányzati világi tisztviselő, vagy 
alkalmazott elmozdítása, felfüggesztése, állásba be-
helyezése, vagy visszahelyezése, tanú elővezettetése és 
tanúvallomás megerősítése (eskü, ünnepélyesfogadás) 
szükséges." 

A közhatóságok a végrehajtásban való segédkezést 
meg nem tagadhatják s kötelesek a végrehajtást saját 
közegeik által foganatosítani. 

Az értekezlet ezután folytatta a 9-es bizottság javas-
latának az önkormányzat szerkezetére vonatkozó szakaszai-
nak tárgyalását. 

A 9-es bizottság javaslatának 19. szakaszát, mely 
igy hangzott : 

,Az egyházközségi gyűlés elnöke a plébános" a 
27-es bizottság változatlanul elfogadta. 

A 9-es bizottság javaslatának 20. szakasza, vala-
mint az egyházközségi tagságra vonatkozó u j szakasz 
szövegezésével az elnök és előadó bizattak meg. 

Szapáry Gyula gróf elnök az ülést 7 órakoz bere-
kesztette. 

* 

A 9 es bizottság javaslatának 17. és 18. szakasza 
közé a 27-es bizottság, keddi ülésében a következő új 
szakaszt iktatta : 

„17. a) §. Minden római katholikus azon egyház-
községnek tagja, mely egyházközség (plébánia, anya-
egyház, leányegyház) területén hat héten túl állandó 
lakással bir. 

H a valaki több egyházközség (plébánia, anyaegyház, 
leányegyház) területén bir ilyennel és a 20. szakasz-
ban felsorolt ok, vagy okok nem zárják őt ki az egy-
házgyülési tagok sorából, tetszés szerint választhat, 
hogy melyik egyházközségi gyűlésen kívánja tagsági 
jogát gyakorolni. 

A 9-es bizottság javaslatának 20. szakasza igy 
hangzott : 

„Az egyházközségi gyűlés tagja minden 24 éves és 
azontúl levő római katholikus férfiú, ki az egyházközség 
területén legalább 3 év óta állandóan lakik. 

Az áldozó pap- és néptanítóra nézve sem a 24 éves 
kor, sem a 3 éves lakás nem kívántatik. 

Nem lehet tagja azonban az : 
ki gyámság vagy gondnokság alatt áll ; 
ki egyházi bíróság által kiszabott egyházi fenyíték 

hatálya alatt áll ; 

ki, ha házas, házasságát egyházilag nem kötötte ; 
ki bűnvádi fenyíték alatt á l l ; 
ki az egyház által kárhoztatott valamely társulat 

tagja." 
Ezt a szakaszt, melyet újbóli szövegezés végett elnök 

és előadónak adtak ki, a 27-es bizottság a következő 
szövegben állapította meg: 

„Az egyházközségi gyűlés tagja minden 24 éves kort 
betöltött római katholikus férfiú, ki az egyházközség 
területén legalább 3 év óta állandóan lakik. 

Az egyházközségi gyűlés tagja — még ha az egy-
házKözség területén nem is lakik — a kegyúr, ha 
római katholikus és azon római katholikus férfiú, ki az 
egyházközségi terhek viselésében az egyházközség terü-
letén fekvő ingatlana után állandóan részt vesz. 

Az aldozópap- és néptanítóra nézve sem a 24 éves 
kor, sem a három éves lakás nem kívántatik. 

Nem lehet azonban tagja az : 
aki gyámság vagy gondnokság alatt ál l ; 
aki a hadsereg, haditengerészet, m. kir. honvédség, 

csendőrség állományában tettleg szolgál ; 

aki egyházi bíróság által kiszabott fenyíték hatálya 
alatt áll ; 

aki a házasságát egyházilag meg nem. kötötte ; 
aki bűutett, nyereségvágyból való vétség, a vallás 

és közszemérem elleni bűnös cselekmény miatt jogérvé-
nyesen kiszabott szabadságvesztés-büntetés végrehajtása 
alatt áll, vagy feltételes szabadságon van ; 

aki az egyház által kárhoztatott valamely társulat 
tagja" . 

A 9-es bizottság javaslatának 21. szakaszát, mely 
igy hangzik : 
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„Az egyházközség azon tagja, ki a rárótt szolgál-
mányok teljesítését megtagadja, vagy a kitűzött végső 
időpontban is elmulasztja, mindaddig választói jogát 
nem gyakorolhatja, sem az egyházközségi vagy az egy-
házmegyei tanács tagjának, képviselőválasztónak, orszá-
gos kath. gyűlési világi képviselőnek meg nem választ-

^ ható, sem pedig elfoglalt tisztében nem működtetik, 
mig elmaradt szolgálmányát nem teljesítette." 

A 27-es bizottság a következő szövegben állapí-
totta meg : 

„Az egyházközség azon tagja, ki a reá jogérvénye-
sen kivetett szolgálmányokat az arra kitűzött végső ha-
táridőre le nem rójja, nem lehet választó, nem választ-
ható, elfoglalt tisztében nem működhetik, mig elmaradt 
szolgálmányát nem teljesiti." 

A 9 es bizottság javaslatának 22. azakasza igy 
hangzott: 

„Az egyházközségi gyűlés világi másodelnökét és 
jegyzőjét az egyházközségi gyűlés saját kebeléből 3 

• évre választja" — a 27-es bizottság változatlanul el-
fogadta. 

A 9-es bizottság javaslatának 23. szakasza igy 
hangzott : 

„Az egyházközségi gyűlések az egyházmegyei világi 
képviselő-választókat hat-hat évre a következő szám-
arányban választják : t 

a) minden egyházközségi gyűlés, melynek 400 pagja 
van, vagy azon alul, választ 2 képviselő-választót, * 

b) minden egyházközségi gyűlés, melynek tagja 400-on 
felül, de 1000-en alul van, választ 4 képviselő-választót; 

c) minden egyházközségi gyűlés, melynek 1000 tagja 
van, választ 6 képviselő-választót; ha ezeren felül van, 
akkor minden további ötszáz tag után egy képviselő-
választóval többet. 

Ezt a szakaszt a 27-es bizottság beható vita 
után — a kisebbség a közvetlen választás elve mellett 
foglalván állást — szótöbbséggel változatlanul elfogadta. 

Szapáry Gyula gróf elnök az ülést fél hétkor bere-
kesztette. 

A 9-es bizottsági javaslat szakaszainak tárgyalását a 
május hó 15-én délután fél négy órakor a főrendiház 
bizottsági termében tartandó ülésen fogják folytatni. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
= „A nagyszombatvidéki róm. kath. népnevelök 

egyesülete" tagjai részére az 1899. évre kitűzött 
tételek : 

1. Kötelező dolgozat:- Az éneklő madarak haszna a 
gyümölcstermelésre, s mily módon kell hátúi a gyerme-
kekre, hogy ezek a madarak pusztításától tartózkodjanak ? 
Jutalma a Simor-alapból 10 o. é. frt. 

2. Szabad dolgozat : A természettani oktatás haszna 

a népiskolában, s mily arányban oszlatja el a physikai 
oktatás a népbabonát? I. pályadíj: 2 cs. és kir. arany, 
Il-ik : 1 arany az egyesületi pénztárból. 

3. Ft Szilányi Ferencz pápai főpap és nagyszom-
bati érseki helynök ur ő méltósága által kitűzött s az ő 
bőkezűségéből 4 cs. és kir. aranynyal jutalmazandó tétel : 
A jelenleg használatos népiskolai tankönyvek, kivált az 
olvasókönyvek mennyiben képesek a gyermekek szivében 
felébreszteni és ápolni az Isten, egyház és haza iránti 
szeretetet ? 

4. Ft. Jedlicslca Pál egyesületi elnök úrtól kitűzve: 
Vájjon az embert csak serdüli ebb korában kell-e kezdeni 
vallásra oktatni ? Lehet-e az embert vallás nélkül is sike-
resen nevelni? I-ső pályadij ugyanazon egyes, elnök ur 
által fölajánlva: 2 cs. és kir. arany, Il-ik dij : ugyancsak 
az ő nagyobb munkáinak egy kötött példánya. 

Az 1. sz. a. dolgozatok jelige nélkül, a többiek 
pedig jeligével ellátva f. é. augusztus hó 15-éig ft. 
Jedlicslca Pál esperes-plebános s egyesületi elnök urnák 
Felső-Diósra (Pozsonym.) küldendők. 

Nagyszombatban, 1899. évi ápril hó 6-án tartott 
üléséből. A központi bizottság. 

VEGYESEK. 
4 - „Hogyan terem a lángész?" Evvel a kérdéssel 

foglalkozik egy különben komoly és derék, nagy szolgá-
latokat tevő napilap, természetesen — a vonal alatt, a 
hol nem kell mindent komolyan venni. Elismerésreméltó 
állásfoglalással utasítja vissza czikkiró az „elméletgyárosu 

Taine és Lombroso magyarázatait, kik az „égalj" a „csil-
lagzatok" s egy-egy vidék „anyagi jólétének befolyásából" 
magyarázza a — lángész eredetét. Egy megbocsáthatatlan 
nagy hibát követett el czikkiró. Azt, hogy Jézus Krisz-
tust, mint lángeszű embert, mint „egy názárethi ács gyer-
mekét", egy nemzési és születési rangba állította a „gyapju-
kereskedő" apától született Shakespeare, a „kiskőrösi 
mészárostól" nevezett Petőfi és egy Air-parti parasztház-
ban napvilágot látott Burns mellé. A ki Jézus istenségét 
hiszi és érti, annak fölösleges a további magyarázat. A 
ki azt nem hiszi és nem érti az természetesen nem tudja, 
hogy okoskodása és beszédje Jézusról oly messze esik a 
fenséges való igazságtól, mint a föld az égtől. Embereink, 
a jobbak is, csaknem teljesen elfelejtették a keresztény 
gondolkodást. Gondtalan elegancziával szórják szerteszét a 
vallási tudatlanság szappanbuborékait. 

— Festlim saeculare. A jelen század alkonyán és 
a jövő század hajnalán rendezendő hódolati ünnepségele 
előkeszitésére kiküldött országos bizottság folyó évi május 
18-án d. u. 3 órakor Budapesten, a központi papnevelő-
intézet dísztermében Boltizár József püspök, ált. érseki 
helynök ur elnöklésével, ülést tart. 

Kiadótulajdonos <5s felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 18í9. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8 sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
ÔTVENNYOLOZA 

Budapesten, május 13. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T 
DIK ÉVFOLYAM. 

I. Félév. 1899. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok. A szándék a szentségeknél. — XIII. Leo pápa apostoli levele az amerikai katholikusok 
hitét kisérő tévelyekről. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Magyarországban a kath. egyházat újra kell építeni. — N a g y v á r a d : . 

A katholikus iskolák népessége Nagyváradon. — S z o m b a t h e l y : A papi nyugdijegyesület közgyűlése. — Vegyesek. 

A szándék a szentségeknél. 
(Folytatás.) 

33. Az ellenfél tárgyi bizonyítékai visszavezet-
hetők vagy a szentségek lényegéről, vagy az 
egyházi szolgálat természetéről táplál t ferde fel-
fogásokra s ezek részben meg vannak már 
czáfolva az eddig fej tegetet t elvekben, részben 
egyáltalán nem érdemelnek bővebb czáfolatot. 

A tekintélyi érvek terén — mint lát tuk — 
minden ellenök szól. Minden követ megmozgat-
nak ugyan, hogy a tr identi zsinatot a maguk 
szája-ize szerint magyarázzák, de erőlködésök ne-
vetséges. Kivált erre el lehet mondani Franzelin 
biborossal: „Certe opinionis adversae patronis 
nec ingeuium, nec eruditio, nec facundia deerat, 
sed deerat causae Veritas.a 

Szeretnek továbbá előhozakodni a „praeclara 
caterva auctorum"-mal, azonban eléggé kimu-
ta t tuk , hogy ez egyszerű szemfényvesztés. 

De hatalmas védőbástyát talál tak sz. Tamás-
ban. Tagadhatatlan, hogy szent Tamásban van 
két hely, mely kiszakitva a többiek közül, ki-
véve sz. Tamásnak egyébként világosan kidom-
borodó tanából, első tekinte t re teljesen az ő 
gondolatukat adja. E két hely: IV. d. 6, q. 1, a. 
2, 1. 2. és III. q. 64, a. 8. 2. Ezen helyeknek 
ma már úgyszólván irodalmuk van. Vasquez és 
Dicastillo e pontokban elhagyják sz. Tamást, 
mer t tévedést látnak benne. Durandus, Cajetan és 

Lugo pedig három különféle magyarázatá t adják 
e helyeknek, amely magyarázatok által össz-
hangba hozzák e helyeket sz. Tamásnak egyéb 
helyeivel, a hol ő maga világosan benső szán-
dékot követel. Nem bocsátkozunk e helyek 
fölött bővebb fejtegetésekbe, mert tárgyunktól 
nagyon elvonna: csak azt emeljük ki, hogy nem 
valószinű, hogy sz. Tamás e helyeken a Catha-
rinus-féle külső szándék véleménye fele hajolna, 
mert akkor egyenes összeütközésbe ju tna nem-
csak egyébként fe j tegetet t elveivel, de még 
ugyanazon questióval is. Továbbá mindig érthe-
tetlen maradna, miért nem fejlődött ki ezen he-
lyek s sz. Tamás nagy tekintélye daczára sem a 
külső szándék elmélete, csak a XV., illetve XVI. 
században.*) 

Végső bizonyitékok ellenfeleinknek abban 
áll, hogy a belső szándék föltétlen szükséges-
ségét ugy álli t ják oda, mintha ezáltal nagyon is 
sikamlós lej tőre lépnénk, melyen végzetes lehet 
az egyház sorsa. A belső szándék u. i. l á tha t a t l an ; 
megtörténhet ik tehát, hogy egy atheus püspök 
pusztán belsőleg megtagadja, hogy igazán papokat 
akar szentelni s igy esetleg egy egész papi gene-
ráczió érvénytelenül volna szentelve az egyház-
megyében. Ebből az következnék, hogy o t t a 
keresztség kivételével minden szentség kiszolgál-
ta tasa az emii te t t papság részéről érvénytelen., 

x) L. e he ly rő l M o r g o t t i. m ű v é t 1 6 9 — 1 7 7 . 
38 
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A mi pedig egy egyházmegyében most tör tén-
hetik meg, az a másikban is megeshetik, ha nem 
is most, de más időben. Ilyen módon tehát 
lassankint tömérdek érvénytelenül szentelt pap 
s végtelen számú érvénytelenül szolgáltatott 
szentség áraszthatja el a világot •— sőt mint 
Salmeron mondja, ez létében megrengetné az 
egyházat: „per hanc ergo doctrinam redderetur 
nobis Ecclesia invisibilis, imaginaria et mathe-
mactica."2) 

Ezeket a rémlátásokat a Catharinusok ele-
vene i szokták kiszinezni s végső, legcsattanósabb 
bizonyiték gyanánt a többi után utolsó helyre 
tenni — remélve, hogy ezzel még a theologiában 
kevésbbé otthonos olvasókat is ellenállhatatlanul 
lebilincselik. 

Erre mindenekelőtt a rgumentum ad homi-
nem-mel válaszolunk. Az a vád, melyet ők nya-
kunkba zúditanak, tulajdonképen őket is éri; 
mert a lelkiismeretlen kiszolgáltatónak az ő 
nézetök mellett is sokféle módja lehet arra, 
hogy meghamisitva a szentségnek alakját , vagy 
anyagát, minden külső komolyság mellet t is ér-
vénytelenül szolgáltassa ki a szentségeket. 

A mi pedig a tá rgy érdemét illeti, megen-
gedjük, hogy egy ilyen szentség kiszolgáltatá-
sából nagyon szövevényes regényt lehetne szőni, 
sőt a gyakorlatban is tódulhatnak elő esetek, a 
melyeknél egy szentségnek a belső szándék 
hiján való érvénytelen kiszolgáltatása belátha-
ta t lan következményeket von maga után. De ez 
a bizonytalanság s a belőle folyó bonyodalmak 
nem ellenkeznek homlokegyenest a kegyelemről 
szóló tannal. Isten rendelt ugyan lá tható jeleket 
a lá thata t lan kegyelem jövetelének jelzésére, de 
ezekben a történésekben csak erkölcsi s nem 
met iphysikai bizonyosságot nyú j to t t nekünk. A 
Catharinusok oly bizonyosságot követelnek, mely 
minden kétséget kizárjon, szóval praemissájokban 
meggondolatlanul túloznak ; de vájjon összeegyez-
tethető-e ez a túlzás a tr identi zsinattal (Sess. 
VI. cap. 9.): „cum nulus scire valeat certitudine 
fidei, cui non potest subesse falsum, se grat iam 
Dei esse assecutum?" 

A hol emberek közötti érintkezésről van szó, 
mindenütt beérjük az erkölcsi bizonyossággal. 
Ez az erkölcsi bizonyosság a szentség kiszolgál-
ta tó jának belső szándéka i ránt eléggé megvan 
abban, ha egy józan és becsületes ember ko-

molyan elvégzi a külső szentségi jelt. Sőt ha 
nincsen is meggyőződésem az illetőnek becsüle-
tességéről, értve ez a la t t valami positivumot, 
elég garanczia a belső szándék mellett az illető-
tőben az, hogy nincs gyanúm az illetőnek elvett-
mültsége iránt. Mert valóságos elvetemültség kell 
hozzá, hogy valaki a szentségi jel komoly végzése 
mellett bensőleg szándékát positive megtagadja. 

S ha valaki a külsőség által tévútra vezet-
tetve, a belső szándék hiánya miat t lelkének 
kárát val laná: ez még nem elég ok ahhoz, hogy 
szemben annyi egyéb bizonyitékkal pusztán ezen 
egy okért a belső szándék szükséges voltát el-
vessük. Mert hiszen ugyanezen ok miat t el 
kellene vetnünk a szentségi anyagnak és alak-
nak szükséges voltát is, mert a kiszolgáltató ezt 
is meghamisi that ja s vele kár t okozhat; ugyan-
ezen ok mia t t el kellene vetnünk a keresztség-
nek szükséges voltát is, mert sok gyermeknek 
szülői vagy egyéb másodrangú okok hibája foly-
tán nem jut osztályrészül a keresztség. Pedig 
ezen következtetéseket bizonyosan elvetnék a 
Catharinusok is. 

Szóval világos, hogy Isten a másodrangú 
okokat mint tényezőket belevonta az ő meg-
szentelésének művébe ; belevonta az anyag és 
alak mellett a kiszolgáltatónak személyét s belső 
szándékát is. Hogy ezen másodrangú okok hiánya 
hogyan egyeztethető össze Isten irgalmasságával, 
az más lapra tartozik. Ezen a lapon pedig az 
emberi elme számára végtelen sok a titok, de 
egy föltétlenül mindig bizonyos, hogy Isten 
minden emberi lélek számára elegendő malasztot 
nyújt . „Injusti t ia non est Dei, sed iniqui ministri 
et is, quia earn patitur, proprie ac per se non 
propter alterius culpam dam natúr, sed propter 
proprium peccatum originale aut mortale ; alter 
vero est veluti causa per accidens removens 
salutis remedium." 3) 

A mi végre az egyház fönnállását illeti, azt 
nem lehet félteni a belső szándéktól. Ez nevet-
séges dolog. Krisztus megigérte (Máté 18, 20.), 
hogy az idők végéig egyházával marad. Az egy-
házat tehát semmiféle tbeologiai vélemények 
meg nem dönthetik. Az egyház mindig fönmarad 
minden lényeges elemével; mindenkor lesz tehát 
benne papság, lesz hét szentség, lesz sz. mise 
stb. De ez ki nem zárja, hogy i t t is, o t t is 
egyik-másik gyermek a külső ritus daczára se 

2) In Epist. b. Paul i disp. 2. rat . 6. 3) Suarez III . q. 64. a. 10, disp. 13, s. 2. n. 12. 
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legyen megkeresztelve, vagy ez vagy az az ostya 
consecrálva. De a mit Is ten egyes esetekben 
megenged, azt nagy ál talánosságában meg nem 
engedi, mer t ígérete ta r t j a . 

Mivel t ehá t a külső szándék elmélete meg 
nem állhat, a szándéknak a kiszolgáltatóban a 
merő külső jelen kivül valami belső t a r t a lma t is 
kell felölelnie, ha nem is kifejezetten és részle-
tezve, legalább homályosan s mintegy csirájában. 
Más szóval a szándék fogalma a szentségeknél is 
felölel valami távolabbit, a melynek elérésére egy 
közelebbivel törekszünk — m i n t ezt az első 
fejezetben előre kiemeltük. 

(Vége köv.) 

XIII. Leo pápa apostoli le\ele 
az amerikai katkoliknsok hitét kisértő 

tévelyekről. 
— Magyar szöveg, a kath. körök számára, az erdélyi 

püspök ur IV. sz. körleveléből. — 
(Vége.) 

Hátra van még, hogy arra térjünk, a miket a 
felsorolt véleményekből következmények gyanánt származ-
ta tnak; ezekből kitűnik, hogy ha a szándékuk — mint 
hiszszük — nem is rossz, ámde maga a dolog egyáltalán 
nem gyanútlan. — Elvük ugyanis azoktól, a kik keresz-
tény tökéletességre törekszenek, minden kívülről eredő 
tanítást, mint fölöslegest, sőt károsat, távol tartani : mert 
szerintük a Szentlélek manapság bővebben és termékenyeb-
ben önti ajándékait a hivők lelkébe, mint régente, és 
őket valami titokzatos sugalattal, közvetítés nélkül tanítja 
és igazgatja. — Bizony nem kis vakmerőség Istennek 
módot szabni, a melyben az emberekkel közlekedjék ; 
hiszen ez egyedül az ő akaratától függ és kegyelmeit bő 
kézzel ő maga osztogatja. A szél a hol aliarja ott fii.1) 
Kinek-kinek közülünk pedig a kegyelem Krisztus ajándé-
kozásának mértéke szerint adatott.2) 

Jusson eszünkbe az apostolok története, a keletkező 
Egyháznak hite, az erős lelkű vértanuk küzdelmei és el-
vénése, a legnagyobb szentekben termékeny mult idő: 
és ki merné a múlthoz hasonlítani a jelent és vitatni, 
hogy amaz nem volt annyira telt a Szentlélek fuvalmával? 
De hagvjuk ezt. Hogy azonban a Szentlélek az igazak 
lelkében titkos ihletéssel működik, őket intelemmel és 
ösztönzéssel sugalmazza, azt senki sem tagadja ; hisz e 
nélkül hiába volna minden külső őrködés és oktatás. , 4 
ki . . . állítja, hogy az üdvözítő vagyis evangéliumi beszéd-
del a Szenfélek világossága nélkül lehetséges egyetérteni, 
noha ő édesget, hogy az igazságnak higyjünk és meghajol-
junk, azt az eretnekség szelleme csalja meg.3) Csakhogy, 
miként a tapasztalásból is tudjuk, a Szentléleknek ismert 
intelme és sugalma ritkán támad a külső oktatás segedelme 

') János, 8, 8. 
2) Ef. 4, 7. 
3) Cone. Aransic. II. can. VII. 

és rákészitése nélkül. Szent Ágoston szerint: „Ő adja ci 
jó fának gyümölcsét ; a kérget 0 öntözi és miveli szolgája 
által, a belsőben is 0 szerez növekedést önnönmaga által." 4) 
Az ugyanis a törvény általában, hogy a gondviselő Isten, 
a miként többnyire ember által akarta üdvöziteni az 
embert, azonképen, a kiket a szentségnek magasabb 
fokára hiv, azokat is emberek által kívánta oda emelni, 
„hogy tudniillik, Chrysostomus szavaival, emberek által 
tanuljunk Istentől.5) Fényes példáját adja ennek épen az 
egyház — keletkezése : mert ámbátor Sául a ki dult-fuU 
a fenyegetéssel és öldökléssel*), magának Krisztusnak 
szavát hallotta és tőle kérdezte : Uram mit akarsz, hogy 
cselekedjem; mégis Ananiáshoz küldetett Damaskusba: 
Menj be a városba és ott megmondják neked mit kelljen 
cselekedned. — Továbbá, a ki tökéletességre törekszik, 
épen mivel járatlan útra lép, könnyebben botolhatik, 
ezért a tanitó és vezető neki szükségesebb, mint a többi-
nek. Es az egyház eljárása mind g ez vol t ; ezt a tanítást 
vallották egytől-egyik mindazok, a kik századok folyamán 
bölcseségben és szentségben tündököltek, a ki ezt elveti, 
bizony vakmerően és veszedelmesen cselekszik. 

De ha mélyebben vizsgáljuk a dolgot és minden 
külső igazgatástól eltekintünk, az újitók szavából nem 
igen értjük, hogy mire vonatkozik a Szentléleknek ama 
bőséges hatása, a mit annyira emlegetnek. Bizonyára 
leginkább az erények gyakorlásában szorulunk teljesen a 
Szentlélek gyámolitására ; ámde a kik ugy szeretnek 
újítani, épen a természetes erényeket magasztalják szer-
fölött, mintha ezek korunk erkölcseihez és szükségeihez 
jobban illenének és mintha azért kellene inkább ezekkel 
ékeskednünk, mivel az embert munkásabbá és iparkodóbbá 
teszik. Bizony nehéz megérteni, hogy a kik keresztény 
módon gondoskodnak, miképen helyezhetik a természetes 
erényeket a természetfölöttieknek elébe és moudhatják 
azokat hathatósabbaknak, termékenyebbeknek. 

Tehát a kegyelemmel öregbített természet gyöngébb, 
mint ha a saját erőire volna hagyatva? Vájjon azok a 
szentek, a kiket az egyház nyilvánosan tisztel, gyöngék-
nek és gyarlóknak bizonyultak'e a természet rendjében 
azért, mivel keresztény erényekben tündököltek? Jóllehet 
néha kétségkívül csodálnunk kell a természetes jóságok 
jeles műveit, de hányadik az az ember, a kinek valóban 
van természetes erényessége ? Kit ne bántana ugyanis a 
léleknek haborúsága, sokszor eres zavara? Es hogy eze-
ken állandóan győzedelmeskedjünk és hogy a természit 
rendjében minden törvényt megtarthassunk, e végre az 
ember isteni segítségre szorul. 

Az is igaz, hogy az a néhány jó cselekedet, a miről 
szóltunk, gyakran csak szinre erény, belső valóságában 
vizsgálva nem az. — Ámde legyen az mind erény; de 
ha valaki nem akar hiába futni és lemondani az örök 
boldogságról, a melyre Istentől kegyelmesen rendelve 
vagyunk, ugyan mit használnak e czélra a természetes 
jóságok, ha azokat nem tökéletesiti Isten ma'asztjának 
értéke és ereje ? 

4) De Grat. Christi c. XIX. 
5) Hüm. I. in Inscr. altar. 
6) Apóst. csel. 9. 
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Találóan mondja szent Ágoston : „Nagy erőlködés, 
sebes futás, de kivül az úton." 

Valamint ugyanis a malaszt hatása az emberek ter-
mészetét, a mely az eredeti bün miatt vétekbe és ala-
csonyságba hanyatlott, fölemeli, újonnan megnemesíti és 
erősíti ; ugy erényeink is, ha azokat nem csupán termé-
szetünkből, hanem a malaszt közremunkálásával gyakorol-
juk, egyrészt terméshozókká válnak az örökké maradandó 
boldogságban, másrészt nyernek tökéletességben és követ-
kezetességben. 

A természeti erényekről való véleményükkel nagyon 
összefügg az, melynél fogva az összes keresztény erénye-
ket mintegy két osztályba sorozzák, a midőn szenvedőle-
ges és cselekvőlcges erényekről beszélnek és hozzáteszik, 
hogy amazok inkább illettek a múltba, emezek a jelenbe. 
Hogy mit gondoljunk az erények ilyen felosztásáról, azzal 
legott készen vagyunk ; olyan erény ugyanis, a mely iga-
zán szenvedőleges, nincsen és nem is lehet. 

Szent Tamás igy szól: „az erény a tehetségnek va-
lami tökéletesedése ; ámde a tehetség czélja a cselekvés ; és 
az erényes cselekedet nem egyéb, mint a szabad akaratnak 
helyes használata.7) Persze Isten malasztjának segedelmé-
vel, a midőn a jó cselekedet természetfölötti. — Hogy 
pedig külömböző időkhöz külömböző keresztény erények 
tartoznának, azt csak olyan állíthatja, a ki feledi az apos-
tol szavait: A kiket eleve ismert, eleve is elrendelte azokat, 
hogy hasonlókká legyenek az ő Fia ábrázatához.8) Minden 
szentség tanitója és példaképe Krisztus ; törvényéhez kell 
hasonulnia mindannak, a ki a boldogok hajlékait áhitja 
Ámde Krisztus az idők haladtával nem változik; hanem 
ugyanaz tegnap és ma és mindörökké.9) Minden idők em-
beréhez szól tehát az ige : Tanuljatok tőlem, mert szelid 
vagyok és alázatos szivü.10) Minden kornak mintaképül 
állitja magát Krisztus, engedelmes lévén mind halálig, és 
pedig a keresztnek haláláig ; 11

y) — és mindenkoron érvé-
nyes az apostol szava : a kik Krisztusért testüket megfe-
szítették a vétekkel és kívánságokkal együtt.— Vajha 
az erényeket sokkal többen mivelnék ugy, miként a le-
zajlott idők nagy szentjei! Ok lelkük megalázódása, enge-
delmesség és önmegtagadás által cselekvésben és beszédben 
hatalmasok valának, nagy mértékben föllenditették a val-
lásosságot és hazájuk érdekeit. 

Mivel az evangeliumi erényeket, a melyeket helyte-
lenül szenvedőlegeseknek neveztek, szinte megvetették, ma-
gától következett,"hogy a sziveket a vallásos életnek kicsiny-
lése hatotta át. — Hogy pedig az u j vélemények híveinél ez 
mindennap jár ja , kitűnik némely állításukból a melyet a 
szerzetesrendek fogadalmairól terjesztenek. — Szerintök e 
fogadalmak teljesen ellenkeznek korunk szellemével, mivel 
korlátozzák az emberi szabadság határai t ; inkább gyönge, 
mint erős lelkek számára valók; nem sokat lendítenek 
a keresztény tökéletesedésen s a társadalom javán, sőt 
akadályozzák és hátráltatják mindkettőt. — Milv hamis e 

7) I. II. 2, 1. 
8) Róm 8, 29. 
9) Zsid. 13, 8. 
10) Máté', 11, 29. 
") Filipp 2, 8. 

12) Galat 5, 24. 

beszéd, hamar kiviláglik az egyház gyakorlatából és taní-
tásából : ő a szerzetesi életmódot mindig nagyon aján-
lotta. És nem hiába : mert a kik Istentől hivatva arra 
szabadon vállalkoznak és be nem érve a közös parancsok 
kötelmeivel, az evangeliumi tanácsokat követik : azok 
lelkes és kész katonái lettek Krisztusnak. Vájjon ez a 
gyönge lelkeknek sajátsága-e? avagy a tökéletességre 
mindez haszontalan, sőt kártékony? Mindazok, a kiket 
fogadalmuk szentsége köt, olyannyira nem mondottak le 
szabadságukról, hogy ellenkezőleg sokkal teljesebben és 
nemesebben élvezik azt, a mely szabadságra Krisstus sza• 
baditott fel minket.13) 

Mondják még, hogy a szerzetes élet vagy semmit, 
vagy csak keveset használ az egyháznak ; ez rosszakaratú 
beszéd a szerzetes rendek ellenében, de nem is állitja 
senki, ha az egyháztörténet lapjait forgatja. Éppen, a ti 
szövetséges államaitokban is nemde a szerzetes házak 
növendékeitől vette kezdetét a hit és a műveltség? Ezért 
is szántatok közülök egynek mostanában szobrot közkölt-
ségen, a mi nagy dicséretetekre válik. 

Jelenleg is, épen korunkban, mily buzgalommal, a 
katholikus ügyekre nézve mily gyümölcsözően mun-
kálkodnak a szerzetes rendek mindenfelé. Mily sokan 
bolyonganak lelkükben elszánva ezer veszély között, 
hogy az evangeliummal uj országokat műveljenek és ter-
jeszszék az emberies érzés határai t! A keresztény nép 
közülök nyeri nem kisebb számban, mint a többi papság-
ból, Isten igéjének hirdetőit, lelkiismeretének vezetőit, az 
ifjúság nevelőit, az egyház minden szentségnek példáit. 

És egyenlőképen illeti dicséret azokat, a kik mun-
kálkodó életmódot követnek és azokat, a kik magányba 
vonzódva imádságban és testük sanyargatásában töltik 
napjaikat. Mily nagy érdemeik voltak és vannak emezek-
nek is az emberi társadalomban, mindenki tudja, aki 
ismeri, hogy mily hathatós Isten megbékitésére az igaz-
nak állhatatos könyörgése, u ) . főleg ha azt a test sanyar-
gatása erősíti. 

Ha azonban másoknak jobban tetszik fogadalom 
nélkül alkotni társaságot, ám tegyék, amint akarják ; nem 
uj, nincs is helytelenítve az ilyen intézmény az egyház-
ban. Csak ne tartsák azt többre a szerzetes rendeknél ; 
sőt mivel manap az emberiség hajlandóbb az élvezetre, 
mint ezelőtt, ennélfogva még inkább becsülendők azok, a 
kik elhagyva mindenüket, követték Krisztust. 

Végezetül, hogy hosszasok ne legyünk, el kell hagy-
nunk szerintük az utat és módot, a melyet a katholiku-
sok eddig használtak a tévelygők visszatérítésére és ezen-
túl mást kell alkalmaznunk. — Erre elegendő megjegyezni, 
kedves fiunk, hogy nem okos dolog olyasmitől elpártolni, 
a mit a hosszas tapasztalás régen megpróbált, a mire 
apostoli hagyományok is tanítanak. — Isten szavából 
tudjuk, 1 5) hogy mindenki tartozik felebarátja üdvözülését 
elősegíteni állásának tehetsége szerint, a mit elfoglal. 

A hivők feddhetetlen erkölcsiségük, keresztény szerete-
tük cselekedetei, Istenhez emelkedő alázatos és kitartó 
könyörgéseik által gyakorolhatják leghasznonsabban e 

13) Galat. 4, 31. 
M) Jak. 5, 16. 

15) Eccli. 17. 4. 
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szolgálatot, a melyet Isten reájuk bízott. A papoknak 
pedig az evangelium bölcs hirdetése, a szertartások méltó-
sága és fénye, kivált pedig az által kell ezt tenniök, hogy 
önönmagukon mutassák meg a tanítás példáját, a melyet 
Titusnak és Timotheusnak adott az apostol. 

A midőn pedig az isteni ige hirdetésének többféle 
módja közül az látszik alkalmasabbnak, a mely szerint 
nem a templomokban, hanem más tisztességes helyen, 
nem is vitatkozva, hanem barátságos megbeszélés alakjá-
ban férkőznek a tévedőkhöz : ezt nem rosszaljuk ; csakhogy 
ilyen működésre a püspökök megbízása csupán olyanokat 
rendeljen, a kiknek tudománya és feddhetlensége felől 
előbb megbizonyosodtak. — Mert azt hisszük, hogy nálatok 
a legtöbbeket inkább tudatlanságuk, mint a rossz akarat 
tart távol a katholikusoktól ; ezeket Krisztusnak egyetlen 
aklába talán könnyebben elvezeti, a ki az igazságot 
valami barátságos és bizalmas beszédben tár ja eléjük. 

Minden eddigiekből látni való tehát, kedves fiunk, 
hogy nem javasaihatjuk azokat a vélekedéseket, a melyek 
foglalatját némelyek „Amerikanizmus" névvel illettek. 
A mig ez elnevezés azon kiváló szellemi tulajdonságokat 
jelenti, a melyek Amerika népeit, miként egyéb saját-
ságok más népeket ékesítik ; avagy mig ez államaitok 
szervezetére, törvényeire és szokásaira vonatkozik, addig 
persze semmi helyteleníteni valót azon nem találunk. De 
mihelyt e név arra szolgál, hogy a föntebb elszámolt 
tételeket nem csak összefoglalja, hanem meg is tisztelje: 
akkor, semmi kétség benne, hogy ők maguk, Ameriká-
nak püspökei, a mi tisztelendő testvéreink, fogják azt 
minden mások előtt visszautasítani és kárhoztatni, mint 
reájuk és egész nemzetükre nagyon igazságtalant. Mert e 
név gyanút kelt, mintha akadnának nálatok, akik Amerika 
részére másféle Egyházat kívánnak alkotni, mint a mely 
elterjedt minden vidékeken. 

Az Egyház mind a tanításnak, mind a kormányzás-
nak egysége által egy és általános, a melyet rómainak 
méltán nevezünk, mivel Isten szent Péter tanitó-székébe 
helyezte annak középpontját és alapját ; „a hol Péter, ott 
az Egyház.16) . . . Ennélfogva a ki a katholikus nevezetre 
számot tart, annak igaz lélekkel tartania kell Szent Jero-
mosnak Damasus pápához irt szavait: „Mivel vezéremként 
csak Krisztust követem, azért teljes egyetértéssel szentséged-
hez, azaz Péter tanitószékéhez csatlakozom : tudom, hogy 
ezen a sziklán épült az egyház; a ki veled nem gyűjt, az 
szétszór.11 

A miket neked, kedves Fiunk, külön levelünkben 
hivatásunk kötelessége szerintelmondottunk, az Egyesült-
Államok többi püspökeivel is közölni szándékozunk új 
bizonyságául szeretetünknek, a melylyel egész népeteket 
átkaroljuk. O a múltban vallásáért sokat mivelt, a jövő-
ben, Isten kedvező segedelmével még nagyobb tetteket 
igér. — Most pedig neked és Amerika minden hívőinek, 
Isten oltalmának zálogaként, nagy szeretettel adjuk apos-
toli áldásunkat. 

Kelt Rómában Szent Péternél január havának 22. 
napján 1899-ben, pápaságunk huszonegyedik esztendejében. 

XIII. LEO, pápa. 

16) Szent Ambrus in Ps XI. 57. 

EGYHÁZI TUD0SITÄS0K. 
Budapest, május 12. Magyarországban a kath. egy-

házat Aljra kell épiteni, — 
Tudjuk, hogy a mi az ó-szövetségben az Ur Isten 

intézkedései szerint történt, az jelképes dolog vala. Omnia in 
fuguris contingebant illis. Jelképesen történt velők minden. 
A húsvéti bárány, a vörös tengeren való átkelés, a pusztá-
ban való vándorlás, a sziklából csodásan fakadt forrás, a 
rézkigyó, a frigy sátora, a véres és vértelen áldozatok — 
minden, de minden jelképes dolog vala, umbram habeus 
futurorum, jövendő nagy dolgok előrevetett árnyékai. Maga 
Jeruzsálem városa is, nevével és viszontagságaival, az új-
szövetség világsátorának, Krisztus egyházának volt előre-
vetett jelképe. Neve „deductio pacis"-t jelent ; s Krisztus 
egyháza valóban nem a mennyei béke bevezetése végett 
alapított isteni intézmény-e? Alapitójának jászol-bölcsejénél 
nem hiába zengték vala az angyalok : et in terra pax ho-
minibus bonae voluntatis. Az egyház a kibékített és békét-
adó ég intézménye. Jeruzsálem városa nevével jövendölte 
meg a kath. egyház e jellemvonását, e magasztos, isteni 
rendeltetését. De Jeruzsálem sorsával, viszontagsága s életé-
nek váltakozó fordulataival is jelképekben mutatta előre 
vagyis jövendölte meg Krisztus egyházának örvendetes és 
szomorú eseményeit. Hogyan ? 

A jelképes életű ó-szövetségi Jeruzsálem történetéből 
csak egy eseményt választok ki mostan és tűzök ki Magyar-
ország papsága és hitből élő világi katholikusai elé meg-
gondolás tárgyául. A jelképes ó-szövetség Jeruzsálemét 
ellénséges hadak elpusztították, s keserves nagy munkával 
újra kellett fogság után épiteni a szent várost. Mit gon-
doltok testvérek, mit jelképezett, mit jövendőit, mit jelent 
Jeruzsálem pusztulása és újraépítése? Azt nem jelentheti, 
hogy az egész egyház elpusztul és az egészet valaha újra 
fog kellene épiteni. Ezt gondolni hittagadás, eretnekség 
lenne. Beleütköznék Krisztus Urunk ígéretébe, a melynél 
fogva hinnünk kell, hogy az egyházon még az állandóan 
harczoló pokol kapui sem fognak valaha diadalt aratni, 
nemhogy jövő-menő emberi nagyságok és potentátok valaha 
erőt vehetnének rajta. Mit jelenthet tehát a jelképes ó-
szövetségi Jeruzsálem pusztulása és újraépítése egyebet, 
mint azt, hogy, igenis, partikuláris egyházaknak, Krisztus 
Urunk egyháza egyes részeinek nincs állandó létre isteni 
igéretök. Ezeket a partikuláris egyházakat az ellenségek, 
saját fiai árulásával elpusztíthatják, és el is szokták, ha 
Sión őrei nem vigyáznak, pusztítani. Hol van a híres és 
hajdan oly virágzó, oly nagy afrikai egyház ? Hol van az 
alexandriai egyház, mely mint a tudomány székhelye az 
egész egyháznak szokta vala az idők járását az egyházi év 
számára kiszámítani? Hol van a nagy antiochiai egyház, 
melynek főpásztori székében hajdan maga szent Péter 
ült vala s amely az első egyetemes szent zsinat számára 
az okot és tárgyat szolgáltatta? Nagyságuk romban hever, 
s a romok között csak néhány hivő mozgása mutatja, hogy 
a romok fölött nem halt ki egészen az élet. Spiritus 
quidem spirat, a szellem él, de kevés a hozzávaló ember. 

A jelképes ó-szövetségi Jeruzsálem pusztulásával tehát 
Krisztus egyháza egyes részeinek pusztulását jelentette. Ez 
a képnek egyik oldala, a szomorú oldal. De van a képnek 
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más oldala is, és ez örömet hirdet. Jeruzsálem újraépült. 
Az elpusztult partikuláris egyházakat újra lehet épiteni. 
Habemus promissionem in reaedifacata Jerusalem. Jeruzsá-
lem jelképes sorsában, ezt megjövendölve, megigérve, isteni 
Ígéretben birjuk. És az egyház története kézzel fogható 
fényes példákat állit hozzá szemünk elé. Mivé lett a protes-
tantizmus keltette viharokban az angol, a hollandi kath. 
egyház ? És most mi már mindakettő ? Akkor megsemmisült, 
csak hírmondói maradtak, kik fájdalmas részvét tárgyai 
valának Krisztus egyházában. Ma? Ma az angol és a hol-
landi katholikus egyház — példa, közbámulat tárgya. Róma 
szervezte újra a hierarchiát s az újjászületés százados mun-
kája alatt felszaporodott hivek buzgósága fényt és erőt 
bocsát a társadalomban és államban az ő hierarchiájoknak 
rendelkezésére. 

Ne hagyja magát senki tovább altatni. Magyarország-
ban a kath. egyház elérkezett a megaláztatások fenekére. 
Saját hivei minap megszavazták a Krisztus vallásától való 
apostasiát, most pedig, mikor arról volt a szó, hogy kié 
legyen az evangéliumot hirdető szószék felett még a vissza-
élések megtorlása czimén is a hatalom: a katholikus intel-
ligenczia döntő többsége, midőn a főpásztorok világosan és 
határozottan hirdették az egyház tanítását, hogy a templom-
ban a tanítás és a szentségek fölött, még a visszaélések 
megtorlása tekintetében is, az egyház az Isten által felál-
lított illetékes hatalom, ez Krisztus akarata : 

Krisztus ide, Krisztus oda ; 
Tedd. parancsom, gyáva szolga ! 

a katholikus intelligenczia döntő elemei az egyház tanítá-
sával ellenkező állást foglalták el. írva van : a ki az egy-
házat nem hallgatja, legyen előtted olyan mint a pogány 
és publikánus. Paptestvérek és hithű világiak, nézzetek végig 
ezen az országon Krisztus Urunk eme megmásíthatatlan 
ítéletének világánál. Mit láttok magatok körül? Tömérdek 
katholikus nevet, s ezek közt fényeseket is, kábitóan fényes 
ürügyek alatt küzdeni Isten egyháza ellen. Ilyen a divat, a 
népszerűség kábitó varázshatalma. Nem az esztergomi és 
egri érsek, nem a nagyváradi és erdélyi püspökök által ra-
gyogóan hirdetett isteni örök elvek, hanem a divatos szel-
lemi áramlat káprázatos ötletei irányítják a zöld asztalok-
nál híveinket. Az intelligenczia is csak úgy alá van vetve 
lelkiekben a divat, a változó népszerűség szeszélyeinek, 
mint a köznép. Tegnap hosannát kiáltott a Jeruzsálembe 
bevonuló Jézusnak, ma a „feszítsd meg" jelszó mögé sora-
kozik. De az a Jeruzsálem, a hol ez megtörténhetett, még 
nem volt az az uj Jeruzsálem, a melyről Izsaiás prófétált: 
Az uj Jeruzsálem, Krisztus egyháza, nem lehet Jézussal 
szemben a „feszítsd meg" tanyája. Krisztus egyházában, az 
ő tanításával szemben csak egy szózat van a hívek részé-
ről helyén. Csak ez: „Amen. Áldás, dicsőség és bölcseség, 
hálaadás és tisztelet, hatalom és erősség a mi Istenünknek 
mindörökön örökké. Ámen." (Jelen. 7, 12.) 

A megaláztatás mélységes feneke, a mélyig az egy-
ház Magyarországban eljutott, az örök sír, vagy a föltáma-
dás kiindulási pontja lehet. Az örök síré lesz, ha még most 
sem ocsúdunk fel. A föltámadásé lészen, ha mindenki Isten-
ből merített reménynyel kimondja, hogy „disi, nunc coepi", 
ígéretet tettem Istennek, és megtartom ! Ecce Domine, 
venio! ? ? 

Nagyvárad. A katholikus iskolák, népessége Nagy-
var adon. — 

A multkorában felmerült a városi tanács egyik 
ülésén, hogy mintegy 30—40 frt vízdíjat leírtak az 
Orsolya-zárda terhéről. E i alkalommal a tanács több 
tagja ellenezte a leengedést, de a főispán a leengedést 
azzal indokolta és javasolta, hogy az Orsolya apáczák 
ugyÍ3 igen tetemes tehertől mentik meg a várost, mivel 
az összes elemi iskolákról [gondoskodni a törvény szerint 
a városnak volna kötelessége — Palotay László kanonok, 
egyházmegyei fotanfelügyelő most vizsgálta meg a nagy-
váradi összes róm. kath. iskolákat. Jelenleg a nagyváradi 
összes r. kath. iskolákban a növendékek létszáma a követ-
kező : az Orsolya zárda elemi és polgári iskolájában:, 
431, — az újvárosi leányiskolában 299, a Nogáll féle 
leányiskolában 346, a v.-velenczei leányiskolában 248; 
— az Orsolya zárda tanítóképzőben 84, az újvárosi óvónő-
képzőben 32, az újvárosi irgalmas nővérek óvodájában 
180, a Nogáll-féle óvodában 140, a v.-velenczei irgalmas 
nővérek óvodájában 87 gyermek jár, a Nogáll-féle elemi 
fiúiskolában 24, a v. velenczei r. kath. fiúiskolában 112, 
az olaszi-i r. k. fiúiskolába 309 és az újvárosi r. k. fiú-
iskolába 210 gyermek jár, tehát a nagyváradi r. kath. 
iskolába 2502 gyermek nyer oktatást, a város minden 
hozzájárulása nélkül. A községekben, a hol valamely 
hitfelekezet iskolát tart fennt, az azon hitközséghez tartozó 
lakosok nem fizetik az 5 % iskola adót. Ez Nagyváradon 
is megilletné a r. katholikusokat, mert nemcsak a szük-
ségeshez képest, hanem az összes elemi iskolai tanulók 
felének nyújt oktatást, jórészbm teljesen ingyen. A város 
házán némelyek akként gondolkoznak, hogy a város ne 
adjon semmi kedvezményt az iskolával kapcsolatos intéz-
ményeknek, de azt nem gondolják meg, hogy a katho-
likus lakosság az iskolai adó megfelelő részét a törvény 
szerint teljes joggal követelhetné, vagy az iskolai adó 
alóli mentességét vindikálhatná magának. T. 

Szombathely. A papi nyugdij egyesület közgyűlése. — 
Az elő értekezlet. 

A közgyűlést megelőzőleg április hó 26-án d. u. 
4 órakor a ker. esperesek és a választott megbízottak 
előértekezletet tartottak, melyen a székeskáptalan tagjai 
közül jelen voltak: Puly György praelatus, nagyprépost, 
dr Stegmüller Károly praelatus, Batkovics Vendel és Illés 
Ferencz kanonokok. 

Az előértekezlet lefolyása a következő volt: 
Dr Stegmüller Károly praelatus, mint korelnök 

üdvözli a megjelenteket s felkéri őket, hogy elnököt és 
jegyző válaszszanak. 

Az egybegyűltek egyhangú lelkesedéssel megválasztják 
elnöknek dr Stegmüller Károly praelatus ur ő méltóságát, 
jegyzőnek pedig dr Ivanóczy Ferencz csendlaki esperee-
plebánost 

Ezután dr Stegmüller Károly praelatus elfoglalva az 
elnöki széket, vázolva az értekezlet czélját, felszólítja a 
ker. espereseket és küldötteket, hogy adják elő kerületeik 
véleményét a nyugdíjintézet ügyeit illetőleg. 

Horváth István cz. prépost, szombathelyi esperes a 
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saját és kerülete nevében kijelenti, hogy a jelen állapotot 
és alapszabályokat tartja továbbra is fentartandónak. Külön 
indítványa nincs. 

Tulok József, csákányi esperes-plebános a saját ne-
vében és kerületének papjai megbízásából azon óhajának 
ad kifejezést, hogy a mostani 600 frt nyugdíj felemel-
tessék és ha ezt a jelenleg rendelkezésre álló alap nem 
bírná meg, szívesen elfogadja az évi hozzájárulás emelését 
is. Nem riadnak vissza az eddiginél Dagyobb anyagi 
áldozattól sem, hogy elaggott paptársaik sorsa minden 
tekintetben biztosítva legyen. (Helyeslés.) 

Farkas Ferencz, központi kiküldött: A mi a nyug-
díjasok fizetését illeti, a központi papság is azon óhajá-
nak ad kifejezést, hogy az évi nyugdíj összege idővel, 
lehetőleg már a közel jövőben felemeltessék. De e kérdés 
gyakorlati megoldása a jelenlegi alap elégtelensége miatt 
nagy nehézségekbe ütközik annál is inkább, mert a mos-
tani hozzájárulás nem egészen helyes alapon nyugszik. 
(Ugy van.) Mindenekelőtt tehát helyes hozzájárulási alapot, 
kulcsot kell keresnünk s ezzel egyletünk belszervezetének 
rendezése is szükségessé válik. 

Javasolja egy 12 tagból álló bizottság alakítását, 
mely egyrészről az egyesület ügyeinek intézésében segít-
ségére lenne a megyés püspök ur ő méltóságának, más-
részről pedig az egylet iránti érdeklődést folyton növelné 
és állandósítaná. (Általános helyeslés.) 

Dr Icanóczy Ferencz, csendlaki esperes-plebános a 
központi kiküldött indítványához hozzájárul s egy elő-
készítő bizottságnak kiküldését is javasolja, mely az állandó 
bizottság teendőit, jogkörét megállapitaná. 

Nagy Ignácz, rohonczi esperes, midőn az állandó bi-
zottság eszméjét magáévá teszi, szükségesnek tartja, hogy 
az évi befizetések uj, eddiginél igazságosabb alapon tör-
ténjenek. Egyúttal azon óhajának ad kifejezést, hogy a 
nyugdijaknál bizonyos fokozat állapittassék meg. 

Kőberl János. cz. prépost, sárvári esperes csatlakozik 
a szombathelyi kerület indítványához, de helyesli az állandó 
és előkészítő bizottság alakítását is. 

Kiss Pál, alsó lendvai esperes, az esperesi kerületek 
jogainak épségben tartása mellett szintén magáévá teszi a 
központi állandó bizottság eszméjét. Külön indítványa: 
fokozatos nyugdij- és tőke-növelés, melynek megvalósítása 
czéljából nagyobb áldozatra is hajlandó a kerület. Indít-
ványozza még egy, a nyugdijasok elhelyezésére alkalmas 
háznak vételét valahol a vidéken. 

Rathner Mihály a pinkafői kerület kiküldöttje gondos 
ápolást kér az elaggott nyugdijas papoknak. 

E tekintetben a nyugdijalapot kezelő Illés Ferencz 
kanonok teljes megnyugtatást ad. 

Maitz Antal, a kemenes-aljai kerület megbízottja a 
vidéki ház vételét kivihetetlennek tartja. 

Eberhardt Gyula, letenyei esperes az állandó bi-
zottság eszméjét helyesli s mivel a mostani évi hozzá-
járulás megállapítását nem tartja méltányosnak, ennek 
rendezését is egyik feladatává tenné a megválasztandó bi-
zottságnak. A fokozatos nyugdíjnak nem barátja. Végül a 
katonai lelkészek nyugdijképessége ügyében interpellál. 

Ez utóbbi pontra nézve a kezelő kanonok megnyug-
tató felvilágotitást ad. 

Soós János, a körmendi kerület megbízottja azoknak, 
kik a fokozatos nyugdij életbeléptetését sürgetik, azt vá-
laszolja, hogy a nyugdij megállapításánál ne az üzleti 
szellem, hanem a szeretet szolgáljon zsinórmértékül. 

Rigó Zssigmond, őrségi esperes a hátralékok ügyé-
ben kér intézkedést. 

Horváth István, Farkas Ferencz, Tulok József és 
Ivanóczy Ferencz rövid felszólalása után elnök a vitát 
bezárja s a központi kiküldött indítványát szavazásra 
bocsátja. 

Az értekezlet tagjai — 3 — 4 kivételével — nagy 
lelkesedéssel elfogadták a központi állandó bizottság meg-
alakítását czélzó indítványt s annak a közgyűlésen való 
előterjesztésére és indokolására Farkas Ferencz indítványo-
zót kérték fel. 

Az értékezlet elnöklő praelatus ur ő méltóságának 
lelkes éljenzésével ért véget, kinek Pulay József cz. kano-
nok mondott szép szavakban bálás köszönetet az értekez-
let bölcs vezetéseért. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— Az isteni Gondviselés Játszva" forgatja az 

emberek, családok, városok, nemzetek sorsát. Ki hitte volna, 
hogy a még nem is oly régen annyira szabadelvű büszke 
Bécs városa, a melynek közgyűlése és tanácsa negyed 
század előtt daczból Róma ellen, az ó-katholikusok haszná-
latára bocsátotta a városháza kápolnáját, a Rathskapellét, 
1899-ben hódolattal hajt fejet a pápa áldása előtt. Szóról-
szóra megtörtént. Lueger polgármester ápril 14-én kihall-
gatáson volt a pápánál. A pápa áldását küldte Bécs váro-
sának. Hazajövet beszámolt a római útról s jelentette, hogy 
a város pápai áldásban részesült. A szabadelvűek és a 
német nacziónalisták távol maradtak ugyan ettől a nevezetes 
üléstől, de Bécs város tanácsának többsége és a zsúfolásig 
megtelt karzat nagy tetszéssel fogadta a polgármester jelen-
tését a pápai áldásról. Isten a Magyarország felett átvonuló 
szabadelvű járvány ellen is tart kezében orvosságot. Az 
egyház, az egyháziak üldöztetése által késziti elő a talajt. 
Sem virágzó földi állapotokat, sem az örök boldogságot, 
Isten nem adja ingyen, nem adja munka és küzdelem 
nélkül. Az egyház szavára hallgató híveket gonddal és 
izzasztó munkával — nevelni kell. Azért szavaz a nemzet 
értelmiségének katholikus része alsó és felső házban rende-
sen az egyház ellen, mert nem részesül kellő pasztoráczió-
ban. Miért van ez úgy a hogy kell lenni — Németország-
ban, Belgiumban, Hollandiában, Angolországban ? Mert a 
német, belga, hollandi és angol kath. intelligenczia kitűnően 
van lelkileg gondozva. Belgiumban, Németországban, 
Hollandiában, Angolországban nem kell a püspöki karnak 
valamely „okos" vadludat kebeléből őrszemnek felállítania. 
Elvégzik az őrszemek, meg őrségek és a csatázó hadsere-
gek kötelességeit a jól iskolázott és jól pasztorált világi 
hivek. Nálunk kormányozni akarják az egyházat, nem 
védelmezni. 

— Hogyan beszéltek hajdan a budapesti egye-
temen? Nem is oly réges-régen történt. E század elején, 
mikor még a Kossuth-féle 48-iki törvényhozás nem érintette 
az egyetem kath. jellegét, mikor az egyetem élén az apos-
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toli királyt képviselő u. n. praesesek álltak, 1829-ben Cziráhj 
Antal, székfoglalójában, mint a királyt képviselő praeses 
igy szólott : . . . sit nobis princeps religionis cura. Id nanque 
bonorum omnium consensione dudurn existimatum fuit et 
agnitum, divino illo coeli deposito — veram Christi Salva-
toris doctrinam intelligo — non modo vitae futurae et 
aeternae, sed huius quoque caducae, adeoque omnis humanae 
felicitatis basim ac fundamentum constabiliri." Azért nem 
szavaz a magyar kath. intelligenczia az egyházzal, mert az 
egyetemen többé a praesesek, a királyi helytartók, nem hir-
detik a Krisztus egy igaz vallásához való ragaszkodás szük-
ségességét. Mig főiskoláink minden egyebet fognak nevelni, 
csak szívvel-lélekkel katholikus nemzedéket nem, addig a 
katholikus intelligenczia ebben az országban, nagy többségé-
ben, csak névleg lesz az, t. i. katholikus, tettleg nem. 

— A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egye-
tem újjáalakításának CXIX. évfordulója alkalmából 1899. 
évi május hó 13-án délelőtt 11 órakor az uj városháza 
dísztermében tartandó ünnepélyes közgyűlésére, melyet az 
egyetemi templomban délelőtt 10 órakor ünnepélyes isten-
tisztelet előz meg. Tárgysorozat: I. Ünnepi beszéd. Egye-
temünk sikeres működésének feltételei és szervezése. 
Mondja : Dr Mihallcovics Géza e. i. rektor. II. A f. tanévi 
egyetemi pályatételekre beérkezett müvekről szóló jelentés. 
Felolvassa: Dr Klug Nándor e. i. orvoskari dékán. III. A 
pálya- és szorgalmi díjak kiosztása, Dr Mihalkovics Géza 
rektor által. 

— A keresztény iskolás testvérek rendalapitójá-
nak, boldog de La Salle ker. Jánosnak szentté avatása 
ügyében április hó 30-án volt a rítusok szent kongregá-
cziójának ünnepélyes ülése. Maga a pápa elnökölt. A cso-
dák hitelességét tárgyalták. Bebizonyítva le^én a hiteles-
ség a pápa kimondotta a határozatot, hogy a szentté 
avatást e tekintetben semmi sem akadályozza. Két csodás 
gyógyulást bizonyítottak be. Az egyik 1889-ben történt 
Rodezben, az ottani collégeben. Tayac Lipót tanuló sulycs 
tüdőgyuladásba esett. Az orvosok lemondtak életéről, 
mert agyrendszere már halálosan volt megtámadva. La 
Salle segítségül hívására egy pillanat alatt meggyógyult. 
A másik esett Marianopolis mellett a „Maison Neuve"-nek 
nevezett zárdában történt. Nethelme testvér hátgerinczén 
esett súlyos sérülés következtében gyógyíthatatlan bénult-
ságba esett, ugy hogy lábait mozgatni sem volt képes. 
Az orvosok szintén lemondtak róla. La Sáliéhoz könyör-
gött s rögtön egészséges és erős lett, mintha semmi baja 
sem volt volna. 

— Protestáns atyánkfiai mainapság mind a két 
kézzel erősen dolgoznak a protestáns szellem megerősíté-
sén. Hogy miért ? Azt ők tudják. Egyik kézzel a specialis 
protestáns „eszmények"-ért és „vívmányokéért való lel-
kesedés tüzét szítják, másik kézzel a kath. egyház és a 
pápaság iránt való ősi elfogultság és ellenszenv epéjét 
igyekeznek a kiszáradástól megmenteni. Ez utóbbi czélra 
jó minden, a mivel a kath. egyházat befeketíthetik. Mi-
nap például valami spanyolnak eszébe jutott a spanyol 
katholikusok külsőségekhez, való aprólékoskodásukat ostro-

molni. Ucczu neki, rögtön akadt magyar protestáns iró, 
a ki elkiáltotta magát, hogy a vallás, értsd a kath. vallás 
Spanyolországban — külsőségekből áll. A vak elfogultság 
hizlalása, hogy melyik erény, melyik tökéletesség hatás-
körébe esik, annak eldöntését még mindig hiába várjuk 
a magyar protestantizmustól. 

— A századvég megünneplése minden egyház-
megyében külön-külön is tanácskozások és intézkedések 
tárgya. A szombathelyi egyházmegyében szintén meg-
alakult a helyi bizottság, a melynek tagjai Stegmüller 
Károly praelatus elnök, Tóth József dr, Tauber Sándor 
dr theol. tanárok és Honti Béla lelkiigazgató. A bizottság 
tárgyalta az esperesi kerületek jelentéseit és általánosság-
ban hozzájáru't az esztergom-főegyházmegyei bizottság 
által készített javaslathoz, melyet már ismertettünk. 

— Nagyérdemű egyházi tudós. Április hó 21 én 
ünnepelte a bécsi egyetemi theologiai karának egyházjogi 
tanára, dr Laurin Ferencz, praelátus és udvari tanácsos, 
születése napjának 70. évfordulóját. Ezzel az osztrák tör-
vények értelmében akadémiai pályafutása végéhez jutott. 
Az agg tudós a kath. tudomány s az akadémiai 
tanárság terén hervadhatatlan érdemeket szerzett. Mint 
a Frintaneum igazgatójának s a Pazmaneum növen-
dékei által is látogatott bécsi theologiai kar tanárá-
nak a magyar papságból is számos tanítványa van, a kik 
bizonyára hálával emlékeznek a tisztelt tanárra s őszintén 
kívánják, hogy az otium cum dignitate-t még sokáig 
élvezze. 

— Missziók a váczi egyházmegyében. Nógrád-
Kállón április 8 án vette kezdetét a szt. misszió ajtatosság, 
melyben naponkint fokozódó buzgósággal vettek részt, 
nemcsak a község lakói, hanem a környékbeliek is. A 10 
napig tartó ajtatosság után könnyes szemekkel vettek 
búcsút a lelkileg megtisztult buzgó kallóiak a fáradhatlan 
Flódung József és JBoda Erneszt jézustársasági missziós-
atyáktól, kik innen Hódmesö-Vásárhelyre távoztak áldásos 
működésük folytatására. Az innen beérkezett jelentésből 
örömmel látjuk, mily fényes eredménynyel végződött a 
szent ajtatosság. Mert bár az atyák megérkezte előtt már 
3000-en a húsvéti gyónásukat elvégezték, mégis a 12 
napig tartó misszió alatt ismét 4000-en járultak a törede-
lem szentségéhez. Különös eredményként emeljük ki a 
különböző felekezetekből történt megtéréseket, de főleg 
azt, hogy még a különben hozzáférhetlen nazarénusok 
közül is többen visszatértek az anyaszentegyház kebelébe. 
Mint örömmel értesülünk egyházmegyénk több plébániá-
ján is készülnek a missziókhoz. Vajha mindegyikről jelent-
hetnénk ezt. Faxit Deus! 

— Erzsébet-fogadalmi templom. Erzsébetfalva köz-
ség Budapest mellett elhatározta, hogy épülendő templom-
mát áldott emlékű királynénk emlékének szenteli. A temp-
lom-építő bizottság egyházi elnöke a megyés főpásztor, a 
világi elnökséget pedig dr Wlassics Gyula vallás- és közokt. 
minister fogadta el, ki is a templomépítés czéljaira 500 
frtot helyezett kilátásba a vallásalapból. 

Kiadótulajdonos ás felelős szerkesztő: Bresnay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 18í9. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8 sz.) 
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SZ. I. Félév. 1889. 

„Perge alacnter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezereszmek es Tanulmányok. A szándék a szentségeknél. — A szerzetes rendekről. — Eqyházi Tudósítások. 
B u d a p e s t : A lelkipásztori tanitás egy modern terve és módja. — M u n k á c s i e g y h á z m e g y e : A gör. katholikus nagyhé 

Ungvárott. — S z o m b a t h e l y : A papi nyugdijegyesület közgyűlése. — Vegyesek. 

A szándék a szentségeknél. 
(Vége.) 

34. A szentségi történések a kiszolgáltatón 
kivül még egy emberi személyt tételeznek föl, 
t. i. a íölvevőt. Fölmerül tehát a kérdés, vájjon 
a szentség érvényességéhez ép oly föltétlenül szük-
séges-e a szándék a fölvevőnek részéről, mint a 
kiszolgáltatóéról. 

A tridenti zsinat, mely oly nyomatékkal szól 
a kiszolgáltató szándékáról, hallgat a fölvevőéről. 
Az örmények részére adott határozat pedig ha-
tározottan csak hármat, kellő anyagot, kellő 
alakot és a föladó részéről kellő szándékot kiván 
a szentség érvényességéhez, a fölvevő szándékát 
tehát nem ismeri el a hárommal egyenrangú 
tényezőnek a szentség létrejövetelében. 

Ennek oka abban rejlik, hogy mig a ki-
szolgáltatóban kivétel nélkül minden esetben el-
engedhetetlenül szükséges a szentség létrejöve-
teléhez a belső szándék: addig a fölvevőben sok 
esetben egyáltalán semminemű szándék sem kíván-
tatik. Dogma ugyanis, hogy a csecsemőknek, a 
kikben a szellemi élet szunynyad, a kik tehát 
képtelenek a szándékra, a keresztség érvényesen 
kiszolgáltatható. Az egyháznak régi s a görög 
egyesültek részére ma is engedélyezett praxisa 
ugyanezt tani t ja a bérmálásról. XIV. Benedek-
nek 1745. május 4-én kiadott s Eo quamvis 
tempore kezdetű bullája érvényesnek ismeri el a 

csecsemőknek kiszolgáltatott egyházi rendet is. 
Sz. Tamás okát is adja ezen érvényességnek : 
„omnia sacramenta, in quibus non requiritur 
actus suscipientis de necessitate sacramenti, sed 
potestas aliqua spirituális divinitus datur, possunt 
pueri suscipere et alii, qui usu rationis carent." 1) 
— A csecsemőkkel e tekintetben egy sorba he-
ly ezen dők azok is, a kik gyermekségöktől tébolyo-
clottak. 

Ha eltekintünk is tehát azon ritka esetektől, 
mikor a csecsemők egyházi rendet kapnának, a 
csecsemőknek kiszolgáltatott keresztségek ésbér-
málások tetemes részét képezik az egész egy-
házban kiszolgáltatott szentségeknek. Ezen szent-
ségeknél pedig nem lévén a fölvevő részéről 
semminemű szándék, indokolt, hogy a zsinatok 
annyira kiemeljék a kiszolgáltató szándékának 
szükségességét, ellenben a fölvevő szándékát hall-
gatással mellőzzék. 

A theologusok a szentatyák s a zsinatok ki-
fejezéseihez alkalmazkodva, a gyermekek részéről 
is szólnak bizonyos szándékról. Az ő személyes 
szándékukat pótolja Krisztus (supplet Christus 
et Ecclesia.) Ezen kifejezésben igen szép dogma-
tikus reminiscentiák csillannak meg. A mint t. i. 
Ádám nemcsak az eredeti szentségben, de az 
eredő bűnben is jogi feje volt az emberi nemnek: 
épúgy Jézus az ő kereszthalála által jogi feje az 

*) S. Theol. Suppl. q. 39, a. 2, c. 
32 
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egész emberiségnek. Megcsendül továbbá benne 
sz. Pálnak kedves dogmatikus felfogása az egy-
háznak testéről, melyben a csecsemők is tagok s 
Krisztus mint fő, helyettök gondolkodik és 
akar. Ezek a gondolatok kétségkivül a mily 
világosságot szórnak, ép oly fölemelők ; de 
túlozna clZj cl ki azt vélné, hogy Krisztus min-
den egyes csecsemőnek kiszolgáltatott szent-
ségnél önmaga kelti föl a fölvevő helyett a 
szándékot. 

De a csecsemőknek kiszolgáltatott szent-
ségek nem az egyedüliek, melyek igazolják, hogy 
a zsinatok, hallgatnak a fölvevők szándékáról. 
További ok, hogy a hittudósok megegyeznek 
abban, hogy két szentség (penitencziatartás és 
házasság) kivételével a többiben a szentség ér-
vényes fölvételéhez még a felnőttek részéről is 
csak habitualis, sőt interpretativ szándék kiván-
tat ik. Az I. fejezetben adott fejtegetéseinkből 
pedig kitetszik, hogy a kiszolgáltatóban szük-
séges erőbeli és a fölvevőben elég habitualis 
szándék nemcsak fokban, de lényegesen külömböz-
nek egymástól. Az egyik van, a másik nincs; 
volt ugyan e második is, positiv ténynyel nincs 
is vissszavonva, de végre is i t t és most semmi-
nemű mozgalmasságot sem jelent az alany aka-
ratában. A habitualis szándék tehá t más érte-
lemben szándék, mint a tényleges vagy az erő-
beli s ez elég, hogy a zsinatok annak daczára, 
hogy hangsúlyozzák a kiszolgáltatóban szükséges 
szándékot, mert ez legalább is erőbeli, hallga-
tással mellőzzék a fölvevő szándékát, mer t ez a 
mellett, hogy csak a felnőtteknél szükséges, csak 
két szentségnél erőbeli vagy tényleges, a töbinél 
habitualis, sőt interpretat iv. 

Annak oka, hogy a felnőtt fölvevőben csak 
habitualis szándék kivánatos a szentség érvényes-
ségéhez, az, mert a kiszolgáltató szándékának 
szerepe az, hogy a szentséget létrehozza, ellen-
ben a fölvevő szándékának szerepe jóval kevesebb, 
hogy t. i. elmozditva az esetlegesen ellenkező 
akara t akadályát, az akaratot positive előkészitse 
a mástól létrehozandó szentség befogadására. A 
kiszolgáltató mint ágens, a fölvevő legalább mint 
bizonyos értelemben szabad patiens lép föl. Nem 
mondjuk a fölvevőt egyszerűen patiens-nek, mert 
akkor semmi szándékra, még habitualisra sem 
volna részéről szükség. 

Nem helyes Sotusnak és Cajetánnak véle-
ménye, a kik a fölvevőben beérik az u. n. 
semlegességgel; szerintök érvényesen kiszolgáltat-

ható a szentség, ha a fölvevő sem nem egyezik 
bele, sem nem mond ellen. XIV. Benedek ezt 
egyenesen elveti s hivatkozik velők szemben 
III. Incze határozatára (L. 3. Deer. tit. 42. c. 3. 
Majores).2) Világos tehát, hogy a felnőttekben a 
szentségek érvényes kiszolgáltatásához e semle-
gesség mellőzésével legalább is az szükséges, 
hogy az illető, ha most talán ténylegesen vagy 
erkölcsileg nem akar ja is a szentség fölvételét, 
de előzetesen már akarta s ezt a szándékát eddig 
positive vissza nem vonta. Mihelyt valakinek ez 
a habitualis szándéka megvan, a szentség neki 
érvényesen szolgáltatik ki, ha ta lán a kiszolgál-
ta tás pillanatában álomnak, részegségnek vagy 
egyébként öntudatlanságnak állapotában van is 
s ennélfogva actus humanus-ra képtelen. Termé-
szetesen az érvényesség kérdése szorosan külön-
választandó lévén a megengedett kiszolgálta-
tástól, a szentségeknek az álom, részegség vagy 
egyéb öntudat lanság állapotában való érvényes 
kiszolgáltatása csak a halálnak valószinű veszé-
lyében válik megengedetté, valamint akkor, ha 
az actus humanus-ra való képtelenség valószinüleg 
az élet végső határáig fog tar tani . 

Emiitettük, hogy két szentségnél nem elég-
séges az érvényességhez a fölvevőben a habitualis 
szándék. Ez a két szentség a penitencziatartás és a 
házasság. Mindkettőnél okvetlenül tényleges, vagy 
erőbeli szándékra van szükség a kiszolgáltatón 
kivül a fölvevő alanyban is. Ennek oka az, hogy 
ezen két szentségnek természete teljesen elüt a 
többiétől. A penitencziatartásban az anyagot 
nem anyagi külsőségek, de magának a fölvevő-
nek actus humanus-ai képezik. A házasságban 
pedig a fölvevő egyszersmind kiszolgáltató a 
másik személyre nézve. Mindakettőben tehát a 
fölvevő részéről actus humánus szerepel, mint 
elengedhetetlen föltétel. Ezzel pedig elválasztha-
tat lanul össze van kapcsolva, hogy a fölvevő 
tényleges, vagy legalább is erőbeli szándékkal 
lépjen a kiszolgáltató elé. 

Azt is emiitettük, hogy sokszor az interpre-
tativ szándék is elégséges a szentség érvényes 
fölvételéhez. Interpretat iv szándék alat t i t t azt 
értjük, mely a fölvevőben sem ténylegesen, sem 
erőbelileg nincsen meg, sőt egyáltalán sohasem 
vált ki eleddig akaratából, de föltételezzük, hogy 
kiválna, ha tudná, miről van szó. Maga a római 

2) Denzinger. Enchiridion 9ymb. et defin. 1888. 
341—42. 
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szertartáskönyv elégségesnek mondja e szándékot 
az utolsó kenet érvényes fölvételéhez. Lugó más 
theologusokkal együtt elégségesnek mondja e 
szándékot ahhoz is, hogy a haldoklónak kiszol-
gáltassák a bérmálást és oltáriszentséget. Sőt 
Billuart az oltáriszentséghez, mint a mely nem-
csak a fölvevőben hozza létre a kegyelmet, de 
már a fölvétel előtt is tartalmazza, semmiféle 
szándékot nem kiván a fölvevő részéről. Erre 
Billot külömböztet s azt m o n d j a : „Distinguendo 
sacramentum ipsum et íacramentalem ejus sump-
tionem, verius tenebis, sacramentum quidem esse 
independens ab intent ione suscipientis, non 
tamen sacramentalem usum; atque ideo casua-
lem manducationem Eucharistiae in adulto esse 
nullám, ut si panis consecratus, insciis con-
vivis, in mensa apponeretur. et ab iisdem 
praeter inlentionem, pro vulgari cibo su-
meretur." 3) 

Az eddig kifej tet tekben a fölvevő szándéka 
külömbözik a kiszolgáltatóétól. Ellenben találkoz-
nak abban, hogy a fölvevő szándéka is elégséges 
lehet a szentség érvényességéhez, ha a fölvevő 
meggyőződése az volna is, hogy a szentségeknek 
nincsen kegyelmi ta r ta lmuk vagy hogy nem 
isteni rendelésben gyökereznek; azért a teljesen 
hitetlen a mint kiszolgáltathatja, ugy érvényesen 
föl is veheti a szentségeket. Abban is találkozik 
e két szándék, hogy a félelem nyomása a la t t ki-
szolgáltatott vagy fölvett szentség egyaránt ér-
vényes ; mert a félelem nem teszi a tényt 
egyszerűen akarat lanná. 4) A házasságot illetőleg 
azonban az egyház azon jogánál fogva, mely-
lyel bontó akadályokat alkothat, máskép in-
tézkedett. 

A szerzetes rendekről. *) 
A szerzetesi élet mibenléte : a tökéletesség állapota. 

1. Valamely szerzetes egy nap késő estéjén szállt föl 
a gyorsvonatra. A böjti napok fáradalmai után örült, 
hogy csak egy férfit és egy nőt talált a szakaszban, mert 
azt remélte, hogy igy a hosszú éjjeli utazás alatt pihenhet, 
amire nagy szüksége volt. De alig indult el a vonat, 
midőn az angol egyházhoz tartozó, vallásos nézeteiben 
szigorúan elfogult nő feléje közeledett. Bocsánat, Uram, 
igy szól a nő. Ön szerzetes, ugye bár? Igen, asszonyom! 
Szabad kérdenem, melyik rendnek a t ag ja? Ennek és 
ennek. Hm, hogyan van az — bocsánat szerénytelen tola-. 

3) Billot. S. J . De Eccliae Sacrm. 181. 
4) Billot i. m. 178; 
*) Mutatváüy a Makra Imre és Rózsa József által forditott 

Weisz-f él e , A t eiCEítenjE c'g védelme" cz. munka Y. kötetéből. 

kodásomért — hogy mai napság még vannak szerzetek ? 
Mit is akarnak tulajdonképpen a szerzetesek ? Es amellett 
oly mély, kérő szemekkeltekintet t végig rajta, és annyira 
leste ajkairól a szót, hogy rögtön belátta, hogy itt nem 
valami kiváncsi tolakodóval van dolga, hanem olyan 
lélekkel, amelyben az élet és halál bámulandó harczot 
vivnak a győzelemért. Azért egész fesztelenül válaszo'á 
neki, hogy: mit akarnak a szerzetek? komolyan foglal-
koznak a keresztény hittel és a keresztény élettel. Hab, 
vágott közbe hirtelen, ez nekem tetszik. Ebből a szempont-
ból még sohasem vettem vizsgálat alá a szerzetesi életet. 
De honnan van az, hogy a szentírásban szó sincs róluk ? 
Jól tudom, hogy a zárdák igen régen léteznek, és azért 
mindenkor nagy tisztelettel voltam irántuk, mert igen 
nagyrabecsülöm a szentatyákat és nagyratartom amit 
ajánlanak és mindazt, ami régi. De azért mégis sokkal 
könnyebben felfogom, amiről a bibliában valamit olvasok. 
Erre, mondá a szerzetes, önnek igennel és nemmel vála-
szolhatok. Zárdákat, legalább az újszövetségben, hiába 
keres, de szerzetet eleget fog találni. Vájjon az Ur, az 
apostolok és az első keresztények nem voltak-e szerzete-
sek? Miért lettek volna akkor zárdák, midőn anélkül is 
mindnyájan tökéletesek voltak, vagy legalább is arra 
törekedtek ? Ha mindnyájan komolyan veszik a keresz-
tény hitet és életet, ugy az egyeseknek, akik azt akarják, 
nincs arra szükségök, hogy a többiektől különváljanak. 
Mert aztán annál könnyebben kivihetik, mioél szorosabb 
viszonyban vannak egymással. Csak ha a többségben ki-
vesz a komolyság, azoknak, akik nem akarják azt elvesz-
teni, egyesülniük kell, hogy megőrizhessék. Ekként a 
szerzetesi élet tulajdonképpen való értelmében a keresz-
ténységnek első századaiban éppoly szükségtelen volt, 
amint később szükségessé vált. Ha tehát kegyed azt kér-
dezi, mire valók mai napság a szerzetesek, erre ugy 
hiszem, igen könnyű a felelet : Mivel az a vallás, amelyet 
Krisztus Urunk és az apostolok hirdettek, még mindig 
fennáll, és mivel a kereszténység szelleme még nem halt 
ki. Ah, igen, feleié a hölgy, önnek igaza van. Es han-
gosan sóhajtva, a következő szavakra fakadt. Oh uram ! 
vajha tudnók azt, hogy kinél van az igaz h i t? Mily 
régóta kinoz már engemet ez a kérdés ! És most egész 
terhével a szivemre nehezül. Igen, az igazi keresztény-
ségben kell szerzeteseknek lenniök. Igen, vannak szerze-
teseink, sőt mi több, rokonaim is vannak közöttük. Igen 
jámborak. Mezitláb járnak. De kevesen vannak és sehogy 
sem akar ügyük sikerülni. A katholskusok között több 
van. Ezeknek mindenütt vannak zárdáik. Ugy tűnik fel, 
mintha azok nélkül nem is létezhetnénk. Sőt én már 
régóta abban a hiszemben vagyok, hogy a katholikusoké 
az igaz hit. Eddig azt hittem, hogy egy része nálunk van. 
De csak ha biztosak lehetnénk felőle ! 

2. Ebben a dologban eleget tudunk. Nem szükséges 
állítanunk, amit már régen állítottak, *) hogy már az 
apostolok korában különös zárdák vannak. Nem szükséges 
a régi véleményt sem követnünk, amely azoknak kelet-
kezését Illésre és keresztelő Jánosra viszi vissza.2) Ezt a 
nézetet már szent Jeromos visszautasítja és azt mondja^ 

') Cássian. Imt. 2, 5. 
. 2) Sozomen, 1, 12. 
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elég dicséret rájuk nézve már az, hogy szent Antal volt 
az atyjok.3) Mindennek daczára nem túlzásból teszik a 
szentek, midőn a szerzetesi életet az evangéliumból szár-
maztatják le. A kereszténynek nem sok ideig kell a 
világban és a történelemben kutatnia, hogy titkos kor-
mányrúdra és iránytűre találjon. Mindazt, amit hite előir 
és egyháza tényleg előszab, az Urnák életében és tanában 
leirva találja.4) Éppúgy vagyunk a szerzetesi életnek a 
lényegével, Azért az atyák nem szűnnek meg azt egye-
dül evangeliumi é* apostoli életnek nevezni.5) Akik ezt 
választották, mondják ők, ezek a katonák, Krisztus törzs 
csapatjai, akik az ő ellenségeit hallgatva győzik le 6) és 
ezek a valódi tanítványai, akik törvényeit egészben telje-
sitik és ugy igyekeznek élni, hogy ő közöttük éljen, 
mint egykor itt e földön az apostolok között.7) Életök 
nem egyéb, mint az apostolok és az első keresztények 
életének a követése,8) tehát nem emberi szerzemény, 
hanem a tökéletességre való kötelezettség hü teljesítése, 
melyet Krisztus Urunk szabott elénk, és a Szentléleknek 
különös kegyelemmüködése, mely nélkül szerzet nem 
létesül, a szívben, a szerzetesi életre való hivatás nem 
ébred fel, ennek a nehéz feladatnak kivitele lehetetlen. 
A Szentlélek vezette az Isten fiát a pusztába, hogy ott 
az ellenséggel megküzdjön.9) Őtőle ered most is az a 
hívó szó, melyet az Istentől kiválasztottak leikökben 
hallanak, hogy elhagyván mindent, menjenek a magányba, 
hogy a mennyországért való döntő ütközetre elkészülje-
nek. 10) Mert csak az Isten szelleme képes a lélekbe a földi 
méltóság, javak és örömek megvetését beleönteni, egye-
dül csak ő képes a mennyeiek nagyrabecsülését és a 
mennyeiek és az Isten fiainak szabadsága után való vágya 
az emberek szivében oly hatalmasan fellobbantani, hogy 
minden kötelék elszakad és csakis tökéletességükre gon-
dolnak. u ) (Folytatjuk.) 

SGYHAZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 15. A lelkipásztori tanítás egy mo-

dem tere és módja. — 
Hamarosan megmondjuk, hogy miről van itt a szó. 

A sajtóról és a lapokba való írásról. Ketteler báró mainzi 
püspök ismerte korunkat és a mai emberek lelkiszükség-
letét, 0 azt mondta, hogy: ha szent Pál apostol most 
élne, a sajtót is felhasználta volna apostoli tanító tiszté-
nek teljesítésében. A papság folytatni köteles az egyház-
alapító apostolok működését. Terjeszteni, fejtegetni, vé-
denie kell az örök élet igéit, opportune, importune, in 
omni patientia et doctrina. Azokhoz, kik hallgatnak az 
egyházra, a katholikus sajtó utján szól a pap, az egyház. 
Kik az egyháztól elszakadtak, az egyházra nem hallgat-

3) Hir. Vita S. Pauli, Pro. 
Basil., Ep. 22. 1. 

5) Basil., Ep. 295. Cassian., Collat. 21, 5. 83, Rupert, Vita 
vere apóst. 3. 14. 

6) August., C. Faust. 5, 9 ; Ep. 220, 12. 
7) Augustin., Psalm. 122, 9. 
8) Bernard., Div. S. 22, 2, 3 ; 37, 7. 
9) Chrysosth., Ast. Ap. hom. 11, 3. Augustin. S. 356, 1. 
10) Luk. 4, 1. 
") Lukács 16, 3. 

nak, az ilyenek még kevésbé hallgatnak a kath. sajtóra, 
a kath. sajtó termékeit kezökbe se veszik, legfölebb ki-
csinylő kíváncsiságból. Ezeket az embereket csakis a nem-
katholikus sajtó terén lehet sikeresen, éá más hasonló 
gondolkozásuakra nézve is hatásosan felkeresni és meg-
találni, téves nyilatkozataik alapos és meggyőző, megnyerő 
és visszanemtaszitó megczáfolása által. Az eszmetisztázás-
nak, a katholikus igazság érvényre emelésének ezt a módját 
különösen az angol papság gyakorolja kiváló szorgalom-
mal, ügyességgel és sikerrel. Bíboros főpásztorok és egy-
szerű szerzetesek nem ritkán veszik igénybe az egyháztól 
idegen sajtó hasábjait, hogy az igazságról tanúbizonyságot 
tegyenek s felszólalásuk által segítsék az embereket, az 
elméket századok óta megülő vallási elfogultságok és téve-
dések homályának eloszlatásában. A beteg lelki szemek 
egyedüli gyógyszere az igazság, különösen az isteni igaz-
ság, az evangelium szakadatlan hirdetése. És Angolor-
szágban a papságnak e tekintetben nagy segítségére van-
nak a világiak. Ott az egyháztól idegen lapokban alig 
jelenik meg valami fontosabb ferdítés vagy ráfogás az 
egyház, a kath. vallás és tanítása, szelleme ellen, a nél-
kül, hogy rögtön ne jelentkeznék valaki helyreigazító fel-
szólalásával. 

Mi még igen messze vagyunk ettől az egészséges, 
életerős katholikus állapottól. De a ránk erőszakolt harcz 
meg fogja teremni ezen a téren is a megfelelő gyümölcsö-
ket. A támadás, az üldözés kipattantja az alvó szemeket ; 
a küzdelem éberré és életrevalóvá teszen. Az életrevaló-
ságból hódító erő fejlődik ki, melynek a tévely nem képes 
ellenállni. Mint sikerült és figyelemreméltó jelét a jobbra 
fordulásnak ezen a téren is — szívesen említjük meg és 
jegyezzük fel az utókor számára a legújabb apostoli, igen 
tapintatos és sikeres finom rendreutasitást, melyben, ha 
jól emlékszem, egy falusi plébános, a téthi részesítette 
Kossuth Ferenczet és a Magyarország olvasóközönségét, 
a következő felvilágosító közleményének a nevezett laphoz 
való beküldésével: 

„Kossuth Ferencz orsz. képviselő ur a Magyarország 
május 5-iki számába vezérczikket irt az úgynevezett szó-
szék-szakaszokról. Ezen czikkében a kegyszerekről szólva 
azt írja, hogy a kath. egyháznak „van a tridenti zsinat 
szerint legtöbb kegyszere, mert hét van, sőt már a 12. 
században Ottó bambergi érsek és Abaelard tanítványa, a 
hires Lombardus Péter is hetet hirdettek, bár Szent-
Ágoston még csak kettőt ismertEzen utóbbi állítás 
helyreigazításra szorul. Igaz ugyan, hogy Szt.-Ágoston 
egyik müvében (Enarr. I. in Ps. 103. 14.) csak kettőt, a 
keresztséget és az oltári szentséget emliti föl, de itt sem 
állitja, hogy C3ak ez a két szentség van rendelve Krisztus-

~ tói. Ha tüzetesen foglalkozott volna Kossuth Ferencz a 
szentatyák irataival, akkor rá jött volna, hogy általános 
az a szokás az egyházatyáknál, hogy egyes helyeken csak 
azon szentségeket említik föl irataikban, melyeket ellen-
feleik ellen védelmeztek, anélkül, hogy a többisk létezé-
sét ezzel kizárnák. 

Szt.-Ágoston többi műveiban más szentségekről 
is szól. 

Igy Parmenianus levele ellen irt II. könyvében 
emliti a keresztséget és az egyházi rendet és azt mondja : 
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„Mindkettő szentség (ordo) t. i. a keresztség is, az egyházi-
rend is, egyiket sem szabad ismételni" (Cap. 13 n. 38.) 
— Petilianus levele ellen irt II. könyvében fölemlíti a 
bérmálást, a 104. fejezet 239. számában ezt irván : a 
„Bérmálás szentsége (Sacramentum Cbrismatis) általános-
ságban látható jelek szentsége." A poenitencziáról irt I. 
könyvében említést tesz a bűnbánat szentségéről: „Quae 
baptismatis, eadem Reconciliationis (kiengesztelődés) est 
causa." (Cap. 38. n. 35.) A házasságot szentségnek mondja 
„De bono coniugali" czimű könyvében: „In nostrarum 
nuptiis plus valet sanctitas sacramenti. quam fecunditas 
uteri" (Cap. 18. n. 21.) Az utolsó kenetet a szentségek 
közé sorolja Szt. Ágoston Lib. V. De baptismo cz. XX. 
n. 27 et 28. — Mivel pedig az oltári szentséget, vagy ha 
jobban tetszik, az Urvacsorát, minden keresztény szent-
ségnek tartja s Szt. Ágoston is fölemlíti Sacramentariumá-
ban, kitűnik, hogy a szent egyháztudós éppen ugy hét 
szentséget ismert és vallott, mint a mostani katholikus 
keresztények, s nem kettőt, mint azt Kossuth Ferencz 
vezérczikkében említi. 

Ezen kis czikknek czélja nem az, hogy polémiába 
keveredjem a kitűnő politikussal, csak azért irtam, nehogy 
a „Magyarország" katholikus olvasói lelkében kétely 
támadjon hitük helyes voltáról a „szószék-szakaszok" 
czimű vezérczikk említett téves passzusának alapján. 

Utóvégre, bármily jeles képzettségű egyén is Kossuth 
Ferencz képviselő ur, nem lehet rossz néven venni tőle, 
ha a szentatyák irataiban kevésbbé jártas. Becsületére 
válik, hogy néha még ezekkel is foglalkozik." 

Ezt a talpraesett felszólalást mintaszerűségénél fogva 
közöltük itt. Az ily felvilágosításoknak, hogy hatásuk 
legyen, a fellépés és előadás modorában is megnyerőknek 
kell lenniök. Megismertetett ugyan Krisztus Urunk a 
korbács használatával is ; de azt ő maga is csak nagy 
ritkán használta ; tényleg csak egyszer, képleg egyszer-
kétszer, kemény, lesújtó szavaiban. A correctio fraterná-
ban Jézus legyen a mintaképünk. Jóhiszemű tévedésre 
nem illik rá az ostorozás; sőt a rosszakarat is könnyeb-
ben gyógyítható szép szóval és szeretettel mint keserű-
séggel és keménységgel. A ki ebben mester, az mainap-
ság sok jót tehet. 

Mindennap párosával, sőt tuczatszámra szállítja a 
kath vallástól idegen sajtó a keresztény, az egyházellenes 
lelki táplálékot egy-egy vaskos tévedés cziczomás feltála-
lásával. Például, a „Magyarország" nov. 9-iki számában 
a legklasszikusabb tollú magyar publicista olyas valamit 
olvasott rá arra a szegény középkorra, mintha annak 
szelleme a „gyönge", a „beteg" testért, mint ideálért 
rajongott voina. Az illető kiváló magyar publiczistá-
nak sejtelme sem Hiszik lenni, hogy a keresztény vallás, 
mely a középkor szellemét sugalmazta, avval a fenséges 
tanításával, hogy a test a Szentlélek temploma, mennyire 
hozzájárult az emberi test megbecsülésének emeléséhez és 
a „mens sana in corpore sano"-féle elméletnek gyakor-
lati megkedveltetéséhez. Egy másik, nem kevésbé jeles 
magyar publiczista, nemrég, valóságos torzképet rajzolt 
Magyarország művelt közönsége elé, arról, hogy az egy* 
ház a középkorban — ezt szeretik az egyházonkivüliek 
ostorozni — hogy fondorkodott a világi ügyek körül, a 

vétek elharapózása megakadályozásának a czimén, hatalm 
felsőbbség szerzésében és gyakorlásában a világ hatalma-
sai felett. Mintha bizony az egyház csakis a gyermekek, 
anyókák és koldusok felett való gyakorlás czéljából kapta 
volna Krisztustól a lelki hatalmat s nem abból a czélból, 
hogy a föld hatalmasai is az evangélium szerint legyenek 
kötelesek igazodni ! 

íme csak néhány példa, hányszor nyílik alkalom 
megrögzött tévedések helyreigazítására. Messis multa, ope-
rarii pauci. Már t. i. az olyan iró apostoli munkások, kik 
saját közegeikben keresik fel a világ fiait egy kis — 
felvilágosítás végett. ? ? 

Munkácsi egyházmegye A gör. Icatholüus nagy-
hét Ungvárott. — 

A megváltás isteni művének eme magasztos emlék-
napjai a nagyszámú ájtatoskodók buzgó részvétele mellett 
folytak le a püspöki székesegyházban. A megható egy-
házi szertartások magasztosságát emelte a mély áhítat, 
mely a jelenvolt hivek sokaságán visszatükröződött és a 
mely azon felemelő és vigasztaló tudattal tölté el a keb-
let, hogy a vallásosságban hanyatló korunk daczára hit-
sorsosaink őseiktől öröklött kath. keresztényi érzületöket 
most is hiven igyekszenek ápolni. — A nagyhét három 
első napján a papneveldében lelki szent gyakorlatok tar-
tattak, melyek mindegyikén jelenvolt a püspök ő méltó-
sága, a káptalannal és a központi papsággal. Nagy 
csütörtökön ünnepélyes társas szentmise volt, melyen a 
püspök ő méltósága pontifikált és a melynek folyamán a 
főpásztor megszentelte a bérma-olajat és elvégezte a láb-
mosási szertartást. Ugyanekkor adta fel ő méltósága a 
presbyteri rendet Hacskajló Mihály diakónusnak. — Dél-
ben szeretetlakomára gyüjté össze ő méltósága a központi 
papságot és a városi gör. kath. értelmiséget. Az ebéd 
folyamán Jakovics János nagyprépost szép szavakban 
üdvözölte ő méltóságát mint szerető főpásztort. Popo?ics 
Miklós kir. táblai biró a világi hivek részéről emelt poha-
rat. Ezen üdvözlésekre ő méltósága szeretetteljes szavak-
ban válaszolt az egyházhoz való törhetetlen ragaszkodásra 
és a szó igaz értelmében vett hazafiasságra buzdítva 
vendégeit. Szaxun József czimzetes kanonok, ungvár-
czeholnyai lelkész a nők mintaképe : püspök ő méltóságá-
nak közszeretetben és tiszteletben álló édesanyját köszönté 
fel. Az idő előrehaladottsága miatt a vendégek rövid idő 
múlva az ebéd után eloszlottak. — Ugyan e napon este 
a Krisztus szenvedéseit tárgyaló evangéliumok olvastat-
tak az előirt szertartással. — A nagypénteki gyászvecser-
nyét fényes segédlettel szintén a püspök ő méltósága 
végezte. A templom zsúfolásig meg volt töltve a csaknem 
tisztán intelligens közönséggel, melynek soraiban lat. szer-
tartású testvéreink is jelentékeny számban voltak kép-
viselve. A vecsernye alatt a székesegyházi énekkar 
a női karral bővítve, működött, magas szinvonalon 
álló áhitatos énekével nagyban hozzájárulva az ájtatos 
érzelmek emeléséhez. Különösen kivált Wein-Héthársy 
Mária leány-intézeti igazgatónő és Yaszócsik Emma 
tanítónő gyönyörű duettje, amely mély benyomást gya^ 
korolt az -ájtatoskodásra. A körmenet után a püs-
pök ur ő méltósága lépett a szószékre^és az egyházi 
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szónoklat remekei közé méltán sorolható magas röptű 
beszédben fejtegette az ünnep jelentőségét, a megváltás, 
az egyház alapításának kihatását az emberiségre. — Ve-
csernye után a főpásztor papsága kíséretében a czeholnyai 
templomba vonult a szent sir imádására. Pénteken estve 
a kis povecserián a leány-intézetí növendékek Petrik 
Miklós pályavégzett növendékpap vezetése mellett igen 
kedvesen és szivrebatóan énekelték el a kánont. A szer-
tartás befejeztével pedig, melyen városunk előkelő közön-
sége jelent meg, ismét a székesegyházi énekkar énekelt; 
az egyik darabban előforduló duettet ezúttal László Lajos 
pályavégzett papnövendék és Petrasevics Kornél növendék-
pap adták elő, szép színezéssel és érzéssel. — Szombaton 
este szintén ily módon folyt le a kis povecserie. A leg-
felségesebb oltári szentség imádására egész idő alatt a 
központi papság köréből óráról-órára egy-egy áldozár 
volt jelen a székesegyházban ; ami dr Hadzsega Bazil 
theol. tanár kegyeletes kezedeményezésére történt mind-
addig, amig be nem köszöntött a feltámadásnak örvende-
tes percze. 

Szombathely. A papi nyugdijegyesület közgyűlése. — 
(Vége.) 

A közgyűlés. 
A székesegyházban mondott Veni Sancte és ünne-

pélyes nagymise után, melyet reggel 8 órakor dr Stegmüller 
Károly praelatus ur ő mlga celebrált fényes segédlettel, 
f. hó 27-én a püspökvár nagytermében tartatott meg a 
szt. Imréről nevezett, szombathelyegyházmegyei papi nyug-
dijegyesület közgyűlése, melyen megyés püspök ur ő mél-
tóságának elnöklete alatt jelen voltak : 

Pidy György nagyprépost, praelatus, dr Stegmüller 
Károly praelatus, Schwartz Mihály apátkanonok, dr István 
Vilmos segédpüspök, Ratkovics Vendel és Illés Ferencz 
kanonokok; a központi papság részéről: Farkas Ferencz? 
theol. tanár ; a szombathelyi esperesi kerületből : Horváth 
István, prépost-esperes és Nagy Nándor, dozmati plé-
bános ; a kőszegi kerületből : Havasy Lajos, h. esp. és 
Magyar László salfai pleb. ; a körmendi kerületből : Tulok, 
József, esp. és Soós János, rába-hidvégi pleb. ; a lékai 
kerületből : Bertalanffy Gyula, prépost-esp. és Pehám 
Vincze, pergeléni pleb.; a rohonczi kerületből: Nagy 
Ignácz, esp. és Miholits Ferencz, inczédi pleb. ; a pinkafői 
kerületből : Pulay József, cz. kanonok, esp. és Rathner 
Mihály, pinkafői pleb.; a szt.-eleki kerületből: Kovács 
Imre, óbéri pleb. ; a németujvári kerületből : Baumgartner 
Ferencz, esp. és Biricz Ferencz, nt.-hidegkuti pleb. ; a 
pinkavölgyi kerületből : Koberl Ferencz, cz. kanonok, esp. 
és Schlamadinger Róbert, kertesi pleb. ; a szt.-gotthárdi 
kerületből: Hann Károly esp. és Gáspári Antal, 
gyanafalvai pleb.; a sárvári kerületből: Köbér János, cz. 
prépost, esp. és Németh Pál, peczöli pleb. ; a jánosházai 
kerületből : Tóth Sándor, esp. és Kovács Károly, nyőgéri 
pleb, ; a kemenesaljai kerületből : Baráthy János, esp. és 
Maicz Antal, pápoczi pleb. ; az őrségi kerületből : Rigó 
Zsigmond, esp. és Németh György, vas-nádasdi pleb.; a 
vasvári kerületből : Kelemen István, esp. és Lóránth 
Antal, győrvári pleb.; a muraszombati kerületből: dr 

Ivanóczy Ferencz, e3p. és Borovnyák József, t . e&p., vas-
hidegkuti pleb. ; a zalaegerszegi kerület részéről : Tiborcz 
Lajos, zala-szt.-györgyi pleb. (Balaton József cz. apát, 
esp. betegség miatt nem jelenhetett meg) ; a novai kerü-
letből: Dancses János, s. esp (Tornyos Gábor ker. 
esperes gyengélkedése miatt nem jelenhetett meg) és Tóth 
Sándor, lentii pleb.; az alsó-lendvai kerületből: Kiss Pál, 
esp. és Strausz Flórián, dobronaki pleb. ; végül a letenyei 
kerületből : Eberhardt Gyula, esp. és Tóth János, szécsi-
szigeti plébános. 

Elnöklő megyés püspök ur ő mlga szívélyes sza-
vakkal üdvözölvén a megjelenteket megjegyzi, hogy a 
közgyűlést, melyet az alapszabályok értelmében már a 
mult évben meg kellett volna tartani, betegeskedése miatt 
nem hívhatta egybe. Hála Istennek — úgymond — ma 
már ugy érzem magamat, hogy ha nem is merészelhetek 
valami sokat, de mégis határozottan jobb a hangom, 
mint volt tavaly, mikor pusztán és kizárólag csak susogva 
tudtam beszélni. Kérem Istent, istápolja kegyelmével 
szándékomat és az önök jóakaratát, hogy azt, a mi csak-
ugyan ideiglenes és örök üdvösségünkre szolgál, csakis 
azt és ugy keressük, a mint Isten akarja. Kérem az 
urakat, hogy tanácskozásaikban iparkodjanak minden te-
kintetben hitünket, reményünket és szeretetünket istápolni 
és akkor bizonyos vagyok benne, hogy az Isten kegyel-r 
mével a mai közgyűlést ugy fogjuk befejezni, hogy az 
mind a magunk megnyugtatására, mind pedig azoknak, 
kiknek sorsáról határozni akarunk, megelégedésére fog 
szolgálni. Mai ülésünket megnyitottnak nyilvánítom. 
(Lelkes éljenzés.) 

A közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére Vidos Lajos 
püspöki titkárt kérik fel. 

Ezután a nyugdijalapot kezelő Illés Ferencz, kano-
nok terjeszti elő a nyugdijegyesület vagyoni állapotáról 
szóló részletes jelentését, melyből közöljük a következő 
adatokat : 

Az utolsó, 1892-ben megtartott közgyűlés óta az 
alaptőke nemcsak sértetlenül fentartatott, hanem gyarapo-
podott is. Mig ugyanis 1892-ben az alaptőke állománya 
79,240 frt 66 kr volt, addig 1898-ban már 87,824 fr t 
09 krt tet t ki, vagyis a legutolsó közgyűlés óta elmúlt 
7 év alatt 8583 frt 43 krral növekedett daczára annak, 
hogy a nyugdíjas papok száma is nagyobb egy-két taggal. 

A nyugdijasok száma jelenleg 18, kik közül egy 
200 frt, egy 350 frt, egy 474 frt, egy 500 frt, tizenketten 
pedig 600 frt nyugdijat élveznek. 

A közgyűlés a jelentést helyeslőleg tudomásul veszi. 
Ezután Vidos Lajos, püspöki titkár felolvassa az 

előértekezletről felvett jegyzőkönyvet, melynek kapcsán 
Farkas Ferencz, a központi papság képviselője a követ-
kező javaslatot terjeszti a közgyűlés elé: 

Alakittassék egy ő méltósága, a megyés püspök ur 
megbízottjának elnöklete alatt működő „állandó bizott-
ság", melynek tagjai : 1. a kezelő kanonok, 2. a lelkész-» 
kedő papság köréből a közgyűlés által 6 évre válasz-» 
tandó 9 tag. 

Czélja ezen bizottságnak egyrészről a megyés püs-
pök ur ő mltgnak az ügykezelésben szolgálatára lenni, 
a kezelő kanonokot minden eljárásában segiteni ; más 
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részről pedig az egyházmegyei papság kebelében az 
egyesület iránt való buzgó érdeklődést állandóan fejlesz-
teni és minél tevékenyebb részvétet biztositani. 

Az állandó bizottság jogkörét és feladatát egy a 
mai közgyűlés által választandó, 6 tagból álló és a 
megyés püspök ur ő mltga megbízottjának elnöklete alatt 
működő „előkészítő bizottság" lesz hivatva megállapítani. 

Működésében irányadóul szolgálhatnának a követ-
kező főbb pontok : 

a) A nyugdíjaztatás iránti kérvények és esperesi 
kerületi ajánlások véleményes előterjesztése megyés püs-
pök ur ő mltgához. 

b) a nyugdij-intézeti vagyonnak tőkében és évi 
járulékokban való emelése méltányos, esetleg a kongrua 
bevállásokból konstatálható brutto-jövedelem százaléká-
nak alapján. 

c) Az egyesület életében felmerülő esetek elintézésé-
nél szolgálatával közreműködni. 

d) Az állandó bizottságnak minden, az egyesület 
ügyében vagy érdekében kifejtett működése megyés püs-
pök ur ő mltghoz beterjesztendő és döntő ítélete alá 
bocsátandó. 

Jegyzet. Az előkészítő bizottság az ő munkálatát 
megyés püspök ur ő mltga elé terjeszti azon kérelemmel, 
hogy a fentemiitett állandó bizottság tagjait egy, ő mltga 
áhal összehivandó rendkívüli közgyűlésen megválasztatni 
s azoknak az működésükhöz jogérvényes megbízást adni 
kegyeskedjék. 

Horváth látván és Pulay József a javaslat ellen, 
Rathner Mihály és dr Ivanóczy Ferencz pedig az indítvány 
mellett szólalnak fel. Megyés püspök ur ő mélt. azonban 
azon véleményének ad kifejezést, hogy a tervbe vett köz-
ponti bizottság működésének alig lesz valami különös 
haszna az egyesületre nézve. Meggyőződése, hogy minél 
kevesebb kézben oszlik meg a felelőség, annál jobb — 
megfelelő ellenőrze's és felügyelet mellett — a kezelés. 
Ezért a maga részéről a bizottság megalakítását nem 
tartja ugyan kívánatosnak, de ha a közgyűlés többsége 
elfogadja a javaslatot, azt készséggel kimondja határozati-
lag. 0 méltósága felvilágosító szavai után Tulok József 
kéri a javaslat beterjesztőjét, hogy azt vonja vissza. 

Farkas Ferencz annak megjegyzése után, hogy ő 
c-ak az előértekezlet egyenes megbízásából terjesztette 
be javaslatát, azt, miután ő méltóságának felfogásával 
nem egyezik meg, készséggel visszavonja és kéri be nem 
terjesztettnek tekintetni. 

Ezután az alapszabályokat vittatták meg s néhány 
lényegtelen módosítással ismét elfogadták az 1892-ben 
megalkotott alapszabályokat. 

A vita folyamán örömmel vették tudomásul Maicz 
Antal azon kijelentését, hogy a kemenesaljai kerület 
plébánosai magasabb osztályba fognak lépni. 

Végül Horváth István prépost indítványára Illés 
Ferencz kanonoknak a nyugdijalap pontos kezeléseért 
jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak, mire elnöklő püspök 
ur ő mlga a jelenvoltakra főpásztori áldását adva, a köz-
gyűlést bezárta. 

Délután 1 órakor a közgyűlés tagjai megyés püspök 
ur ő mltgának voltak s'ivesen látott vendégei. 

VEGYESEK, 
*** Rómából jött tudósítás szerint a pápa párisi 

nuntiussá Lorenzelli Benedek drt, müncheni nuntiust ne-
vezte ki. Tudós férfia, tanár volt a propaganda kollégiu-
mában, philosophise, theologiae et iuris utriusque doctor. 
Filozófiai tankönyvét a pápa annak idején külön levélben 
köszönte meg. Szigorú thomista. Egyike volt 1888-ban 
ama római tanférfiaknak, a kik a magyar katb. tanférfiak 
zarándoklatának tiszteletére az Academia di Religione 
Cattolica nagytermében diszülést rendeztek. A rómaiak 
főszónoka Satolli bibornok volt, akkor még csak monsig-
nore, a nemes egyházférfiak felsőbb, diplomacziai nevelő-
intézetének igazgatója. 

— Nevezetes nap Magyarország egyházi és polgári 
történetében az a nap, melyen egymásután Vaszary Kolos 
bibornok hgprimás, Scimassa József egri érsek, Schlauch 
Lőrincz bibornok és Mailáth Gusztáv gróf erdélyi püspök 
urak beszéltek a szájkosár-intézmény ellen Magyarország 
zászlós urai és főrendei előtt. Egy egész század együttvéve 
is kevés, hogy ily monumentális beszédet képes termelni, 
s hogy mégis hatásuk kellő nem vala, egyesegyedül a 
magyar társadalom szellemi sülyedtségének tudható be. 

— Szent ÓV lesz az 1900-:k év, nekünk magyaroknak 
kétszeresen. Most áldozócsütörtökön hirdette ki XIII. Leo 
pápa Rómában az egész világ számára a nagy jubileumot. 
Mi magyarok pedig a magyar királyság alapításának 
900 évi jubileumát ünnepeljük. 

— Esemény számba megy, a mi Francziaország-
ban legújabban párosával történt. Az orleánsi püspök, 
mgr Touchet, Perraud bibornok autuni püspök, mint 
akadémiai tag helyett emlékbeszédet mondott a franczia 
akadémia halhatatlanjai előtt Racine-ról, a kit a janseuis-
mus vádjától megtisztított. A franczia akadémia vallással 
foglalkozott! A másik esemény, hogy Orleánsban az 
orleánsi Szűz tiszteletére Amerikából Ireland st. paulii 
püspök mondott dicsőítő szent beszédet. Ez az ünnep is 
az egyház ékesszólás nagy ünnepe vala. 

— Az egyházi zenéről. A szombathelyi eucharisti-
cus congressuson Baumgartner Alajos olvasott fel „Kath. 
egyházi énekünk múltja és jövője" czimmel terjedelmes 
és a szükséges reformokat erélyesen sürgető értekezést. 
Átvesszük érdemes paptársunk fejtegetéseinek konklúzió-
ját, zárószavát. A mondottak alapján, igy vezeti be javas-
latait, most már mi a „conditio sine qua non"-ja a helyes 
egyházi énekreformnak? §. 1. Minden cathedrális temp-
lomnál szervezni kell egy énekiskolát, a hol a chorálist 
és műéneket a caeciliánusnak (vagy az egyháznak — mi 
egyre megy) törvényei szerint müvelik. A leviták vagy 
közreműködnek a chorális éneknél vagy figyelmes hall-
gatók, mi a papnak korrekt énekét és egyházias müizlését 
fogja eredményezni. §. 2. A tanitó-képezdékben alaposan 
meg kell ismertetni a növendékekkel a diatonikus hang-
rendszert, hogy a chorálist énekelni és az orgonán kisérni 
képesek legyenek. §. 3. Minden templomban legyen ko-
moly hangú, ha mindjárt kisebb terjedelmű, orgona teljes 
s ne törött Bassus-sal. §. 4. Ugy a központi énekkar ne 
lankadjon a szükséges próbák megtartásában, mint a plé-
bániákban kint a műérzékkel biró pap és kántor szaka-
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datlanul legyen rajta, hogy a lyturgikus^ének végzésére 
legyen egy kis énekkar; a helyes népének terjesztését 
pedig az iskola által kell szorgalmazni. §. 5. Perpetue 
valitura ! Hitbuzgalom és őszinte jámborság kell a szivekbe 
— és akkor a vezető körök nem fognak visszariadni az 
elkerülhetetlen pénzáldozatoktól, az ének-képes hivők 
örömmel fognak az Ur dicsőitésében résztvenni — mind-
annyi pedig szivrepesve fog énekelve imádkozni — és az 
óhajtott egyházi énekreform rövid idő múlva valósággá 
lesz ! Adja Isten ! 

— A kötelező polgári házasság behozatala Olasz-
országban. A szabadelvüség fél a szabadságtól. Olasz-
országban a pápai állam megszűnése óta a kötelező polgári 
házasság van érvényben, de a házasulok szabad tetszésére 
volt bizva, hogy melyik házasságot kössék meg előbb : 
az egyházit-e, vagy a polgárit ? Most Finocchiaro-Aprile 
igazságügyminister törvényjavaslatot nyújtott be a szená-
tushoz, mely kötelezővé vagyis kényszerűvé teszi, hogy a 
polgári házasságkötés megelőzze az egyházit. A törvény-
javaslat főbb pontjai a következők: 1. A ki egyházi 
házasságot köt a nélkül, hogy előbb polgári házasságot 
kötött volna, vétséget követ el. 2. A házasfelek, a kik az 
első pontban foglalt vétséget elkövetik, 100—2000 liráig 
terjedhető pénzbüntetéssel sújtatnak ; azonkívül mindazon 
jogokat és előnyöket elvesztik, melyek a törvény és térj 
rendelkezése folytán a házasságból, vagy az özvegységből 
reájuk háramlik. 3. Bármely felekezet lelkésze, ha össze 
adja a háza9ulókat, a nélkül, hogy előbb a polgári házasság 
megkötését igazoló okiratot követelné, 100—2000 liráig 
terjedő pénzbirsággal büntettetik. Ismétlődés esetén egy-
től-hat hónapig terjedő fogsággal büntetettik. 4. A pol-
gári házasságkötés teljesen díjmentes és az erről szóló 
okirat is díjmentesen szolgáltatik ki. 5. A házasságkötés-
hez szükséges okiratokat, mindazok, a kik teljesen vagyon-
talanok, vagy a polgármester által igazolják, hogy szorult 
helyzetben vannak, bélyegmentesen kapják. 6. Életveszé-
lyes betegség esetén a házasság minden formalitás nélkül 
megköthető, ha négy kifogástalan tanú eskü alatt iga-
zolja, hogy a házasulandók közt nem forog fenn házas-
sági akadály. 

— XIII. Leo és a társadalmi kérdés. Április hó 
19-én Rómában a szentatya a linzi püspököt, dr Doppel-
bauer Ferencz Máriát fogadta. Ez alkalommal a püspök 
bemutatta a pápának az Anima egyik fiatal káplánját is, 
a brixeni Drexler urat. Mikor a püspök megjegyezte, 
hogy ez otthon a munkásegyesület elnöke volt s még 
most is foglalkozik szocziális tanulmányokkal, a szentatya 
gyorsan és élénken válaszolta: „Ez manapság nagyon 
fontos dolog." S midőn az megfogadta, hogy később is 
fog működni a szentatya nagy szocziális eszméi érdekeben, 
a szentatya kissé hátradőlt trónszékében s szóról szóra 
ezeket mondta: „Igen, manapság nagy szükség van szi-
lárd eszmékre! Az egész világot hatalmas mozgalom járja 
á t ; s szükséges, hogy a papság közül is többen alapo-
sabban foglalkozzanak e kérdésekkel, s ne nagyon sokan 
vallják kárát bitöknek ama viharokban és vitessenek a 
szocziálizmus táborába. Folytasd a megkezdett munkát!" 
S beszéd közben szemeinek kifejezése^ üde, mozdulatai i 
gyorsabbak és élénkebbbek lőntk. Észre lehetett rajta ! 

venni, hogy oly eszme pendittetett meg, melyért a nagy 
pápa élt s még most is lelkesedik. Oh, bár mennél több 
pap osztoznék a szent Péter székén ülő aggastyán e lel-
kesedésében s buzgalommal fogna a szocziális kérdések 
tanulmányozásához, hogy szocziális téren is gyakorlati 
tevékenységet fejthessen ki ! 

— Az irgalmasok rendi generálisa. Az irgalmasok 
rendi főkáptalanja, melyben mint szavazó tag Pataky 
Lucidus pécsi prior is személyesen részt vett, Parrochi 
kardinális vikárius elnöklete alatt a héten Rómában tartott 
választó ülésén újból Gasser Kasszián rendi áldozárt 
választotta" meg a rend generálisává. Az ismételten meg-
választott páter generális 1837 ben Tirolban született és 
1861. óta tagja az irgalmas rendnek. 1893-ban választot-
ták meg első izben generálissá. 1886 ban, mint osztrák 
ember, megkapta a Ferencz József rend lovagkeresztjét, 
Székhelye Róma. 

— Szép kegyelet. Kanda István néhai váczi kano-
noknak közadakozás készül síremléket emelni. A mai 
papüldöző világban mindenesetre örvendetes tény. Jellemzi 
az elhunytat, az ő érdemeit, hálás hiveit, hűséges isme-
rőseit. Elmondhatni síremléke melleit: Ecce quomodo 
dilexerunt eum ! 

— Ausztriában, főképen pedig annak német vidékein 
egy idő óta nagy port ver fol azon, egyébként már isme-
retes „Los von Rom" — (Szakítsunk Rómával!) — féle 
izgató jelszó, melyet ott nem rég zászlajára irt egy ma-
roknyi haszontalan bujtogató, kik a vallással ép oly ke-
veset törődnek, mint a hazával. Azt akarják ők, hogy a 
Eémetek szakadjanak el a kath. egyháztól és térjenek át 
a protestáns, vagy az ó-kathohkus vallásra, vagy pedig 
éljenek minden vallás nélkül és imádják az ős pogánykor 
nemet isteneit. Ezen radikális német csőcselék semmifele 
rossz eszköztől sem irtózik, csak hogy gonosz ügyének 
követőket szerezzen, s főképen az ifjúság elcsábítására 
törekszik. E czélból a kath. egyházat, annak tanait, in-
tézményeit, szolgáit és hiveit minden képzelhető rágal-
makkal illetik és gyalázzák. Mindazonáltal ezen alávaló 
üzelmeknek eredménye eddigelé nagyon csekély s különben 
is csak oly emberek szakadtak el az egyháztól, a kik 
már régóta nem folytattak vallásos életet. A püspöki kar 
ez ügyben igen hathatós főpásztori körlevelet adott 
ki s ennek eredménye immár nyilvánul a katholi-
kusok részéről kifejtett ama általános törekvésben, 
mely az elszakadási mozgalomnak egyesült erővel való el-
nyomását czélozza. 

— A legújabb találmány. Van már lőporunk — 
füst nélkül, tudunk telegrafálni — drót nélkül, most már 
nyomtatni is fogunk tudni nyomdafesték nélkül. E leg-
utóbbi találmányt egy Green nevü embernek köszönhetjük, 
ki azt Croydonban szakértők s előkelő emberekből 
álló közönségnek mutatta be, s a találmány általános 
csodálatot keltett. A papir, melyet Green felhasznál előze-
tesen valami különös vegyi eljárásnak vettetik alá. Ha 
már most a papiros a nyomdában a betűkkel érintkezésbe 
jut, elektromos áram támad, mely olynemü kémiai válto-
zást okoz, hoçry a betűk által ért területek fekete szint 
öltenek. E jelenség oka az, hogy az elektromos áram 
felbontja a kémiai anyagot, melylyel a papir telitve van. 
Ez természetesen nemcsak a felhasznált betűkre nézve áll, 
hanem minden egyéb, a nyomtatásnál használatban levő 
alakzatra is. 

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

Budapest, 18í9. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8 sz.) 
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Budapesten, május 20. 40. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1899. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

timus.11 IX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 

TARTALOM. Vezereszmék es Tanulmányok. Jöjj el Szentlélek Úristen ! — Emlékbeszéd Erzsébet királyné fölött. — Egyházi Tudósítások. 
R ó m a : Az uj bibornokok és még valami. — P a r i s : XIII. Leo, a „Revue des Deux Mondes" és a franczia szabadkőművesség. —• 

Kath. Köztevékenység és Egyesületi Élet. — A Katholikus Autonomia. — Vegyesek. 

J Ö J J EL S Z E N T L É L E K 
UKISTEN! 

Az áhí ta t ta l és mély alázatossággal végzett 
ima sok kegyelemnek meghozója volt már, 
amióta megtaní tot t bennünket a mesterek Mes-
tere, Jézus, az imádság végzésének kellő és 
üdvös módjára. Az apostolok is gyakorolták ma-
gukat, Jézus példája nyomán, szomorú magányuk-
ban, az isteni Mester eltávozása után, az üdvhozó 
imádság alázatos végzésében ; de még mindig 
hiányzott szivökből az a melegség, mely őket 
teljesen felgyúllasztotta volna az Isten szerete-
tére. Ki í rha t ja le örömüket, amikor a feltáma-
dás nagy ténye után Jézust ismét szinröl-szinre 
lá thaták? Amily nagy volt az öröm, oly nagy 
volt a leverő fájdalom akkoron, midőn az olajfák 
hegyén elbúcsúzott övéitől és felment az őt illető 
dicsőség élvezetére a mennyekbe. Hazaindúlva a 
sz. helyről a b. Szűz környezetében várva-várták 
áhítatos-alázatos imák között azt a Lelket, ki 
őket szomorúságukban megvigasztalva, erősekké 
fogja tenni Isten szeretetében és az apostoli hi-
vatás buzgó teljesítésében. 

A boldogító Szentlélek el is érkezett tized 
napra. Igy lőn megjutalmazva az Isten akaratá-
ban való megnyugvással végzett, csüggedés 
nélküli könyörgés. Evenkint pünkösd ünnepén 
szenteljük emlékét a Szentlélek eljövetelének. 
Jöjj el erősítő Lélek, áraszd reánk kegyelmedet! 

A tavasz elérkeztével, a természet megúju-
lásával ünnepeljük a feltámadás csodatényét, és 
később amikor már a természet zöldelő és 
virágzó pompájával, enyhet adó melegével tes-
tünkre is kellemes hatás t gyakorol, szentelünk 
néhány napot a harmadik isteni személy dicső-
ségére, hogy újból és ismét küldje le a magasból 
a tüzet, mely sziveinket gyúlaszsza fel, keresz-
tény kötelmeink lelkiismeretes beteljesítésére. 
Jézus taní tványai mindaddig nem érezték szivök-
ben a kegyelem melegítő tüzét, mig csak az erő-
sítő Lélek el nem érkezet t hozzájok. Kérjük mi 
is e tüzet, mer t e nélkül gyengék és tehetet lenek 
vagyunk, képtelenek az Isten méltó szeretetére. 

Jézus sz. Szive tiszteletéről való elmélke-
désben a „Hirnök" azt mondja : Nem tudjuk 
azt, hogy miként van az összeköttetés a sziv és a 
szeretet között, de hogy van, azt érezzük, úgy any-
nyira, hogg aquinói sz. Tamás a szeretetet a sziv 
természetéből kifolyónak állítja, midőn igy ir : 
„Miként a tüz természeténél fogva éget, úgy a 
sziv természeténél fogva szeret." 

Azon ki tüntető isteni figyelem, hogy az 
apostolok nem csupán kegyelmeket, hanem ma-
gát a kegyelem forrását, a Szentlelket fogadták 
szivökbe, annak a kitartó, Jézus sz. nevében 
végzett imáknak tulajdonítható, melyeknek meg-
hallgatását Jézus biztosnak mondotta és meg-
ígérte. Ily imák szükségesek napjainkban, mert 
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sok keresztény nem imádkozik, sok pedig nem 
könyörög Jézns szándéka szerint, és éppen ezek 
miat t hideg a sziv, hiányzik a te t terős kebel, 
nincs isteni tüz, mely azt lángra gyúlasztaná. Ti 
vértanúi a sz. tanoknak, gondoltátok-e akkor, 
amikor akadályt nem ismerve hirdettétek szünet 
nélkül az első pünkösd után azokat, hogy sok 
keresztény hálátlan lesz ily kitűnő kegyelmekre?! 
Hogyne, — hiszen szivetek sejtelme nem feledte 
el az Urnák szavait: „a zsinagógákból kizárnak 
t i teket, sőt eljön az óra, hogy mindaz ki megöl 
t i teket, szolgálatot vél tenni az Istennek." Ján. 
XVI. 2. De ez vissza nem ta r to t t benneteket 
az Isten igéje hirdetésében, mint nem t a r t j a ma-
napság sem az egyházat vissza, hogy ot t ahol 
kell, fel ne emelje szavát, hiszen sz. Pál szavai 
örömmel késztik erre. Krisztus követőinek osz-
tályrésze a szenvedés, mely csüggedést azért 
nem ismer. Mint Lehen szépen megjegyzi: „A 
különféle bajoknál, melyek érnek, nem kell csügged-
nünk. Aki a világtengernek kimérte határai t , úgy 
hogy a világot elnyeléssel fenyegető hullámok a 
par t futó homokján megtörnek, kimérte a szen-
vedések, kisértések határa i t is, hogy azok csak 
javunkat czélozhatják. A szenvedések valójában 
részét képezik az üdvözítésünkre czélzó ke-
gyelmeknek. " 

Jöjj el Szentlélek Ur Is ten! erősítsd, báto-
rítsd az egyház szolgáit, nemes hivatásuk buzgó 
teljesítésében; alázd meg az egyház ellenségeit, 
hogy bátran, minden veszedelem daczára is, 
győzzön az igaz hit és ennek szelleme hassa át a 
ker. kebleket. Add erősitő malasztodat, uralkodjon 
egyházadban, és egyházad által az egész világon, 
mindenkoron, a felvilágosító hatalom. 

Breth Gyula. 

Emlékbeszéd Erzsébet királyné fölött. 
— Elmondotta a magyar szent korona országai Vörös-Kereszt-Egye-
sületének április 17-én tartott gyászdiszgyülésében dr Schlauch 

Lőrincz bibornok. — 

Nehéz feladatra vállalkoztam, midőn ezen illusztris 
közönség előtt felújítani kivánom kedves emlékét azon 
fenséges lelkű nőnek, kiben a magyar nemzet királynéját, 
földi őrző angyalát, köz- és társadalmi életének fényes 
csillagát, a „Magyar Szent Korona Országainak Vörös-
Kereszt-Egyesülete * pedig alapítóját és nagy védnökasszonyát 
tisztelte és szerette. 

A kegyelet adóját kivánjuk leróni e napon, midőn 
azokhoz sorakozunk, kik előttünk ezt már megtették, 
nagy buzgósággal, de bizonyára nem nagyobb ben-
sőséggel. 

Közel állott ő a nemzethez, de különös kötelékkel 
fűződött hozzánk, mert a mag, melyet elhintett, ma már 
terebélyes fává nőtt. melynek árnyékában ezrek és ezrek 
működnek a szenvedők sorsának enyhítésére és fáradha-
tatlan tevékenységgel készülnek azon eshetőségre, midőn 
e hazának fiai a király és haza védelmében életöket 
és véröket koczkáztatváo, jóltevő kezek ápolására fognak 
szorulni. 

Emléke bele fog vegyülni a Vörös-Kereszt-Egye-
sület minden életnyilvánulásába, és mig ez az egyesület 
fenn fog állani, dicső neve mindig áldással fog emlittetni. 

Nehéz mai feladatom azért, mert az élőt kivántam 
volna dicsőíteni és egyesületünk nevében mint mindenkor, 
ugy ma is hálánk, tiszteletünk és szeretetünk érzelmeit 
lábaihoz rakni ; de a kikutathatatlan isteni Gondviselés 
megengedte, hogy őt tőlünk elragadják. 0 nincs már 
köztünk és amidőn ma felidézzük a multat és újra bele-
merülünk az iszonyú katasztrófa gondolatába, mely ben-
nünket oly mélyen sújtott- méltán feljajdulunk a költővel: 
„infandum regina jubes renovare dolorem." 

Valóban infandum ! Valóban kimondhatatlan ! 
De nem kivánom felszakítani a sebeket, melyek már-

már hegedésnek indultak. Nem kivánom megbolygatni a 
sirok nyugalmát! 

Előttem áll ő méltóságteljes alakjában, amint azon 
percztől, hogy lába hazánk áldott földjét érintette, szi-
vébe fogadta, magához ölelte reménytelenséggel küzködő 
nemzetet és részesévé lett sorsának, feltámadásának és 
örömének. Előttem áll, mint terjeszti ki kezét mindenüvé, 
ahol szenvedtek ; mint jelent meg jóltevő angyalként ott, 
ahol sírtak. 

Az Isten magához vette, sorsának titkát egyedül 0 
tar t ja kezeiben. Szerettük, mig köztünk volt és szerete-
tünk elkíséri őt az örökkévalóságba, ez a keresztény val-
lásnak örök törvénye. A magyar történelem pedig arany 
lapot fog neki nyitni, melyben Clió eltörölhetetlen jelek-
ben fogja megörökíteni nevét, tetteit, életét és szeretetét. 

Eq is kérek egy parányi helyet ez arany lapon. 
Sem életének dicsőségét, sem szomorú halálát nem 

kivánom rajzolni. Az elsőre nem volna elég tehetségem, 
az utolsóra nem elég erőm : — csak némely mozzanatát 
kivánom feltüntetni gazdag életének, főleg azokat, melyek 
királynénkat oly közel hozták nemzetünkhöz, melyek őt 
előttünk oly dicsővé, oly kedvessé, oly feledhetetlenné 
teszik. 

Erzsébet királyné eszményi lény volt, azon értelem-
ben, hogy egész valójából kisugárzott az életnek eszmé-
nyi felfogása. A vallásban és annak gyakorlásában, ma-
gán, vagy családi életének szentélyében és itt még a 
súlyos csapások terhe alatt is, — sőt éppen ezeknek ha-
tása alatt, — a szenvedők és a sorstól üldözöttek iránti 
részvétében, a világgal való érintkezésben, a természet 
szépsége iránti lelkesedésében ; de különösen a magyar 
nemzet iránti előszeretetében azon a magaslaton állott, 
ahová csak nagy lelkek emelkedhetnek. Gondolataiban, 
érzelmeiben mindig távol állott a mindennapiasságtól. Akik 
hozzá közelítettek, egy tiszta lélek légkörében állottak, 
melynek varázsa alatt mintegy kiemelve érezték magukat 
a közönséges emberi gondolkozás köréből. Érzelmi világa 
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oly fenséges volt, hogy titokteljes, taláu mondhatni dele-
jes erővel vonzotta magához a tisztát, s taszitotta el az 
alantast. Fejedelemnő volt a sző legnemesebb értelmében, 
de annyi szivjósággal, hogy környezete is nemcsak hiven, 
hanem lelkesedéssel ragaszkodott hozzá, minek forrása a 
benső szeretet volt. Boldog napjaiban a nyugodt lélek 
vidámságát, búskomor óráiban, midőn a szenvedés óriási 
sulylyai nehezedett lelkére, a csendes türelem képét tün-
tette fel. 

Életének második fele a szenvedések hosszú lánczo-
lata volt, és itt nyilvánult lelkének egész fensége. 

Nagy szó behatni akarni a fájdalomnak azon mé-
lyére, mely roncsolt szivet a reménytelenség szélére raga-
dott, vagy átérteni egy beteg léleknek fájdalmas erőlkö-
dését : megszabadulhatni a kinos nyomástól, menekülni 
— menekülni önmagától, vagy legalább feledni. De ő 
nem tudott feledni, a fájdalmas emléknek, a borzasztó 
katasztrófának, mely egyetlen fia halálával anyai szivét 
érte, árnya cem akart távozni ; a pótolhatatlan veszteség-
nek gondolata mindenüvé kisérte. A kiméletlen sors ellen 
fellázadni mindennapi dolog, % de ő nem lázadt föl. A 
vallás jótékony bata'sa alatt az emberi gyengeségeken 
felülálló megadásnak ritka erényét tüntette fel ott, ahol 
a közönséges halandó elesik, összeroskad. 

A szeretetnek műveiben keresett enyhülést. Anyja lett 
a szenvedőknek. 

Alig nevezte őt a monarchia két állama magáénak, 
és áldásos kezét már is a balsors kínjainak gyógyítására 
forditá. Nemes lelkének egész melegével könnyeket szárí-
tott, sebeket gyógyított, nyomort enyhített, mint a gond-
viselés angyala leszállott mindenüvé, ahol sírtak és szen-
vedtek. 

A kórházakat előszeretettel kereste fel ; ágytól-ágy-
hoz ment, kegyes szavakat intézett a szenvedőkhöz. Meg-
látogatta az árvákat, kik megfosztva szüleiktől, közinté-
zetekbe lettek elhelyezve s itt a legapróbb részletek iránt 
tudakozódott és rendelkezett; amint ezt a Hegedűs Sán-
dorné által vezetett nagy árvaházban tevé. 

Gödöllőn szivesen időzött; a környékbeli lakók igen 
jól ismerték. Jó szivéről, jótékonyságáról, melyet minden 
alkalommal gyakorolt, elragadtatással beszéltek és beszél-
nek ma is. Egész regekör fejlődött ki, melyben mint ki-
magasló fénypont az ő szeretete a magyar nép iránt 
tündökölt. Nem a népszerűségre törekvő nagyúri leeresz-
kedés volt ez : hanem a léleknek természetes megnyilat-
kozása, melyben a királyi fenség helyt adott azon egy-
szerű, de egyszerűségében elbájoló emberszeretetnek, 
mely nagyokat szintúgy, mint kicsinyiket egyenlően 
felemel. 

A nő legnemesebb hivatásának tartotta, — mint azt 
egy a magyar ministerelnökhöz intézett levelében mondja 
— a szenvedést enyhíteni és azért felszólítja a magyar 
nőket, hogy ne késsenek e magasztos hivatásukat áldozat-
kész tettekben is nyilvánítani. 

Ilyen volt Erzsébet királyné! „Pertransivit bene-
faciendo." Ahol járt , jót tett. Lelke mélyében élő hite a 
tevékeny szeretetben nyilvánult. Minden izében keresztény 
nő volt; életének minden mozzanata napfényre hozta 
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mindazon magasztos gondolatokat és érzelmeket, megyek 
mint Istennek különös ajándéka szép lelkében szunya-
doztak. Hagyományként fog nemzedékről-nemzedékre szál-
lani annak emléke, hogy ezen az anyagiasságban el-
merülő századnak végén volt Magyarországnak egry ki-
rálynéja, aki eszményi természetétől indíttatva, mély val-
lásosságtól áthatott anyja volt a szenvedőknek. 

Csoda-e, hogy a magyar nép királynéját magához 
oly közelállónak érezvén, politikai életében is érezni vélte, 
sejtette és kereste azon szálakat, melyek a királyné szivét 
a nemzet szivéhez kötötték. 

E sok megpróbáltatásokat átszenvedett ország éppen 
akkor ocsúdott fel elaléltságából, melybe a nagy meg-
rázkódtatás után esett, midőn az isteni Gondviselés Erzsé-
bet királynét, mint őrangyalt küldötte királyi férje mellé 
és ezáltal nemzetünkhöz. A nemzet mindjárt az első pil-
lanatban mintegy ösztönszerűleg érezte, hogy a felkelő 
nap jóltevő fényt, éltető meleget fog árasztani újjászüle-
tésének folyamára. 

Az ötvenes évek végén az uralkodó európai általá-
nos és a magyar nemzeti belviszonyok felséges urunkat a 
jogfolytonosság elvének elismerésére hajlították. Első, aki 
ezt kimondotta, a nemzet bölcse : Deák Ferencz voir. A 
király megértette őt és nagy lelkétől indíttatva, bölcse-
sége által vezettetve, a nagy elhatározások terére lépett. 

Igy szülemlett a kiegyezés ! 
A nemzeti közérzület a magyar államérdek ezen 

diadalát Erzsébet királynénak a magyar nemzet iránti 
szeretetével hozza kapcsolatba. E hit ma is általános, 
mélyen be van vésve a szivekbe és a meggyőződés erejé-
vel emeli Erzsébet királynét mindazon mult századbeli 
nagynevű nők fölé, kik a nemzet sorsára befolyást gya-
koroltak. Amit a „nemzet bölcse" elvonultságában, mint 
politikai szükséget kontemplált, amit a bölcs király az 
ősi tradicziókhoz, törvényeihez és alkotmányához oly hiven 
ragaszkodó magyar nemzetre nézve egyetlen megnyugtató 
ténynek felismert: azt egy nemes nő szivének sugallatát 
követve, fejleszteni segített. Államérdek és a szeretetnek 
melege egy pontban találkoztak. 

Erzsébet királyné szerette a magyar nemzetet. Korán 
kezdett magyarul tanulni ; kitűnő tanitói voltak. Ha igaz, 
hogy nyelvében él a nemzet: akkor lehetetlen volt, hogy 
szép nyelvünk varázsa meg ne ragadta légyen Erzsébet 
királynénak amúgy is az idealizmus felé hajló lelkét és hogy 
ő megismerni ne kívánta volna azt a nemzetet, melyhez, 
mint egy alkalommal mondá : Ot és szeretett férjét éppen 
oly gyöngéd, mint elválaszthatatlan kötelékek fűzik. 
Szivesen társalgott magyarul és gyakran zavarba hozta 
azokat, akik a felséges asszony német eredetére való te-
kintetből németre kívánták fordítani a beszédet. „Nem 
tud ön magyarul?" — kérdezé gyakran és a beszélőt 
magyar társalgásra kényszerité. 

„Gyermekeimmel mindig magyarul imádkozom", — 
mondá Mária Valéria főherczegnő nevelőjének, — foly-
tassa ön is ezt. Mária Valéria a budai várlakban született. 
A művelt Kornis Mária grófnő keze alatt növekedett és 
magyar nevelésben részesülvén, felséges anyjával együtt 
minden alkalümmal benső rokonszenvet tanúsítottak uj 
hazájok iránt. 

40* 
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Jókai regényeit a királnyné szivesen olvasta, erről 
és Petőfiről a leghizelgőbb módon nyilatkozott. Eötvös 
Ka r thausi-ját is olvasta, és amidőn 1871. év márczius hó 
15-én Budapestre érkezett, néhány a magas uri osztály-
ból a vasúton levő hölgynek azt mondá: „Örülök, hogy 
ismét itt vagyok. De örömömbe igen, de igen keserű 
ürömcsepp vegyült, hogy távollétem alatt Eötvös elhunyt". 
Es a midőn későbben meglátogatta a nagy költő-állam-
férfiunk özvegyét, bevezettette magát ennek dolgozó 
szobájába és Íróasztala előtt elmélázva felsóhajtott : „Itt 
dolgozott tehát az a nagy szellem." A helyen pedig ahol 
a nagy költő meghalt, mély meghatottsággal mondá : 
„Hát itt dobban utolsót a nemes sziv!" Megható volt 
megjelenése Deák Ferencz ravatalánál, amidőn mély meg-
indulással térdre borult az imazsámolyon s majdnem tiz 
perczig tartó ima után sajátkezüleg tette a remek koszo-
rút Deák Ferencz ravatalára. 

Ilyenre nem emlékszik a magyar történelem ! 
Gróf Andrássy Gyula halálának hirére legott ko-

szorút küldött Yoloscába és ezenkívül itthon is pompás 
koszorút tett, mint ő mondotta, leghívebb barátjának 
koporsójára. 

Kitűnő tanárok vezetése és utmutatása mellett mé-
lyen be lett avatva nemzetünk történetébe. Gödöllőn való 
ismételt hosszú tartózkodása alatt pedig szivesen érint-
kezvén a néppel, megtanulta ismerni annak jellemét, 
szokásait, gondolkozásmódját; betért a szegény viskókba 
é3 látta a romlatlan magyart szegény otthonában, ta-
pasztalta mily mélyen vallásos és becsületes nép ez, mily 
őszintén kapcsolja ez össze hazája iránti szeretetét ki-
rálya iránti hűségével; vallásában Isten után e kettőnek 
engedvén első helyet. 

Igy lett lassankint Erzsébet királyné egészen a mienk. 
Telünk örült, velünk szomorkodott. Áradozó örömünk 
örömkönyeket csalt szemeibe, legjobbjaink vesztesége 
mélyen meginditotta lelkét. Es a nemzet viszonozta nagy 
lelkének ezen nyilvánulását. Talán soha nem volt bensőbb 
kapocs, mely a nemzetet királyához fűzte, mint amióta ez 
az őrangyal tartotta mindakettő fölött jótékony kezeit. 

Még nem látta Magyarországot, már is áthatottak 
ide a felkelő napnak sugarai ; — 336 magyar várfogoly 
előtt megnyiltak a börtön ajtai ; amidőn pedig 1857-ben 
május 4-én legelőször meglátogatta a magyar fővárost, 
megjelenése mély hat-íst gyakorolt. Magyarország alkot-
mányos élete szünetelt, de a nemzetnek kiváló férfiai azon 
meggyőződésben, hogy Magyarország ősi jogai nem vesz-
hetnek el, mert e jogok fentartása egyszersmind dynas-
tikus érdek is, megjelentek az ünnepelyes fogadtatáson 
és bármily asekélységnek vétessék a külső ruházat, azon 
körülmény, hogy a királynén magyar nemzeti viselet volt : 
a lelkeket ösztönszerűleg megragadta és messzemenő 
reményeket keltett, és e remények a feukölt lelkű királyné 
j ó szivéhez fűződtek. Es amidőn május 6-án a Nemzeti 
Színházban megjelent és előadás közben a színész — amint 
az szerepében volt — megragadta a poharat s felkiáltott 
„Éljen a király!" az egész közönség felálott és a királyi 
páholy felé fordulva óriási lelkesedéssel megismételte az 
„Éljen a királyt !"-t: akkor a királyné szemeiben könyek 

csillogtak. Es e könyekben Magyarország jövője ragyo-
gott. Megnyíltak a szivek, a jég meg volt törve, a közele-
dés utja egyengetve volt és amidőn néhány évvel később 
az országgyűlés küldöttsége Bécsben Szcitovszky bibornok-
herczegprimás vezérlete alatt a királynét üdvözölte és 
Magyarország meglátogatására felkérte : a királyné a 
küldöttségnek már édes hazánk nyelvén mondotta: hogy 
„Ot és felséges férjét Magyarországhoz épp oly gyengéd, 
mint elválaszthatatlan kötelékek fűzik* és hogy Magyar-
országnak jóvolta mindenkor élénk érdeklődése tárgya 
volt. Súlyt fektetett arra, mint ezt válaszában kiemelte, 
„hogy az ország herczegrimása az ország szine előtt tol-
mácsolta szivreható szónoklatával ennek ragaszkodását és 
szívélyes hódolatát." 

Mindnyája szemében köny volt. Századok óta ez volt 
az első eset, hogy a nemzethez királynéja magyar nyel-
ven szólott, — szólott és szava elhangzott a Kárpátokig. 
A gyúlékony magyar sziv fellángolt és a láng melegénél 
szétfoszlott a köd, mely a kedélyekre egy évtizeden tul 
nehezedett. Eloszlatta ezt egy nemes nő szeretete. 

Három hét múlva eljött hozzánk és ezután többször 
meglátogatta hazánkat. A porosz háború alatt az egész 
nyarat a budai hegyek közt töltötte és naponkint el-elláto-
gatott a Ludoviceumba, a megsebesült katonák számára 
berendezett kórházba. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Róma, május 15. Az uj bibornokok és még valami. — 
A legközelebbi consistoriumban a következő kreálások 

várhatók. 0 csász. és ap. királyi felsége ajánlására a 
római egyház bibornokságára fog emeltetni Missia görzi 
érsek; a franczia kormány ajánlására Matthieu*) toulousei 
érsek ; ő szentsége initiativájára Francica Nava cataneai 
érsek, jelenleg madridi nuntius, kinek utódja mgre 
Rinaldini bruxellesi nuntius lesz ; Casanova santiagói 
érsek Chileben ; Richélmy turini érsek ; Casali del Fr ago 
konstantinápolyi latin sz. patr iarka; Cassetta antiochiai 
latin sz. patriarka ; Gennari lepantói cz. érsek ; Ciosca 
0 . S. Aug. larissai cz. érsek, a Propaganda titkárja ; 
P. Cormier a dömések gen. procuratora, P. de Llevaneras 
kapuczinus, több római congregatio consultora ; Deila 
Volpe maiordomus (valószínűleg in petto). 

Nagy örömet, világraszóló eseményt hirdetek. China 
a kath. vallást állami elismerésben részesíti. Öt szakaszból 
álló császári törvény jelent meg, mely a missionariusoknak 
mandarin rangot biztosít. 

Paris, május 16. XIII. Leo, a „Revue des Deux 
Mondes" és a franczia szabadkőművesség. — 

Brunetiere eszes és bátor ember. Mélyreható eszével 
belát a kortársainak lelke mélyén uralkodó elfogultságok 
sötétségébe ; bátor szózatával pedig gondolkodásra ébreszti 
a gondolkodástól elszokott felületes modern elméket. Még 
most is visszhangzik a világ attól a bátor szózatától, 

*) A 8-ik franczia bibornok. Ennél több egyszerre nem 
szokott lenni. Szerk. 
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melylyel a mindent ígérő tudomány csődbe jutását konsta-
tálta — a vallásos hittel szemben. Most hasonló nagy 
kiábrándításra vállalkozott. A „Revue des Deux Mondes"-
ban bebizonyítja, hogy a franczia nemzethez sehogysem illő 
szerep a szabadkőművességnek eszközül szolgálni a kath. 
egyház elleni halálos gyűlöletének kitöltésében. Bebizonyítja, 
hogy a szabadkőművesség lényege a kath. egyház gyűlö-
lete, végczélja a kath. vallás kiirtása. Ezért rántotta magához 
az állami hatalmat; azért azonosítja magát nagy büszkén 
a köztársasággal. „A köztársaság a N. Oriens leánya," 
mondá hetykén Poulie az 1894-iki szabadkőműves kon-
venten, és Lucipia hárompontos testvér az 1895-ikin : 
„Szabadkőművesség, úgymond, és köztársaság, az szorosan 
véve egy dolog." précisément la même chose. Most tűnik 
ki csak végtelen nagysága XHX Leo pápa amaz elhatáro-
zásának, melylyel a franczia katholikusokat felhívta, hogy 
minden apró viszályokat kerülve sorakozzanak a köztár-
saság meghóditására. Brunetière elismeri, hogy a pápa 
a szabadkőművességet Francziaországban tényleg erősen 
szorongatja. Szorítja ki a köztársaság centrumából színval-
lásra balfelé, a hol a sociális forradalom tanyázik. Az lenne a 
19-ik század legnagyobb vívmánya valóban, haa20-ik század 
keresztény köztársasággal kezdődnék Francziaországban' 
Ha ez létrejön, XIII. Leo műve leszen, a vele járó dicső-
séggel együtt. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
— A Szent-István-Társulat igazgató-választmánya f. 

hó 18-án Szentkirályi-utczai palotájában látogatott ülést 
tartott. Az elnöki széket Zichy Nándor gróf másirányu 
elfoglaltsága miatt Kisfaludy A. Béla prépost-alelnök fog-
lalta el s mindenekelőtt sajnálattal emlékezett meg Hummer 
Nándor titkár és Fuchs Róbert számvevő betegségéről, kik 
már másfél hónap éta szabadságon vannak s igy az elnökség 
legutóbb szükségesnek látta, hogy helyettesítésükről a 
rendes ügymenet föntartása érdekében ideiglenesen gon-
doskodjék. Kisfaludy A. Béla elnök jelentést tett továbbá 
a Stephaneum név alatt serényen működő, betűöntődével 
és könyvkötészettel fölszerelt társulati nyomdáról, be-
mutatva annak legújabb termékeit, melyek az igazgató-
választmány osztatlan tetszésével és elismerésével talál-
koztak. — A Királyi Pál-utczai régi ház eladására 
vonatkozó adás-vevési szerződés jóváhagyása, illetőleg 
tudomásul vétele után a közgyűlés került szóba, melynek 
megtartását elnök, tekintettel a Társulat jelenlegi állspo-
tára, esetleg az őszre helyezte kilátásba. Végül Kaposi 
József a Társulat ügybuzgó igazgatója terjesztette elő 
jelentését a társulati kiadványokról és egyébb folyó 
ügyekről. 

A K A T H O L I K U S ATJTONOMIA. 

A 27-es bizottság tárgyalása. 
A 27-es bizottság folytatja a 9-es albizottság javas-

latának tárgyalását és azt e héten talán be is végzi. 

A keddi ülésről szóló jelentés élén a „Magyarország" 
nevü lapban a következő jellemző nyilatkozat jelent meg : 

„Ugy értesülünk, hogy a 27-es bizottság két-három 
ülés alatt elvégzi a dolgát. A nagy elvi kérdések túlnyomó 
részén már áthaladtak. A 27-es bizottság fölvilágosodot-
tabb elemei lépésről lépésre vitatkoztak, harczoltak, hogy 
az autonómiának tartalma is legyen, testtel is birjon. 
Azonban nem sikerült, sem a 'közvetett választást megdön-
teni. sem a püspökmegyei közgyűlést beiktatni, sem a vilá-
giak társelnökségében rejlő nagy elvet érvénijre juttatni. 
Apró stiláris módosításokon kivül semmi érdemben való 
változtatást a 27-es bizottság el nem fogadott. E szerint 
az autonomiai kongresszus a 9-es bizottságnak annak ide-
jén általános feltűnést keltő javaslatát fogja tanácskozás 
alapjául megkapni. Ugy látszik, hogy a kormány és az 
egyházi méltóságok nem akarnak életerős autonomiát, 
hanem csak egy autonomiai sodronyvezetéket, melylyel a 
katholikus népben és intelligencziában meggyülemlett 
feszerőket a legkevesebb zajjal s minél több nyugalom-
mal és kényelemmel elvezethessék." 

Hogy kik azok a „felvilágosodottabb elemek", a kik 
a „meggyülemlett feszerőket" képviselik a 27-es bizott-
ságban, azt körülbelül tudhatja mindenki. Az egyház 
béketűréssel várja tőlük, hogy végre meg fognak elégedni 
avval a felvilágosodással, melyet a keresztény léleknek 
az isteni kinyilatkoztatás nyújt s nem fognak ennél fénye-
sebb és egészségesebb felvilágosítást keresni a világ véle-
ménygyárainak füstös kohóiban és a felekezetek csábító 
vélekedésének útvesztőjében. 

Tudósításunk egyébiránt a 27-es bizottság folytató-
lagos tárgyalásáról a következő. 

A hétfői ülésben a 9-es bizottság javaslatának 23. 
szakaszát, melyet a legutóbbi ülésen már elfogadtak, 
a 27-es bizottság a következő szövegben állapította meg : 

„Az egyházközségi gyűlések az egyházmegyei világi 
képviselőválasztókat hat-hat évre a következő számarány-
ban választják : a) minden egyházközségi gyűlés, melynek 
400 tagja van, vagy azon alul, választ két képviselővá-
lasztót és egy póttagot; b) minden egyházközségi gyűlés, 
melynek tagja 400-on felül, de 1000-en alnl van, választ 
4 képviselőválasztót és két póttagot; c) minden egyház-
községi gyűlés, melynek 1000 tagja van, választ 6 kép-
viselőválasztót és 3 póttagot, ha 1000-en felül van, 
minden további 500 tag után egy képviselőválasztóval 
többet." 

A 9-es bizottság javaslatának 24. szakaszát, — a 27-es 
bizottság változatlanul elfogadta. 

A 25. szakaszt a huszonhetes bizottság a következő 
szövegben állapította meg: „Azt az egyházközségi gyűlést 
megelőzőleg, melyen a világi képviselőválasztók válasz-
tandók, az egyházközségi tanács a szavazatszedő küldött-
ségbe két tagot és egy póttagot, akár saját kebeléből, 
akár az egyházközségi gyűlés tagjai sorából választ. A 
szavazatszedő küldöttség elnöke a plébános, ennek aka-
dályoztatása esetén a világi másodelnök." 

A 26. szakaszt változatlanul elfogadták. 
A 27. szakaszt a huszonhetes bizottság igy állapította 

meg: „A szavazó-lapra annyi név irandó, a hány kép-
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viselő-választó választandó. Ha egy szavazó-lapra több név 
van irva, az utolsó nevek érvénytelenek." 

A 28. szakaszt változatlanul elfogadták. 
A 29. szakaszt igy szövegezték meg: „Azok, kik 

viszonylagosan legtöbb szavazatot nyertek, lesznek az 
egyházközség képviselő-választói, illetőleg póttagjai." 

A 30. szakaszt a huszonhetes bizottság igy állapí-
totta meg : „A képviselő-választó megbízó levelét a szava-
zatszedő köldöttség által kiállított jegyzőkönyvi kivonat 
képezi, mely minden képviselő-választónak külön kiállí-
tandó és melyet a szavazatszedő-küldöttség elnöke és 
jegyzője írnak alá." 

A 31. szakaszt a bizottság ebben a szövegben hatá-
rozta meg: „Egyházmegyei világi képviselő-választónak 
választható az egyházközségi gyűlés írni s olvasni tudó 
világi tagja. Nem választható azonban az : a) ki állami, 
megyei, városi, vagy községi hivatalt visel, vagy köz-
szolgálatban alkalmazott, b) ki az állam által kezelt 
valamely vállalatnak állandó alkalmazottja. Az a) és b) 
alatt emiitettek azonban csak amaz egyházközségi gyűlés 
által nem választhatók, mely egyházközség területére, 
vagy híveire az illető hatóság, vagy vállalat alkalmazóijá-
nak működési köre kiterjed." 

A 32. szakaszt a következő szövegben állapították 
meg: „Egyházmegyei világi kép?iselő-választók, továbbá 
az egyházmegye területén levő, a tanszékeket világi tan-
erőkkel ellátó katholikus fő-, középiskolák, tanítóképzők 
és szakoktatási intézetek igazgatói és minden egyes ilyen 
intézet tanári karának kebeléből választott egy-egy tanár. 
Minden tanári-kar általános szótöbbséggel választja tagjai 
sorából képviselő-választóját. Eme képviselő-választók sza-
vazó-lapjaikat ama espererességi kerület székhelyén adják 
be, meiynek területén fő-, vagy középiskolájuk van." 

A 33. szakaszt a huszonhetes bizottság a követke-
zőleg módosította: „Az egyházközségi gyűlés választja 
hat évre az egyházközségi tanács választás alá eső tagjait. 
37. §.) A választás fölkiáltással történik a tanács minden 

tagjára külön, de ha az egyházközségi gyűlés husz tagja 
szavazást kíván, az elrendelendő. Az egyházközségi tanács 
tagjainak választása ugyanolyan módon történik, mint a 
világi képviselőválasztók választása. (26—29. §.) Az egy-
házközségi tanács tagjává csak az választható, ki a jelen 
szervezet 31. §-a szerint képviselőválasztónak választható." 

A 34. (módositotl) szakasz a következő: „A képvi-
selőválasztók és az egyházközségi tanács tagjainak válasz-
tása ellen esetleg emelendő panaszok a választás napjától 
számított tizenöt napon belül az egyházmegyei tanácshoz 
(76. §.) nyújtandó be, mely a beadott panaszok fölött az 
esetleg szükséges vizsgálat befejezése után végérvényesen 
dönt és a választás megsemmisítése esetén az egyházköz-
séget uj választás tartására hívja föl." 

A huszonhetes bizottság azután a kilenczes bizottsági 
javaslatnak az egyházközségi tanácsra vonatkozó szaka-
szait tárgyalta. 

A 35. szakaszt ilyképpen módosították: „Minden 
egyházközségben egyházközségi tanács alakítandó, mely 
legalább 5 és legfölebb 16 tagból áll. A fiók-egyházak 
akár külön, akár az anyaegyházzal együtt alakithatnak 

egyházközségi tanácsot. Ha az anyaegyház és a fiókegy-
házak az egyházközségi tanács alakítása iránt megegyezni 
nem tudnak és az egyesítést az egyházmegyei tanács 
mindkettő érdekében fekvőnek találja : az egyesítés módját 
az egyházmegyei tanács határozza meg." 

A 36. szakaszt változatlanul elfogadta. 
A javaslat 37. szakasza változatlanul elfogadtatott. 
A 38. módosított szakasz a következő: „Minden egy-

házközségben gondnok választandó. A gondnokot világi 
tagjai sorából az egyházközségi tanács választja ; a meg-
választott gondnokot tisztében az egyházmegyei tanács 
értesítése mellett a megyés püspök erősiti meg. A gond-
nok ügyel (a 9 es bizottsági jevaslatban : „felügyel") a 
templomnak és az iskolának az egyházközségben létező 
vagyonára és jelentését évenkint legalább egyszer az egy-
házközségi tanács elé terjeszti. (70. §. b.) Kisebb egyház-
községekben az egyházközségi tanács megbízásából a 
gondnok végzi az iskola látogatói teendőket is. (73. §. h) 
i). Nagyobb egyházközségekben eme hatáskör elkülönít-
hető, vagyis egy gondnok választható a vagyonfelügyeletre 
és egy gondnok az iskolafelügyeletre.* 

A 39. szakaszt változatlanul elfogadták. 
A keddi ülésben a 9-es bizottság javaslatának 40-ik 

szakaszát a 27-es bizottság igy módosította: „Az egy-
házmegyéhez tartozó egyházközségi tanácsok választják 
hat évre az egyházmegyei tanács világi tagjait és pedig 
20 rendes és 4 póttagot. A választás foganatosítására az 
egyházmegyei tanács elnöke a megyés püspök hivja fel 
az egyházközségi tanácsosokat." 

A 41-ik szakaszt igy szövegezte a 27-es bizottság: 
„A szavazás akként történik, hogy az egyházközségi 
tanács tagjai tanácsülésben adják be szavazatukat 20 
rendes és 4 póttagra. A szavazatok ugyanazon tanács-
ülésben számittatnak össze: a szavazás lefolyása és ered-
ménye jegyzőkönyvbe foglalandó és ezt az egyházközségi 
tanács elnöke a megyés püspökhöz, az egyházmegyei 
tanács elnökéhez küldi be". 

A 42. szakaszt a 27-es bizottság ujabb szövegezés 
végett kiadta az elnöknek és előadónak. 

A 43. szakaszt a 27-es bizottság változatlanul 
elfogadta. 

A 9-es bizottsági javaslatnak a 27-es bizottság által 
módosított 44. szakasza a következő: „Ha valamely egy-
házközségi tanácsnak egy, vagy több tagja a választás ellen 
a választás napjától számított 15 (a 9-es bizottság javasla-
tában : 10) napon belől panaszt emel : ezen panasz fölött az 
esetleg szükséges vizsgálat befejezése után végérvényesen az 
egyházmegyei tanács által kiküldött igazoló bizottság 
dönt. Ezen bizottság elnöke az egyházmegyei tanács 
elnöke, vagy ennek helyettese ; két tagját az egyház-
megyei tanács választja. (77. §.)" 

A bizottság ezután áttért a 9-es bizottsági munká-
lat II. Fejezetének tárgyalására, a melynek czime : Az 
egyházmegyei tanács szervezete. 

A 45. szakaszt a 27-es bizottság igy állapította 
meg: „Minden püspöki megyében, valamint a pannon-
halmi főapátság területén a püspök, illetve a főapát 
elnöklete alatt egyházmegyei tanács szerveztetik, mely az 
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autonomiai szervezet hatásköréhez tartozó egyházmegyei 
ügyeket intézni." 

Ennél a szakasznál a kisebbség az egyházmegyei 
gyűlés beillesztését kivánta, ezt a többség az mellőzte. 

A 46. szalcaszt a 27-es bizottság igy módositotta: 
„A megyés püspök, illetve koadjutor magát az egyház-
megyei tanács ülésein bármikor helyettesitheti. A püspök 
(illetve koadjutor) helyettese ilyenen alkalommal ugyan-
azon jogokat gyakorolja, melyek a jelen szervezet szerint 
a püspököt (illetve koadjutort) illetik. Széküresedés eseté-
ben a megyés püspök és a pannonhalmi főapát jogát a 
káptalani helynök gyakorolja." 

A 47. szakaszt a 27 es bizottság igy szövegezte: 
„Az egyházmegyei tanács tagjai az elnökön vagy helyet-
tesén kivül : a) az egyházmegyei tanfelügyelő és a káp-
talani alapítványokat kezelő kanonok ; b) 8 egyházi férfi, 
ezek közül kettő a káptalan, illetve a káptalanok kebelük-
ből választanak; 6 rendes és 2 póttagot az egyházmegyei 
áldozópapok választanak : c) 20 világi rendes tag és 4 
póttag. Ezeket az egyházmegye egyházközségei, tanácsai 
választják. (40. §.) Az egyházmegyei áldozópapok által 
választandók az 56. §-ban foglalt módon választandók. 
Az egyházi és világi póttagok szavazattal csak az eset-
ben birnak, ha a rendes tagok akadályoztatásuk esetében 
helyettük behívatnak." 

A 48. szakaszt a 27-es bizottság változatlanul el-
fogadta. 

A következő ülésben a 9-es bizottság javaslatának 
49. szakaszát változatlanul elfogadta a 27-es bizottság. 

A 9-es bizottság javaslatának 42. szakaszát, melyet 
a 27-es bizottság az előbbi ülésen szövegezés végett az 
elnök és előadónak adott ki, a 27-es bizottság a követ-
kező szöveggel fogadta el : „Az egyházközségi tanácsoktól 
beérkezett jegyzőkönyvekben foglalt szavazatokat a püspök 
vagy annak helyettese és az egyházmegyei tanács által 
kiküldött két világi tag számítja össze. A legtöbb szava-
zatot nyert férfiak lesznek az egyházmegyei tanács világi 
rendes és póttagjai. Megválasztásukról őket az egyház-
megyei tanács elnöke értesiti, csatolván az egyház-
megyei tanácsülés jegyzőkönyvének erre vonatkozó ki-
vonatát." 

Ezután tárgyalás alá került a III. fejezet. Az orszá-
gos katholikus gyűlés és az igazgatótanács. A) Az országos 
katholikus gyűlés — változtatás nélkül a czimekben. 

A 9-es bizottság javaslatának 50. szakaszát változat-
lanul elfogadta a 27-es bizottság. 

A 9-es bizottság javaslatának 51. szakaszát az . . . 
„A 33-ról 44-re emelt egyházi képviselőknek az egyház-
megyék közti felosztását a 27-es bizottság elnök és elő-
adóra bizta. Ugyancsak elnök és előadó bízattak meg 
azzal, hogy az erdélyi egyházmegyei, egyházi és világi 
képviselők választásának módjáról — figyelemmel az er-
délyi status önkormányzati jogára — a vegyes határoza-
tok között, külön szakaszban gondoskodjanak. 

Az 52. (módosított) szakasz az országos katholikus 
gyűlés világi tagjait jelöli meg. 

Az 53. (módosított) szakasz a következő: „Világi 
képviselőnek választható bármely egyházközségi gyűlésnek 

irni-olvasni tudó világi tagja, ki életének 30. évét 
betöltötte. 

Nem választható azonban : a főszolgabíró, szolgabíró, 
polgármester, községi biró, községi vagy körjegyző azon 
területen, melyre működési köre egészben vagy részben 
kiterjed." 

A 9-es bizottság javaslatának 54. szakaszát, a 27-es 
bizottság változatlanul elfogadta. 

Az 55. (módosított) szakasz a következő: „áz összes 
választott, ugy egyházi, mint világi képviselők 6 évre 
választatnak ; ha valamelyik választott képviselő időközben 
meghal, lemond vagy választói képességét (20., 21., 53. §§.) 
elveszti, az országos katholikus gyűlés u j választást rendeL 
Az ily módon választott képviselő megbízása csak a leg-
közelebbi általános választásig tar t" . 

Az 56. (módosított) szakasz a következő : „Az egy-
házmegyénként választott 44 egyházi képviselőválasztása 
ekként tör ténik: 

a) Minden egyházmegye világi papsága és az egy-
házmegye területén lakó, de külön nem képviselt szerze-
tek (51. §.) áldozópapjai az országos katholikus gyűlésre 
választanak annyi egyházi képviselőt, a hány az illető 
egyházmegyére esik. (51. §. c.) 

b) A választás maga az esperesi kerülethez tartozó 
áldozópapok részéről az e végett egybehívott esperes-
kerületi gyűlésen, az esperesi kerületekhez be nem osztott 
püspöki székvárosok, vagy más helyek papsága és az 
egyházmegye területén lakó, de külön nem képviselt szer-
zetek (51. §. a.) áldozópapjai részéről pedig az illető fő-
esperes által e czélból összehívott külön papi gyülekezeten 
akként történik, hogy beadatván a szavazólapok, azok 
összeszámittatnak és arról, ki mennyi szavazatot nyert, 
jegyzőkönyv vétetik fel, mely a megyés püspökökhöz 
küldetik be. 

Azon áldozópapok részéről, kik egyházmegyéjükön 
kivül, de az országban tartózkodnak, a szavazás olyképp 
foganatosittatik, hogy annak nevét, illetve azoknak neveit, 
kikre szavazatukat adják, lepecsételt boríték alatt, melyre 
feljegyeztetik, hogy e levél az autonomia-választásra 
vonatkozik, saját megyés püspökükhöz küldik be ; az 
átvett levél pedig annakidején fölbontatlanul az egyház-
megyei tanács elé terjesztetik. 

c) Az egyházmegyei tanács elnöke tanácsülésben a 
püspök vagy annak helyettese és az egyházmegyei tanács 
által kiküldött két egyházi tag a szavazatokat össze-
számítja, annak, illetve azoknak, kik viszonylagosan leg-
több szavazatot nyertek, a megbízó levelet kiállítja és 
azok lesznek az egyházmegye megválasztott egyházi kép-
viselői." 

Az 57. §-t a 27-es bizottság változatlanul elfogadta. 
Hasonlóképpen az 58., 59. és 60. §§-okat is. 

A 61. (módosított) szakasz igy szólt: 
„Az országos katholikus gyűlés igazgató-tanácsot 6 

évre választ. (63. §.)" 
Következnek az igazgató-tanácsról szóló szakaszok. 
A 62. § változatlanul elfogadtatott. 
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A 63. §. uj szövegezésével a 27-es bizottság elnöke 
és előadója bízattak meg, a 27-es bizottság az igazgató-
tanács tagjainak számát 36-ban állapítván meg és elha-
tározta, hogy az igazgató-tanácsnak 5 tagját a püspöki 
kar saját kebeléből 6 évre válaszsza. 

A 64. §. változatlanul elfogadtatott. 

Következett a kilenczes albizottság munkálatának 
III. része (az önkormányzat hatásköre.) Az első fejezet 
czime : Az egyházközségi gyűlés hatásköre. 

A 65., 66, 67. §-ok változatlanul elfogadtattak. 

A 68. (módosított) szakasz igy szól : 

„Az egyházközségi gyűlés állapitja meg az esetleg 
kirendelendő egyházi, vagy iskolai adó nemét és mérvét 
és vállalhat magára rendkívüli teherviselést. (94. §.) Az 
egyházközségi gyűlésnek e tárgyban hozott határozata az 
egyházmegyei tanácshoz és onnan az igazgató-tanácshoz 
felebbezhető." 

A 69. §. változatlanul elfogadtatott. 

VEGYESEK. 
+ Veni Sancte Spiritus ! Az egyház születése 

napját ünnepeljük. Az igazság szelleme, a Szentlélek, be-
tölté az apostolok lelkét és ők megnyiták ajkaikat az 
evangelium hirdetésére. A világ pedig csodálkozott, mert 
nagy csoda történt. Az apostolok benső átalakulásának 
láthatatlan csodájához kézzelfogható nagy csodajel járult. 
Minden ember a maga nemzeti nyelvén hallotta beszélni 
az apostolokat, kik azokat a nyelveket soha sem tanulták. 
„Audivimus eos loquentes nostris lingvis magnalia Dei," 
mondák az ó-világ minden tájáról „ex omni natione quae 
sub coelo est," összesereglett emberek. Mikor a gonozság 
szelleme gúnyt kezdett támasztani ellenök, hogy hiszen 
bor beszél belőlük, nem a lelkesedés, felállt szent Péter 
s megtartá az első ünnepélyes prédikácziót a világon és 
megtérített egyszerre 3000 embert, s megalapitá belőlük 
a tanuló egyházat. Ez az első prédikáczió minden követ-
kező számára magával hozta be a világba a felülmúlha-
tatlan egyházi ékesszólás mintáját és kiemelte a czélt, 
melyet minden prédikácziónak meg kell valósítania. Az 
emberek „compuncti sunt corde," megrázkódtak szivökben 
és azt kérdezték az apostoloktól, eltelve tetterővel és el-
határozással, mit kell tenni!? . . . Mit kell tenni!? Jöj j 
el, óh Szentlélek Úristen, és tanits meg mindnyájunkat, 
mindig, hogy mit kell tenni ! 

— lioncursus Esztergámban. Akik az esztergomi 
érseki főegyházmegyébe papi pályára felvétetni óhajtanak, 
azok folyó évi julius hó 1-én, okvetlen délelőtt Eszter-

gámban a primási irodában keresztlevéllel és iskolai bizo-
nyitványnyal jelentkezzenek. A felvételi vizsgálat aznap 
délután három órakor fog a papnevelő-intézetben meg-
történni. A papneveidei igazgatóság. 

— Bajorországban a püspökök nagyjelentőségű 
köriratot tettek közzé, melyben az összes katholikusokra 
nézve irányadó alapelvek (tételek) foglaltatnak ; neveze-
tesen : 1. Az egyházhoz és annak Istentől rendelt tanítói 
hivatalához tartozik, határozni a fölött, mi a katholikus 
igazság, vagy mi ellenkezik azzal. 2. Minden igazán jó 
katholikus tökéletes és őszinte engedelmességgel tartozik 
az egyház határozatai iránt és köteles gondosan óvakodni, 
nehogy azoknak tőrébe essék, a kik éppen most furfangos 
cselszövényekkel törekesznek az igazi vallásosság és a 
katholikus szellem megrontására. 3. A kath. egyház nem 
a tudományt, hanem a tévelyeket veti el; semmi esetre 
sem kárhoztatja a józan és helyes kutatás szabadságát, 
de elitéli azon zabolátlan kutatást, mely a haladás ürügye 
alatt még az örök igazságokat is elferdíti, vagy azokat 
ki akarná javítani. 4. Az igazság, a mint azt a kath. 
egyház tanítja, általános és isteni ; ugyanazért esztelenül 
járna el, a ki a kath. tudománynak nemzeti jelleget 
akarna tulajdonítani. A püspökök azután még teljes ha-
tározottsággal kimondják, hogy a katholikus papság 
nevelése az egyház hatáskörébe tartozik és hogy a 
sajtónak nem áll jogában e fölött ítéletet mondani, s ez 
ügyre bármiképen is befolyást gyakorolni. 

— A pécsi papnevelő intézeti igazgatóság részé-
ről közhírré tétetik, miszerint a pécsi növendékpapok 
közé felvétetni kívánók concursualis vizsgálata ez évben 
julius hó 3. és 4. napján fog megtartatni. Azon gymná-
siumi tanulók, kik a 4., 5., 6., 7. vagy 8-ik osztályt jó 
sikerrel elvégezték, illetve az érettségi vizsgálatot letették 
és a kisszemináriumba, vagy a 8-ik osztályból a theolo-
giai tanfolyamra felvétetni óhajtanak, azok iskolai bizo-
nyitványnyal és keresztelési anyakönyvi kivonattal ellátva 
jul. hó 3-ikán a délelőtti órákban, a papnevelő-intézeti 
aligazgatónál (Papnövelde-utcza 1. sz.) a beiratás eszköz-
lése czéljából jelentkezzenek, a mely alkalommal további 
teendőik iránt is értesítést fognak nyerhetni. Az idegen 
gymnasiumokból érkező tanulók, hogy ne legyenek kénytele-
nek vendéglőbe szállni, a concurzus ideje alatt, két-három 
napra a papnevelő-intézetben éjjeli szállást és élelmezést 
ingyen nyerhetnek, ha ez iránt való óhajtásukat előze-
tesen levélben bejelentik, vagy Pécsre érkezésükkor e 
czélból a szemináriumi elöljáróságnál személyesen jelent-
keznek. 

Kiadótulajdonos ós felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. xn. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 18f9. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8 sz.) 



„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem fove, unitati promovendae et arctius compingendaQ 
adlábora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

timusIX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 
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az MDCCCC-ik szent évre. 

LEO EPISCOPUS 
SERVUS SERVORUM DEI 

UNIVERSIS CHRISTIFIDELIBUS PRAESENTES L1TTERAS 
INSPECTURIS 

SALÜTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Properante adexi tum saeculo, quod annuente 
Deo Nos ipsi prope totum emensi vivendo sumus, 
animum volentes induximus rem ex insti tuto 
maiorum decernere, quae saluti populo christiano 
sit ac simul curarum Nostrarum, qualescumque 
in gerendo Pontificatu maximo fuerint, extremum 
velut vestigium ostendat. JUBILAEUM MAGNUM 
dicimus, iam inde antiquitus in christianos 
mores inductum, decessorumque Nostrorum Provi-
dentia sancitum: quem tradita a patribus con-
suetudo Annum sanctum appellat, tum quod sólet 
esse caeremoniis sanctissimis comitatior, tum 
maxime quod castigandis moribus renovandisque 
ad sanctitatem animis adiumenta uberiora suppe-
ditat. Testes ipsi sumus quanto opere is ad 
salutem valuit, qui postremo actus est ritu 
solemni, Nobis videlicet adolescentibus, Leone 
XII pontifice maximo: quo tempore magnum 
tutissimumque religioni publicae theatrum Roma 
praebuit. Memoria tenemusac videre propemodum 
etiam nunc videmur peregrinorum frequentiam: 

circumeuntem templa augustissima, disposito 
agmine, mult i tudinem: viros apostolicos concio-
nantes in publico : celeberrima Urbis loca divinis 
laudibuspersonantia: pietatis caritatisque exempla 
edentem in oculis omnium, magno Cardinalium 
comitatu, pontificem. Cuius recordatione memoriae 
ex temporibus iis ad ea, quae nunc sunt, mens 
acerbius revocatur. Earum quippe rerum. quas 
diximus, quaeque si in luce civitatis, nulla r e 
impediente, peragantur, mire alere atque incitare 
pietatem populärem soient, nunc quidem muta to 
Urbis statu, aut nulla facultas est, aut in alieno 
posita arbitrio. 

Utcumque sit, fore confidimus, ut salubrium 
consiliorum adiutor Deus voluntati huic Nostrae, 
quam in eius gratiam gloriamque suscepimus, 
cursum prosperum ac sine offensione largiatur. 
Quo enim spectamus, aut quid volumus? Hoc 
nempe unice, effrcere homines, quanto plures 
nitendo possumus, salutis aeternae compotes, 
huiusque rei gratia morbis animorum ea ipsa, 
quae Jesus Christus in potestate Nostra esse 
voluit, adhibere remedia. Atque id a Nobis non 
modo munus apostolicum, sed ipsa ratio tem-
poris plane videtur postulare. Non quod recte 
factorum laudumque christianorum sit sterile 
saeculum: quin imo abundant, adiuvante Deo, 
exempla optima, nec virtutum genus est ullum 
tam excelsum tamque arduum, in quo non ex-
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cellere magnum numerum videamus: vim nam-
que procreandi alendique v i r tu tes habet Chri-
s t iana religio divinitus insitam, eamque inexhaus-
tam ac perpe tuam. Verum si circumspiciendo 
quis in tue tu r in par tem alteram, quae tenebrae, 
quantus error, quam ingens mul t i tudo in inte-
r i tum ruent ium sempi ternum ! Angimur prae-
cipuo quodam dolore, quotiescuraque venit in 
mentem, quanta pars chris t ianorum, sentiendi 
cogitandique l icentia deliniti, malarum doctri-
narum veneno s i t ienter hausto, fidei divinae in 
se ipsi grande munus quotidie corrumpant . Hinc 
chris t ianae taedium vitae, et la te fusa morum 
labes: hinc ilia re rum. quae sensibus percipiantur , 
acer r ima atque inexplebilis appetent ia , curaeque 
et cogitationes omnes aversae a Deo, humi 
defixae. Ex quo fonte t e t e r r imo dici vix potes t 
quan t a iam in ea ipsa, quae sunt c ivi ta tum 
f'undamenta, pernicies influxit. Nam contumaces 
vulgo spiritus, motus turbidi popularium cupidi-
t a tum, caeca pericula, t ragica scelera, nihil 
denique sunt aliud, si libet caussam introspi-
cere, nisi quaedam de adipiscendis fruendis-
que rebus morta l ibus exlex a tque effrenata 
decertatio. 

Ergo interes t pr iva t im et publice, admoner i 
homines officii sui, excitari consopita veterno 
pectora, a tque ad studium salutis revocari quot-
quot in singulas prope horas discrimen t emere 
adeant pereundi, perdendique per socordiam au t 
superbiam caelestia a tque immutabi l ia bona, ad 
quae sola na t i sumus. Atqui hue omnino per-
t ine t annus sacer: e ten im per id tempus t o tum 
Ecclesia parens, non nisi leni ta t is et miseri-
cordiae memor, omni qua potes t ope studioque 
contendit , u t in melius humana consilia referan-
tur , et quod quisque deliquit, luat emendatr ix 
vitae poenitent ia . Hoc ilia proposito, mul t ip-
l icata obsecratione auctâque ins tant ia , placare 
n i t i tur violatum Dei numen, arcessere e caelo 
munerum divinorum copiam: la teque reclusis 
gratiae thesauris, qui sibi sunt ad dispensandum 
commissi, vocat ad spem veniae univers i ta tem 
chris t ianorum, to t a in eo, u t re luctantes et iam 
volunta tes abundant ia quadam amoris indul-
gent iaeque pervincat . Quibus ex rebus quid ni 
expectemus fructus uberes, si Deo placet, ac 
tempori accomodates? 

Augent oppor tuni ta tem rei extraordinar ia 
quaedam sollemnia de quibus iam, opinamur, 
satis not i t ia percrebuit : quae quidem sollemnia 

excessum undevicesimi saeculi vicesimique or tum 
quodam modo consecraverint. Intel l igi de hono-
ribus volumus Jesu Christo Servator i medio eo 
t empore ubique t e r r a r u m habendis. Hac de re 
excogi ta tum pr iva torum pie ta te consilium lau-
davimus l ibentes ac probavimus; quid enim fieri 
sanctius aut salutarius queat? Quae genus hu-
mánum appeta t , quae diligat, quae speret, ad 
quae tendat , in unigenito Dei Filio sunt omnia : 
is enim est salus, vita, resurrectio nostra : quem 
velle deserere, est velle fundi tus inter ire . Qua-
mobrem etsi numquam silet, imo perpe tua viget 
omnibus locis ea, quae Domino nostro Jesu 
Christo debetur, adoratio, laus, honos, gra t ia rum 
actio, t amen nullae gra t iae nullique honores 
possunt esse tant i , quin longe plures ei debean-
tu r longeque maiores. P rae te rea num paucos 
saeculum tul i t immemor i ingra toque animo, qui 
divino servator i suo pro pie ta te comtemptum, 
pro beneficiis iniurias refer re consueverint ? 
Certe ipsa ab eius legibus praeceptisque vita 
discrepans p lur imorum argumento est flagi-
t iosae ingrat iss imaeque voluntatis . Quid quod 
de ipsa Jesu divini tate Arianum scelus non 
semel renova tum nostra vidi t ae tas? Macti 
i taque animo, quotquot popular i inc i tamentum pie-
t a t i consilio isto novo pulcherr imoque praebuistis ; 
quod tamen ita efficere oportet , nihil u t Ju-
bilaei curriculum, nihil s t a tu t a solemnia impediat . 
In proxima ista catholicorum hominum signifl-
cat ione religionis ac fidei id quoque propositum 
ineri t , de tes tar i quaecumque impie dicta patra-
t ave memor ia nos t ra sint, deque iniuriis, augu-
stissimo Jesu Christi numini praesert im publice 
illatis, publice satisfacere. Nunc autem, si vera 
quaerimus, genus satisfactionis maxime optabile 
et solidum et expressum et inustum notis veri-
ta t i s illud omnino est, deliquisse poenitere, et 
pace a Deo veniaque implorata, v i r tu tum officia 
aut impensius colere aut intermissa repetere. 
Cui quidem rei cum tan tas habeat annus sacer 
opportuni ta tes , quantas init io at t igimus, rursus 
appare t oportere a tque opus esse ut populus 
christ ianus accingat se plenus animi ac spei. 

Quapropter sublatis in caelum oculis, divitem 
in misericordia Deum enixe adprecati, u t votis 
inceptisque Nostris benigne annuere, ac vir tute 
sua i l lustrare hominum mentes i temque permovere 
animos pro boni ta te sua veli t ; romanorum Ponti-
ficum decessorum Nostrorum vestigia sequuti, de 
venerabil ium f r a t rum Nostrorum S. R. E. Cardi-
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nalium assensu, universale maximumque Jubi-
laeum in hac sacra Urbe a pr ima vespera Natalis 
Domini anno millesimo octingentesimo nono 
incohandum, et ad primam vesperam Natalis 
Domini anno millesimo noningentesimo finiendum, 
auctori tate omnipotentis Dei, beatorum apostolo-
rum Petr i et Pauli ac Nostra, quod gloriae 
divinae, animarum saluti, Ecclesiae incremento 
bene vertat, indicimus per has l i t teras et pro-
mulgamus, ac pro indicto promulgatoque haberi 
volumus. 

Quo quidem Jubilaei anno durante, omni-
bus utriusque sexus Christifidelibus vere poeni-
tentibus et confessis sacraque Communione refectis, 
qui beatorum Petr i et Pauli, i tem Sancti Joannis 
Lateranensis et Sanctae Mariae Maioris de Urbe 
Basilicas semel saltem in die per viginti con-
tinuos aut interpolatos dies sive naturales sive 
ecclesiasticos, nimirum a primis vesperis unius 
diei ad integrum subsequentis diei vespertinum 
crepusculum computandos, si Romae degant cives 
aut incolae : si vero peregre venerint, per decern 
saltem eiusmodi dies, devote visitaverint, et pro 
Ecclesiae exaltatione, haeresum extirpatione, ca-
tholicorum Principum concordia, et christiani 
populi salute pias ad Deum preces effuderint, 
plenissimam peccatorum suorum indulgentiam, 
remissionem et veniam misericorditer in Domino 
concedimus et impertimus. 

Quoniamque potest usuvenire nonnullis ut ea 
quae supra praescripta sunt, exequi, etsi maxime 
velint, tamen aut nullo modo aut tantummodo 
ex par te queant, morbo scilicet aliaque caussa 
légitima in Urbe aut ipso in i t inere prohibi t i ; 
idcirco Nos piae eorum voluntati, quantum in 
Domino possumus, tribuimus ut vere poenitentes 
et confessione r i te abluti et sacra communione 
refecti, indulgentiae et remissionis supra dictae 
participes perinde fiant, ac si Basilicas, quas 
memoravimus, diebus per Nos definitis reipsa 
visitassent. 

Quotquot igitur ubique estis, dilecti filii, 
quibus commodum est adesse, ad sinum Roma 
suum vos amanter invitât. Sed tempore sacro 
decet catholicum hominem, si consentaneus sibi 
esse velit, non aliter versari Romae, nisi fide 
Christiana comité. Propterea posthabere nomina-
tim oportet leviorum profanarumve rerum intem-
pestiva spectacula. ad ea converso potius animo, 
quae religionem pietatemque suadeant. Suadet 

autem imprimis, si alte consideretur, nativum 
ingenium Urbis, atque eius im pressa divinitus 
effigies, nullo mortalium consilio, nulla vi muta-
bilis. Unam enim ex omnibus romanam urbem 
ad munera excel siora atque altiora humanis 
delegit, sibique sacra vit servator humani generis 
Jesus Christus. Hic domicilium imperii sui non 
sine diuturna atque arcana praeparat ione con-
s t i tu i t : hie sedem Yicarii sui stare iussit in 
perpetui ta te temporum : hie caelestis doctr inae 
lumen sancte inviolateque custodiri, atque hinc 
tamquam a capite augustissimoque fonte in 
omnes late terras propagari voluit, i ta quidem 
ut a Christo ipso dissentiat quicumque a fide 
romana dissenserit. Augent sancti tudinem avita 
religionis monumenta, singularis templorum maie-
stas, principum Apostolorum sepulcra, hypogea 
mar ty rum fortissimorum. Quarum rerum omnium 
qui probe sciat excipere voces, sentiet profecto 
non t am peregrinari se in civitate aliéna, quam 
versari in sua, ac melior, adiuvante Deo, disces-
surus est quam venerit. 

Ut autem praesentes Li t terae ad omnium 
fidelium noti t iam facilius perveniant, volumus 
earum exemplis et iam impressis, manu tamen 
alicuius notari i publici subscriptis ac sigillo 
personae in ecclesiastica dignitate consti tutae 
munitis, eamdem prorsus adhiberi fidem, quae 
ipsis praesentibus haberetur , si forent exhibitae 
vel ostensae. Nulli ergo hominum liceat hanc 
paginam Nostrae indictionis, promulgationis, con-
cess ions et voluntat is infringere, vel ei ausu 
temerar io contraire. Si quis autem hoc a t ten ta re 
praesumpseri t , indignationem omnipotentis Dei, ac 
beatorum Pet r i et Pauli apostolorum eius se 
noverit incursurum. 

Datum Romae apud Sanctum Pet rum anno 
Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo 
nonagesimo nono, Quinto Idus Maii, Pontificatus 
Nostri anno vicesimo secundo. 

C. Card. ALOISI MASELLA PRO-DAT. A. Card. MACCHI 
VISA 

DE CURIA I. DE AQUILA E VICECOMITIBUS 

Loco f Plumbi 

Reg. in Secret. Brevium. 
I. CUGNON1US 

Anno a Nat ivi ta te Domini Millesimo octin-
gentesimo nonagesimo nono, die undecimo Maii, 
festo Ascensionis Domini nostri Jesu Christi, 
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Pontificates Sanctissimi in Christo Patris et 
Domini nostri Leonis divina providentia Papae 
XIII anno vicesimo secundo, praesentes l i t teras 
apostolicas in atrio sacrosanctae Basilicae Vati-
canae de Urbe, adstante populo, legi et solem-
niter publicavi. 

Ego Joseph De Aquila e Yicecomitibus 
Abbreviator de Curia. 

Emlékbeszéd Erzsébet királyné fölött. 
— Elmondotta a magyar szent korona országai Vörös-Kereszt-Egye-
sületének április 17-én tartott gyászdiszgyülésében dr Schlauch 

Lőrincz hibornok. — 

(Vége.) 

Legfényesebb és legörömteljesebb napja Erzsébet 
királynénak Magyarországban a koronázás volt. 

Szent István koronája talizmán, — ba szabad igy 
szólanom, mert a talizmán szó nem csupán pogány érte-
lemben használható, — mely mindig titkos erővel vonja 
magához a k i r á b t és nemzetet egyaránt. A magyar csak 
akkor érzi magát egynek királyával, midőn ennek fejét 
Szent István koronája övedzi ; az ország csak akkor tel-
jesen nyugodt, mikor az Isten szabad ege alatt elhangzani 
hallja a király esküjét, mely a legerősebb kapcsokkal köti 
azt a nemzethez. Egységes nemzetnek csak akkor tar t ja 
magát, ha ezen egység a királyt is magában foglalja. 
Ezen meggyőződés uralkodott a lelkeken 1867-ben is. El-
képzelhetni tehát, mily lelkesedés vett erőt a lelkeken, 
amidőn bölcs mérséklet egyrészről, a nemzet érdekeinek 
megóvása másrészről s szabad legyen hozzátennem, egy 
magasztos fejedelmi nőnek, majdan a nemzet anyjának 
szeretete lehetővé tette, hogy a magyar a koronázás nagy 
napját megünnepelhesse. 

Midőn a koronázás ideje közelgett, a királyné saját-
kezüleg javította ki Szent-István palástján a hiányos he-
lyeket. A koronázás napján viselt saját öltözetét régi 
magyar minta szerint készíttette, melyet azután a vesz-
prémi székesegyháznak ajándékozott. E székesegyházat 
Szent-István neje: Gizella építtette. 

Junius 6-án, két nappal a koronázás előtt fogadta 
a királyné az országgyűlés küldöttségét, mely őt a koro-
názásra meghívta. 

Miután a herczegprimás ékes szavakban tolmácsolta 
az ország forró óhaját, hogy a királyné megkoronáztassa 
magát. A királyné látható elérzékenyüléssel, halk hangon, 
<3e szívből eredő érzelmességgel a következőket felelte : 

„Örömmel teljesítem a nemzetnek önök által nyilvá-
nított kívánságát, mely saját forró óhajtásommal találko-
zik, és áldom az isteni Gondviselést, hogy e magasztos 
perczet megférnem engedte. Vigyék meg küldőiknek őszinte 
köszönetemet és szives üdvözletemet." 

Lehetetlen leirni azon hatást és lelkesültséget, me-
lyet a válasz tett. 

A koronázás egyik fénypontját a királyné felavatása 
képezte. Megjelenése bűbájos hatást tett. Fenséges alakja, 
méltóságteljes és a mellett szerény magatartása, az arczán 

elömlő mély meghatottság és vallásos alázatosság könye-
kig indította a jelenlevőket. A lovagias magyar nemzet 
Erzsébet királynéban a trónra hivatott nőnek eszmé-
nyét látta. 

A koronázás által Erzsébet királyné egészen a miénk 
lett, és az ezen nagy ünnepélyt követő években a kötelék 
közte és a nemzet közt mindinkább szorosabbá vált. Nem 
volt a királyi családban esemény, melyben a nemzet 
élénken részt ne vett volna; de viszont a nemzetben semmi 
sem történt, ami a királyi családra vissszahatással ne lett 
volna. Mária Valéria főherczegasszony születése Budán a 
királyleányt mintegy már születésénél fogva magyar 
leánynyá avatta, valamint a felséges királyi pár azt 
mindig „magyar leányunkénak nevezte. Gizella főher-
czegasszonynak házassági szent frigye szerencsés be-
nyomást tett a nemzet minden rétegére. Azon körülmény, 
hogy Rudolf főherczeg és trónörökös boldogult József 
nádor unokáját vette nőül, vérmes reményeket keltett egy 
még boldogabb jövő iránt. 

A koronázást követő évben az első honvéd zászlóra 
a királyné sajátkezüleg himezte a diszszalagot és később 
Mária Valéria főherczegasszony a 44. honvédzászlóaljat 
ajándékozta meg egy gyönyörű szalaggal. 

1878-ban kezdeményezte a „Vörös-Kereszt-Egyletu 

megalapítását a királyné azzal, hogy a háborúban meg-
sebesültek ápolására és segélyezésére nőegyletek alakitását 
sürgette. Az akkori magyar miniszterelnökhöz levelet 
intézett, melyben kifejti, hogy valamint büszkén tekintünk 
vitéz hadseregünkre, hogy fáradhatatlan és önfeláldozó 
kitartással küzdött : ugy részvéttel kell róluk megemlé-
keznünk. Szive sugallatát követve a felséges asszony, nem 
mulaszthatja el azt, hogy nevében a minden rangú és osz-
tályú magyar nők fel ne szólittassanak, hogy akár egyen-
kint, akár testületileg a már fennálló nőegyletek, vagy 
ezután létesítendő egyesületek utján buzgó tevékenységet 
fejtsenek ki, hogy a sebesült, vagy beteg katonák szenve-
déseik enyhítésére irányzott segélyben részesüljenek. 

Ezen legkegyelmesebb leirat következtében a ma-
gyar nők mozgalmat indítottak, mely mozgalom a „Magyar 
Szent-Korona Országai Vörös-Kereszt-Egyletének" meg-
alapítására vezetett, melynek védnökségét a felséges 
asszony legkegyelmesebben elfogadni méltóztatott. 

1879-ben az országos segélyző nőegylet Budapesten 
ünnepélyes közgyűlést tartott. Az elnöki széket a felséges 
védnöknő foglalta el és gróf Zichy Nándornénak, kiben 
ma is elnöknőnket vagyunk szerencsések tisztelni, lelkes 
és mélyen érzett üdvözletére Erzsébet királyné egyikét 
tartotta azon beszédeknek, melyek érdemesek arra, hogy 
érczbe öntve, az utókor számára megörökittessenek. A 
felebaráti szenvedések enyhítésére leghivatottabbaknak 
tar t ja a nőket, kik Magyarországban társulatokban szö-
vetkezve, legjobban oldhatják meg üdvösen e magasztos 
feladatot. Szivesen elvállalja az országos egyletek védnök-
ségét és valamint bizalommal van a sohasem lankadó erély 
és tevékenység iránt, ugy a maga részéről is biztosítja az 
országos nőegyletet támogatásáról. 

Ugyanezen ülésben felolvastatott a magyar királyi 
belügyministernek leirata, melyben tudatja, hogy a magyar 
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országos segélvző nőegylet a genfi konvenczió által bizto-
sított minden előnyökben részesülni fog. 

Igy lett az országos nőegylet az első magyar vörös 
kereszt egyletté, amely nevet azonban csak akkor vette 
fel hivatalosén, amidőn 1881-ben férfiak is csatlakoztak 
az eddigi nőegylethez és ujabb szabályokat alkotván, 
létesítették a „Magyar Szent Korona Országainak Vörös-
Kereszt-Egyletét". mely szintén Erzsébet királyné védnök-
sége alatt most még hatásosabban folytatta a felebaráti 
szeretet szolgálatában álló működését. 

Nem tévedek talán, ha azt állítom, hogy a „Vörös-
Kereszt-Egylet" születésének első perczeitől fogva hatal-
mas és jótékony befolyást gyakorolt azon a magyar 
társadalomban már létező áldásos áramlatnak fokozására, 
melynek jelszava volt jót tenni, felkarolni a szenvedőket, 
enyhíteni a nyomort, az emberben felismerni a felebará-
tot, bármely osztályhoz tartozzék és nemcsak a háború 
idején, hanem bármikor és bárhol j lentkezzék is a szen-
vedés. 

Nemes ez a jelszó, ezen áramlat, mely annyi jónak 
kútforrása és azt bizonyítja, hogy az élet még sem ugy 
és azon az uton fejlődik, melyet a ma nagyon terjedő 
materialisztikus világnézet kijelöl. 

A „Vörös Kereszt-Egylet", mely par excellence jó-
tékonysági intézet, az első, a nemesebb, a fenségesebb 
iránynak áll szolgálatában és ezen magasztosabb törek-
vésnek élén állott Erzsébet királyné, ki éppen oly fenkölt 
lélekkel mint jóakarattal kisérvén annak működését, saját-
kezüleg aláirt elismerő okirattal tüntette ki azokat, akik 
az egylet áldásos czéljai elérésében buzgón közreműködtek. 

Az egylet örömmel ragadott meg minden alkalmat 
a legmagasabb védasszony iránti odaadó szeretetének és 
hódolatának kimutatására és azért az egylet által emelt 
kórházat az ő nevére keresztelte, melyet felséges urunk és 
királyunk 1884. október 19-én kegyeskedett személyesen 
megnyitni. A legmagasabb védnöknő nevét igy kívánta a 
„Vörös-Kereszt-Egylet," megörökíteni. 

1889. január 30-án súlyos veszteség sújtotta a ki-
rályi családot és vele együtt Magyarországot. Rudolf 
trónörökös meghalt A fájdalom mély és általános volt. 
Borzasztó sulylyal nehezedett ez a koronás édes szülőkre, 
— kik földi boldogságuk legszebb zálogát siratták benne, 
— de leginkább Erzsébet királynéra, ki benne egyetlen 
fiát, csillagát, minden földi reményét vesztette. Hogy mit 
érezhetett ő, azt csak az anyák tudják megérteni és meg-
ítélni, kiknek szivök gyermekökkel egybeforrt. 

A veszteség pótolhatatlan volt, a vérző seb sohasem 
gyógyult be, lelke soha sem tudta visszanyerni azon har-
móniát, mely a lelki v dámságnak egyedüli biztositéka. 
Elete ketté szakadt. 

Eletének egyik része a világ szemei előtt folyt le, 
a külsőségnek minden előnyeivel. Fenséges volt, de e 
fény nem tudta elüzrii az árnyat ; zajos volt mint azt 
állása követelte, de a lélek mélyében a siró hangok fel-
fel jajdultak. A külső Rzimpompa eltakarta a valóságot. 
Eletének más tanuja nem volt, mint a jó. Isten. Ki akarna 
ide merész ítéletével behatni ? Ami itt történt, az a külső 
világot nem érintette, nem bántot ta; itt egyedül állott a 

szenvedő királyné és anya önmagával szemben elszige-
telve bánatával, fájdalmával. 

Megható volt a királyné megjelenése a nemzet 
ezredéves fennállásának ünnepén, az országgyűlés mindkét 
házának fogadtatása alkalmával. A szűnni nem akaró 
éljenzések közt ott állott könnyező szemekkel. Mennyi 
visszaemlékezés fűződhetett e perczhez ! 1867. és 1896! 
Mig a nemzet lelkében a mult és a jövő, egy viszontag-
ságteljes ezer év egy boldogabb jövőnek reményével 
egyesült ; addig az ő nemes szivében csak a közelmúlt 
veszteségének érzelme a földi vidámahb jövőnek kizárásá-
val dúlhatott. Csak ő érezhette ezt. Midőn körülötte egy 
örömmámorban uszó nemzetnek képviselete, legdrágább 
kincsét, hódolatát, szeretetét jöt t lerakni a trón zsámolyá-
hoz ; vájjon az örömnek ezen zugó kitörése nem szakí-
totta-e föl egy kimondhatatlan szomorú emléknek alig 
hegedező sebeit? A mi öröm volt i t t : nem volt-e a fáj-
dalomnak fokozása az ő roncsolt kebelében ? Ott állott 
feketébe öltözve halványan ; csak jóságos szemei ragyog-
tak a könytől. A király kérésére leült ; ült mozdulatlanul, 
csak it t-ott vetette fel szemeit, midőn egy-egy mondata a 
szónoknak, vagy a zajos éljenzés megragadták figyelmét. 
Nem egy megtört alak volt az, hanem egy nagy lelki 
küzdelmet vivó magasztos fejedelmi nő, ki visszafojtva 
fájdalmát, méltóságos magatartását egy perczig sem vesz-
tette el. 

Ez alkalommal, de ezen fogadtatást megelőzőleg is, 
az ezeréves kiállítás megnyitásánál is tanuja volt azon 
határtalan lelkesedésnek, melylyel a nemzet ő iránta telve 
volt, mélyen érezvén : mennyivel tartozik a nemzet annak, 
ki jóságos szivével oly mélyen belenyúlt a nemzet sorsá-
nak javításába. 

A kiállítást magát kétszer látogatta meg. Először 
május 7-én és ott három órán át időzött és másodszor 
október 7-én és ezen utolsó alkalommal beható megte-
kintés alá vette mindazt, ami a magyar iparra vonatko-
zott. Meglátogatta a kiállitási falvakat, [a tanszerek kiál-
lítását és ott hosszabb időig nézegette a magyar leányok 
kézimunkáit. Királyi férjét és családját magyar kézi 
munkáskezeket dicsérő tárgyakkal ajándékozta meg. I t t 
is, mint számos más alkalommal kimutatta rokonszenvét 
a magyar zene iránt : órákig képes volt a mélabús han-
gokat hallgatni, mintha csak szivének visszhangjai lettek 
volna azok. 

Igy forrt össze e nemes léleknek ugy szólván min-
den életmozzanata a magyar nemzet életével. O a nemzettel 
magát egészen azonosította. „Hiszen ez a mi zászlónk!" 
mondá egykor egy idegennek, midőn ez a magyar zászlót 
látván, kérdezé : miféle zászló légyen ez ? Ezen egyetlen 
szócskában : „Mitt mélyebb vallomás rejlik, mint egy ára-
dozó szónoklatban. A nemzet nem az idegen ajkú nőt 
látta benne, hanem inkább a nemzet anyját, kiről méltán 
mondhassa ő felsége: „A magyarok nem tudják, mit ve-
szítettek." 

A királyné és a nemzet között ily szoros viszony 
létezvén, képzelhetni, mily rettenetes benyomást tett a 
királyné borzasztó halálának hire. Megmozdult az egész 
ország. A palotától a legszerényebb viskóig megrendültek 
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a szivek. Ösztönszerűleg érezte mindenki a nagy veszte-
séget. A szabad Svájczban egy emberiségből kivetkőzött 
orgyilkos oltotta ki életét annak, aki a magyar nemzetet 
szabadságának visszaszerzésében szeretetével segítette. Tá-
vol családjától, távol hazájától, kiket oly annyira szeretett, 
halt meg. Utolsó szavai magyarok voltak, utolsó sóhaját 
is egy magyar hölgy, Sztáray Irma grófnő fogta fel. 

A nemzet feljajdult az iszonyú csapás súlya alatt. 
Mindenki ajkán az a kérdés lebegett : miért ő ? miért 
éppen ő ? kit szeretet környezett, ki szeretetet árasztott, 
kinek pályája oly szemrehányás nélküli, élete pedig oly 
tiszta volt ? Miért szakittatott erőszakosan szét életfonala 
annak, ki nemzeti életünk egy nagy történelmi mozzana-
tának ébresztő, életet adó szelleme volt? 

De a kérdésekre nem jön válasz. A koporsó, mely 
egy nagy léleknek földi maradványait rejti magában, 
néma ; az élet miszériumait pedig emberi tudás fel nem 
derítheti. Szomorkodhatunk a kimondhatatlan veszteség 
fölött, tisztelettel és fájdalmas visszaemlékezéssel tekint-
hetünk e nemes halottra, de végzetes sorsának és korai 
porladozásának titkaiba be nem hatolhatunk, a mélységes 
bút, mely a boldogultnak emlékéhez fűződik, ugy sem 
fogjuk lelkünkből kiszakíthatni. 

A test porladozásnak indult, de az élet folytonossága 
nem szakadt meg. A lélek a maga erényeivel, a maga 
gyengéivel felszállott életadójához, az irgalmasságnak 
Atyjához, hogy folytassa életét, melyet a test halála meg 
nem semmisíthetett. Az anyag azt le nem köthette, ami 
nem az ő szüleménye, a lélek bontakozott ki a bilincsek-
ből, hogy felkeresse örök hazáját. 

Minket pedig ezernyi szálak fognak kötni Erzsébet 
királynéhoz továbbra is. A miénk volt, a miénk lesz ez-
után is. A magyar történelemben emlékének varázsa, mint 
fénylő csillag fog örökre ragyogni a hálás utókor előtt. 

Befejeztem. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, május 23. A magyar középiskolai tanítás 

tervének reformja. — 
F. hó 19-én adta ki Wlassics Gyula vallás- és köz-

oktatásügyi minister a rendeletet, melylyel a középiskolai 
tanterven tett változtatásokat bevezeti. A czél, az egységes 
középiskola. De ez még messze van. Addig tehát járt a 
mostani terven, a mit és a mennyit a tanügyi szakkörök 
helyeslésével jónak lát. Hogy a dologhoz alaposan 
lehessen hozzá szólni, közöljük a ministeri rendeletnek a 
változtatásokra vonatkozó részét, a mint itt következik : 

„A tantervek átvizsgálását főleg három szempontból 
kivántam elvégeztetni és pedig a túlterhelésnek, a nem-
zeti tantárgyaknak s a görög nyelv helyett megszabott 
tantárgyaknak szempontjából, a mihez egy későbbi rende-
letemben azt a figyelmeztetést fűztem, hogy a tantervi 
átvizsgálás munkájában mindenütt szem előtt tartandó a 
középiskolai oktatás szerves reformja, az egységes jogosi-
tásu középiskolának végső czélja. 

Mellőzve a tanterveknek minden részletében észlel- j 
hető kisebb jelentőségű módosításokat, a túlterhelés I 

szempontjából történt az az intézkedés, hogy a latin 
nyelvi tanítás végső czéljából a magyar-latin fordítás el-
hagyatott, a mi természetesen nem azt jelenti, hogy ma-
gának a nyelvnek tanítása a tanfolyam bármely fokán az 
ilynemű gyakorlatok nélkül el lehetne. Ugyanilyen szem-
pontból történt a latin olvasmányok másnemű elrendezése 
s néhány köztapasztalat szerint fárasztó olvasmánynak 
másokkal való fölcserélése. A latin nyelvi írásbeli dolgo-
zatok száma kevesbedett. A matematika anyagából a ke-
vésbbé lényeges részletek elmaradtak, vagy összevonattak. 
Intézkedés történt, hogy a fizika tanításban a matematika 
csakis a törvények kifejezésére, nem pedig levezetésükre 
alkalmaztassák. A gymnasiumi s reáliskolai rajzoló 
geométria és a reáliskolai ábrázoló geométria tanításában, 
mely jelenleg túlságosan elvont, a szemléltető módszer 
alkalmazása előtérbe lépett s a tanítás a legegyszerűbb 
esetekre szoríttatott. Mindezeken kivül a testi nevelés 
köre tágult s elvileg minden osztály számára egy köte-
lező játék-délutánról történt gondoskodás. 

Sokkal mélyebbre hatónak tekintem a tanterveknek 
azon intézkedéseit, melyek a nemzeti tárgyaknak behatóbb 
tanítására irányulnak. A magyar irodalom történetének 
ezentúl a gimnáziumban is két egész év jut. A beható 
olvastatásnak fokozott hangsúlyozása szükségessé tette az 
anyag részletesebb fölsorolását s számos uj jeles olvas-
mány fölvételét. A történelmi tanításnak egész rendje 
módosult. A tanitás összefüggő menetében, az érintkező 
pontok helyes megjelölése és tervszerű megállapítása 
mellett, különösen az az intézkedés ígérkezik nemzeti 
multunk méltatása tekintetéből gyümölcsözőnek, mely a 
magyar történelemnek a világtörténet keretébe való szer-
ves beillesztését kisérti meg. Nagyobb tért foglal el az 
uj tantervekben a hazai föld ismertetése is, különösen az 
által, hogy az I. osztály kizárólag hazánk földrajzának 
van föntartva s hogy egyébb tárgyakban ís hazai viszo-
nyok és hazai vonatkozások érdemök szerint, kellő figye-
lemben részesülnek. 

A görög nyelv helyett megszabott tárgyak tanterve, 
melynek fogyatkozásai ismeretesek, lényegesen módosult. 
Annak következtében, hogy a görög nyelv helyébe lépő 
irodalmi tárgynak görög vonatkozású elemei ezúttal igen 
erősen érvényesülhetnek, jelentékeny mértékben kevesbed-
hetnek azon pedagógiai nehézségek, melyek abból ered-
tek, hogy a törvény rendelkezéseiből kifolyólag az ugyan-
egy osztályba járó tanulók egy részének behatóbb és 
szélesebb körű magyar irodalmi ismereteket kellett el-
sajátítania, mint a másiknak ; az ábrázoló geométriának 
mellőzése s mind a négy felső osztályban a szabadkézi rajz 
összefüggő tanfolyamának szervezése pedig, mig egyfelől 
igen jó szolgálatot tehet a gimnáziumi tanitás rendszeré-
ben eddigelé kevéssé fölkarolt művészi és esztétikai kép-
zésnek, másfelől közelebb hozza annak az általam is 
óhajtott, de jelenleg a törvényes óraszám korlátoltságánál 
fogva meg nem valósitható czélnak elérését, hogy a sza-
badkézi rajz a gimnáziumban is általánosan képző, min-
denkire egyaránt kötelező tárgyak sorában foglaljon 
helyet. 

A tanterveknek egyéb jelentősebb újításai közül kü-
lönösen négyet emelek ki. Egyik a természetrajzi tanítás 
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előkészítő tanfolyamának bevitele a gimnáziumi tanítás 
alsó fokán. A második a gimnáziumi természetrajzi taní-
tás rendszeres tárgyalásának másnemű beosztása. Harmad-
szor, a modern nyelvek tanitásának módja némiképpen 
megváltozott oly irányban, hogy a voltaképpeni nyelv-
tanulás ideje meghosszabbodott és (a mennyire a közép-
iskola általános czéljai megtűrték) előtérbe lépett a nyelv-
tanitás gyakorlati szempontja. Végül különös figyelmet 
érdemel a szabadkézi rajz tanitásának az eddigiektől né-
mileg eltérő fölfogása, a mennyiben a diszitményi eleme-
ken kivül a természeti tárgyaknak a valóság utáni rajzo-
lása is érvényesül s az egymást követő korszakok 
jellemző műalkotásainak rövid ismertetése belép e tan-
tárgy keretebe. 

A tantervek felülvizsgálata alkalmat adott arra is, 
hogy utja egyengettessék a jövőben a megalkotandó kö-
zépiskolai rendszernek. Mint a gimnáziumi és reáliskolai 
uj tantervek egybevetéséből kitűnik, az általánosan köte-
lező tárgyak sorában immár csakis a latin nyelv, a fran-
czia nyelv, a rajz és a kémia tekinthetők a két közép-
iskola között igazi tantervi különbözeteknek, mig a többi 
általánosan kötelező tanulmány anyaga a két középisko-
lában lényegileg azonosnak mondható. A jövőnek leszen 
föladata a minden középiskolában egyaránt kötelező és 
teljesen egységes művelődési elemek törzsét a most meg-
vetett alapon véglegesen megalkotni. 

Az uj tanterveket az 1899/1900. tanévvel az I. osz-
tályban életbeléptetem, föntartva magamnak, hogy ezen 
most emiitett tanév folyamán a további végrehajtás mó-
dozatairól s az eshetőleg szükséges átmeneti intézkedé-
sekről külön gondoskodjam. Biztosan remélem, hogy az 
1899/1900. tanév végével elkészülnek a módszeres utasí-
tások is, melyeknek kidolgozására a szükséges intézkedé-
seket egyidejűleg megtettem. Addig is, mig ezen utasítá-
sok kibocsáthatók lesznek, a következőkre figyelmeztetem 
a tanári testületeket: 

1. Az I. osztályra vonatkozó tantervek anyaga álta-
lában azonos lévén a mostaniakéval, a végrehajtás nagyobb 
nehézségekbe nem fog ütközni. 

2. A magyar nyelv és irodalom terveiben fölsorolt 
s a tanulók házi foglalkozását is az iskolai tanítás körébe 
bevonó számos önálló olvasmány föltételezi azt, hogy a 
középiskolák ifjúsági könyvtárai az illető műveket lehe-
tőleg annyi példányban szerezzék be, ahány tanulóra 
számithatnak a megfelelő osztályok. Ennélfogva már most 
kezdjék meg a tanári karok a fedezeti határokon belül a 
tömegesebb beszerzéseket, hogy a tantervek folytatólagos 
életbeléptetése ebben az irányban is kellőképpen elő legyen 
készítve. 

3. A mennyiben az 1900—1901. tanévre a szükséges 
anyagi eszközökkel rendelkezem, a tanterveknek a testi 
nevelésre vonatkozó intézkedéseit a hátralevő valamennyi 
osztályban életbe léptetni kívánnám. Fölhívom a főigaz-
gatóságot, utasítsa a hatósága alatt álló középiskolák 
tanári testületeit, hogy tegyék tanácskozás tárgyává, 
vájjon a helyi viszonyok megengedik-e ezen szándékom 
megvalósítását az 1900—1901. tanévtől kezdve s különö-
sen lehetséges volna-e a kötelező délutáni játék-órát az 

imént említett tanév kezdetétől fogva, esetleg két osztály 
összevonásával, mind a nyolcz osztályban meghonosítani ? 
Az erre vonatkozó tanártestületi vélemények ez évi 
deczember l - ig bemutatandók. 

Mindezek után azzal a reménynyel adom át az uj 
tanterveket a középiskolai tanári karoknak, hogy a 
hosszantartó, minden részletre kiterjedő s kétségkívül 
gyümölcsöző bírálatok után most már szokott buzgó-
sággal fognak hozzálátni a végrehajtáshoz. Az eredmény-
nyd biztató kritikának idejét a tantervek tényleges ki-
bocsátásával egyelőre lezártnak tekintem ; innentul a 
gyakorlati kipróbálás nehéz munkája várakozik a tanárokra, 
a kiknek lelkes és czélzataimmal megegyező eljárásától 
függ minden igazi siker. Ok lesznek hivatva életet 
lehelni e tantervekbe, erőt s tartalmat adni rendelkezéseiknek 
és a tantervekben uralkodó elveket az iskola mindennapi 
munkájában megvalósítani. 

Nem kételkedem, hogy a mily lelkes buzgalommal 
vettek részt a középiskolai tanárok a tantervek előkészí-
tésének munkájában : ugyanolyan buzgalommal sorakoznak 
a tantervek életbe léptetésének nagy és nehéz munkája köré. 
En jól ismerem a magyar tanári kart és azért bizalommal 
teszem kezükbe a rendelet végrehajtását." 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
= Országos Pázmány-Egyesület évi első rendes 

közgyűlését tartja, mely folyó hó 25-én, csütörtökön, 
délután 61/2 órakor saját helyiségünkben : Budapesten, 
VIII. ker., Gyöngytyúk-utcza 3. szám alatt lesz. Tárgyai : 
1. Elnöki megnyitó. 2. Főtitkári jelentés. 3. A számvizs-
gáló-bizottság jelentése a pénztár állapotáról. 4. A választ-
mány ujjáválasztása az alapszabályok 24. § a értelmében. 
5. Városy Gyula orsz. képv. indítványa az egyesületi élet 
emelése érdekében. 6 Egyéb indítványok. (Ezek az alap-
szabályok 24. §-a értelmében három nappal a közgyűlés 
előtt az elnöknek bejelentendők.) Budapest, 1899. május 
hó 10-én. Tisztelettel dr Herczegh Mihály elnök. 

IRODALOM. 
Irodalmi pályázat. 

Néhai Rátz András, volt esztergom-főegyházmegyei 
áldozár „Archaeologia liturgica' czim alatt hét kötetre 
terjedő, latin nyelven irt becses kéziratot hagyott hátra és 
végrendeletében azon óhajának adott kifejezést, hogy műve 
az ugyancsak általa hagyományozott összegen a nyil-
vánosság elé bocsáttassék. 

A munka kiváló tudományos értékkel bir ugyan, 
mindazáltal oly állitásokat is tartalmaz, amelyek módo-
sítást igényelnek. Ennélfogva szükséges, hogy a munka 
kinyomatása előtt szorgalmasan átnézessék, alaposan át-
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dolgoztassák, gondosan kijavittassék és helyenként pót-
lásokkal bővíttessék. 

Ez átdolgozás foganatosítására és a műnek sajtó 
alá történendő rendezésére ezennel nyilvános pályázatot 
hirdetek. 

A pályázó kötelessége lesz a latin munkát ugyan-
ezen nyelven gyökeresen átdolgozni és oda törekedni, 
hogy felhasználva e tudományszak ujabb vívmányait, a 
müvet a mai kor színvonalára emelje. 

A munka ily értelmű átdolgozásának és sajtó alá 
rendezésének jutalma 2000, azaz kétezer korona aranyban. 
A nyomdai költségekről természetesen külön lesz gondos-
kodva. 

Akik e feladat megoldására vállalkozni szándékoznak, 
szíveskedjenek folyó évi november hó l- ig egyházmegyei 
irodámnál Esztergomban, a hol a kérdéses kézirat is be-
tekinthető, irásbelileg jelentkezni. 

Datum Strigonii 15 Maii 1899. 
Claudius Card. AEppus. 

H I V A T A L O S . 

A Horváth-féle alap uj pályatételei. 

A budapesti k. m. tudomány-egyetem hittudományi 
kara a Horváth-féle alapítvány jövedelméből esedékes 
jutalmakkal következő uj pályatételeket tüz ki : 

I. „Művelt világi közönségünk igényeitszem előtt tartva 
biráltassanak meg az ipari és az agrár socializmus tanai 
a természetjog, nemzetgazdaság és keresztény vallás szem-
pontjából, — s tekintettel a külföldi keresztény socialis 
mozgalmakra és a hazai viszonyokra fejtessenek ki azon 
elvek és módok, melyek szerint a socialis kérdést a 
társadalmi rend veszélyeztetése nélkül keresztény alapon 
megoldani lehetne." 

Határidő 1900. évi deczember hó 31-ike. 

Pályadíj 2000 korona. 
II. „Fejtessék ki a család, az állam, és az egyház 

jogainak és kötelességeinek rendszere az ifjúság tanítása 
és nevelése körül, különös tekintettel e három tényező 
illetékességi körének szabatos meghatározására." 

Határidő 1900. évi deczember hó 31-ike. 
Pályadíj 2000 korona. 
Az idegen kézzel irott pályamunkáknak lapszámozva 

és bekötve kell lenniök. Szerző nevét jeligés levélboriték 
pecsét alatt rejtse. 

Kelt Budapesten a kar IV. rendes üléséből. 
Dr Breznay Béla, 

e. i. dékán. 

VEGYESEK. 
-f- Látnoki szellem nyilatkozott meg, véletlenül-e 

vagy magasabb rendeletre, abban a férfiúban, a ki a 
guatemalai kath. egyetem egy küldeményét a „pécsi 
kath. egyetem "-re czimezte, mondván: „Univeriitad de 
Fünfkirchen Hungria." Korunknak az lesz valóban a leg-
nagyobb alkotó szelleme, a ki első lesz katholikus 
tudomány-egyetem alapításában. A felkelő nap legelsőben 
a hegyek ormaira veti sugarait, míg a völgyek ölén jó-
idéig sűrű homály szokott borongani fényben úszó 
hegyormok aljában. 

— A pünkösdi ünnepkör Budapesten nagy egy-
házi mozgalmaasággal kezdődött. Vaszary Kolos bibornok 
hgprimás és Boltizár József püspök urak a bérmálás szent-
ségét osztják ki templomról templomra menve. Űrnapján 
a budavári proczessziót maga a bíboros főpásztor fogja 
vezetni. Azután Balaton-Füredre megy nyaralásra. 

— íme, hogyan szeretik őt. 1894. jun. 2-án tör-
tént. Dessewffy Sándor csanádi püspök ur bérmaut 
közben Torda község közelében kocsifelfordulás követ-
keztében lábát törte. Sokáig szenvedett a buzgó lelki-
pásztor, de az Isten kisegítette lábbajából. Most pedig 
legújabban az az öröm érte, hogy az egyházmegyei pap-
ság szeretetének és ragaszkodásának jeléül a tordasi 
templomban oltárt emelt Jézus szentséges szive tisztele-
tére, hogy állandó emléke legyen a főpásztor iránt való 
szeretetnek. 

— A magyar keresztény királyság 900-os jubi-
leumára, e jubileumnak főünnepségeire Nagyboldogasszony 
és Szent István napja idejére, meghivjuk-e képviseltetés 
végett azokat a külföldi püspökségeket, a melyeknek 
Magyarország az első hittérők révén a keresztény vallást 
köszönheti ? Igenis meg, mert, a liála és ker. testvéri 
szeretet ezt követeli. Világtörténelmi tény, hogy szent Istvánt 
és az ő apostoli munkájának sikerét Isten után az őt meg-
előző és az őt támogató misszionáriusoknak köszönhetjük. 
Háládatlannak lenni — nem erény, nem szokása a ma-
gyarnak. 

— Konklírzus Temesvárott. A csanádi egyházme-
gyében a növendékpapok sorába való fölvétel julius hó 
3-án fog megtartatni Temesvárott. Pályázni szándékozók, 
kik az érettségi vizsgálatot sikerrel kiáltották és egészsé-
gesek, felhivatnak, hogy f. é. jul. hó 2-án délután a püs-
pöki irodában személyesen jelentkezzenek és ott kereszt-
levelüket és érettségi bizonyítványukat bemutassák. 

A szerkesztő telefonja. 
Ft. K. A. Levél megy. Szíves türelemért esedezem. — M. L. 

Igaza van Ha valaha, most az 1900-ik évre lesz jó Rómába való 
nemzeti zarándoklatról gondoskodni. Hiszen Sylvester pápának kö-
szönhetjük a magyar szent koronát, a magyar keresztény királyság 
pelladiumát. Azután meg nagy jubileumi búcsú lesz Rómában. Az 
egész világról, oda zarándokol a katholikusság. Ki fogja megírni 
ez alkalomra Sylvester pápa magyar életrajzát ? Erről is kellene 
gondoskodni.' 

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

Budapest. 18f9. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8 sz.) 
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1 Megjelenik e lap heten-

ként kétszer : 
\ szerdán és szombaton. 
[ Előfizetési dij : 
I félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
S Szerkesztő lakása: 

Budapest, 
! VÏ., Bajza-utcza l á . sz., 
I hova a lap szellemi 
: részét illető minden 
: küldemény czimzendő. 

K A T H O L I K U S 

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

D A L M I ES I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T 
L ) I K É V F O L Y A M . 

I. Félév. 1899. 

nPerge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, umtati promovendae et arctius compmgendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezér eszmék es lanulmanyok. A spiritismus a tudomány és a ker. katholikus fölfogás Ítélőszéke előtt. — A szerzetes 
rendekről. — Egyházi Tudósitások. G y ő r : A ker. munkások zászlaja. — R ó m a : Érthetőségek és érthetetlenségek. — Kath. Köztevé-

kenység és Egyesületi Élet. — A Katholikus Autonomia. — Vegyesek. 

A spiritismus a tudomány és a ker. katho-
likus fölfogás Ítélőszéke előtt. 

•— Mayer Béla v. bosoni püspök és kalocsai kanonok ur 
befejező előadása a kalocsai Kath. Körben. — 

1. 

Nem kétlem, hogy szíves hallgatóim a múlt-
kori előadások alkalmával*) nem egyszer ve-
tet ték föl magukban e kérdéseket: de hát mi 
igaz ebben az egész spiritismusban ? Igaz az, 
hogy a szellemek megjelennek, megszólalnak? 
Yagy az egész dolog csak ügyes szemfényvesztés, 
csalás? Mit szól ezekhez a spiritisticus jelensé-
gekhez a mai tudomány? Lehet azokat termé-
szetes erőkből is kimagyarázni? megczáfolni? Mit 
szólnak a keresztény, — különösen a keresztény 
kath. hittudósok? 

Megvallom, előadásaimnak tulajdonképeni 
czélját éppen ezen igen is jogosult kérdéseknek 
megfejtése képezi. 

De meg kell vallanom azt is, hogy • a fel-
vetet t kérdéseknél nem ismerek hamarjában 
nehezebbeket. 

A nehézség nem rejlik az én tudásom 
fogyatékosságában egyedül, sőt ki kell jelentenem, 
hogy magával az én nagyon is korlátolt tudá-

*) Me lyekben a sp i r i t i zmus (szel lemidézés) t ö r t é n e -
t ének vázla ta , a m é d i u m o k és m u t a t v á n y a i k , a sp i r i t i zmus 
t ana i és viszonya a ke re sz t énységhez vol tak b e m u t a t v a . 

sommal nem is mertem volna ezen kérdésekkel 
egyáltalán foglalkozni, habár tanulmányozásom 
folytán csakhamar meg kellett arról győződnöm, 
hogy e tárgyról a legnagyobb tudósok is körül-
belül annyit tudnak, vagy legalább is nem 
sokkal többet, mint azok, kik semmit sem 
tudnak. A nehézség tehá t tulajdonképen abban 
rejlik, hogy a tudomány maga minden előreha-
ladottságának daczára oly hiányos, oly korlátolt , 
oly megbizhatatlan, hogy amint oly dolgokról van 
szó, melyek öt érzékünk körén kivül esnek, kény-
telen bevallani, hogy azokhoz nem tud hozzá-
szólni és hogy ég és föld között ezer és ezer dolog 
van, a miket sem érteni, sem megmagyarázni 
nem képes. 

Komoly s mondhatom, világhirü tudósok 
törik-zuzzák a fejüket, hogy a spiritismus jelen-
ségeit természetes erőkből kimagyarázzák ; az 
egyik ilyen, a másik olyan hypothezist állit föl, 
— egy része nem mer a dologhoz szólni, és 
nyil tan bevallja, hogy nem — érti azokat. 

Az antispirit isták legnagyobb része Nagy 
Sándor módjára ket té akar ja vágni a gordiusi 
csomót s azt mondja, az egész spiritismus nem 
egyéb, mint ügyes szemfényvesztés, hazugság, 
csalás. A spiritismus jelenségeit egyszerűen a 
médiumok ügyes készültségére akar ja vissza-
vezetni s -kijelenti, hogy azok nem egyebek, mint 
jól sikerült büvészeti productiók. 

42 
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Ezen magyarázat szerint a médiumok mind, 
kivétel nélkül, csalóknak, „r/éprontó gazembereknek," 
•összes tanúik megcsalatottaknak és az „extaticus 
varázslók szánandó áldozatainak" bélyegezendők 
és tekintendők. 

Akik a dolgot igy magyarázzák, nagyon 
is a könnyebb végét fogják, de a kedélye-
ket, a lelkeket nem nyugta t ják meg, mer t 
egyszerűen csak állítanak, de semmivel sem 
bizonyítanak. 

Ugy hiszem, ha én is azt mondanám, hogy 
az egész spiritismus merő humbug, csalás, szem-
fényvesztés, önök sem volnának megelégedve 
az én feleletemmel ós méltán, mert há t szerin-
tem is könnyelmű vakmerőség azt állitani, hogy 
valamennyi médium közönséges csaló, a tanuk mind 
megannyi megcsalatott emberek. 

Tény, hogy a médiumok közül nem egy 
csalárd szédelgése miat t börtönbe is kerül t ; tény, 
hogy nem egy productiójukat bűvészek is utá-
nozták; de bizonyos az is, hogy akárhánynak be-
csületessége minden kétségen felül áll, ós hogy leg-
több jelenségeiket, főleg pedig értelmi megnyilat-
kozásaikat sem büvészeti módon utánozni, sem tu-
dományosan megmagyarázni nem tudták. 

A tanuk között pedig oly magas állású, és — 
ami fő, — oly elismert nagytehetségű, lángel-
méjü, európai, sőt világra szóló hirü tudós te-
kintélyek állanak, a kikről mindnyájáról azt 
állitani, hogy megcsalatott, elámított emberek, 
annyit tenne, mint az emberek tanúvallomásától 
egyáltalán megtagadni minden hitet, s egysze-
rűen kijelenteni, hogy a világon semmi sem 
igaz, minden csak hazugság és ámitás. „Nem 
lehet már hinni senkinek sem!" Ám ez a 
skepsisnek, a pessimismusnak olynemü túlten-
gése volna, a melynek vakmerőségénél, én 
legalább, hamar jában nagyobbat képzelni sem 
tudok. Semmi okunk sincs kételkedni azon, 
hogy a spiritisticus dolgok nagyrészt csakugyan 
ugy tör téntek meg, mint a hogy azoknak tény-
beli valódiságáról oly számos, hírneves tudós fér-
fiak, mint szemtanuk bizonyítanak. 

Ha a világ legjelesebb és egyben legkétel-
kedőbb tudósai nem voltak képesek a spiritis-
t icus jelenségekben, csodálatosságokban csalást 
felfedezni, akkor bizonyos, hogy azoknak a cso-
dálatosságoknak legalább is egy része nem csalás, 
hanem valóban csodálatos dolgok, és pedig olyan 
csodálatos dolgok, melyeket az emberi ész, 

az emberi tudomány egymaga megfejteni nem 
képes. 

Ha ezek a nagyhírű tudósok csalódtak : 
akkor azt kellene mondanom, hogy az összes 
emberi tudomány nem ér egy vak garast sem; 
a tudományos tekintély pedig egy egészen hitel t 
vesztett fogalom; sőt azt a képtelenséget is el 
kellene hinnem, hogy a spiritista médiumok — 
melyekről tudjuk, hogy nagyon egyszerű és tu-
dományosan műveletlen népség — mondom, 
hogy ezek a tanulatlan médiumok oly tehetsé-
gekkel és ismeretekkel birnak, a melyekkel ők 
még a világ legnagyobb tudósait is messze felül-
múlják. Mert hát a médiumok alvó állapotban, 
minden készültség ós készület nélkül, oly dol-
gokat tudnak művelni, a minőket ama nagy 
tudósok összes physicai eszközeik segítségével 
nemcsak utánozni nem, de még csak megérteni 
sem képesek. Különben tán senki sem illetékesebb 
megbirálója az ilyen dolgoknak, mint éppen egy 
szemfényvesztő bűvész maga. Bellachini Sámuel 
berlini udvari bűvész, Európa legelső boskója, 
felszóllittatván, vájjon képes-e Slade mutat-
ványait utánozni, avagy megmagyarázni, köz-
jegyző előtt hitelesített okmányban kijelentette, 
— hogy nem lehet azokat büvészeti módon 
utánozni, s minden eddig megjelent magyarázat 
a fölött, hogy Slade miként csinálja azokat, 
koraiak és elfogultak. 

(Folytatjuk.) 

A szerzetes rendekről. 
A szerzetesi élet mibenléte: a tökéletesség állapota. 

(Folytatás.) 

3. Ha (ehát ez igy van, akkor a szerzetes élet felől 
mindennapivá lett nézet, amint ez a keresztények, sőt 
nemritkán a papok és még a püspökök között is lábra-
kapott, nem felel meg az igazságnak. Hiszen mi, igy 
is szólnak, nem kételkedünk abban, bogy a szerzetesrend 
jogosult tagja az egybáz testének. Mi magunk is elismer-
jük, hogy egyike a legfontosabb tagoknak. Erejének régi 
idejében az egyházban annyi áldást szerzett, hogy már 
a történelmi emlék miatt és az előbbi érdemei iránt való 
háladatosságból is nyomorúságos maradványai iránt bizo-
nyos tiszteletet és türelmet kell tanúsítani. De ez a leg-
főbb, amit megengedhetünk. A szerzetesrendek éppen 
nem szükségesek. Az egyház igen sokáig el volt szerze-
tesek nélkül, és ha ma az egész szerzetesi intézméuyt el-
törölnék, még akkor is folytonosan fennállana. Megeogedve, 
hogy igazságtalan, ha valamely úgynevezett kulturharcz 
a szerzetes rendeket az egyház testéről lemetszi, meg-
engedve, hogy ez az egyházon magán ejtett seb, de azért 
el kell mondanunk, hogy az egyház ezáltal lényeges 
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részétől nem lesz megfosztva, hogy a zárdák nélkül is 
igen jól fennállhat és feladatát teljesítheti. 

Ebben a tekintetben a világ fiai jóval okosabbak a 
világosság fiainál. Ha ez igv van, akkor az egyház ellen-
ségei akár tollal, akár szóval, akár törvényekkel vagy 
erőszakoskodásokkal miért ontják ki egész haragjukat 
éppen a zárdák ellen? Talán azért, mert ezek a legjelen-
téktelenebb tagjai a Krisztus testének ? Ez igazán annyit 
tesz, mint elhinni, hogy Beliál az ő mesterségét rosszul 
érti. Ez annyit tenne, mint két világrész, melyek két 
évezred óta fegyverkezve állanak egymással szemben, 
amelyek között béke soha, hanem legfölebb fegyverszünet 
lehet, amely minden pillanatban abban a veszélyben forog, 
hogy meg37akittatik, egymásnak megsemmisitő háborút 
izen és azután seregeikkel kivonulnak, hogy az ellenség 
birodalmában a legyeket összefogdossák és a madárfészke-
ket elpusztítsák ! A sátán azonban ma már nem teszi 
magát oly nevetségessé, hogy mint a legyek Istene imád-
tassa magát és legyekkel kössön szerződést. Ha dühét 
egyetlen pontra irányozza, ha kijelenti, hogy a jövőben 
minden várat és hadsereget megkímél, ha ezt az egyet 
megkapja, ugy ez a struczmadár szerepe volna, ha ezt 
feláldoznák neki és azt állitanák, hogy ő a mellett mitsem 
nyert. Ezt az fogja legjobban tudni, akinek jeligéje az 
atyák szerint ez : Add nekem azt, aminek élete van, a 
többit tartsd meg magadnak.*) 

Tényleg a szerzetek az egyháznak első hajtásai, 
vagyis az, amivel kezdődött.2) tehát az egyháznak a 
szive.3) Aki azt megtámadja, nem valami esetlegest, 
valami önkéntesen feltaláltat, valami feleslegeset vesz el, 
hanem a fának velejét, virágzását, az egész épületnek 
legdrágább és legfontosabb alapkövét.4) Azért egyik leg-
becsültebb egyházi jogtanitó, aki nem volt szerzetes, 
ezt mondá : Hamis egyátalán az az állítás, hogy az egy-
házban egyedül a világi papság szükséges és nem egyúttal 
a szerzetes is. Sőt egész ellenkezőleg el kell mondanunk, 
hogy a világi papság nem szükséges, és az egyház igen 
szépen fennállhat, ha az egész földkerekségén egyetlen 
egy világi pap nem lenne is.5) Az egyház — bár soha-
sem teszi — de megtehetné, hogy az összes világi pap-
ságot szerzetesi életre kötelezné, amint vercellei szent 
Ozseb és más püspökök az ő papjaikkal csakugyan igy 
is cselekedtek.6) De a szerzetesség az egyháznak okve-
tetlenül szükséges, mint a szentség jellege és kifolyása 
és azért és nem is fog az soha megszűnni.7) Mert az egy-
ház szent, nem azért, mivel abban mindenkor élnek egyes 
szentek, hanem mivel abban a tökéletesség állapota és a 
szentségre való ünnepélyes kötelezettség kiolthatatlan. Ez 
azonban szerzetes rendek nélkül lehetetlen. Ezzel pedig 
nem azt mondjuk, hogy a szerzetes rendek nélkülözhetet-
lenek, de igenis a szerzetesség nélkülözhetetlen. 

(Folytatjuk.) 

1) Teremtés 14, 21. 
2) Rupert. Tűit., Vita vere apostol. 4. 6, Bernard., Apolog ad. 

Guilelm. 10, 24. 
3) (Bemard.) Ad pastores in synodo Y. 760 d. 
4) Ep. Paulae et Eustochii ad Marcellam. (Hieron, et. 46. 10. 

Vallarsi). 
5) Bouix, De jure regularium (2) I, 174 ..sqq. 
c) U. o. (2) I, 176, sq. 
') U. o, I, 177. sq. 

EGYHAVI TÜBGSÍTÁ8Ö&, 

GyÖr. A ker. munkások zászlaja. — 
Nagy napjuk volt piros pünkösd vasárnapján a győri 

és győrvidéki keresztény munkásoknak. E napon szentelte 
meg Beidl Alajos praelátus, püspöki helynök a ker. 
munkás-egyesület zászlaját. E zászló az első . keresztény 
munkás zászló nagy Magyarországon. 

Az ország minden részéből, sőt külföldről is özönlött 
a sok szerencsekivánat Győrre. A magyar keresztény 
munkások szivének dobbanása Győr felé irányult. A nagy-
nevű XIII. Leo pápa által elültetett, s bölcsesége nedűjé-
vel öntözött mag jó földbe esett nálunk is. A külföldön 
már gyümölcseit is szedi a viruló fának, nálunk csak 
most kel ki a termékeny talajból. De nőni és terebélye-
sedni fog bizonyosan, ha számos oly kertész, találkozik az 
országban, mint Giesswein Sándor dr kanonok, és Abday 
József ny. plébános. 

Ok ketten, semmi fáradságot nem ismerve, egybe-
gyűjtötték a győri és győrvidéki keresztény munkásokat. 
Egyesületet alakítottak. A rövid éltü és virágzó egyesü-
letnek immár szente't zászlaja is van, mely buzdit és 
fölemel. A megáldott zászló képei a magyarok Nagyasszo-
nyát és szent Józsefet ábrázolják. E két patrónus védelme 
alatt virágozzék a ker. munkások egyesülete. 

Az ünnepség lefolyása a következő vala: 
Reggel nyolcz órára gyülekeztek a munkások és a 

társegyesületek. Kileocz óra felé ünnepélyes menetben 
átvonultak a benczések templomába. Az egyesületek közül 
zászlóikkal megjelentek: az önk. tűzoltó-egylet, a hadas-
tyánegylet , a molnárok egyesülete, a hajósok egyesülete, 
a kath. legény-egylet a győrszigeti tűzoltó-egylet, az 
ácsok egyesülete, az iparos önképző és betegsegélyző-
egylet a favágók-egyesülete, a győrujvárosi munkás-egylet. 
Képviseltette magát a győri ügyvédi kamara, az ipar- és 
kereskedelmi kamara, a kath. kör, a katonai térparancs-
nokssg, a csász. és kir. 19. gyalogezred, a szt.-Erzsébet-
egylet, a kath. autonomia stb. 

A benczések temploma zsúfolásig megtelt, ügy hogy 
többen künn szorultak. Giesswein Sándor dr egyesületi 
elnök gazdag tartalmú és szivhez szóló szentbeszédet 
tartott, mely után Beidl Alajos praelátus nagymisét 
czelebrált, mely alatt a főgymnasiumi ifjúság énekelt. A 
szentmise végeztével megáldotta a szentélyben elhelyezett 
szép zászlót és egyszersmind a Szentháromság dicsőségére 
beütötte az első szeget. Utána a győri püspök képviselője, 
majd Péter Remigiusné urnő a zászlóanya verték be a 
szeget. Több püspök és káptalan és Zichy Nándor gróf 
megbízásából Giesswein Sándor és Fejér Ipoly pannonhalmi 
főapát helyett Kisfaludi Tóbiás h. igazgató ütötték be a 
szeget. Személyesen megjelentek Major Ferencz dr és 
Szabó István országgyűlési képviselők, ez utóbbi Zichy 
Aladár gróf nevében is. 

Az ünnepség végeztével az újonnan szentelt zászlót 
a többi társegyesületek zászlóikkal és testületileg ünnepé-
lyes diszmenetben fölvitték Zalka János dr megyés püs-
pökünk palotájába, ki szintén megáldotta. 

Délután négy órakor kezdődött a népünnepség a 
42* 
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„Lövölde" kerti helyiségében, a hol a 19-ik ezred teljes , 
z^n^kara Römeth Károly karmester vezetése alatt szebb- | 
nél-szebb darabokkal gvönyörködtette a nagyszámú ven- j 
dégsereget. 

Felsoroljuk most mi is azok neveit, kik a keresztény ! 
munkások zászlójának költségeihez adományaikkal hozzá- | 
járultak : 

Abdái kath. kör 1 frt, Abday József 5 frt, Argay j 
István dr 1 cs. és kir. arany, dr Balits Antal 5 frt, Bende ' 
Imre nyitrai püspök 5 frt, Beidl Alajos 2 cs. és kir. ! 
arany, dr Bertha János 3 frt (már előzőleg adott 15 frtot j 
az egylet czéljaira), Bezerédj István 15 frt, Braun Adolf 
5 írt, Bulkó Ferencz 5 frt, Böhm Gy. 1 frt, Császka Gy. 
kalocsai érs. 5 frt, Dessewffy Sándor csanádi püspök 5 frti 
Egri főkáptalan 10 frt, Egyed János 5 frt, Eitnwr J . 
Károly 1 cs. és kir. arany, Esztergomi főkáptalan 15 frt, 
Esztergomi kath. kör 5 frt, Esztergomi kath. legény-egylet 
2 frt, Fehér Ipoly főapát 10 frt, Gerebenits Sándor 5 frt, j 
Giesswein S. dr 80 frt, Győri ácsok egylete 5 frt, Győri 
ipartestület 5 frt, Győri hadastyán egylet 5 frt. Győri keres-
kedelmi ifjúság egylete 5 frt, Győri kereskedelmi kamara 
5 frt, Győri művezetők egylete 10 frt, Győri Szt. Erzsébet 
egylet 5 frt, Győri szeszgyár részvénytársaság 10 frt , 
Győri hajósok egylete 10 frt , Győri kath. kör 1 cs. és 
kir. a., Győri önk. tűzoltók egyesülete 5 frt, Győri ügy-
védi kamara 1 cs. és kir. a., Vaggongyár rvtárs. 20 frt, 
Győri Szt. Benedekrendi székház 5 frt, Győri katonai 
térparancsnokság 25 frt, Győrszentmártoni kath. kör 5 
írt, Győrszigei társaskör 5 frt, — Tűzoltó egylet 5 frt, 
Hamburger Kálmán 5 frt, Hahnekamp György 5 frt, 
Haller József 10 frankos arany, Häuser György 3 frt, 
Hetyei Samu pécsi püspök 5 frt, Hilbert Károly 5 frt, 
Hornig Károly veszprémi püspök 20 frt , Hidassy Kornél 
szombathelyi püspök 5 frt, Jankovits Károly 10 frt , Káráll 
Lőrincz 5 frt, Kassai káptalan 10 frt, Kassai kath. legény 
egylet 3 frt, Kalocsai főkáptalan 5 frt, Kalocsai ker. 
munkás-egyesület 5 frt, Kapuy Elek 1 frt, Kozora Endre 
kassai kanonok 5 frt, Komáromi kath. legény-egylet 3 
frt, Kostyán Mihály 3 frt , Kozits László 2 frt, Kutrovácz 
Ernő 5 frt, Kelemen György 3 frt, Kneif Márk 2 frt, 
Lacza Ferencz 5 frt, Lippay Géza 10 frt, Gr. Majláth 
Gusztáv erdélyi püspök 10 frt, Mészáros András 1 frt, 
Meqcs Ignácz 5 frt, Mladoniczky Ignácz 5 frt, Molnár 
János országgyűlési képviselő 5 frt, Mohi Antal 50 frt, 
Nagy Antal 5 frt, Németh Gyula 3 frt, Neumann József 
1 frt, Odor Jenő 5 frt, Pécsi kath. kör 3 frt, Pécsi káp-
talan 5 frt, Péter Remigné 100 frt, özv. Pfeiffer Lászlóné 
10 frt, PrettenhofFer Imre 5 frt, Puntigám Rezső 5 frt, 
Póda Endre 5 frt, Rimely Károly beszterczebányai püs-
pök 3 frt, Réthy Gyula 5 frt, Rüth János 5 frt, Sághy 
Gyula 5 frt, Sárvári katb. legény-egylet 5 frt, Schannen 
Alajos 10 frt, Schlichter Lajos 10 frt, Schlegel Péter 5 
frt, Soproni kath. legény-egylet 5 frt, Stadler János 5 
frt , Surányi János dr 5 frt, Siklósi Szabó Lajos kir. ka-
marás (Péterháza) 20 frt, Kisgeszéni Szabó István orszgy. 
képv. 5 frt, Szely Lajos dr 10 írt, Szodtfriedt József 5 
frt , Székesfehérvári káptalan 5 frt, Szombathelyi káptalan 
5 írt, Tatai kath. legény-egylet 2 frt, Tóth Gyula 2 frt, 
Ugróczy N. 50 kr, Varga László 5 frt, Veninger Antal 

5 frt, Vasvármegyei kath. kör 5 frt, Veszprémi káptalan 
10 frt, Zalka János győri püspök 5 fr t (az alakuláskor 
100 frt), Zechmeister Károly polgármester 3 frt. Zech-
meister Kálmán 5 frt, Zichy Nándor gr. 5 frt, Zichy 
János gr. 5 frt . Összesen 826 frt 50 kr. Fogadják a ke-
gyes adományozók ez uton is az egyesület meleg köszö-
netét. 

Róma, május 23. Érthetőségek és érthctetlenségek. — 
Itt most a vatikáni körökben öt dolog foglalkoz-

tatja az elméket: az uj bíbornoki kreálások, a hágai kon-
gresszus, az örök városban tartandó dél-amerikai zsinat, 
a magyar szájkosártörvény és Olaszország kudarcza 
Chinában, szemben avval az óriás vivmánynyal, melyet a 
pápaság a kath. vallás élén a chinai birodalomban a 
kath. egyház közjogi elismerése által nyert. Hogy a 
szabadkőműves vezetés alatt levő olasz királyság a pápa-
ság ellen aknamunkát folytat a nemzetközi életben, a 
melynek következtében a pápaság a hágai békekongresz-
szuson részt nem vehet, az régi s magától érthető dolog. 
Hogy Olaszország nagyzása a nagyhatalmi szerep játszá-
sában szárazon és vizén csak nevetség tárgya Európában, 
Ázsiában és még a legsötétebb Afrikában is, az is érthető 
és nemzetközileg világos dolog. Hogy Dél-Amerika püs-
pökei Rómában gyűlnek össze partikuláris zsinatra, és 
nem otthon, az is érthető dolosr, mert a dél amerikai 
kath. népek keresik az egyetértés és összetartás útját, 
és az tudvalevőleg Rómán vezet keresztül. Hogy Krisz-
tus egyházával szemben már a chinai fal is össze-
omlott és az evangéliumot teljes polgári szabadsággal 
hirdethetik a misszionáriusok China területén, az is 
már érthető, mert való dolog. Az egész világon tehát 
jelenleg úgyszólván minden érthető és csak egy érthetet-
len dolog foglalkoztatja a katholikus gondolkodás meste-

! reit és vezéreit, — hogy mit akarhat tulajdonképp 
Magyarország a szájkosár-törvénynyel akkor, midőn már 
még China is szabadságot ad az evangéliumnak? Lehet-e 
még keresztény országnak tekinteni azt az országot, a 
hol az evangélium szellemének ajkaira szájkosarat tesz-
nek, a hol Isten igéjének hirdetése — üldözés tárgya 
lehet és leszen ? Az egész katholikus világ immár tisztá-
ban van ez iránt Magyarországgal. Ugy látszik, hogy 
szent István birodalmában majd csak akkor ébrednek ön-
tudatra, ha bekövetkezik a „se pénz, se posztó", ha nem 
lesz se hit, se vagyon ! A gallikán egyház is a legszebb 
ékesszólások közt múlt ki. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
Az Országos Pázmány-Egyesület közgyűlése. 

Az Országos Pázmány-Egyesület csütörtökön délután 
tartotta meg ez idei rendes közgyűlését a Gvöngytyuk-
utcza 3. szám alatt levő saját helyiségeiben. 

A közgyűlésre megjelentek : Herczegh Mihály dr 
elnök, Cziklay Lajos alelnök, Sziklay János dr főtitkár, 
Auer István titkár, Cenner Lajos gazda, Péter János 
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pénztárnok, továbbá Walter Gyula kanonok (Esztergom), 
Kiss János dr egyetemi tanár, Kaposi József a Szent-
István-Társulat igazgatója, Tóthfalussy Béla és Lévay 
Mihály (Ujszász) plébánosok, Bonitz Ferencz, Kupár 
Rezső (Gedeon), Árvay Sándor (Győr), Kárpáthy Endre 
(Győr), Tomor Ferencz, Ember Károly, Simon Péter, 
Demény Dezső, Valter Ernő, Felikán Krizsó, Vrabély 
Armand, Mészáros Dániel, Dosztál Károly, Valnicsek Béla, 
Schmidt Ferencz, Lévay Mihály, stb. 

Az elnök 7 órakor hosszú beszéddel, melyre utóbb 
Kupár Rezső reflektált, nyitotta meg a közgyűlést. 

Az elnöki megnyitó után következett Sziklay János dr 
tartalmas főtitkári jelentése, melyből kiemeljük a következő-
ke t : Az Egyesület tagjainak száma jelenleg 164. Ebből ala-
pító tag (200 frttal) : 9, rendes t ag : 147, pártoló tag : 8. Az 
ügyvitel és a tagok érintkezése érdekében a Egyesület kibé-
relte a jelenlegi helyiséget. A január 26-án, rendkívüli 
közgyűlésen letárgyalt segitőalaptervezet szabályai fölter-
jesztettek a belügyministeriumhoz, s visszaérkezésük a 
jóváhagvó záradékkal mindennap várható, mely esetben a 
segély-alap megalakulása azonnal életbe léphet. Kétségte-
len, hogy ezt kell a Pázmány-Egyesület gerinczének 
tekinteni, mert a katholikus hírlapírók és írók egyesüle-
tének ez a legfőbb jogczime, létérdeke, minthogy ez van 
hivatva arra, hogy a katholikus hírlapírók és írók anyagi 
helyzetét is könnyebbé és biztosabbá tegye. 

Az egyesület jövendő felvirágzására nézve is a leg-
örvendetesebb reményt keltő azon tény, hogy ő cs. és kir. 
fensége, József Ágost főhcrczeg elfogadja az Országos 
Pázmány-Egyesület protektorátusát. (Lelkes éljenzés) s a 
nála tisztelegni óhajtó küldöttség fogadását később álla-
pítja meg. 

Majd igy fejezte be jelentését: „Mi pusztára talál-
tunk, mikor az egyesületet alapí tot tuk: a fát íme elültet-
tük ; kérjük, vegyenek részt mindnyájan munkánk gyámo-
litásában, mely nem szoritkozhatik egyedül a fa ápolására, 
hanem távol kell tartania az uj ültetvényekben mindig 
nagy pusztítást okozó ellenségeket, az eszme ellenségeit 
is. Bizunk Istenben, hogy ránk küldi kegyességének nap-
fényét és termékenyítő esőjét: de dolgoznunk kell nekünk 
is. Oremus et laboremus." (E'jenzés.) 

Bonitz Ferencz indítványára a közgyűlés egyhangú-
lag köszönetet szavazott a főtitkárnak jelentéseért és ed-
digi működéseért. 

A számvizsgáló bizottság írásban adta be jelentését 
a pénztár állásáról. Péter János pénztárnok jelenti, hogy 
az egyesület vagyona ez évi május 1-éig 1367 frt 73 kr. 
volt, mely azóta 1767 frt 73 krra szaporodott. A köz-
gyűlés erre a fölmentvényt megadta. 

Elnök jelenti, hogy Zelliger Vilmos dr egyházi 
alelnök lemond tisztéről, mire a közgyűlés nagy lelkese-
déssel s egyhangúlag Kiss János drt választotta meg 
helyébe. Kiss dr a választást elfogadja s székfoglalójában 
ismétli azon szavait, melyeket a tavalyi közgyűlésen 
mondott, hogy lángoló szeretetnek kell eltöltenie mind-
nyájunkat a katholiczizmus iránt és egyesületünk érdeké-
ben áldozatoktól sem szabad visszariadnunk. ígéri, hogy 
mindent meg fog tenni, ami erejétől telik, az egye-
sületért. 

Erre a választmány újjáalakítása következett. Választ-
mányi tagoknak megválasztattak: Árvay Sándor (Győr), 
Babik József (Eger), Berger ev. János dr, Bodnár Gáspár 
(Szatmár), Bonitz Ferencz, Breznay Béla dr, Császár 
József (Szombathely), Demény Dezső, Déri Gyula, Erney 
József, Egly Mihály, Giesswein Sándor dr (Győr), Göndöcs 
István, Gyürky Ödön dr, Hajdú Tibor dr, (Pannonhalma), 
Hollósy Géza, Hortoványi József dr, Huttkay Lipót (Eger), 
Jánosi Gusztáv (Veszprém), Jedlicska Pál (F.-Diós), 
Kaposi József', Kisfaludy Á. Béla, Kereszty István dr, 
Kincs István (Kőszeg), König Gusztáv, Kóródy Péter dr, 
(Gy.-Fehérvár), Kupár Rezső, Langer Viktor, Lévay 
Mihály (Uj-Szász), Lovász Márton, Lőrincz Gyula dr 
(Nagy-Szombat), Margalits Ede dr, R Mészáros Dániel, 
Mihályfy Ákos dr, Mócsy Antal, Notter Antal dr, Ötvös 
József dr, Paál István (Kolozsvár), Pelikán Krizsó, Pintér 
Kálmán, Probászka Ottokár dr (Esztergom), Pur t Iván dr, 
Rada István dr, (Veszprém), Rézbányái József dr, (Pécs), 
Ruschek Antal (Győr), Ságh József, Schmidt Ferencz, 
Szathmáry Géza (Pécska), Tomor Ferencz, Tóthfalussy 
Béla, Városy Gyula dr, Városy Gyula országos képviselő, 
Violet Gyula (S.-A.-Ujhely), Virág István (Kalocsa), Vrabély 
Armand dr, Vucskics Gyula dr (Nagy-Várad), Walter 
Gyula dr (Esztergom), Valnicsek Béla, Zelliger Vilmos» 
Zundl Péter (Kalocsa). 

Sorra kerültek ezután az indítványok. Elsőnek fel-
olvastatott Városy Gyula inditványa egy nagyobbszabásu 
klub alapítása iránt. Cziklay Lajos alelnök és Gzenner 
Lajos gazda felszólalása után az indítványt a közgyűlés 
elvetette. 

Bonitz Ferencz az iránt terjesztett elő iditványt, 
hogy az Országos Pázmány-Egyesület jövőre vegyen méltó 
részt a katholiczizmus 900 éves ünnepén, s ez alkalomra 
hivja össze a magyar katholikus írók és hírlapírók kon-
gresszusát. Az indítványt lelkesedéssel egyhangúlag el-
fogadták és kimondta a közgyűlés, hogy az inditvány 
adassék ki a választmánynak a végrehajtás módozatainak 
megállapítása végett. 

Sziklay János dr főtitkár indítványát az alapsza-
bályok némi módosítása tárgyában, a közgyűlés a választ-
mányhoz utasítja. 

Auer István titkár a január 26-iki rendkívüli köz-
gyűlésen a rendes közgyűlés elé utalt indítványát ismé-
telte : mondja ki az Országos Pázmány-Egyesület, hogy 
megválasztja és elismeri az első katholikus hírlapírót, 
Szalézi szent Ferenczet égi védnöknek. A közgyűlés az 
indítványt általánosan helyesléssel, egyhangúlag elfogadta. 

Kupár Rezső választmányi tag lendületes szavakban 
fejtegeti, hogy mivel az egyesület a Pázmány nevét 
viseli; mivel a katholikus elvek erőteljes hangoztatására 
és kifejtésére éppen ez az egylet van hivatva, mint 
katholikus irók és hírlapírók szövetsége, végre, mivel 
némelyek azt hozzák fel az egylettel szemben, hogy 
nagyon is általánosságokban mozognak az itt elhangzott 
beszédek, kívánatosnak tart ja , hogy jövőre nézve az 
elnöki megnyitók a tiszta és határozott katholiczitás meg-
nyilatkozásai legyenek, és a katholikus közélet nagy 
kérdéseivel a legszervesebb kapcsolatban álljanak, hogy 
igy ezen elnöki megnyitók által is erősíttessék és minden 
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rányban hirdettessék a katholikus öntudat, a katholikus 
meggyőződés. 

Kupár Rezső lelkesítő felszólalását Herczegh Mihály 
elnök köszönettel és méltánylással tudomásul vette. 

Végül Demény Dezső felszólalására a közgyűlés kö-
szönetet szavazott azon tisztviselőknek és választmányi 
tagoknak, kik az egyesület érdekében — dolgoznak és 
buzgólkodnak, mire egyéb tárgy nem lévén, elnök a köz-
gyűlést berekeszti. 

Közgyűlés után az egyesület tagjai a Jaoisch-féle 
vendéglőben barátságos vacsorára gyülekeztek össze. 

A K A T H O L I K U S ATJTOJSTOMIA. 

A 27-es bizottság tárgyalása. 

A 27-es bizottság a B) Az egyházközségi tanács ha• 
tásköré-re vonatkozó szakaszokat 18-án tárgyalta. 

A 9-<s bizottság elaboratumának 70. szakaszát a 
huszonhetes bizottság változatlanul elfogadta. 

A 71. (módosított) szakasz a következő: ,Az 
egyházközség vagyoni ügyeire nézve az egyházközségi 
tanács hatáskörébe tartozik : a) Az egyházközség költ-
ségvetésének megállapítása és zárószámadásának vizs-
gálása. b) A vagyon-gondnok működésének ellenőrzése 
és a gondnoki számadásoknak felülvizsgálása, c) A cano-
nica visitatio (Egyházlátogatás) vagy az egyházközségi 
gyűlés által megállapított adónak, vagy köztehernek 
egyenkint való kivetése és behajtása, valamint a plébános, 
káplán, néptanító, tanítónő, óvónő, kántor és egyéb sze-
mélyzet járandóságainak behajtása, d) A templom, iskola, 
paplak épitésére vagy javítására, esetleg más beruházá-
sokra a canonica visitatio (Egyházlátogatás) vagy az egy-
házközségi gyűlés által megállapított terhek és szolgálmá-
nyok kivetése és behajtása, e) Az egyházi és iskolai adó 
kivetésének előkészítése, az egyházközségi gyűlés által 
kivetett és az egyházmegyei tanács által (94. §.) meg-
erődített adó behajtása." 

A 72. (módosított) szakasz igy hargzik : „Az egy-
házközségi tanács hatásköre az iskola vagyoni ügyeit ille-
tőleg: a) Az iskola ingatlan és ingó vagyonát és jövedel-
meit az országos kath. gyűlés által alkotandó szabályren-
delet szerint kezeli, b) Az iskola személyi és dologi szük-
ségletéről — utalással az iskola jövedelmi forrására — 
költségvetést készit, melyet egyházmegyei főhatósági 
(érseki, püspöki) jóváhagyás végett az egyházmegyei 
tanácsnak felterjeszt, c) Felügyel az iskolai épület és taní-
tói lak jókarban tartására és ez iránt a szükséghez képest 
intézkedik, d) Uj és nagyobb iskolai építkezések iránt 
terv és költségvetés melléklésével, az egyházmegyei tanács-
hoz felterjesztést tesz ; az épitést az engedély megnyerése 
után az egyházmegyei tanács rendelete szerint foganato-
sítja. (95. §.) e) Halasztást nem tűrő javításokat az iskola-
épület és tanitólakon az egyháznegyei tanárhoz való 
utólagos felterjesztés mellett rögtön foganatosíttat, f) Az 
iskolai leltárt évenként elkészíti és rendben tartja. (92. §.) 
g) Az iskola zárószámadását megvizsgálja és felülvizsgálat 
(93. §.) czéljából az egyházmegyei tanácsnak felterjeszti " 

A 73. (módosított) szakasz a következő: „Az iskola 
tanügyére nézve az egyházközségi tanács hatásköre a kö-
vetkező : a) Választja a néptanitókat, tanítónőket, óvó-
nőket. A választási jegyzőkönyv a tanítói, tanítónői, 
óvónői fizetést megállapító diilevél tervezetével együtt 
helybenhagyás czéljából az egyházmegyei tanács utján az 
egyházmegyei főhatósághoz (érsek, püspök) felterjesztendő. 
Gondoskodik a néptanítók, tanítónők, óvónők illetményei-
nek pontos kiszolgáltatásáról, b) Szigorúan felügyel a 
néptanítók, tanítónők, óvónők erkölcsi magavisele ére, 
hivatali kötelességük pontos teljesítésére, a tanulókkal való 
bánásmódjukra, valamint arra is, hogy a népiskolai tör-
vény 141. § a értelmében a tanitó kántori teendőkön kivül 
semmi más hivatalt ne viseljen, vagy az egyházmegyei 
tanács által meg nem engedett mellékfoglalkozást ne gya-
koroljon. (90. § ) c) Az olyan néptanítót, tanítónőt, óvó-
nőt, ki ellen fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja 
forog fönn, az egyházmegyei tanácsnak bejelenti (85. §.) 
ellenben a szorgalmas és kitűnő tanítót, tanítónőt, óvónőt 
jutalmazás és kitüntetésre ajánlja. (88. §.) d) Felügyel, 
hogy a néptanítók, tanítónők, óvónők az igazgató-tanács 
által megállapított (120. §.) tantervet, szünidőket és szor-
galmi időt pontosan megtartsák, e) Felügyel arra, hogy a 
katholikus iskolákban oly könyvek és taneszközök ne 
használtassanak, melyek törvény szerint tiltvák, vagy az 
egyházmegyei hatóság, illetve az igazgató-tanács által 
engedélyezve nincsenek. (120. §.) f) Gondoskodik az isko-
lának tanszerekkel való ellátásáról, g) Az összeirt tan-
kötelesek névsorát a községi elöljáróságtól átveszi és 
szigorúan felügyel, hogy ezek az iskolába, templomba 
rendesen járjanak s a mulasztók szüleit vagy gondviselőit 
első izben meginti; az iskola-mulasztók jegyzékét minden 
két hétben a községi elöljáróságnak a büntetések kisza-
bása végett átadja, attól a behajtott büntetéspénzeket 
átveszi, h) Iskolai gondnoka által az iskolát meglátogat-
tatja. Ezen gondnok a tanitásl-a bele nem szólhat, ha-
nem csak az iskolát és a tanítás menetét szemléli ; külö-
nösen tudomást szerez arról, vájjon a gyermekek ren-
desen járnak-e iskolába, az előirt imádságokat elvégzik-e. 
A tapasztalatokról és az iskola szükségei felől az egyház-
községi tanácsnak jelentést tesz. i) Az évi vizsgálatokon 
képviselteti magát és erről nyert jelentése alapján a 
kitűnő és jómagaviseletü tanulók jutalmazásáról gon-
doskodik. j) A tanügy i statisztikai adatokat elkészíti és az 
egyházmegyei tanácshoz fölterjeszti, k) Felügyel az isko-
lában a közegészségügy állapotára és ugy az 1868. 
XXXVIII. t.-cz. 27. 28. §§-aiban valamint az 1871. 
XIV. t. cz. 27. 35. §§-aiban foglalt rendelkezések meg-
tartására. 1) Javaslatot terjeszt elő az egyházmegyei ta-
nácsnak a tandij mérvének megállapítása és elengedése 
iránt, tekintettel a népiskolai törvény rendelkezéseire, 
melyben a szegények tandíjmentessége van kimondva, 
m) Általában felügyel, hogy az igazoló-tanácsnak és az 
egyházmegyei tanácsnak az iskola-ügyre vonatkozó ren-
deletei pontosan végrehajtassanak." 

A 27-es bizottság megbízta az elnököt és előadót egy-
egy uj : 73. A) szakasz szövegezésével, mely uj szakasz-
ban szabályozandó lesz az, hogy az egyházközségi tanács 
minden határozata az egyházmegyei tanácshoz felebbezhető. 
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A 9-es bizottság javaslatának 74 szakaszát: a 27-es 
bizottság változatlanul elfogadta. 

Elnök és előadó megbizattak egy uj : 75. A) szakasz 
szövegezésével. 

A 27-e3 bizottság a következő rész „II. fejeset: 
Az egyházmegyei tanács hatásköre11 czimét változatlanul 
elfogadta. 

A 9-es bizottság javaslatának 75. szakaszát válto-
zatlanul elfogadta. A 76. szakasz szövegezésével elnök és 
előadó bízattak meg. 

A 77. szakaszt a 27-es bizottság változatlanul 
elfogadta. 

A 9-es bizottság javaslatának 78., 79., 80. szakaszát 
a 27-es bizottság változatlanul elfogadta. 

A 81., 91. szakaszokat némileg módosították. A 
92., 96. szakaszokat a 27 es bizottság változatlanul el-
fogadta. 

Következett a III. fejezet : Az országos katholikus 
gyűlés és igazgatótanács hatásköre. A) Az országos ka-
tholikus gyűlés hatásköre. \ 

.97. §. : Változatlanul elfogadtatott. 
98. (módosított) szakasz. 
„Az országos katholikus gyűlés a legfőbb önkor-

mányzati hatóság (!) mely a magyarországi katholikus 
egyházat az önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyekben 
képviseli." 

Változatlanul elfogadtattak ezek a szakaszok : 
99. és 100. §. a katholikus egyetemről. 
101. {módosított) szakasz. 
„Egyéb katholikus fő-, közép - és szakiskolákat alapit, 

fejleszt ; létező ilyen intézeteket esetleg megszüntet vagy 
leszállít ; mindenik esetben ő felsége főkegyúri jóváha-
gyása mellett." 

102. [változatlan) szakasz. 
103. (módosított) szakasz : 
„A királyi katholikus lő- és középiskolák világi 

tanárainak, valamint a népiskolák világi tanítóinak, tanító 
nőinek, óvónőinek fegyelmi és nyugdíjügyére vonatkozó-
lag az állami törvények rendelkezéseinek figyelemben 
tartása mellett az igazgató-tanács előterjesztése alapján 
szabályrendeletet alkot." 

Változatlanul elfogadtattak ezek a szakaszok: 104. 
§. 105. §. 106. §. Surra került ez a czim : B) Az igaz-
gatótanács hatásköre. 

107. (módosított) szakasz: 
„ Az igazgató-tanács rendszerint negyedévenként tar t ja 

üléseit Budapesten. Érvényes határozathozatalra az elnö-
kön kivül 12 tag jVlenlete szükséges. 

108. (változatlan) szakasz: 
„Érseki szék üresedése esetében az ország herczeg-

primása (50. §.) által meghívatnak az érseki méltóság-
ban levő érsekek és a megüresedett érseki szék tarto-
mányához tartozó püspökök ; kik három oly méltó 
egyházi férfiút neveznek, kiket a püspöki szék betöltésére 
érdemesnek találnak. Püspöki szék üresedése esetében az 

illető érsek hivja meg a tartományához tartozó püspökö-
ket és ezek neveznek három oly méltó egyházi férfiút, 
kiket a püspöki szék betöltésére érdemesnek találnak. Az 
érseki tartomány ezen véleménye az ország herczegprimásá-
hoz felterjesztendő. Az ország herczegprimása mindkét 
esetben az igazgató-tanácsot is meghallgatja és úgy a 
püspökök, mint az igazgató-tanács ajánlását, saját véle-
ménye kíséretében a minisztérium utján a fó kegyúrhoz 
fölterjeszti." 

— A záró ülés. — 

A katholikus autonomiát szervező kongresszus 27-es 
bizottsága f. hó 25 én délután fél 4 órakor a főrendi-
ház bizottsági termében Szapáry Gyula gróf elnöklé-
sével ülést tartott . Jelen voltak egyházi részről : Hornig 
Károly báró veszprémi püspök, dr Bajner Lajos kanonok ; 
világi részről : Ugrón Gábor, Günther Antal dr., Sághy 
Gyula, Hortoványi József dr., Pásztély Jenő dr., Zichy 
Nándor gróf, Bakovszky István, Esterházy Miklós Móricz 
gróf, Győrffy Gyula dr., Timon Ákos, Hoványi Gyula dr 
előadó. Elnök előterjesztésére a bizottság a vegyes hatá-
rozatok közé a következő u j szakaszt iktatta be : „Buda-
pest székesfővárosi latin és görög szertartású római ka-
tholikus egyházközségi szervezetéről szabályrendeletet 
alkotni a székesfőváros és az igazgatótanács meghall-
gatása után az országos katholikus gyűlés feladata lesz." 
Előadó előterjeszti a 27-es bizottság részletes tárgyalásá-
nak eredményét ; a 27-es bizottság az előadó által elő-
terjesztett szöveget saját megállapodásaival megegyezőnek 
találta, ennélfogva az elnök azt hitelesítettnek jelentette 
ki. Majd az elnök indítványára a bizottság elhatározta, 
hogy a 27-es bizottság által elfogadott és hitelesített 
szöveg az országos katholikus gyűlés elé terjesztessék. 
Ezzel szemben Ugrón Gábor, Timon Ákos, Győiffy 
Gyula dr., Sághy Gyula és Hortoványi József dr., kik 
még általánosságban sem járulnak az elaborátumhoz, 
külön véleményt jelentettek be. A 27-es bizottság az 
elnököt és előadót bizta meg azon jelentés készítésével, 
melylyel a 27-es bizottság munkálata az országos katho-
likus gyűlés elé fog terjesztetni. Szapáry Gyula gróf elnök 
a 27-es bizottság tagjainak buzgó közreműködésükért kö-
szönetét nyilvánítja s arra kéri őket, hogy az önkor-
mányzat létesitéséhez teljes erejükkel járuljanak. Ezután 
Zichy Nándor gróf a 27-es bizottság nevében Szapáry 
Gyula gróf elnöknek a bizottság tárgyalásainak vallás- és 
hazaszeretettói áthatott, sikerdus és tapintatos vezetéséért 
hálás elismerését és köszönetét fejezte ki. Szapáry Gyula 
gróf elnök a bizottság nevében Hoványi Gyula dr elő-
adónak odaadó munkásságáért elismerését és köszönetét 
nyilvánította. Elnök az ülést fél hét órakor berekesztette. 
Az ülés berekesztésekor a bizottsági tagok az elnököt 
megéljenezték. 



336 RELIGIO. 

V E G Y E S E K . 
*** Apostoli gondolat és tett. F. hó 20-án szen-

telte meg Bolognában, a ferencziek templomában, Svampa 
bíboros érsek azt a fogadalmi kápolnát, melyet a népek 
békéjeért és a társadalom nyugalmáért való imádság szá-
mára épített a nevezett bíboros főpásztor. 

— Aranymise volt a gróf Czirákyak lovasberényi 
családi kápolnájában pünkösd másodnapján. Házy Alajos 
nvug. tüskevári plébános, jelenleg a Cziráky család bázi 
papja és archivariusa, mutatta be Krécsy K. helybeli 
plébános segédkezése mellett a Mindenhatónak. Ad mul-
tos annos! 

— A bécsi katholikusok ellenkezőleg járnak el, 
mint a budapestiek. Ok már jó ideje, hogy felébredtek ; 
a mieink, a zsidó-szabadkőműves-protestáns szellem altató 
fuvallatára, már csaknem holtakká szenderültek el. Bécs-
ben egyetlen egy vasárnapon 18 katholikus népgyűlés 
volt, hogy tiltakozzanak a közigazgatási bíróságnak egy 
határozata ellen, mely lehetetlenné akarta tenni, hogy 
Bécs város hatósága a templomokat, épitésükben, fentar-
tásukban, pénzsegéiylyel támogassa. Egy milliomos soci-
alista községtanácsos, a kinek se Istene, se hazája és csak 
pénzkasszája kedves, folyamodott a közigazgatási bíróság-
hoz — a templomsegélyzés megakadályozása végett. 
Bécs népe katholikus önérzetre ébredt nép, mely lerázta 
nyakáról a zsidó-szabadelvű uralmat s védi a vallást, az 
egyházat, a templomot, az iskolát, laicarchikus autonomiai 
velleitások nélkül, buzgón és lelkesen, kath. őseikéhez 
illő hithűséggel. 

— Aranymise. A szilli kath. hivek érdemekben meg-
őszült, derék lelkipásztora, Csigi Yincze, a ki már 40 évnél 
tovább intézi, mint plébános, a szilliak lelki és vallási 
ügyeit, s a ki több évig Csornán is kápláukodott, folyó 
évi junius hó 4-én, a szilli bucsu alkalmával fogja arany-
miséjét megtartani, a diszes szilli szentegyházban. Hivei, 
hogy plébánosuk iránti tiszteletüket, szeretetüket és ra-
gaszkodásukat méltóan megnyilatkoztassák, nagy ünnep-
ségekre készülnek, s már a megelőző nap estéjén fényes 
kivilágítás mellett fog a dalárda énekelni, s a község 
jegyzője a község nevében ünnepi szónoklatot tart az 
ünnepelthez. Az aranymise nagy néptömeget fog Szillba 
csalni, a hol értesülésünk szerint kerületünk orsz. kép-
viselője, Rakovszky István is megjelenik. 

— Magyar templom Kinában. P. Wilfinger József, 
a magyar hithirdető, ki most Kinában, a taytschoufoui 
misszióban hirdeti az Isten igéjét és tériti igaz bitre a 
pogányokat. Kínából levelet küldött haza, melyben nagy 
eszmét pendít meg. Magvaroszágot akarja czéltudatosan 
örökre összefűzni a taytschoufoui Jézus Szentséges Szive 
misszióval egy magyar templom révén, egy Szűz Máriá-

nak emelendő szentély által, melyben nemzedékek ma-
gasztalják az Egkirályné, Magyarország dicsőséges véd-
asszonyának szent nevét. A nagyterjedelmű levél meggyőző 
indokokkal fejtegeti mennyire üdvös és a hithirdetés 
sikerességének szempontjából mennyire szükséges egy 
ilyen templomnak felállítása, mely a magyar katholikus 
közönség fillérein épülne fel. Az adományokat akár P. 
Wrlfinger József czimére lehet küldeni (Kina, Tschekiang, 
Haimeng). akár Illés Ferencz szombathelyi kanonokhoz, 
ki P. Wilfingerrel állandó összeköttetésben van. 

A középiskolák uj óraterve. 

A gimnázium általános óraterve. 

Tantárgyak 
Vallástan. . . 
Magyar nyelv . 
Latin nyelv . 
Görög nyelv 
Görög helyett vá 

laszth. tárgyak 
Német nyelv 
Történet . . 
Földrajz . 
Természetrajz 
Természettan 
Matematika . 
Rajzoló geometria 
Philos, propaedeu 

tika . . . . 
Szépírás . 
Testervakorlás . 

Összesen 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Összea 
o s z t á l y 

2 2 2 2 2 2 
4 3 
6 6 

5 
4 3 3 
3 3 3 

3 3 2 
2 2 — 3 3 

4 4 3 3 
3 3 2 2 

1 1 
2 2 2 2 

3 4 

2 2 2 
28 28 28 28 30 30 30 30 

ó r á k 

2 16 
3 30 
4 44 
4 19 

4 19 
3 19 
3 18 

Q O 

13 
4 8 
2 26 

— 10 

3 3 
— 2 
2 16 

30 232 

A reáliskola általános óraterve. 
Tantárgyak I. II. III. IV. V. VI, VII. VIII. Összes 

osztály órák 
V a l l á s t a n . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
Magyar nyelv . 5 5 3 3 3 3 3 3 28 
Német nyelv 5 5 3 3 3 2 2 2 25 
Franczia nyelv . . • — — 5 5 4 3 3 4 24 
Történet . . . . — — 2 3 3 3 3 3 17 
Földrajz . . . . 3 3 2 8 
Term.-rajz (állat- és 

növénytan) 2 2 — — 3 3 — — 10 
Kémia és ásványtan — — — — 3 3 2 — 8 
Természettan . . — — 2 2 — — 4 4 12 
Matematika . . 4 4 3 4 5 4 4 3 31 
Rajzoló és ábrázoló 

geometria. . . 4 4 2 2 — 3 3 2 20 
Szabadkézi rajz — — 2 2 2 2 2 2 12 
Philosophiai pro-

paedeutika . . 3 3 
Szépirás . 1 1 — — — — — — 2 
Testgyakorlás . . 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Összesen . . 28 28 28 26 30 30 30 30 232 

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

Budapest. 18f9. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8 sz.) 
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D I K É V F O L Y A M . 

I. Félév. 1899. 

Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

ízerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

VÏ., 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 
Ô T V E N N Y O L O Z A 

Budapesten, május 31. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
ndlábora. . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezereszmek es Tanulmányok. A spiritismus a tudomány és a ker. katholikus fölfogás Ítélőszéke előtt. — Egyházi 
Tudósítások, f Winterhalter Antal. — B u d a p e s t : Egy kiváló jótékony egyesület működéséről. — R ó m a : Egy hicvalló kath. 

hirlapiróról. — Kath. Köztevékenység és Egyesület>, Élet. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

A spiritismus a tudomány és a ker. katho-
likus fölfogás Ítélőszéke előtt. 

2. 
A tudósoknak egy másik osztálya a spiri-

tismus tüneményeitől eltagad minden tárgyilagos 
valódiságot s azokat egyenkint és összesen az 
úgynevezett hallucin át tónak tulaj donitja. 

Ezen elmélet szerint a médiumok éppen ugy, 
mint a tanuknak nagy száma áldozatai a csaló-
dásnak (nem csalásnak) : mer t tárgyilag valódinak 
képzelték, tar tot ták, lá t ták azt, ami valóban csak 
az ő agyvelejükben, képzeletükben létezett. 

Mi az a hallucinátió ? Az elméleti magya-
rázat helyet t legyen szabad i t t egy szemléltető 
hasonlattal élnem. Megjegyzem: a hallucinátió 
nem ugyanaz, hanem nagyon hasonló olyas 
valami mint az álom; vagy inkább hasonló 
ahhoz, ami történik lelkünkkel, midőn ál-
modunk. 

Midőn alszunk, lelkünk öntudatos működése 
meg van szakitva, vagy legalább is jelentékenyen 
lehangolva és helyette a phantasia (képzelet) 
mint valami urnő uralkodik korlátlanul. A kép-
zeteket, melyek emlékező tehetségünkben el 
vannak helyezve, a phantasia újra megjeleniti, 
föleleveniti, összeköti, társ i t ja a legkülönfélébb 
ós legcsudálatosabb módon. Majd szétosztja azokat 
ezer darabra és képez belőlük szörny-chimarákat, 
változatos torzképeket. Almunkban a phantasia, 

legcsekélyebb külső izgalomra, t e remt csoda-kép-
zeleteket — p. egy légycsipésből tőrszurást, 
vagy veszett kutya marásá t ; csekély zajból 
puskalövést; a tes t kényelmetlen fekvéséből 
a legborzasztóbb aggodalmakat kelti, például, 
hogy egy örvény fölött függünk, vagy vizs-
gát kell tennünk és nem tudunk semmit. Saját-
szerű, hogy ez az utóbbi álom igen gyakran 
teljesülni is szokott!! 

Eber ál lapotunkban is megzavarja a phan-
tasia sokszor tárgyilagos Í téletünket s okoz 
néha kellemes, néha kellemetlen illusiókat, a 
szerint, a mint ilyen, vagy olyan szenve-
délynek hódolnak érzelmeink. Például: a sze-
relmes nem lá t ja kedvesének hibáit, a haragos 
sértőjének erényeit, a félénk pedig mindenüt t 
veszedelmet lát. 

Az idegek tulizgatottsága ál tal is beállhat 
az álmon kivüli hallucinátiós s tádium: a hystericus 
arról beszól, hogy gyomrában egy golyó föl-alá 
gurul; egy bécsi ministeri tanácsosnak a nővé-
réről irják, hogy maga mellett a vánkoson saját 
fejét lát ja. Egy szélhüdött ember egyre a fejét 
kereste. Lázas betegek megszemélyesitik belső ér-
zeteiket ós lá t ják magukat duplán. Kotzebue német 
Íróról mondják, hogy éber állapotban is l á t t a 
személyének megkettőzését. 

A hysterikus állapotban levők hallucinátiós tü-
neteiről egy érdekes esetet beszól el Debreyne: 
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(Essai sur la théologie morale etc. Bruxelles 
1846. p. 266.) Egv spanyol diplomatának volt 
egy szolgája, a ki nagyon korlátolt eszű ember, 
de épp oly kiváncsi is volt. Gyakran hallgatózott j 
a kulcslyukon keresztül s igen érdekes tárgya- ! 
lásokat lesett el, a nélkül, hogy ez az ő művelő- ; 
dósét előmozdította volna. Történt, hogy agyvelő-
bántalom szállta meg s most döliriumában a 
legszellemesebb eszméket kezdte fejtegetni a 
különféle hatalmak politikai érdekei fölött, 
annyira, hogy az ura, ki azt gondolta, hogy i t t 
egy re j te t t lángész nyilatkozik meg, elhatározta 
magában, hogy jövőre t i tkárául fogja hasz-
nálni. Ám, legnagyobb sajnálatára, a lángész 
azonnal eltűnt, a mint a fiatal ember deliriumából 
kigyógyult. 

Mesterséges módon is előidéztetik ez az 
állapot. Az alkohol, a szeszes i talok túlságos 
élvezete, az opium és salétromgáz belélegzése 
szintén okoz hallucinatiót. A részeg gyakran azt 
látja, hogy állati szörnyetegek, daemonok, ördögök 
környezik, eltekintve attól, hogy a tárgyakat is 
duplán látja, ha jól felöntött a garatra. 

A legborzasztóbb és legoktalanabb halluci-
nát ió a tébolyodottaknál tapasztalható. 

Éber, egészséges állapotban támadható hallu-
cinátiókról a történelem is tud. Cajus Cassius 
l á t j a az általa meggyilkolt Caesart Filippinél 
cllenne kivont karddal lovagolni. 

Wal ter Scott hires angol regényíró mondja, 
iiogy élénken gondolva Byron-ra, ezt ágya 
függönyei előtt ismételve lá t ta megjelenni. 

Goethe irja, hogy erős vágya — látni 
megholt kedvesét — ezt többször szemei elé 
ál l í tot ta . 

A hallucinátiónak igen gyakori tünete 
a szellemek látása. (Grimm Sagensammlung. 
I. No. 94.) 

Az idő, midőn a szellemek (lelkek) megjelen-
nek, rendesen az éjszaka, különösen az éjféli idő. 
Vannak nappali, házi szellemek is; és ezekről 
azt mondják, hogy a leggonoszabbak és leg-
veszedelmesebbek. 

A hallucinátiós állapothoz sokban hasonlít a 
hypnozis. A hypnozis valami közép állapot az 
ébrenlét és az alvás között. A hypnotizált 
személy látszólag alszik, elveszti teljesen eszmé-
letét , sőt meg is merevül; de azért mégsem 
alszik, mer t ezen állapotból nem kelthető föl, 
mint az alvó, hangos megszólítás, zaj vagy 
rázás által, hanem csakis a hypnotikus állapot 

megszüntetésével. Lelkének működése egészen 
öntudatlan és e tekintetben a hallucinátiótól 
miben sem különbözik. 

Mindkettőnek keletkezése, elméleti fejtege-
tése föladatom körén kivűl esik; rám csak 
tüneteiknek észlelése és méltánylása tartozik. 

Ebből a lelki állapotból (hallucinátio) akarja 
némely tudós a spiritismus jelenségeit meg-
magyarázni. A magyarázat homályosabb, mint a 
megvilágítandó kérdés. Ha meg is engedjük, 
hogy a hallucinátio, meg az illúzió segélyével 
tán egyik-másik spiritisticus értelmi jelenség 
megfejthető, de kétségtelen, hogy a tárgyilagos 
tünemények ezen elméletből semmikép sem 
nyernek kellő megvilágítást. Már maguk az ilyen 
jelenségeknél hallható különféle hangok, az 
asztal t i tokzatos helyzete, mozgása (mit száz 
szem láthat, s egy sincs hallucinátióban, sem 
illúzióban) — ezen hypothezis által teljesen 
megfejtetlenek maradnak. Az asztal mozgása 
maga, pedig ez egyéb spiritisticus jelenségekhez 
képest valóságos gyermekjáték, oly tünemény, 
melyet sem a nézők érzéki csalódásából sem a 
hallucinátióból kimagyarázni nem lehet. 

A tudósok maguk is bevallják, hogy ez a 
magyarázat nem kielégítő; s mert elméletek, 
hypothézisek fölállítása tekintetében soha sem 
jönnek zavarba: az egyik a spiritisticus jelen-
ségeket a magnetizmusnak, valamely megnevez-
hetetlen „fluidum*-nak, „od"-nak tulajdonítja, 
mely lelkünket környezi; ismét mások azt mondják, 
hogy a természetnek vannak, még előttünk 
ismeretlen erői ós azok működnek i t t közre. 
Megvallom, a tudományos magyarázatnak ez a 
neme alig érdemli meg, hogy vele részletesebben 
foglalkozzunk. 

En legalább még csak elképzelni sem tudom, 
hogy micsoda okozati összefüggés lehet valamely 
személynek magneticus, vagy hypnoticus állapota 
s a hegedűnek j á téka között ; vagy hogy ilyen 
állapotban miként kötődnek meg a csomók a 
lepecsételt végű fonalon? 

Hogy magneticus, főleg beteges állapotban 
a lélek is abnormis állapotba jut, azt az egri 
kispap esetéből is láttuk ; de még ebből sem 
érthet jük meg, hogy mint függ össze ezen álla-
pot ta l a virágcsokroknak valóságos záporhullása 
s a palavesszőnek önmagától való írása ós hozzá még 
értelmes mondatoknak leírása oly nyelven is, melyet 
a magnetizált, hypnotizált személy bizonyosan nem 
ért, nem tud. 
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Hogy vannak természeti erők, melyeket mi 
még nem ismerünk, azt szivesen engedem meg; 
sőt hozzá teszem, hogy mi még az ismert, na-
ponkint észlelhető erőket sem ismerjük az ő 
mivoltjvltban : mi ezeknek az erőknek csak külső 
tüneményeit, hatását , következményeit észlel-
hetjük, de lényegökbe be nem hatolhatunk-
Például: ismerjük a villamosság, a világosság, a 
a delejesség, a melegség symptómáit, keletkezé-
söknek okait, működésöknek következményeit ; s 
ha kérdezzük a tudományt : mi az a világosság? 
azt felelik nekünk: a levegőnek, az aethernek 
-képzelhetetlen gyorsaságú rezgése. Jól van; de 
hát a melegség, a villamosság, a hang is az 
A szinek is a rezgésből támadnak ! A vörös szin 
ugy alakul, hogy az aether egy másodpercz alat t 
4 billió rezgést tesz; más szinek még több billió 
rezgésnek folyományai. De hát mi az az aether? 
mi okozza rezgését? mi az a rezgés maga? 
honnan van, hogy ugyanazon valaminek rezgése 
egyszer világosságot, máskor melegséget, villamos-
ságot, ilyen s amolyan szineket és hango-
kat okoz? 

Kérem : nincs az az emberi tudomány, a 
mely ezt megfejteni, megmagyarázni képes volna. 
„Ignoramus, ignorabimus." 

Kérdem: komolyan vehető-e az a tudomá-
nyos magyarázat, mely az ismeretlen dolgot 
egy még valami ismeretlenebbel akar ja megvi-
lágitani, a melyről nemcsak tudomással, de még 
sejtelemmel sem bir? 

Valljuk meg őszintén, hogy mi ezeknél a 
a dolgoknál még egyszerűbb, közönségesebb, min-
dennapi jelenségeket, észleleteket sem tudunk lé-
nyegükben fölfogni, megmagyarázni. Például: mi 
az alvás, az álom, a látás, szaglás, izlés, tapintás, 
stb.? Még külső tüneteik megfejtése végett is 
hypothezisre szorulunk. 

Az atomokról szóló tan, amely az összes 
természettani problémákat a moleculár-physica 
által akar ja megoldani, nem egyéb mint egy 
nagyszerű hypothezis. 

Mi az az a tom? molecula? de mi az az 
anyag maga? Kérdezzétek a tudósokat, azt 
fogják mondani : „Ignoramus, ignorabimus." És 
micsodák végezetül a természettani tudományok-
nak összes műkifejezései, mint világosság, me-
legség, magnetizmus, villamosság? Nem egyebek, 
mint elnevezései az ismeretlen okoknak. 

Jól mondja Snell Károly, hirneves physika-
t aná r : a tudományos műkif'ejezések nem egyebek, 

mint a „tudatlanság menedékei" („Asyle der 
Unvissenheit.") (Die Strei tfrage des Mechani-
tismus. etc. Jena, 1858. Seite 15.) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOX.. 

f 
W i n t e r J a a l t e r A n t a l . 

1819—1899 

A nagyváradi lat. szert, székesegyházi káptalan 
mélyen szomorodott szivvel jelenti szeretve tisztelt tag-
társának Winterhalter Antal pápai praelátus, czimzetes 
apát, székesegyházi őrkanonok, zsinati vizsgáló, szentszéki 
ülnök éi aranymisés áldozárnak stb. folyó évi május hó 
29-én reggeli 5 és fél órakor életének 80-ik, áldozárságá-
nak 55-ik évében, a haldoklók szentségeinek ájtatos fel® 
vétele után, végelgyengülés következtében történt csendes 
elhunytát. A megboldogultnak földi maradványai 1899. 
évi május 31-én délelőtt 9 órakor a székesegyházban tar-
tandó engesztelő szentmise-áldozat bemutatása után fognak 
a v.-olaszii sírkertben a családi sírboltban örök nyuga-
lomra helyeztetni. Mely végtisztességre az elhunytnak 
rokonai, barátai és ismerősei tisztelettel meghivatnak. 
Nagyvárad, 1899. május hó 29. Az örök világosság 
fényeskedjék neki ! 

Budapest, május 30-án. Egy kiváló jótékony egye-
sület működéséről. — 

A Katholikus Tanonczokat Védő Egyesület tegnap-
előtt délután 5 órakor tartotta meg a rendes évi közgyűlését. 
Vézinger Károly apát kanonok, mint egyházi elnök szépen 
átgondolt beszédében kimutatta az egylet keletkezését, 
mely mint a mustármag, a kicsirázás után egyre jobban 
növekszik, ugy, hogy ma már 4 otthonban gyülekeznek 
az inas-fiuk, ahol némileg vissxatartatnak azon mételyező 
társaságoktól, amelyek a tanonczokat folyton a romlás 
veszélyével fenyegetik. Az egylet főczélja, hogy az inter-
nátust nyisson, hol a tanonezok testi és lelki gondozásban 
részesüljenek. Majd rámutatott arra a körülményre, hogy 
lelkileg a tanonezok egészen el vannak hanyagolva. 
Vasárnap, amidőn a templomba kellene menniök, akkor 
az ipariskolában kötelesek az időt tölteni. Igaz, hogy a 
tanács kivánta, hogy a vallásoktatás vasárnap délutánonként 
történjék, ami legrosszabb idő, mert ez az egyedüli 
szabad idejök és ezzel a vallási kötelességüknek, a szent 
mise hallgatásnak nem tettek eleget. Az egyesület több 
izben tett felterjesztést a ministeriumhoz, hogy a vallás 
oktatása délelőtti órákban történjék, de hasztalan. Az 
egyesület által fentartott otthonok e hiányon iparkodnak 
segíteni. Ezzel nemcsak az egyháznak, hanem a hazának 
és a társadalomnak tesz nagy szolgálatot az egyesület, 
mert csak a vallásos ifjú lehet jó hazafi és szorgalmas 
iparos. 

Erre Vodicska Lajos titkár tett részletes jelentést 
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az egylet működéséről összefoglalva a 4 igazgató jelen-
tését, bogy az egyesület Ö9szes működésének együttes 
képét bemutathassa a közgyűlésnek. Kiemelte, hogy a 
4 otthonnak 235 növendéke van, majd az egyesület jó-
tevőiről és pártfogóiról emlékezett meg. Érdekesen vázolta 
az otthonok beléletét, végül az egyesület terjesztésére 
hivta f t l a közgyűlés figyelmét. 

Nikolics Ignácz pénztárnok jelentése szerint az 
egyesület tiszta vagyona 27.114 frt 10 kr. 

Kanócz István miniszteri osztálytanácsos, alelnök 
megköszönte az ő és a tisztikar nevében a közgyűlés 
bizalmát, melylyel egy egész éven őt és a tisztikart meg-
ajándékozta. 

Erre következett a tiszteletbeli elnök, a tisztikart, 
hölgybizottsági és választmányi tagok megválasztása. 

Szapáry László gróf v. b. t. t. és Fiume kormány-
zója lett a tiszteletbeli elnök, Zichy Aladár gróf a világi 
elnök, a tisztikar többi tagjai, a hölgybizottság és a 
választmány tagjai a régiek maradtak. 

Harsogó é jeuzés közt foglalta el Zichy Aladár gróf 
elnöki székét és szép szavakban köszönte meg a közgyű-
lésnek iránta tanúsított bizalmát. Lelkesen mutatta ki, 
hogy miként az anyai szeretetet nem képes pótolni a 
gyámintézmény, épp ugy a társadalom némely bajait sem 
képes más pótolni és javítani, mint maga a társadalom, 
ígérte, hogy tőle telhető módon pártolni fogja az egye-
sület intencziót. Erre a közgyűlés az elnök éltetésével 
véget ért. 

% 

Róma, máj. 27. Egy hitvalló kath. pap liirlapiróról 
— kell ezúttal mindenekelőtt megemlékeznem. Dom Al-
bertario milanói áldozópapról van a szó, a kit az olasz 
kormány börtönbüntetésre ítélt. Most szabadult ki. Mila-
nóban nagy lelkesedéssel fogadták az egyház hü fiai. Dom 
Albertario újra átveszi a bátor és szókimondó „Osserva-
tore Cattolico " szerkesztését. 

Az a hír kering, hogy a titkos consistorium jun. 
19-én, a nyilvános pedig 22-én lesz megtartva. Vaughan 
bibornok e napokban hagyta el Rómát. Innen a názáreti 
szent házhoz zarándokolt Lorettóba, onnan Franc iaor -
szágba megy át s néhány napot a solesmesi benczés apát-
ságban fog tölteni. 

0 szentsége állandó jó egészségnek örvend. F. hó 
20-án a disszidens egyházak egyesítése ügyében kiküldött 
bizottságban elnökölt. Azt hallani, hogv a czár Tsarikov 
követ szünidőre utazását elhalasztatta. Ezt az esetet mgre 
Tarnassi hágai nuntius székhelyéről való elutazásával 
kombinálják. A czár követének Rómában marasztalásával 
.helyteleníteni látszik az olasz kormány magatartását, me« 
lyet a pápa követének a hágai beke-kongresszusra való 
meghivatásáuak megakadályozásában kifejtett. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
A budapesti növendékpapság irodalmi és művészeti 

ünnepélye. 

Most vasárnap délután 5 órától 7-ig tartotta a köz-
ponti papnevelő intézet Magyar Egyházirodalmi Iskolája, 
az intézeti ének- és zenekar közreműködésével, az intézet 
dísztermében alapítási ünnepélvét, melyen az elüljáróság 

és meghívott vendégkoszoru volt jelen. A diszes közönség 
élén Városy Gyula dr praelatus intézeti kormányzó és 
LoVok Lénárd prépost-plébános foglalt helyet. 

A műsor következő ügyes összeállítással került a 
hallgatóság elé és ennek figyelmét állandóan lekötve tar-
totta. 

1. Elnöki megnyitó. Tartotta Ragats Rezső, IV. é. h. 
b. (Alább szórói-szóra következik.) 2. Semiramis. Nyitány 
Rossini tői. Előadta a zenekar. Zongorán kisérte Lamberg 
Dezső, II. é. h. h. és Léday Sándor, I. é. h. h. 3. A 
sajtó feladata korunkban. Irta Kollarik Kálmán, III. é. 
h. h. ; felolvasta JBuzsáky Imre, II. é. h. h. 4. Honfi 
búcsúja. Heim-tői. Előadta az énekkar. 5. Pályatársaim-
hoz. Irta és szavalta Vargyas Tivadar, III. é. b. h. 6. 
Velenczei éj. Egyveleg Straiiss-tóL Előadta a zenekar* 
7. Jegyzői jelentés. Tartotta Kasztell Aladár, III. é. h. h. 
(Szintén alább következik.) 8. Őseink emléke. Huber-tői. 
Előadta az énekkar. Zongorán kiséri Lamberg Dezső, II. 
é. h. h. 9. Elnöki zárószó. Tartotta Ragats Rezső, IV. é. 
h. h. 10. Induló. Előadta a zenekar. 

Minden egyes darab után élénk tetszészaj nyilvánult 
és méltán, mert a derék ifjúság ezúttal is jeles dolgozato-
kat és művészi előadásokat nyújtott, sőt mintegy felül-
múlni látszott még eddigi jóhirnevét is. Szép elismerő 
beszédben nyilvánította ki az elüljáróság és a megörven-
deztetett vendégkoszoru tetszését az intézet méltóságos 
kormányzója, buzdítva az egyház reményeinek kiválasz-
tottjait további munkásságra, kiemelve, mint igen korszerű 
működési kört, a sajtó terét. 

Elnöki megnyitó beszéd. 
M. R. U. ! 
N. E. K.! 
M. T. Vendégeink ! 

Rohanva repül az idő fejünk fölött, alig hogy meg-
számlálhatjuk szárnycsattogásait, s vele minden a mulandó-
ság ölébe hull. Feltárul az ember előtt a békében szendergő 
porhüvelyek csendes Lazája, elmúlik mindene, elmúlik 
maga is, — csak az isteni szikra, mely keblét szent 
tettekre hevité, lobog enyészetlenül világító szövetnekként 
emléke fölött, hogy a késő nemzedék ennek fényénél 
törekedjék ama czél után, melyet ő felismerve s kellőleg 
méltányolva nagy horderejét, annyival előbb tűzött ki. 
Már-már hét évtized forgott le az enyészet kerekén mióta 
elődeink megvetették ez épületnek alapját, melyet mi is 
a lefolyt évben gyarló erőnkhöz képest tovább építettünk, 
hogy közelebb hozzuk amaz eszményi magassághoz, mely 
az alapítók szeme előtt lebegett, midőn biztatóul azt 
választották jelmondatul: „Fejlik idővel." 

Mi természetesebb, mint hogy e pillanatban midőn 
a körnek, melyben első erőgyakorlatainkat végeztük, 
alapítási ünnepélyét üljük, lelkünk visszaszáll a múltba, 
hogy buzduljon, lelkesüljön azon a lelket megragadó 
példán, mely nem riadva vissza semmi akadálytól, érvé-
nyesíteni, megtestesíteni kívánta a lelkében szunnyadó 
észmét? Hogy felkeresi azt a csodálatos bőséges forrást, 
mely oly mértékben ontotta az életerőt, hogy annyi év 
tized szenvedései, csapásai sem voltak képesek elfojtani ? . . . 

A XIX. század elején, az általános ébredés e kori-
ban a magyar nemzet is fölriadt nyolczszázados álmából. 
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Gondviselésszerű férfiak léptek föl, hogy tespedéséből fel-
rázzák, hogy léte értékének tudatát vele megértessék, 
hogy megőriztessék vele, a mit még megtartott , mert 
senkinek sem kellett; hogy visszaszereztessék vele, a mit 
elvesztett. És ama lánglelkü férfiak hévtől duzzadó szavaira 
megmozdult aléltságából. „Észrevette, hogy lelke s ön-
tudata van, midőn ez a raj ta ejtett s most már tisztán 
látott seb után sajogni kezdett." — Ezt észrevenni, s 
nyomban az orvosláshoz fogni egy pillanat müve volt. 
Hallá dörögni fülébe, és ettől fogva soha szem elől nem 
téveszté, hogy „nyelvében él a nemzet." — Nyolcz száza-
don át mostoha gyermekként bánt vele, a latinnak 
karjaiba veté magát, hogy a nyolczszázad végén ráerő-
szakoljanak egy másikat. — Büntetés volt ez reá nézve, 
az Ég jóakaratú büntetése, mert a gondjára bizott kincset 
— saját édesanyanyelvét, hűtlenül kezelte, galádul elté-
kozolta és a végenyészetnek engedte át. A csapás nagy 
volt, de keserű hatása gyógyifóerővel birt. Mintha a 
letűnt századok hibáit akarná helyrepótolni, mintha ki 
akarná engesztelni az igazságosan sújtó isteni Gondvise-
lést és a reá nehezedő büntető kart áldóvá akarná vál-
toztatni, bánatdulta kebellel karolta föl drága nemzeti 
kincsét, művelni kezdé a parlagon heverő áldásdús földet, 
mely oly nemes terményeket volt hozandó. A kinek szivé-
ben csak magyar vér csörgedezett, fegyvert ragadott, — 
az önfeláldozás, kitartás és tiszta honszeretet fegyverét 
— s elszántan küzdött a sz. ügyért, — a nyelv kiműve-
léseért, hogy legyen a magyarnak nyelve tiszta, nemes, 
csengő, a minőnek Isten aikotá. 

Képzelhető-e, hogy midőn e nemzeties mozgalom, 
mely a legutolsó munkásnak viskóját is egy titkos és ki 
nem mondható szebb jövő reményével töltötte el, minden-
kit áthatott, midőn kicsiny és nagy, ifjú és öreg, ur és 
szolga nemes vetélkedésben azon volt, hogy neve a nem-
zet napszámosai között szerepeljen, képzelhető-e, hogy 
ekkor a honnak már-már hevesen lüktető szivében levő 
virágjai, a magyar egyház növendékei, kiknek minden 
szivdobbanása az egyház és hazáé volt, e dicsteljes küz-
delmet tétlenül nézték volna? — Nem, ők is fegyvert 
ragadtak, s jól tudván, hogy az egységben az erő, szövet-
keztek, s bár kicsiny, de lelkes csapatot képezve kibon-
tották a zászlót, mely alatt küzdeni akartak, hogy irtsák 
az elhatalmasodott gyomot nyelvünkből, s hogy maguk-
nak az életben érvényesíthető tőkét szerezzenek, kibonták 
a zászlót, melyre, megértve Vörösmarty szavait : „Kezdj 
buzgón s már sokra menél, halad, a ki megindult" biz-
ton-bátran i r ták : Fejlik idővel. Ez 1830-ban történt. 

„Kifakadt a munkás hazaszeretetnek gyenge csirája 
keblünkben és egy sz. vágytól ihletve kezdénk gondol-
kodni, miként szentelhetnők mi Í3 csekély erőnket szere-
tett hazánknak ; de sokáig nem épitheténk egyebet felleg-
váraknál s úgy látszott mintha nemes szándékunk merő 
ábrándozás volna, mig végre az 1830. év pünkösd havá-
nak 31-ik napja egünkre derült. Ez volt t. i. azon neve-
zetes nap, melyen először kezde forró óhajtásunk nyilvá 
nősülni és néminemüleg megvalósulni." 

E napon ugyanis Ihász György cziszterczi-rendi nö-
vendékpap egybegyűjtve társait, kiknek kebeleből már 
előbb egy Dayka Gábor került ki, a ki még mint növen-

dék Kazinczy Ferencz barátságával dicsekedhetett, a kik 
között Guzmic3 Izidor lánglelke az első szikrát nyerte, a 
kik halhatatlan Berzsenyieket siettek hazájuknak bemu-
tatni, oly időben, midőn a dalnok húrjainak pengetésére 
nem igen ügyeltek e hon határai közt, egybegyűjtve tár-
sait — mondom — a lelkük mélyén szunnyadó eszmét 
felébresztette; őket egyesülésre hivta föl, hogy igy a ki-
tűzött czélt sikeresebben munkálhassák. Az eszme testet 
öltött, a fa, mely oly terebélyessé vala növendő, el volt 
ültetve. Lankadatlan szorgalommal, a legszebb remények-
kel kecsegtetve kezdte meg működését a társaság, azon-
ban csakhamar kemény megpróbáltatás érte. „Hüledezve 
kellett értenünk — beszéli az évkönyv, — jó igazgatónk 
megváltozott akaratjának kinyilatkozását, melynél fogva 
mindenről keservesen le kell mondanunk." Ki Írhatná le 
a lesújtott lelkes ifjak fájdalmát, mely annál nagyobb, 
annál fájóbb volt, mert oly váratlanul szakitá meg öröm-
mámorukat? „Szomorúság volt látni," jajdul fel az év-
könyv, azon lélekcsüggedést és lankadt aluszékonyságot, 
mely csekély munkálkodásunk után annyira erőt vett 
raj tunk." 

Am a hazaszeretet, az őszinte lelkesedés, mely már 
oly régóta emészté keblüket, mely már annyira igyeke-
zett kifelé utat törni magának, nem maradhatott veszteg 
mig le nem küzdé az akadályokat. A következő évben, 
1831-ben újból kísérletet tettek. Az intézet akkori igaz-
gatója Dercsik János a társaság biztosabb fenállhatásának 
szempontjából szükségesnek tartotta, hogy kérjék ki 
Rudnay esztergomi érsek, herczegprimás jóváhagyását. S 
ugyanazon év május 8-án megérkezett a herczegprimás 
válasza, melyben legkegyelmesebben megengedte, hogy a 
magyar gyakorló Iskola megalakuljon. A lelkesedés ha-
tártalan, az öröm leírhatatlan volt a tettrevágyó ifjak 
között. Nem lehet meghatottság nélkül olvasni e nemes 
és hazájukért az akkori eszmék hatása alatt hevülő szivű 
ifjak feljegyzéseit, melyek e mozzanatokat megörökítik, bár 
csak egy-két rövid, futtában odavetett szóval emlékeznek 
meg a legfontosabbról is, mintha a lázas tevékenységben 
rá sem értek volna erre. Nem lehet felbuzdulás nélkül 
olvasni, mint próbálja az ifjú egyesület erejét mind 
nagyobb és nagyobb czélokra érvényesíteni, mint terjeszti 
ki évről-évre munkakörét, mint válik működése — le-
rázván lassankint a kezdet nehézségeit — önérzetessé, 
férfiassá, czéltudatossá. Alig pár havi működés utáa el-
határozzák, hogy évi munkálkodásuk gyümölcsét a nyil-
vánosság elé bocsátják, hogy beszámoljanak a csendes 
ftílak közt végzett ernyedetlen önképzésükről — és már 
a következő év nov. havában napvilágot lát a pesti növ. 
pap munkálatainak első kötete. Mily sok lélekemelőt 
regélhetne minden sora e könyvnek a késő utódoknak 
arról a ernyedetlen hévről, melylyel kiadói raj ta dolgoz-
tak, hogy a szent ügy szolgálatába állva annak csak 
valamicskét is használjanak ! Mennyi feldobogó érzelem, 
mennyi lankadatlan lelkesedés, mennyi törhetlen buzgalom 
tanúi annak minden lapja ! Szivetekben égett az olthatatlan 
tűz, nemes emlékű elődeink! de hittétek-e, mertétek-e remélni, 
hogy lelkesedéstek ez első zsengéjét egy második, harma-
dik, tizedik, ötvenedik, hatvankettedik fogja követni ? 
Szerény, önzetlenül Istenért s honért fáradó elődeink, 
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midőn tollatokat kimerülve letettétek, s a képzelet szár-
nyain a homályos jövő csábitó ábrándjaiba merültetek, 
vájjon mertetek volna-e arra gondolni, hogy egykor a 
nemzet, melyért dobogó szivetek benneteket a munkára 
egyesitett, ünnepélyesen, ország-világ szine előtt rója le 
háláját irántatok ? Nem, bizonyára még a legmerészebb-
nek képzelete is visszariadt volna ettél a gondolattól. 

Hévtől túláradó szivük nem birta volna meg e ma-
gasztos képet. De azért bizalommal tekintettek a jövőbe. 
Kezdj buzgón s már sokra menél, halad, a ki megindult, 
s ők buzgón kezdték. S most már hatvankilencz év törté-
nete igazolta bizalmukat. Azóta a magyar nyelv megtisz-
títva, kiművelve ragyog. A nagy mű befejezve. S a kik 
lát ják, csodálják szépségét, s tán egy-egy hálás gondolat 
is támad bennük azok iránt, kik megalkotásában részt 
vettek. A legnagyobb piramis is porszemekből áll s a ki 
csak egy kődarabot is vitt oda, részt kérhet a dicsőségből. 
Iskolánk is büszkén tekint vissza ama korszakára, mely-
ben első sorban a magyar nyelvnek művelésén fáradott. 
Koszorút érdemes homlokuk köré, fonjatok koszorút ti is 
társaim ! Önmagát tisztelte ez Iskola, midőn már a leg-
régibb időben ünnepélyt szentelt emléküknek. S midőn 
ma is összegyültünk, hogy annak az eseménynek, mert 
körünkre nézve csakugyan az, melyről gyenge s nagy 
elődeinkhez méltatlan tollam pár szóval a feledés fátyolát 
leemelte, emlékét megünnepeljük, szálljatok vissza egy 
pillanatra a múltba, e lelkes ifjak vonzó körébe, kiknek 
hevétől a lanyha buzgóvá, a buzgó még buzgóbbá lesz. 
S ha lelketek tudja méltányolni az önzetlen fáradozást, 
kitartó munkát a haza sz. ügyeért, a szorgalmas önképzést 
jó anyánk, az egyház érdekében, ha szivetek lángra tűd 
lobbanni a lelkes példa láttára, akkor lehetetlen, hogy 
önkéntelenül el ne rebbenjen ajkotokról a kiáltás : nemes 
elődeink, követni akarunk titeket, követni a munkában, 
lelkesedésben, buzgóságban, kitartásban, hogy követhessünk 
az érdem, a dicsőség ama polczára, melyre emelkedtetek-
S ha e nemes, csüggedni nem tudó vágy felébredt benne-
tek, társaim, bizton-bátran mondhatom : Macte, sic itur 
ad astra ! ! ! 

Az ünnepélyt megnyitom. 

Jegyzői jelentés. 
Az „Istenünkért és Hazánkért" minden honfiúi szív-

hez oly kötelességszerűen szóló jelige, mely Iskolánknak 
hetedik évtizede immár, hogy létjogot és létalapot adott, 
melyen az elődök lángoló munkássága Körünk szellemi 
csarnokát is nagygyá épité, — a mennyire ezt a maguk-
ban véve bizonytalan, de a czél szentségétől gyámolitva 
igen is biztosan vezérelt ifjú erők tehették, — egybe-
gyűjtöt t minket is a lefolyt működési év kezdetén, hogy 
a feledhetetlen elődök nyomába lépve, az ész, erő és 
akarat szent egységében vivjuk meg egy év szellemi 
harczát az emberiség örökérvényű eszméinek szolgálatában 
jövendő pályafutásunk élőképéül. 

Megvalljuk, nem hiányzott olykor a harcz fokozotabb 
heve, ám csak azért, hogy annak elülte után a közös 
egyetértés verőfényében anrál kielégítőbb legyen a békés 
összhang képe, annál tisztultabb az eszmék folyása s 
annál hálásabb a zavartalan visszaemlékezés most, mikor a 

letűnt év edző munkájáról hivatvák ez igénytelen sorok 
m. t. olvasóinkat értesíteni. 

Működésünk a mult szentesitett hagyományaihoz 
híven két irányban haladt ; magában foglalja az Iskolánk-
nak szorosan vett beléletét, nemkülömben annak a nyil-
vánosság előtt tett lépteit. Az Iskola az irodalmi és 
szónoklati önképzésnek megfelelő rendes működését g j ü -
lései napirendjén fejtette ki. Tartottunk pedig 23 rendes, 
15 szónoklati, 22 rendkívüli és 6 bizottsági gyűlést. 

Az irodalmi önképzésnek szentelt rendes gyűlések 
tárgysorozatán a folyó ügyek előterjesztésén s a megol-
dást várók elintézésén kivül a beérkezett rendes dolgoza-
tok bírálatát s az elfogadottak felolvasását hallottuk. A 
kritikát kiállotta 50 rendes dolgozat, melyek közül 43 
próza, 7 költemény. A külön számított pályázatok ered-
ménye 21 jutalmazott pályamű és pedig 17 próza és 4 
költemény, hol a pályatételek és dijak kitűzésében az 
anyagiakban mindinkább feszült helyzetű Iskolánkat nemes-
lelkű jóakarói, nagyságos és főt. Giessivein Sándor dr úr 
győri kanonok és főt. Mihályfí Ákos dr úr cziszterczita-
rendi budapesti theologiai tanár — az Iskola tisztb. tagjai 
— támogatták, kiknek bálás köszönetünket ez uton is 
van szerencsénk tolmácsolni ! 

Beérkezett tehát a fönnebbiek szerint 71 dolgozat, 
miből 60 próza, 11 költemény. A kritika kiváló elisme-
résben részesitette a következőket: a prózaiakból: A 
franczia forradalom előzményei és következményei különös 
tekintettel nyugat művelődésére, Koriatovics Tódor herczeg, 
Emlékbeszéd ő felsége Erzsébet királyné fölött, Az okság 
elve Isten létének bizonyításánál, Szellemi újjászületésünk 
a mult és jelen világánál, A socialista igazságszolgáltatás 
és a keresztény állam befolyása a népjólétre, Szent Barna-
bás apostol levele, A polgári házasság és nemei, stb. — A 
költemények közül sikerültebbek az alábbiak: Örök egyház, 
Szent Imréhez, I f j ú évek, Pályatársaimhoz, Ébresztő, stb. 

Szónoklali önképzésünk tere az említett szónoklati 
gyűlések voltak, melyeken a tagok bírálatok- és szónok-
latokban, valamint a rhetorika egyes elméleti és gyakor-
lati kérdései fölött folytatott vi'ában igyekeztek méltó 
részüket kivenni. S im' alig vetettük el ez új működési 
iránt magvát Iskolánk talajában, már is élvezhettük annak 
áldásos gyümölcseit, mi csakhamar tettekben bizonyítja, 
mennyire megtelelt az Iskolának, hogy kebelében ez új 
munkakört is meghonosította, hogy benne a jelen kívá-
nalmait kielégítően, az Ige leendő harczosa is kiképezte-
tését nyerje s mondhatjuk, az ifjú „Szónoklati Szakosz-
tály" mihamar díszére válik az öreg Iskolának, sőt 
valósággal szép reményekre jogosit a jelen, mely nemes 
ügybuzgalmának eredményét főkép az évközben rendezett 
szónoklati versenyen mutatta be, hol tiz tag vágyott az 
elismerésért a nagyságos és főtisztelendő elöljárói kar 
meleg érdeklődése s jóakaratú pártfogása mellett. 

Egyébként a szakosztály rendes működéséről a dol-
gozattárunkban elhelyezett 15 szónoklati rendes dolgozat 
tesz tanúságot, melyek közt 2 eredeti, 3 a szentatyákból 
fordított, alak- s auyagtanilag méltatott és utánzott, nem-
különben 11 forditott és méltatott beszéd foglal helyet, 
minden egyes évfolyam kijelölt működési körének meg-
felelően. 
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Nem mulaszthatjuk el azonban, hogy legbensőbben 
érzett hálánk kifejezésekép ismételt köszönetünket tolmá-
csoljuk főt. Kudora János hont-viski esperes-lelkész urnák, 
ki a mily nemes odaadással csüggödt Iskolánkon a szó-
noklati ügy végleges meghonosításában, illetőleg a „Szó-
noklati Szakosztály" létesítésében, miről az egy év előtti 
jelentés tájékoztatta m. t. olvasóinkat, ép oly buzgó ér-
deklődéssel kisérte azt működésében, sőt személyesen 
üdvözölhettük gyűléseink egyikén, melyen ügyszeretetének 
feledhetetlen emlékeül körünket fölkeresni s azt a jövőre 
buzdító és avatott irányításaival ellátni kegyes volt. 

Ezenkívül iskolánk mult évi működésében kiváló 
említést érdemelnek a fönnebb érintett rendkívüli gyűlések, 
melyekről — hogy futólag szintén megemlékezzünk — 
tisztünk parancsolja. Befejezést nyert azokon az Iskola 
szoros beléletébe vágó ügyek lebonyolításán kivül törvé-
nyeink revíziója. Nem a mult kegyelettel őrzött hagyo-
mányainak felforgatása volt ez, hanem a jelen megvál-
tozott körülményeitől sürgetett módosítások tették azt 
szükségessé, hogy igy a múltban szentesitett elvek állan-
dósága mellett utat leljen az időszerinti haladás is. S a 
munka eredményekép a revidiált törvények alapszabályok 
és működési módozatok czimén különválasztva s megerősítve 
intézetünk méltóságos kormányzó urától még az elmúlt 
év második felében foganatosíttattak. 

A fokozottabb munkakedv nyilvánulásait láttuk 
2 zártkörű ünnepélyünkön és 3 nyilvános jellegű disz-
gyülésünkön, mely utóbbiak között foglal helyet ő felsége, 
Istenben boldogult Erzsébet királyné emlékezetének szen-
telt gyászünnepély-ünk, melyet — még mielőtt iskolánk 
rendes évi működését megkezdhette volna — a honfiúi 
kegyelet és engesztelődés szava parancsolt a gyásztól le-
sújtott, de a hazafiság szentelt fájdalmában megtisztult és 
fölemelt körünknek. Ide sorakozik egy uj kath. egyetem 
eszméjével foglalkozó diszgyülésünk s egy másik, melylyel 
Iskolánk alapítási emlékét ünnepeltük, melyek mindegyikén 
szerencsések lehettünk m. t. érdeklődőinknek vonzó s 
egyúttal ujabb munkára serkentő figyelmes jóakaratával 
találkozhatni. 

Megszegnők azonban a mult hagyományát, ha szel-
lemi kincstárunkról — Iskolánk könyvtáráról — legalabb 
röviden nem szólanánk, annál is inkább, mert fölötte ör-
vendetes az, a mit e tekintetben a mult év emléke föl-
mutat. Könyvtárosaink fáradságot nem ismerő áldozat-
készségének köszönhető, hogy a könyvtár rendezése be-
fejezést nyert s igy a közel jövő feladata már csak egy, 
a könyvtár könnyű értékesítését elősegítő könyvjegyzék 
elkészítése. Másfelől kiváló említést érdemel a könyvtár 
gyarapodása, melyet a letűnt működési év eredménye 
szemünk elé állit, részint vétel és csereviszony, részint nagy-
lelkű pártfogóinak bőkezű ajándékozása utján. Az évi 
gyarapodás összege 93 önálló mű; ebből 37 mű 60 kötet-
ben a vétel eredménye, 56 mű 839 kötetben pedig az 
adományozásé s igy könyvtárunk jelen állománya 7904 
kötet és fűzet. 

Az utóbb mondottakkal szoros összefüggésben utat 
kér magának a hálás sziv megemlékezése azon ajándéko-
zásokért, melyekkel fönnebb emiitett jóakaróink könyv-
tárunkat gazdagitani kegyesek voltak. S itt megemlítjük 

Városy Gyula dr, kormányzó urunk ő méltóságának 
fejedelmi ajándékát, többek között a remek kivitelű 
Királykönyvé-1, nagyságos és főt. Való Simon dr, volt 
feledhetetlen előljáró urunk számos kötetre menő adomá-
nyát s végül főtisztelendő Tóthfalussy Béla erzsébetvárosi 
lelkész urnák, Iskolánk tiszteletbeli tagjának 765 kötetből 
álló nagy ajándékát, melyet az Iskola tetszés szerinti 
rendelkezésére bocsátott, illetőleg az általa létesített s 
„Tóthfalussy-alap" czimén külön kezelt összegnek ezer 
forintra való kiegészítésére. 

Fogadják a nemeslelkü adományozók ezúttal is legben-
sőbb köszönetünket, hogy Iskolánkról oly kitüntetően meg-
emlékezve, ebben multunk elismerését s jövőnk biztató 
zálogát kifejezni méltóztattak. 

S számot adva még évi működésünk zsengéjéről, 
munkálataink hatvankettedik évfolyamáról, mely Madaune 
abbénak „A katholiczizmus újjászületése Angolországban a 
XIX~ik században" *) cz. jelesen ismert művét tartal-
mazza, s melyet most m. t. olvasóinknak s a magyar 
könyvpiacznak remegő kézzel adunk át, soraink végére 
értünk, melyekkel ha vázlatosan is, de hűen körvonaloz-
tuk a lefolyt év történetét. 

Bejártuk egy év szellemi virányait, bár nem a gon-
dos méh szorgalmával, hanem csak a mennyire erőnk és 
időnk engedte, miért is elfogódott szívvel állunk m. t. 
pártfogóink elé, mert fölmerül a kérdés, bírja e Iskolánk 
bennüuk továbbra is lét jogát? Lelkünkben ugyan itt vir-
raszt a kitartó munka fölemelő tudata, mindamellett tud-
juk és érezzük, bogy van okunk m. t. érdeklődőink kegyes 
jóakaratát kikérni. Ezt azonban reménynyel teszszük, 
mert feljogosít rá a mult, melyben nemeslelkű pártfogóink 
jóindulatú érdeklődése soha sem szűnt meg s mely — 
hiszszük — elkísér minket a jövőbe is, mert ismételten 
föléled a biztató öntudat, hogy ha nem is tettük na-
gyobbá Iskolánk szellemi csarnokát, annak szentélyét még 
sem szeplősítettük meg s a letűnt év szellemi zsengéjét 
az „Istenünkért és Hazánkért" lángoló szivek melege 
érlelte ! 

IRODALOM. 
= História eccles iast ica novi foederis, quam in 

usum cleri junioris concinnavit: Dr Andreas Bálás 
professor etc. 2. kiad. A két kötetes munka ára 6 frt . 
Kapható szerzőnél Gyulafehérvárt. 

Lapunk első azok között, kik theologiai tankönyv-
irodalmunk fejlődését éber, biztató figyelemmel kisérik. 
Örömünk fokozódik, valahányszor nem csupán a tehetség 
és törekvés támogatása, hanem magának a műnek benső 
értéke diktálja tollba a kedvező bírálatot. Igy vagyunk 
Bálás könyvével is, melyből ez idő szerint még csak az 
első kötet fekszik előttünk; a második is piaczra kerül 
néhány nap múlva. Szerző az első kötetben 440 oldalon 
egész 1073-ig dolgozza föl választékosan az egyház életé-
nek eseményeit, olyan tárgyi felosztással, minőt az egy-
háztörténetirók általában követni szoktak. Elénk, meg-
figyelő szeme nagyon ügyesen fejti ki az események nagy 
halmazából azon részeket, melyek didaktikai szempontból 
okvetlenül szükségesek, kihagyva másokat, miket csak 

*) Már rerost igen melegen ajánlhatom ezt a nagyon érdekes 
és tanulságos könyvet. A szert;. 
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czéltalan túlterheléssel használhatott volna föl. Ez fő-
képen az eretnekségek leírásánál látható, s ebben határo-
zott előnye van Yascotti felett. Nem apróz, mint ez, 
késhegyig nem részletez, nem öli meg számmal és név-
vel az olvasó fejét, hanem inkább rövid, szabatos fejte-
getésekkel könnyít a felfogáson és a memórián. A magyar 
egyházviszonyokat — művének nagy előnyére — minden 
eddig megjelent tankönyvnél bővebben és oknyomozóbban 
tárgyalja, s a mint halljuk, ezen eljárása még szebben 
érvényesül a má-odik kötetben. Stilusa egyszerű, kezdő 
theologusoknak való. Terjedelménél fogva épen alkalmas 
arra, hogy minden tanár egy év alatt kényelmesen feldol-
gozhassa hallgatóival az egész anyagot. Rövidségének oka 
azonban nem hiányosságában, hanem fennebb vázolt vá-
lasztékosságában áll. Jellemzései egy kissé szűkszavűak, 
de meghatározásai annál szabatosabbak. Rövid, de színes 
leírások élénkítik mindenütt a tárgyalást. A könyv egész 
kiállítása csinos, nyomása tiszta, világos, betűi nagyok. 
Ajánljuk különösen az egyháztörténelem proíessorainak 
becses figyelmébe tankönyvül való alkalmazás végett. 

H I V A T A L O S . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-
terjesztésére Baskovics Vendel vasvár-szombathelyi székes-
káptalani kanonoknak a Szent Ábrahámról nevezett 
ebronvölgyi czimzetes apátságot adományozom, továbbá 
Kelemen István csehimindszenti esperes plébánost, Baum-
gartner Ferencz királyfalvai esperes-plebánost és Vidas 
Lajos püspöki titkárt pedig a vasvár-szombathelyi székes-
káptalan tiszteletbeli kanonokjaivá kinevezem. K>lt Gö-
döllőn, 1899. évi május hó 12-én, FERENCZ JÓZSEF, 
s. k. Dr Wlassics Gyula s. k. 

VEGYESEK. 
*** A hét nagy eseménye, hogy a szentséges szent, 

Szív hónap'ába lépünk s XIII. Leo pápa legújabb körleve-
lével elrendelte, hogy az egész emberiség Jézus szentséges 
Szivének külön ajtatosságok által kegyelmességébe ajánltas-
sék. A nagy ajtatosság napjaiul jun. 9., 10. s 11-ike van 
kijelölve. Az egész világon minden kath. templomot a 
szentséges Szívhez való könyörgés fogja betölteni. Mily 
fölséges látvány, mily üdvös eljárás. A Szentlélek sugallta. 

— Űrnapján Budavárában maga az ország bíboros 
hgprimása Voszary Kolos esztergomi érsek ur tartja a 
körmenetet, Esztergomban pedig Boltisár József fölsz. 
püspök és érseki vikárius ur fog pontifikálni. 

= A nagyváradi bibornok püspök bérmauton. 
Dr Schlauch Lőrincz bibornok püspök úr szombaton dél-
után az alföldi vonattal utazott Gyulára, hogy ott a bér-
málás szentségét kiszolgáltassa. Vele mentek Széchenyi 
Jenő és Fetser Antal kanonokok, Szemethy Géza dr titkár 
és Mayer Antal czerimoniárus. Sarkadon fölült a vonatra 
a kerületi papság is. A bibornok püspököt az állomáson 
Lukács György üdvözölte s kocsiját a templomig lovas-
bandérium kisérte. Az útvonal, a merre ment, fel van 
lobogózva. A templomban áldást osztott a bibornok püs-
pök s baldachin alatt a plébániára ment. I t t fogadta a 
nála tisztelgő küldöttségeket: a megyei küldöttséget 
Lukács Gvörgy főispán vezetése alatt, e küldöttségben 
voltak : Wenckheim Frigyes és Géza grófok, pénzügyigaz-
gatóság, államépitészeti hivatal, folyammérnökség kül-

döttségei. A polgármester vezetése alatt a város tisztelgett, 
Csillag László ezredes a honvéd tisztikart vezette. A nő-
egylet Fábry Mártonné alelnöknövel élén jelent meg. 
Tisztelgett továbbá a kath. egyháztanács, a kath. kör, 
csizmadia ipartársulat, a tűzoltó egylet. 

— Bémálas Eperjesen. Bubics Zsigmond v. b. 1.1. 
kassai püspök ur május 27-én délután Eperjesre érkezett, 
hogv a bérmálás szentségében részesítse híveit. A vasútnál 
a városnak, mint kegyúrnak, nevében Mandics Ede pol-
gármester üdvözölte a püspököt ; ott voltak még a hit-
község képviselői is. A püspököt 15 kocsiból álló diszes 
menet kisérte a görög katholikus székesegyházig, amely-
nek ajtajában a káptalan nevében Kotradov Mihály 
kanonok intézett hozzá üdvözlő beszédet. A templomban 
Bubics püspök ur imát és áldást mondott, azután az egész 
menet a római katholikus székesegyházhoz hajtatott, 
amelynek ajtaja előtt a tanuló ifjúság, a zárdai növen-
dékek és a vallási fgyesületek állottak sorfalat. A temp 
lom ajtajában Pletényi Endre apát fogadta a megye» 
püspök urat, aki ott is imát és áldást mondott és azután 
a paplakra ment, hol több küldöttség tisztelgését fogadta. 
28-án és 29-én a bérmálást végezte a főpásztor, amelyre 
2250 hivő jelentkezett. Pbténvi apát a püspök ur tisztele-
tére 28-án 30 terítékű díszebédet adott. 

— Felvételi vizsgálat. A világi papságra lépni 
kívánó tanuló ifjak felvételi vizsgálata a váczi egyház-
megyében az idén f. évi julius hó 3-án délelőtt 9 órakor 
fog a váczi püspöki palotában megtartatni. A felvétel a 
V I , VII . és VIII, osztályokból történik. Pályázóktól tel-
jes ismerete kívántatik a magyar nyelvnek, — de előny-
ben részesülnek a több nyelven beszélők. A felvételi vizs-
gálatot megelőző napon, azaz julius hó 2-án folyamodók 
tartoznak megjelenni és déli 12 óráig bizonyítványaikat, 
keresztleveleiket, valamint netáni egyéb okmányaikat a 
püspöki hivatalban letétbe helyezni. 

— A veszprémi egyházmegyében a papság Nestora 
Menyhárt István cz. kanonok vörsi plebáncs ur. Szül. 
1808-ban. Utána következik az évek tiszteletre számára 
nézve Vogronics Antal kanonok ur. A veszprémi egyház-
megye aranymisés papjainak száma 19. 

— AZ autonómiáról egy vidéken lakó tekintélyes 
paptársunk azt írja, hogy ott „a provinczián általános 
vélemény, hogy legalább annyit kellett volna (a 27-es 
bizottság elaboratumát an) biztosítani, a mennyi jogot az 
erdélyiek tényleg birnak. Mindazon által inkább legyen 
valami, mint semmi ; talán idővel sikerülni fog fokról-
fokra többet kivívni, s az illetékes faktorok talán esetről-
esetre inkább engednek időnkint valamit, mint most egy-
szerre mindent." A jó Isten tudja, mi lenne jobb. Nagyon 
rászorulunk az Ur felvilágosító malasztjára. 

— A kalocsai főmegyében. Császka György érsek 
ur 25 éves püspöki jubileumát a főegyházmegye papsága 
és hívei a jóságos főpásztor közeleső 50 éves áldozári 
jubileumával kötik össze és együtt fogják megünnepelni. 

— Templomszentelés Bártfán junius 4-én lesz. 
Ennek rendezésére a városi közgyűlés teljhatalmú bizott-
ságot küldött ki, mely közelébb tartotta érdemleges ülé-
sét. A bizottság megállapodása szerint az ünnepségre, a 
város vendégeiként meghívják Wlassics Gyula dr vallás-
és közoktatásügyi m. kir. ministeit, Sárosvármegye fő-
ispánját és alispánját, a választó kerület orsz. képviselőjét, 
Zichy Jenő grófot az országos műemlékek bizottságának 
elnökét, Eperjes és Kis Szeben városok polgármestereit és 
római katholikus plébánosait. 

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

Budapest. 18f9. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8 sz.) 
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küldéssel 5 frt. 
Szerkesztő lakása : 
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j Bajza-utcza 14. sz., 
» hova a lap szellemi 
; részét illető minden 
: küldemény czimzendő. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et Us, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-
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LrlTTERÄE ENCTCLrICÄE 
DE HOMINIBUS 

S A C R T I S S I M O C O R D I I E S U 

DEVOVE NDIS. 
VENERABILIBVS FRATRIBVS PATRIARCHIS PRIMATIBVS 

ARCHlEPISCOPIS ALI1SQVE LOCORVM ORD1NARIIS PACEM 
ET COMMVNIONEM CVM APOSTOLICA SEDE HABENTIBVS 

LEO PP. XIII 
V E N E R A B I L E S F R A T R E S S A L V T E M E T A P O S T O -

LICAM B E N E D I C T I O N E M . 

Annum Sacrum, more institutoque maiorum 
in hac alma Urbe proxime celebrandum, per 
apostolicas Litteras, ut probe nostis, nuperrime 
indiximus. Hodierno autem die, in spem auspi-
ciumque peragendae sanctius religiosissimae cele-
britatis, auctores suasoresque sumus praeclarae 
cuiusdam rei, ex qua quidem, si modo omnes 
ex animo, si consentientibus libentibusque volun-
tatibus paruerint, primum quidem nomini cliri-
stiano, deinde societati hominum universae fructus 
insignes non sine caussa expectamus eosdemque 
mansuros. 

Probatissimam religionis formam, quae in 
cultu Sacratissimi Cordis Iesu versatur, sancte 
tueri ac maiore in lumine collocare non semel 
conati sumus, exemplo Decessorum Nostrorum 
Innocentii XII, Benedicti XIII, Clementis XIII, 
Pii VI eodemque nomine VII ac IX: idque 
maxime per Decretum egimus die XXVIII Iunii 

mensis an. MDCCCLXXXIX datum, quo scilicet 
Festum eo titulo ad ritum primae classis 
eveximus, Nunc vero luculentior quaedam obse-
quii forma obversatur animo, quae scilicet ho-
nor um omnium, quotquot Sacratissimo Cordi 
haberi consueverunt, velut absolutio perfectioque 
sit; eamque Iesu Christo Redemptori pergratam 
fore confidimus. Quamquam haec, de qua loquimur, 
haud sane nunc primum mota res est. Etenim 
abhinc quinque ferme lustris, cum saecularia so-
lemnia imminerent i terum instauranda postea 
quam mandatum de cultu divini Cordis propa-
gande beata Margarita Maria de Alacoque divi-
nitus acceperat, libelli supplices non a privatis 
tantummodo, sed etiam ab Episcopis ad Pium IX 
in id undique missi complures, ut communitatem 
generis humani devovere augustissimo Cordi Iesu 
vellet. Differri placuit rem, quo decerneretur 
maturius : interim devovendi sese singillatim civi-
tatibus data facultas volentibus, praescriptaque 
devotionis formula. Novis nunc accedentibus 
caussis, maturi tatem venisse rei perficiendae 
iudicamus. 

Atque amplissimum istud maximumque obse-
quii et pietatis testimonium omnino convenit 
Iesu Christo, quia ipse princeps est ac Dominus 
summus. Videlicet impérium eius non est tan-
tummodo in gentes catholici nominis, aut in 
eos solum, qui sacro baptismate rite abluti, uti-
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que ad Ecclesiam, si specteturius, pert inent,quam vis 
vel error opinionum devios agat, vel dissensio a 
cari tate seiungat; sed complectitur etiam quot-
quot numerantur christianae fidei expertes, i ta 
u t verissime in potestate Jesu Christi sit uni-
versitas generis humani. Nam qui Dei Patr is 
Unigenitus est, eamdemque habet cum ipso 
substantiam, splendor gloriae et figura substantiae 
eins *), huic omnia cum Pât re cummunia esse 
necesse est, proptereaque quoque rerum omnium 
summum impérium. Ob earn rem Dei Filius de 
se ipse apud Prophetam, Ego autem, effatur, 
constitutum sum rex super Sion montem sanctum, 
eivs. — Dominus dixit ad me\ Films meus es tu, 
ego hódié genui te. Postula a me, et dabo Tibi 
gentes Jiereditatem tuam et possessionem tuam ter-
minos terrae 2). Quibus declarat, se potestatem a 
Deo accepisse cum in omnem Ecclesiam, quae 
per Sion montem intelligitur, tum in reliquum 
te r ra rum orbem, qua eius late termini profe-
runtur. Quo autem summa ista potestas funda-
mento nitatur, satis ilia docent, Filius meus es 
tu. Hoc enim ipso, quod omnium Regis est 
Filius, universae potestatis est heres: ex quo ilia, 
dabo Tibi gentes hereditatem tuam. Quorum sunt 
ea similia, quae habet Paulus apostolus : Quem 
constituit heredem umvenorum 3). 

Illud autem considerandum maxime, quid 
affirmaverit de imperio suo Iesus Christus non 
iam per apostolos aut prophetas, sed suis ipse 
verbis ; quaerenti enim romano Praesidi : ergo 
rex es tu? sine ulla dubitatione respondit: tu 
dicis, quia rex sum ego 4). Atque huius magnitu-
dinem potestatis et infinitatem regni ilia ad 
Apostolos apertius confirmant: Data est mihi 
omnis potestas in coelo et in terra5). Si Christo 
data potestas omnis, necessario consequitur, 
impérium eius summum esse oportere, absolutum, 
arbitr io nullius obnoxium, nihil ut ei sit nec par 
nec simile: cumque data sit in coelo et in terra, 
debet sibi habere coelum terrasque parentia. Re 
autem vera ius istud singulare sibique proprium 
exercuit , iussusnimirum Apostolis evulgare doctri-
nam suam, congregare homines in unum corpus 
Ecclesiae per lavacrum salutis, leges denique 

x) Hebr. I, 3. 
2) Vs. II. 
3) Heb. I, 2. 
4) loan. XVIII, 37. 
6) Matt. XXVIII, 18. 

imponere, quas recusare sine salutis sempiternae 
discrimine nemo posset. 

Neque tamen sunt in hoc omnia. Imperat 
Christus non iure tantum nativo, quippe Dei 
Unigenitus, sed etiam quaesito. Ipse enim eripuit 
nos de potestate tenebrarum 6) idemque dedit redem-
ptionem semetipsum pro omnibus7) Ei ergo facti 
sunt populus acquisitionis 8) non solum et catholici 
et quotquot christianum baptisma ri te accepere, 
sed homines singuli et universi. Quam in rem 
apte Augustinus: quaeritis, inquit, quid emeriti 
Videte quid dederit. et invenietis quid emerit. 
Sanguis Christi pretium est. Tanti qidd valet ? 
quid, nisi totus muridusf quid, nisi omnes gentesf 
Pro toto dedit, quantum dedit9) 

Cur autem ipsi infideles potestate dominatu-
que Iesu Christi teneantur, caussam sanctus 
Thomas rationemque, edisserendo docet. Cum 
enim de iudiciali eius potestate quaesisset, num 
ad homines porrigatur universos, affirmassetque, 
iudiciaria potestas consequitur potestatem regiam, 
plane concludit: Christo omnia sunt subiecta quan-
tum ad potestatem, etsi nondum sunt ei subiecta 
quantum ad executionem potestatis.10) Quae Christi 
potestas et impérium in homines exercetur per 
veritatem, per iustitiam, maxime per caritatem. 

Verum ad istud potestat is dominationisque 
suae fundamentum duplex benigne ipse sinit ut 
accedat a nobis, si libet, devotio voluntaria. 
Porro Iesus Christus, Deus idem ac Redemptor, 
omnium est rerum cumulata perfectaque posses-
sione locuples: nos autem adeo inopes atque 
egentes ut, quo eum munerari liceat, de nostro 
quidem suppetat nihil. Sed tamen pro summa 
bonitate et caritate sua minime récusât quin 
sibi, quod suum est, perinde demus, addicamus, 
ac iuris nostri foret : nec solum non récusât, sed 
expetit ac rogat : Pili, praebe cor tuum mihi. Ergo 
gratificari illi utique possumus voluntate atque 
affectione animi. Nam ipsi devovendo nos, non 
modo et agnoscimus et accipimus impérium eius 
aperte ac l ibenter: sed re ipsa testamur, si no-
strum id esset quod dono damus, summa nos 
voluntate daturos ; ac petere ab eo ut id ipsum, 
et si plane suum, tamen accipere a nobis ne 
gravetur, Haec vis rei est, de qua agimus, haec 

6) Coloss. I, 13. 
7) I. Tim. II. 6. 
8) I. Petr. II, 9. 
9) Tract. 120 in loan. 
10) 3a p. q. 59, a. 4. 
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Nostris subiecta verbis sententia. — Quoniam-
que inest in Sacro Corde symbolum atqne ex-
pressa imago infinitae Iesu Christi caritatis, 
quae movet ipsa nos ad amandum mutuo, ideo 
cousentaneum est dicare se Cordi eius augustis-
simo: quod tarnen nihil est aliud quam dedere 
atque obligare se Iesu Christo, quia quidquid 
honoris obsequii, pietatis divino Cordi tribuitur, 
vere et proprie Christo tribuitur ipsi. 

Itaque ad istiusmodi devotionem voluntate 
suscipiendam excitamus cohortamurque quotquot 
divinissimum Cor et noscant et dilligant: ac 
valde velimus, eodem id singulos die efficere, ut 
tot millium idem voventium animorum signifi-
cationes uno omnes tempore ad caeli templa 
pervehantur. — Verum numne elabi animo 
patiemur innumerabiles alios, quibus Christiana 
Veritas nondum affulsit? Atqui eius persona 
geritur a Nobis, qui venit salvum facere quod 
perierat, quique totius humani generis saluti ad-
dixit sanguinem suum. Propterea eos ipsos qui 
in umbra mortis sedent, quemadmodum excitare 
ad earn, quae vere vita est, assidue studemus, 
Christi nuntiis in omnes partes ad erudiendum 
dimissis, ita nunc, eorum miserati, vicem, Sacra-
tissimo Cordi Iesu commendamus maiorem in 
modum et, quantum in Nobis est, dedicamus. — 
Qua ratione haec, quam cunctis suademus, cunctis 
est profutura devotio. Hoc enim facto, in quibus 
est Iesu Christo cognitio et amor, ii facile sen-
tient sibi fidem amoremque crescere. Qui, Christo 
cognito, praecepta tarnen eius legemque negli-
gunt, iis fas erit e Sacro Corde flammam cari-
tatis arripere. Iis demum longe miseris, qui caeca 
superstitione conflictantur, caeleste auxilium uno 
omnes animo flagitabimus, ut eos Iesus Christus, 
sicut iam sibi habet subiectos secundum potes-
tatem, subiiciat aliquando secundum executionem 
potestatis, neque solum in juturo saeculo, quando 
de omnibus voluntatem suam implebit, quosdam 
fluidem salvando, quosdam puni endo, sed in hac 
etiam vita mortali, fidem scilicet ac sanctitatem 
impertiendo; quibus illi virtutibus colere Deum 
queant, uti par est, et ad sempiteram in caelo 
felicitatem contendere. 

Cuiusmodi dedicatio spem quoque civitatibus 
affert rerum meliorum, cum vincula instaurare 
aut firmius possit adstringere, quae res publicas 
natura iungunt Deo. — Novissimis hisce tempo-

n ) S. Tom 1. c. 

347 

ribus id maxime actum, ut Ecclesiam inter ac 
rem civilem quasi murus intersit. In constitu-
tione atque admin i s t ra te ne civitatum pro nilulo 
habetur sacri divinique iuris auctoritas, eo pro-
posi t i ut communis vitae consuetudinem nulla 
vis religionis attingat. Quod hue ferme recidit, 
Christi fldem de medio tollere, ipsumque, si fieri 
posset, terris exigere Deum. Tanta iusolentia 
elatis animis, quid mirum quod hum ana gens 
pleraque in earn incident rerum perturbationem 
iisque iactetur fluctibus, qui metu et periculo 
vacuum sinant esse neminem? Certissima inco-
lumitatis publicae firmamenta dilabi necesse est, 
religione posthabita. Poenas autem Deus de per-
duellibus iustas meritasque sumpturus, tradidit 
eos sua ipsorum libidini, ut serviant cupidi-
tatibus ac sese ipsi nimia libertate confidant. 

Hinc vis ilia malorum quae iamdiu insident, 
quaeque vehementer postulant, ut unius auxilium 
exquiratur, cuius virtute depellantur. Quisnam 
autem ille sit, praeter Iesum Christum Unigeni-
tum Dei? Neque enim aliud nomen est tub caelo 
datum hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri.12) 
Ad ilium ergo confugiendum, qui est via Veritas 
et vita. Erratum est : redeundum in viam: obdu-
ctae mentibus tenebrae : discutienda caligo lace 
veritatis: mors occupavit: apprehendenda vita. 
Tum denique licebit sanari to t vulnera, tum ius 
omne in pristinae auctoritatis spem revirescet, 
et restituentur ornamenta pacis, atque excident 
gladii fluentque arma de manibus, cum Christi 
impérium omnes aecipient libentes eique parebunt, 
atque omnis lingua confitebitur qui Dominus Iesus 
Christus in gloria est Dei Patris.13) 

Cum Ecclesia per proxima originibus tempóra 
caesareo iugo premeretur, conspecta sublime ado-
lescenti imperátori crux, amplissimae victoriae, 
quae mox est consecuta, auspex simul atque 
efïectrix. En alteram hodie oblatum oculis auspi-
catissimum divinissimumque Signum: videlicet Cor 
Iesu sacratissimum, superimposita cruce, splendi-
dissimo candore inter flammas elucens. In eo 
omnes collocandae spes : ex eo hominum petenda 
atque expectanda salus. 

Denique, id quod praeterire silentio nolumus, 
ilia quoque caussa, privatim quidem Nostra, sed 
satis iusta et gravis, ad rem suscipiendam impulit, 
quod bonorum omnium auctor Deus nos haud 
ita pridem, periculoso depulso morbo, conservavit* 

12) Act. IV, 12. 
13) Pbil. II, 11. 
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Cuius tant i beneficii, auctis nunc per Nos Sacra-
tissimo Cordi honoribus, et memóriám publice 
extare volumus et gratiam. 

I taque edicimus ut diebus nono, decimo, 
undecimo proximi mensis Junii, in suo cuiusque 
urbis atque oppidi templo principe statae suppli-
cationes fiant, perque singulos eos dies ad ceteras 
preces Litaniae Sanctissimi Cordis adiiciantur 
auctoritate Nostra probatae : postremo autem die 
formula Consecrationis recitetur : quam vobis 
formulám, Yenerabiles Fratres, una cum his 
li t teris mittimus. 

Divinorum munerum auspicem benevolentiae-
que Nostrae testem vobis et clero populoque, 
cui praeestis, apostolicam benedictionem pera-
manter in Domino impertimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum die 
XXV Maii An. MDCCCLXXXXIX, Pontificatus, 
Nostri vicesimo secundo. 

LEO PP. XIII. 

* * 

AD SACRATISSIMVM COR ÏESV 

FORMVLA CONSECRATIONIS RECTANDA. 

Iesu dulcissime, redemptor humani generis, 
respice nos ad altare tuum humillime provolutos. 
Tui sumus, tui esse volumus; quo autem Tibi 
coniuncti firmius esse possimus, en hodie Sacra-
tissimo Cordi Tuo se quisque nostrum sponte 
dedicat, — Te quidem multi novere numquam : 
Te spretis mandatis tuis, multi repudiarunt. Mi-
serere utrorumque, benignissime Iesu: atque ad 
sanctum Cor tuum rape universos. Rex esto, 
Domine, nec fidelium tan tum qui nullo tempore 
discessere a Te, sed etiam prodigorum filiorum 
qui Te rel iquerunt: fac hos, u t domum paternam 
cito répétant , ne miseria et fame pereant. Rex 
esto eorum, quos aut opinionum error deceptos 
habet, aut discordia separatos, eosque ad portum 
veritatis atque ad uni tatem fidei revoca, ut brevi 
fiat unum ovile et unus pastor. Rex esto deni-
que eorum omnium, qui in vetere gentium 
supersti t ione versantur, eosque e tenebris vindi-
care ne renuas in Dei lumen et regnum. Largire, 
Domine, Ecclesiae tuae securam cum incolumitate 
l ibertatem ; largire cunctis gentibus, tranquilli-
t a tem ordinis: perfice, ut ab utroque terrae 
vertice una resonet vox: Sit laus divino Cordi, 
per quod nobis par ta salus: ipsi gloria et honor 
in saecula: Amen. 

A szerzetes rendekről. 
A szerzetesi elet mibenléte : a tökéletesség állapota. 

4. Ne ütközzék meg senki a fenti igazságon, ez 
nem szörnyűség és nem túlzás. Ezen a téren is vannak 
túlzások, jól tudjuk, sajnáljuk, mert nagy kárt okoznak. 
Némely szerzetesrendek sokszor kevesebbet beszélnek 
állásukról, mintinkább életökről, hogy ne mondjuk ön-
magukról, mintha épen valami stoa bölcs állana előttünk. 
Es néha igen jól tudjákfannak legalább látszatát adni, hogy 
az ember majdnem elhinné, hogy a szavuknak valóságos 
megtestesülései. Nincs oly tanácson alapuló állás, egysem 
oly dicséretre méltó, egysem annyira biztos, mint az övék. 
Senki sem közelithet hozzájok anélkül, hogy meg ne 
kísérelnék, hogy a szerzetesi életre biztassák, hogy habár 
azzal a lelkiismereteket megzavarják vagy a legkötelezőbb 
kötelezettséget és tekinteteket megsértik is. Mert ha őket 
kérdezzük, ők az egyedüli bölcsek, egyedüli boldogok, 
egyedüli tökéletes egyének. Hogy itt is vannak küzdelmek 
és szenvedések, kísértések és hibák, ennek megvallását a 
szerzetesség szervezete elárulásának és szétrombolásának 
tar t ják. A világ higyje el, hogy ezek között a falak 
között minden emberi gyarlóság és gyengeség kihalt, 
mint a paradicsom kapui mögött, különben kivesz a 
szerzetesi élet iránt való tisztelet. 

Tényleg a szerzetesi állás becsülésének ez az elő-
adása kelleténél többet árt. A világnak is vannak, és 
pedig ebben a tekintetben Argusz szemei. Meglehet, hogy 
vannak, akik azt mondják, hogy a falak között minden 
emberi érzés és szükséglet kihalt és elnémult. És már ez 
magában véve nagy hátrány. Azután a világ a zárda-
lakóktól ugy fut és fél, mintha azok az emberi termé-
szetből kivetkőzött lények volnának, és minden intelmeikkel 
szemben ezzel védi magát, hogy emberek, akik minden 
emberi érzést megtagadtak és a földtől teljesen elidege-
nedtek, jól tudnak beszélni, de ez oly dolgokról való 
beszéd, melyet nem értenek. De ha végre mégis látjuk, 
hogy az emberiség még a szerzetesek felett is hatalmas-
kodik, akkor aztán egészen megkomolyodnak, a szerze-
teseket képmutatásról és tettetésről vádolják, minden 
csekélységen megütköznek, mindent rosszabbul magyaráz-
nak a kelleténél, és ennek következtében jámborságuk és 
hitük igen gyakran hajótörést szenved. És ezt nem is 
lehet nekik nagyon beszámítani, miután ez visszavágás 
az ellen a vitás vélemény ellen, amelylyel őket illetik, 
mintha itt emberfeletti szentséget várna és követelne 
valaki. 

A szerzetesség virágzó korában élt szentek és szerze-
tesek egészen másképp cselekedtek. Ezt már mi különféle 
alkalmakkor megfigyeltük. Az a nyilt őszinteség, amely-
lyel a zárdai élet nagy atyái önmaguk és azoknak a 
tökéletesség csodás hőseinek történetírói az egész világ 
előtt beismerték hibáikat, véleményünk szerint éppúgy 
fényes bizonyítéka az ő igazságszeretetöknek, mint szent 
életre való törekvésöknek és hivatásuk magasztosságáról 
való meggyőződésüknek. Hugó, a szent életű cluny-i 
apát, midőn erről volt a szó, igy szokott felelni : A szerze-
teseknek hibái nem szentségtelenítik meg a szerzetet, 
hanem csakis azoknak elpalástolása és meg nem bünte-
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tése.x) Azért Vilmos, aki nem kevésbbé tisztelt és érde-
mes főnöke volt a hirschaui zárdának, a kormányzására 
bizott szerzeteseknek nyilvánossá lett hibáit nyilvánosan 
is büntette. Mert, amint mondani szokta, misem hátrányo-
sabb az Isten háza iránt tartozó tiszteletre, mint az abban 
előforduló hihágások büntetésének elhanyagolása.2) Azok 
miatt a hibák miatt, mondja Holzhauser Bertalan, melye-
ket valaki elkövet, még nem szükséges szégyenkezni. De 
az nagy szégyen és elviselhetetlen gyalázat, ha hibák 
büntetlenül történhetnek, akár ba azokat valaki hibáknak 
elismerni nem akarja, akár ha valaki azokat megvallani 
nem akarja, vagy ha nincs elegendő erő azoknak a meg-
szüntetésére. 3) De mi lenne akkor, ha az állásnak tisztes-
ségét abban keresné valaki, hogy azt szépíteni vagy mente-
getni akarná! Idáig csak akkor juthatna a dolog, ha 
elhinnők, hogy a világ előtt a szerzetes élet iránt csak 
ugy lehetne a kellő tiszteletet megszerezni, ha arra a 
véleményre lehetne bírni, hogy abban az emberi gyenge-
ségek megszűnnek, emberi szükségletek nem érvényesül-
nek, a földi szenteknek élete itt megvalósult. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Nagyvárad, május 29. Winterhalter emléke. — 
Erdemekben és jótékony alkotásokban nemes földi 

élet fejeződött be ma Winterhalter Antal, pápai praelatus, 
nagyváradi apát-kanonok halálával. 

Mintaképe volt ő a régi magyar papnak. Áldott jó 
szivü, fogékony lélek minden nemes iránt, bőkezű, ahol 
mások nyomorának enyhítéséről van szó, önmagához 
takarékos, egyszerű igényű. 

Hála a Gondviselésnek, a váradi káptalan soraiban 
mindig szép számmal voltak ilyenek. Salamon, Szenczy, 
Alapy, Lajcsák, Szaniszló, Fogarassy, Hoványi és sok 
méltó társaik áldozatkészségének és jótékonyságának 
köszöni létét az a sok szegény-, árva- és nevelő-intézet, 
mely városunknak és egyházmegyénknek méltó díszét 
képezi s annyi áldást hoz a megye és város lakóira. 

Egygyel kevesebb van ismét. Winterhalter Antal 
bevégezte földi pályafutását. Holnap kikísérjük a nagy 
temetőbe, hol oly rohamosan népesül az a kör ottan, 
Lipovniczky püspök körül. 

* 
* * 

E város szegényei, árvái, nevelő- és tanintézetei 
sokat tudnának beszélni az ő jótékonyságáról. Alig ment 
még el házától kéregető üres kézzel. Minden nemes 
törekvés, minden jótékony intézet készséges, bőkezű 
támogatót talált benne mindenkor. 

Eletadatait a következőkben foglalhatjuk össze. 
1819. szept. 20-án született Nagy-Károlyban. Ugyanott 
végezte középiskoláit is. A philosophiát Kassán tanulta, 
míg a jogot már Nagyváradon hallgatta. Mint jogaka-
démiánk egyik legszorgalmasabb hallgatója felköltötte 
Fogarassy kanonok érdeklődését s az ő pártfogására a 

*) Lorain, Geschichte von Cluny. Deutsch von Pelargus, 158. 
2) Kerker, Wilhelm der Selige von Hirschau 290. 
3) Holzhauser, Erklärung der Geheimen Offenbarung II, 82. 

jótékonyságáról most is emlegetett Lajcsák püspök fel-
vette őt a kispapok közé. A theologiát szintén Váradon 
végezte kitűnő sikerrel s 25 éves korában — 1844. decz. 
28 an — Bemer püspök által pappá szenteltetett. Hat 
esztendőt a lelkipásztorkodás terén töltött, káplánkodott 
az egyházmegye különböző helyein : jBikácson, Szalacson 
és Endrődön, mindenütt megszerezve magának a hivek 
ragaszkodását és elöljárói becsülését. 1850-ben került 
Váradra ; előbb mint szentszéki jegyző lett alkalmazva, 
de már egy félév múlva a papnöveldébe küldetett, mint 
tanulmányi felügyelő és hittanár s a két legfontosabb 
tantárgy, az erkölcstan és lelkipásztorkodástan tanítását 
bízták reá. Harminczkét esztendőt töltött a tanári pályán. 

Az egyházmegye papságának fele az ő tanítványa 
volt. Es hogy mily őszinte szeretettel vették körül tanít-
ványai és többi paptársai : bizonyítja az ő kanonoki ki-
neveztetése, mely a legújabb időkig unicum volt e tekin-
tetben. Lipovniczky püspök néhai Hoványi kanonok ha-
lála után, — hogy jobban megnyerje papjai szeretetét 
— felszólította egyházmegyéje papságát, döntsék el maguk, 
ki legyen közülök kanonok ? Valóságos választás volt s 
az egyházmegye többsége Winterhalter tanárt óhajtotta. 
Lipovniczky püspök megtartotta szavát s kineveztette őt 
a Felséggel kanonoknak.*) Az egyházmegye papsága 
nem csalatkozott benne. Igazi testvéri szeretettel fogadta, 
segítette, támogatta mindenkor legfiatalabb paptársait is. 
Tíz esztendeig maradt még mint kanonok a papnevelő 
intézet élén ; a tanári karnak pedig egész az utolsó évekig 
főigazgatója maradt. 

A hol szükség, szenvedés vagy nyomor van, minde-
nütt ott volt az ő jótékony keze. Nagyváradnak két nemes 
czélu intézete érzi különösen az ő áldott, jó szivének 
melegét. A koldusápoló-intézetnek s a vele kapcsolatos 
Szent Lászlóról nevezett figyermek menedékháznak ujabb-
kori története az ő nevéhez fűződik. 

Huszonkét esztendeig volt elnöke s egyik legnagyobb 
jóltevője ezen intézetnek. 

Hogy mennyit tett Winterhalter apát-kanonok ezen 
intézet emelésére ? mennyit áldozott anyagi viszonyai 
rendezésére? Fényesen tanúsítják az intézet évlapjai. 
Régebbi alapítványához négy évvel ezelőtt tartott arany-
miséje emlékére is ezreket csatolt. Végrendeletében pedig 
5000 frtot hagyott. 

Évtizedek óta állandóan nagyobb összegekkel segí-
tette az Orsolya szüzek intézetét, melynek évenként 400 
irtot adott, hogy abból az apáczák és növendékek reggeli-
jét fizessék; végrendeletében e czélra 8000 frt tőkét tett 
le. Jótékonyságát régóta élvezték a kapuczinusok és az 
irgalmasok zárdája ; végrendeletében sem feledkezett meg 
róluk. Ha az egyházmegyében, sőt bárhol az országban, 
templomra, iskolára gyűjtöttek, nevét mindig az első 
adakozók között találjuk. Alig van városunknak jótékony 
vagy nevelőintézete, mely ne érezte volna bőkezűségét. 

Aranymiséje alkalmából 1894-ben 22,000 koronát 
tett le alapítványul, külömböző czélokra. 

Az elhunyt végrendelete méltó életéhez. Emiitettük 
már két nagyobb hagyományát a koldusápoló-intézet és 

*) Hasonló eset történt 1893-ban a kalocsai egyházmegyében. 
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az Orsolya-zárda részére, mely 13000 forintra megy. Ezen 
kivül 3000 forintot hagyott a káptalani alamizsnapénztár-
nak, egy tanulónak ösztöndijra 2500 frtot, az újvárosi 
elemi iskolánál ösztöndijra 1000 frtot, a nagy-károlyi fő-
gymnasiumnak 1000 frtot ugyancsak stipendiumra; meg-
emlékezett a siketnémák váczi és kolozsvári intézetéről, 
a Szent István és Szent László társulatról, a bölcsődéről, 
a papnöveldéről, a papság alapítványáról (e két utóbbira 
hagyta a 2000 frtra menő postmorducalét) stb. stb. 
Rokonairól, testvérének gyermekeiről sem feledkezett meg, 
kik életében szeretettel vették körül. 

Istenfélő, jámbor hivő lélek, példás életű pap volt 
egész életében, kihez nem fért a gyanú és a rágalom nyila. 
Yerus israelita, in quo dolus non fuit. Halálára jámborul 
készült elő, példás áhítattal vette fel a ha'doklók szent-
ségeit. Örök alapítványokat tett arra is, hogy lelke üdve-
ért szent mise-áldozatokat mutassanak be. 

Imádkozni fognak érte, szegények és árvák, kik oly 
sokat vesztettek benne, imádkozni a papság, kiknek jó-
akaró barátja volt, kik közül a legfiatalabbat is — fráter-
nek, testvérének nevezte és valóban testvéri leiekkel sze 
rette is. 

Legyen emléke áldott, legyen jutalma Jézus ! 
Have pia anima ! 

Dr Szalárdi Gyula. 

Zsombolya. A hitélet köréből. — 
Százharminczhárom évig állott fenn Zsombolya 

„Régi temető"-je. Vagy huszonötezer ember aludta ott 
örök álmát. Négy lelkészünk : Breterreich, Fischer, Leőth 
és Szibermayer szintén ott nyugodtak. Most a holtaknak 
még fennmaradt földi részeit tömegesen szállították az 
„ Uj temető''-be. Hetek óta ássák ki a holtakat. Folyó hó 
28-án történt meg az ünnepélyes átszállítás. Nagyságos 
Gsicsáky Imre, pápai kamarás, a megható ünnepélynek 
kiváló fényt szerzett. A magyar-csernyai esperes, ft. Rezey 
József ur, Frank Károly és Schütz Miklós segédkezése 
mellett a mintegy 500 halott, meg a nagy csonttömegek 
fényes egyházi pompa kifejtésével újból beszenteltettek egy 
legalább is 10,000 néptömeg jelenléte mellett. A tömeg 
élén a tűzoltó- és a lövészcsapat haladt, mig az óriási 
menet végén vagy 270 kocsi lassú, csendes menetben kö-
vetkezett. Valóban megható jelenet! Ilyent ritkán lát 
község. Az első beszentelést ft. Csicsáky Imre pápai 
kamarás ő nagysága, a másodikat ft. Rezey József, esperes 
eszközölte. Átvitték Zsombolya elhunyt régi lelkészeinek 
maradványát is. Csak Bretterreich, meghalt 1780-ban, nem 
volt feltalálható. Elemésztette az idő foga. 

Lélekemelő azon siker is, melyet ft. lelkipásztorunk 
a májusi ájtatosság behozatalával elért. Az ő páratlan 
buzgósága megragadta a hivők lelkeit és felbuzditván 
ezeket, ezrével tódulnak minden este a gyertya és szines 
lámpák fényében ragyogó templomba. Prédikáczió igen 
gyakran, ének és imádság mindennap. Alig lehet a tul-
tömött templomban helyre szert tenni. És mindezek 
daczára példás rend és tisztaság ebben a templomban. Rop-
panta gyertyáknak azon mennyisége, melyet a hivők áldo-
zatkészsége hoz az Istennek ezen ragyogó házába. 

És haladt bámulatosan ft. lelkipásztorunk buzgólko-
dása mellett a „Jesuleum" ügye is. A bizottság élén, és 
mindenkor jeles példát adva, ft. lelkipásztorunk lelkesen 
működik. Es folynak az adakozások bőven. Rendeztek 
hangversenyt is az árvák Jesuleuma javára, mely fényesen 
jövedelmezett. Lelkesedéssel nemes szivében, lelkesedést 
önt ft. lelkipásztorunk a tömegek lelkébe is. Az ő 
lánglelke fogja az árvák ezen házát felépíteni. A fillérekből 
lesz a „Jesuleum". 

Zsombolyán, 1899. május hó 30. 
Leitich Antal, 

polg. isk. igazgató. 

Köln. Krementz bibornok emlékezete. — 
Az elhunyt érsek nemcsak mint a terjedelmes és 

kiváló jelentőségű kölni érseki megye feje szerzett magá-
nak hervadhatatlan érdemeket, hanem a poroszországi 
egyház-üldözés, az úgynevezett kulturharcz idején, apos-
toli szilárd jellemének fényes tanújelét adta. Abban az 
időben ermelandi püspök volt. 

A midőn egyizben egy gymn. hittanár a pápa csalhatat-
lanságának dogmáját nyíltan tagadásba vette, és minden-
nemű intelem püspöke részéről haszontalannak bizonyult, 
fölfüggesztetett (suspendáltatott) és az egyház közösségé-
ből kizáratott. Ennek ellenére a kultusminister az apostata 
papot meghagyta állásában, a katholikus növendékekre 
pedig kényszerrel igyekezett odahatni, hogy előadásait 
hallgassák, minek folytán ezek közöl 50 az intézetet 
elhagyta. Krementz erre egy gyönyörű körlevelet tett 
közzé, a melyben fényesen igazolja eljárását, megbélyegzi 
a szerencsétlen papnak egyházi felsőbbsége ellen tanúsí-
tott lázadását, a kultusminister eljárását pedig elviselhe-
tetlen lelkiismereti kényszernek nyilvánítja. Magának a 
ministernek is ir egy levelet, a melyben ezeket mondja: 
„Én mint az anyaszentegyház képviselője azt követelem, 
hogy Braunsbergben, a már alapításánál fogva katholikus 
jellegű gimnázium itjuságának szent vallásunk a maga 
egész terjedelmében, tisztán és csonkitatlanul adassék elő, 
és pedig olyan pap által, a ki hü egyházához és hitkö-
zösségben él püspökével. Ha tehát nagy méltóságod . . . a 
braunsbergi gimnázium katholikus vallású növendékeit 
arra kötelezi, hogy az akatholikus Wollmann dr előadá-
sait hallgassák, ugy exczellencziád oly lelkiismereti kény-
szert gyakorol az ifjúságra, a minőt a törvény világosan 
tilt, és bizonyos erkölcsi kényszerrel követeli tőlük, hogy 
vegyenek részt oly előadásokon, a minőket meghallgat-
niok tilt lelkiismeretük s tiltanak vallásuk legelemibb 
tanításai." E világos és határozott szavak bizonyára 
örökkétartó becscsel birnak, és nem fog ártani, ha azok-
nak érteményét jól szivökbe vésik mindazok a modern és 
úgynevezett liberális államférfiak, kik jogot formálnak 
maguknak ahhoz, hogy betolakodjanak az egyház szenté-
lyébe. Krementz, püspököt e hithű magatartásáért a kor-
mány megfosztotta jövedelmétől, ugy, hogy évek hosszú 
során át volt kénytelen a megyebeli papság szeretet-fil-
lérein tengődni. 
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KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
Âz iskolatestvérekről. 

Tár hét előtt, irja a D. H.-ban az alulirt, egy 
ismertető levél jutott kezembe az iskolatestvérek intézeté-
ről, a mely ismertetésből czélszerünek tartom közölni a 
következő kivonatot. 

Az iskolatestvérek rerdje De la Salle ker. J ínos 
rheimsi kanonok által alapíttatott s XIII. Benedek „In 
apostolicae dignitatis solio" bullája által megerősített 
tarsulat. Czélja a gyermekek tanítása és nevelése. Elemi 
iskolái és árvaházaiban jelenleg is mintegy 500,000 ifjút 
tanit. 

A rendbe oly 15 - 25 éves ifjak vétetnek föl, kik 
köztudomásúlag jámbor, becsületes és egészséges szülők 
gyermekei; maguk is mentek minden szervi bajtól; közép-
tehetségüek de annál szorgalmasabbak és jámborabbak; 
a szerzetesi életre hajlandóságuk van : vagy képezdét 
végeztek, vagy legalább annyi tanultságuk van, mennyi a 
képezdei tanulmányok előföltételeül megkívántatik; th. 4 
gymn. vagy 4 reál, vagy 4 polgári osztályt végeztek. 

Az ujoncz-idő 2 év. melynek elsejét tisztán a lelki 
és szerzetesi élet megtanulásával töltik az ujonczok ; a 
második évben a vallásos gyakorlatok mellett tanulmá-
nyaik ismétlésével s idegen nyelvek tanulásával is foglal-
kozhatnak. 

A rendtagok ruházata hasonló a franczia papokéhoz : 
csattos fél czipő és fekete harisnya, bő reverenda övvel 
és mellelővel, kerek köpeny és széles karimájú szőrös 
kalap. 

Az alapszabályok értelmében a rend tagjai miséző 
papok nem lehetnek. 

Az első fogadalmat a rendtagok 21 éves korukban 
tehetik, de csak egy évre : a másodikat bárom, a harmadi-
kat négy évre : 28 éves korukban, vagy a rendben példa-
szerűen eltöltött 8 év után bocsáttatnak a végleges 
fogadalom letételére, a mely aztán élethossziglan kötelezi 
őket, s csak a pápa mentheti fel alóla. 

Nem vehetők fel rendtagokul azok, kik törvénytelen 
ágyból származnak, vagy oly szegény szülők gyer-
mekei, hogy a természet törvénye szerint szüleik eltartá-
sára kötelezvék. Továbbá, a kik valami jelentékeny szervi 
bajban szenvednek, vagy erre hajlandók. Valamint, a kik 
ész-, vagy jellembeli fogyatkozásról tettek bizonyságot. 

Mindezeket azért tartottuk czélszerünek ismertetésül 
elmondani : mivel akadhatnak derék fiképezdészeinek s 
gymnasistáink között alkalmas i f j ak ; kiknek képességök 
is, hajlandóságuk is, szóval hivatásuk van ezen szerzetesi 
pályára; de mivel nem ismerik ezen nekik megfelelő 
szerzetet, kisodortatnak a világba, s hivatásuk elvész. 
Pedig nagyon üdvös, sőt szükséges lerne, hogy mentül 
több magyar ifjú lépjen az Iskolatestvérek rendjébe. 
Magyarországon eddigelé Csornán és Budán (Istenhegyi-ut 
22.) telepedtek meg az Iskolatestvérek ; de már oly hirre 
vergődtek, hogy az ország számos községe kérelmezte 
ezen képzelhetetlenül olcsó és kitűnő nevelőket. Csakhogy 
a rend mindaddig nem teljesítheti e kérelmeket, mig 
elegendő magyar tagjai nem lesznek. 

Most volt pünkösd. A Szentlélek Úristen ünnepe. 
Foglaljuk imáinkba a tanév végén úgyis imáinkért esen-
kedő ifjúságot : világítsa fel a Szentlélek a hivatottak 
lelkét, hogy a szerzetesi hivatottságuk öntudatára ébredve, 
habozás nélkül, bátran elhatározzák magukat arra a 
pályára lépni, hova Isten hívja őket. 

Az Iskolatestvérek tartományi főnökének czime: fr. 
Cosmu8 Knauff, Visitator der oesterr. ung. Ordensprovinz 
der christl. Schulbrüder. Strebersdorf, bei Wien. F. A. 

IRODALOM. 
A katonai le lkészet az osztrák-magyar mo-

narchia közös hadseregében (haditengerészeténél) és a 
magyar királyi honvédségnél. Irta dr Melichár Kálmán 
honvédelmi ministeri titkár és egyetemi magántanár. 
Budapest. 1899. 8-r. 287 lap. Ára 2 frt 50 kr. 

Rendkívül érdekes könyv. Magyar tudományos iro-
dalmunkban hézagot tölt be. Becsét emeli a tárgy törté-
neti alapozása és a tábori lelkész intézménynek, az in-
tézmény működésének összehasonlító ismertetése Európa 
különfele országaiból összegyűjtött adatokkal. Az egy-
házi jogtudományt, a lelkipásztorságtant s az egyháztör-
ténelmet szerző oly munkával gyarapitotta e könyvében, 
melynek értéke maradandó. 

-f- Irodalmi szenzáczió számba vehető az, hogy 
az innsbrucki egyetem ősz dogmaticusa, Hurter Hugó 
J. t. atya, megirta és kiadta ,a középkori theologiai iro-
dalomtörténetének adatait, mint 4-ik kötetét az ő „No-
menclator litterarius" czimű munkájának. Teljes czime a 
vaskos kötetnek: 

Theologia Gatholica tempore medii aevi ab anno 
1109—1563. Cum approbatione ordinariatus Brixin. et 
facultate superiorum. Oeniponte, libraria academica Wagne-
riana, 1899. lex. 8. 1356. CCLV lap. Ára 9 frt. 

— Előfizetés a Módszertani Hitelemzések nép-
iskoláink III. oszt. számára irt műnek harmadik kiadására. 

Longum iter per praecepta, brevis et efficax per 
exempla. Ezen vezérelv mellett bocsátottam közre nép-
iskoláink I , II. és III. oszt. számára óráról-órára kidol-
gozott hitelemző előadásaimat, melyek ma már ezer és 
ezer hitoktató kezén forognak, s ezek mindegyike óráról-
órára gyakorlati útmutatást merit műveimből arra nézve, 
hogy egyes órák alatt mennyit és miképen kelljen foko-
zatosan előadni a népiskolák egyes osztályaiban. 

Jelen művem új kiadását majd egy évtized óta 
sürgetik hitelemzőink, s ha ez csak most jelenik meg, 
részben azon körülmény okozta, hogy a nagym. püspöki 
karnak 1882-dik évi egyik határozata alapján reménylet-
tem a kátékérdés megoldását. Sajnálattal látom azonban, 
hogy ezt csak a távol jövőben várhatjuk, s igy hajlandó 
vagyok új kiadást rendezni sajtó alá, ha előzetesen leg-
alább 500 megrendelő jelentkezik. 

A 480 lapra terjedő mű előfizetési ára 2 frt 25 kr, 
mely összeg csak utólagosan lesz beküldendő. Növendék-
papok 2 frt előfizetése árért kapják s minden 10 példány 
után tiszteletpéldányra számithatnak. A bolti ár maga-
sabb lesz. 

A megrendelési határidő junius végéig tart, s a 
mennyiben ezen határnapig legalább 500 megrendelő elő-
zetesen nem jelentkeznék, a tetemes költséget igénylő új 
kiadásra alig vállalkozhatom. Éppen ezért tiszteletiel fel-
kérem az érdeklődő növendék papokat és ifjabb hitoktatókat, 
hogy megrendeléseiket 1—1 levelezőlapon mielőbb be-
jelenteni sziveskedjenek, hogy a mű nyomását mielőbb 
megkezdhessük és a jövő tanév kezdetéig befejezhessük. 
Előfizetési pénzeket a jelzett okból nem fogadok el; a 
bejelentett megrendeléseket azonban kötelezőknek tekintem. 

O Becse, (Bácsm.) 1899. május 25-én. 
Fonyó Pál. 
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Ugyanazon szerzőnél megjelentek és kaphatók a 
következő müvek : 1. Gyakorlati Hitelemzések a népisko-
lák I . oszt. számára, 416 1. A.ra 2 frt 2. Magyarázott 
Elemi katekizmus vagy módszertanilag kidolgozott hite-
lemzések a II. oszt. számára (Stampfel K. kiadása) 456 
1. 2 frt 50 kr. 3. A hitelemzéstan elemei, papnövendék 
és tanítóképző intézetek számára rövid és gyakorlati el-
mélet 126 1 80 kr. 4. Kath. Hitoktatás, havi folyóirat 
I—VI. évfolyam, I—I évfolyamára 2 frt 50 kr. 5. Ter-
mészeti Érvek Isten létéről, (még néhány példány), 156 1. 
75 kr. 6. Egyháztörténet elemei polgári és népiskolák szá-
mára, (Stampfel K. kiadása Pozsony) 48 lap 22 kr. 7. 
Kurzgefasste Kirchengeschichte (Stampfel K. kiadása) 52 
1. 22 kr. 8. Szertartások elemei, polgári és népiskolák 
számára, (Stampfel K. kiadása Pozsony) 32 lap 18 kr. 
9. Kath. Cerimonien (Stampfel K. kiadása) 40 1. 18 kr. 
10. Uj kis katekizmus népiskolák I. II. és III. osztálya 
számára 70 1. 20 kr. 11. Uj kis katekizmus népiskoláink 
IV., V. és VI. oszt. számára 76 lap 30 kr. 12. Legszen-
tebb nap vagy imák és elmélkedések a sz. áldozás nap-
jára, buzgóbb kath. hivek számára 416 1. diszkötésben 1 
frt. (Végleg elfogytak : Hitelemzésünk emelése. — Nép-
iskolai Hitelemzéstan, — az 1. orsz. tanitó gyűlés.) 

H I V A T A L O S . 

Konkurzus Székesfejérvárott. 
1237/1899. 

A „Religio" Tekintetes Szerkesztőségének 
Budapest. 

A székesfejérvári egyházmegyei növendékpapok so-
rába felvétetni óhajtó ifjak felvételi vizsgálata az 5-ik és 
7-ik gymnáziumi osztályba s a hittanfolyam első évére az 
itteni püspöki residentiában folyó év julius 4-én 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 
s erkölcsi bizonyítványokkal ellátva személyesen meg-
jelenni tartoznak. 

Székesfejérvárott, 1899. évi május hó 30-án. 
Dr Steiner Fülöp, 
székesfejérvári püspök. 

V E G Y E S E K . 
= Doctores collegiati. A budapesti kir. magyar 

tudomány-egyetem hittudományi kara a theologia tanítása, 
s illetve másoldalu müvelése által érdemesült hittudorok 
sorából bekeblezett doctorokká szokott némelyeket meg-
választani. Ezidén a következők részesültek ebben a ki-
tüntetésben : dr Andor György hgprimási ceremonarius, 
dr Csiszárik János theol. tanár Kassán, Pecsner Emil 
cist. v. theol. tanár Budapesten, Szilvek Lajos lyc. tanár 
Pécsett, Várady Árpád apát, min. o. tanácsos, Walter 
Gyula apát, hgprimási irodaigazgató, Zudar Sándor erki ! 
plébános. . I 

— Választások az egyetemen. A budapesti egye-
temen tegnap és tegnapelőtt voltak a választások. A 
hittudományi kar az 1899/1900 ik évre dékánná dr Berger 
János ny. r. tanárt választotta meg. Rektor választók 
lettek : dr Berger János, dr Breznay Béla. dr Kisfaludy 
Á. Béla és dr Rapaics Reumund ny. r. tanárok. A jog-
tudományi kar jövő évi dékánja dr Timon Ákos lett. 

— Szentély-megáldáS. Pünkösd vasárnapján ál-
dotta meg Ádám János esperes-plebános a marczalii 
templom uj szentélyét, mely az ő buzgó lelkipásztorko-
dásának örök emléke leszen. Az épitést ifjú Sztélék 
Ferencz végeztette. A szép munka csak becsületére válik. 
Az építkezés körülbelül 14,000 frtba került. A költségekhez 
hozzájárultak : báró Hornig Károly dr megyéspüspök 
urunk ő exczellencziája, a ki a legényegyletet is rövid 
harmadfélévi fönnállása óta 180 írttal segélyezte, feje-
delmi bőkezűséggel adott 4000 írttal. Vaszary Kolos 
herczegprimás ő eminencziája 200 frttal. Gróf Hunyady 
Imre 100 fr t és 10,000 téglával. Vogronics Antal pápai 
praelatus és apátkanonok 1500 frttal. Hanny Gábor 
kanonok Pécsről 100 frttal. Özv. Haidekker Antalné 
Bécsből 200 frttal. Gróf Csekonics Endréné 100 frttal. 
Gróf Széchenyi Gyula a patrónus családja 2400 frt értékű 
anyaggal, a belső felszereléshez pedig egy 300 frtos ezüst 
monstrancziával, egy értékes fehér selyem baldachinnal 
és két misemondó ruhá al járult. Nagyobb összeget adtak 
a hivek közül: Ozv. Bencze Ferenczné 100 frtot és 
mellékoltárra 500 frtot. Ozv. Kovács Vendelné 125 frtot. 
A töbi költséget a hivek önkéntes adományai fedezték. 

— Schlauch bibornok Békésmegyében. Schlauch 
Lőrincz bíboros nagyváradi püspök 2 napon át 1400 em-
bert bérmált Gyulán. A bíborost érkezésekor az összes 
hatóságok élén Lukács György főispán fogadta. A tem-
plom bejáratánál Wenckheim Frigyes és Géza gróf kegy-
urak üdvözölték. A bíboros tiszteletére a főispán és Gróh 
Ferencz prépost adtak díszebédet. A bíboros Gyulán két-
szer prédikált. 

— Lelkigyakorlatok Rozsnyón. A szent Sziv Tár-
sulat fennállásának XXV. évfordulója alkalmából a rozsnyói 
szent Ferencz-rendiek templomában 1899. évi junius hó 
6-tól—9-ig lelkigyakorlatokat tart, a következő napi-rend-
del. Junius hó 6. kedden. Este J/26 óra. „Veni Sancte" 
— Megnyitó szent beszéd. — Litánia. Junius hó 7. szerdán. 
Reggel 6 óra. Szent beszéd. Ünnepélyes szent mise. — 
Este 6 óra. Szent beszéd. Litánia. Junius hó 8 csütörtö-
kön. Reggel 6 óra. Szent beszéd. Ünnepélyes szent mise. 
— Este 6 óra. Szentbeszéd. Litánia. — Junius 9. pénteken. 
Reggel 6 óra. Szent beszéd. Ünnepélyes szent mise. — 
Este V26 óra. Bezáró szent beszéd. — Felajánlás. — 
Litánia. „Te Deum." A szent beszédeket Galambos Kálmán 
lazarista fogja tartani. M. I. N. D. ! 

— Alapitvány. Babócsay Pál tb. kanonok, arany-
misés áldozár, nyugalmazott bodonyi esperes-plebános ezer 
forintos alapítványt tett a bodonyi templom javára és 
ugyancsak ezer forintosat az ottani iskola czéljaira. A 
nemes tett önmagát dicséri. 

Kiadótulajdonos ós felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. xn. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 18f9. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8 sz.) 
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SZ. I. Félév. 1899. 

„Perge alacriter m coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
ailabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezereszmek es Tanulmányok. A spiritismus a tudomány és a ker. katholikus fölfogás Ítélőszéke előtt. — Egyházi Tudósítások. 
B á r t f a : Nm. és ft. Bubics Zsigmond kassai püspök beszéde. — R ó m a : A délamerikai egyházmegyék teljes zsinatáról. — 

Kath. Köztevékenység és Egyesületi Élet. — Irodalom. — Vegyesek. 

A spiritismus a tudomány és a ker. katho-
likus fölfogás Ítélőszéke előtt. 

3. 
Hiányos volna előadásom, ha a tudományos 

megfejtésnek még egy elméletét fölemlitetlenül 
hagynám. Ez: a „negyedik dimensióról" szóló 
hypothezis. Róla csak azért szólok, mert benne 
látom a tudósok törekvésének azt a nemét, a 
mely, csak hogy csodával ne legyen dolga, 
magyarázatainak teljes érthetetlenségével még 
erőszakot is képes elkövetni a józan gon-
dolkodáson. 

Mi az a negyedik dimensió? Kénytelen va-
gyok ismét szemléltetve magyarázni. Eddig ugyanis 
ugy tudtuk, hogy a tárgyaknak, a térségnek csak 
három dimensiója (kiterjedése) van: a hosszúság, 
szélesség és magasság (mélység.) A tudósok föl-
teszik, hogy e háromon kivül van még egy 
negyedik is. És az: a negyedik dimensió. Ha 
kérdjük: hova terjed az? mely irányban? felelik : 
nem tudjuk : de kell ilyen dimensiónak is lennie, 
mert különben nem tudjuk megmagyarázni, hogy 
egy szilárd test mikép mozgatható el egyik 
helyről a másikra minden látható külső és belső 
ok nélkül; miként hatol át egyik szilárd test a 
másikon ? 

A tudósok is szemléltetnek és igy okoskod-
nak : tegyük föl, hogy az emberiségnek eddig 
csak két dimensióról,. a hosszúságról és széles-

ségről volna ismerete ; magasságáról pedig még 
sejtelme sem volna. E szerint a föltevés szerint 
valamely tárgy egyik helyről a másikra csak 
ugy volna elmozditható, hogy azt vagy a térség 
szélességének, vagy hosszúságának irányában el-
toljuk. Már most ha jönne valaki s azt a tárgyat 
egyszerűen fölemelné ós ugy tenné át egy másik 
helyre, ez a művelet nagy föltűnést keltene és a 
csak két dimensiót ismerő emberiség előtt oly cso-
dálatosnak tetszenék,mint manap azon „ördöngős"-
nek t a r to t t jelenség, midőn a tárgy minden érintés 
nélkül s láthatólag magától megy át egyik helyről 
a másikra, vagy egy másik testen egyszerűen 
áthatol. 

Ez a negyedik dimensió elmélete tagadha-
tatlauul elmésen van kigondolva, csak egy a hi-
bája, hogy nem lehet megérteni; s azok is, akik 
kieszelték, nem tudják megmondani, hogy volta-
képen mi ez a csodadolog ? 

Hisz a magyarázat i t t is még érthetetlenebb, 
mint a megmagyarázandó dolog. Ilyen magya-
rázaton pedig nem fogunk megnyugodni mindaddig, 
mig józan eszünk világosságot kiván ott, a hol 
sötétség van. 

A 4-ik dimensió emberei még példákkal is 
szolgálnak nekünk. 

Azt mondják, hogy abból, ha nem ért-
jük a dolgot, még nem következik, hogy képte-
lenség az. 

45 
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íme, az egyenlitő a la t t i egyik vad nép fő-
nöke, midőn azt hallotta egy angol consulté!, j 
hogy van vidék, ahol a viz annyira, megkeményedik, 1 

hogy járni lehet ra j ta — a consult bolondnak j 
t a r t o t t a s ki akar ta végeztetni, mer t — érthe-
te t lensé ie t beszél. 

Fultont , a gőzerő ismerte tőjé t s gyakorlat i ! 
alkalmazásának tervezőjét, a párisi tudósok 
bolondnak t a r to t t ák s I. Napoleon, e legnagyobb 
lángész, szintén annak tekintet te , s tervével 
együt t magától elutasította. Midőn Frankl in 
Benjamin „a tudományok királyi t á r s u l a t á é n a k 
a villámháritóról beszélt, kinevették. Az „Edin-
burgh Review" felszólitotta a közönséget, hogy 
Gray Tamást kényszerzubbonyba dugják, mer t a 
vasutak tervezetét fölállitotta. Humphry Dávid 
(tudós) nevetet t azon szándék fölött, hogy Londont 
valaha gázzal megvilágítsák. A franczia tudós tár -
saság kigúnyolta Arago csillagászt, midőn ez csak 
azt kivánta, hogy a villanyos táviróról értekezést 
tar thasson stb. stb. 

Felelet : igaz, hogy ez igy tör tént , illetve 
tör ténhete t t , hisz a nagy lángelméknek rendes 
sorsuk, hogy koruk nem ért i meg őket ; de igaz 
az is, hogy a miről az az angol consul beszélt, 
azt millió ós millió ember lát ta, tudta, tapasz-
ta l ta ós é r te t t e ; Fulton ós a többi tudós pedig 
olyasmit terveztek, a mit legalább is ők maguk 
é r t e t t ek : de a miről a 4-ik dimensió emberei 
nekünk regélnek, azt ők maguk sem értik ós 
nincs ember, a ki megérteni képes volna, mig józan 
esze lesz. 

Azt sem akarom tagadni, sőt szivesen hozzá-
járulok, hogy az emberi ész folyton művelődik, 
a tudomány mind tovább halad ós a mit a mos-
tani nemzedék nem tud, nem ért, — azt majd 
tudni és érteni fogja a jövendő korban a jövendő 
emberiség. A spiritisticus jelenségeket ugyan már 
egy félszázad óta tanulmányozzák s ma róluk 
éppen annyit tudunk, mint 50 óv előtt. De azt 
azért még sem hiszem el, hogy az emberiség 
tudománya valaha is oly fokra emelkednék, hogy 
az ember megnyugodni képes legyen azon, ha 
homályos dolgokat előtte képtelenségekkel ma-
gyaráznak. Már pedig a 4-ik dimensió egy geo-
metr ia i absurdum és ha valaki meg is tudná 
magyarázni belőle a szilárd testek áthatóságát , 
minden érintés nélkül tör ténő áthelyezésöket még 
mindig nem lá t juk be, miként függ össze a 4-ik 
dimensióval az : hogy a medium beszél minden-

féle nyelveken ; a palavessző magától i r ; a hegedű 
magától játszik stb. A ki ezekben logicai össze-
függést talál, azt én nem irigylem, hanem szánom ! 

A többi tudományos magyarázatokat bát ran 
elhallgathatom ; lényegükben az eddig fölemiitet-
tekhez hasonlók és csak annyiban különböznek 
tőlük, hogy még erőitettebbek, homályosabbak, 
hogy ne mondjam képtelenebbek, mint a föl-
soroltak. 

Különben mi sem bizonyítja inkább, hogy 
valamit nem értünk, mint midőn annak különféle 
magyarázatot adunk. Midőn a tudósok nem egyez-
nek meg, sőt egymásnak ellen is mondanak : biz-
tosra vehetjük, hogy az igazságtól messze já rnak 
s csak is sa já t egyéni sejtelmeiknek adnak ki-
fejezést. A mit sokféleképen magyarázunk, azt 
bizonyosan nem ért jük. Az igazság csak egy: meg-
fejtése is csak egy lehet. 

Tagadhatat lan tény, hogy a tudomány a 
spiritismus jelenségeivel szemben tökéletesen 
tehe te t len és épp ezen körülmény erőszakolta 
ki a tndósok egy nagy részéből azt a vallomást: 
hogy nem marad egyéb hátra, mint a spiritis-
musnak természetes módon megmagyarázhatat lan 
összes jelenségeit és azoknak hitelességét vagy 
kereken tagadni, vagy pedig megengedni azt, 
hogy azok csakis természetfölötti , a természeten 
kivül álló erőknek és befolyásoknak tulajdoni-
tandók. (Folytatjak.) 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Bártfa. Nm. és ft. Bubics Zsigmond kassai püspök 

beszéde, — melyet a szent Egyedről nevezett ősrégi 
bártfai plébániatemplom 1899. junius 4-én történt újra 
való felszentelése alkalmával mondott. 

Uram ! Szerettem a Te liázad ékességét. 
25. zsoltár 8. vers. 

Még nincs három esztendeje, hogy az isteni Gond-
viselés kegyelméből felszenteltük egyházi megyénk székes-
egyházát, Magyarországnak egyik legrégibb és művészi 
tekintetben egyik legbecsesebb templomát. S ime, ma 
ugyanazon isteni kegyelem jósága megengedte, hogy sze-
retett bártfai híveim körében megjelenve, ezt a szintén 
ősrégi szent hajlékot uj diszében felszentelve átadhassam 
Isten dicsőségének hirdetésére, szeretett hiveim lelki javá-
nak munkálására. 

Szivem, lelkem telve van a mélységes hálának és 
köszönetnek érzelmeivel, hogy ezt a szép, ezt a nagy na-
pot elérnem megadatott, hogy eljöhettem kőzzétek, Szere-
tett Hiveim, gyönyörködni az Ur hajlékának ékességében, 
uj erősségében, gyönyörködni a hála azon megszentelt köny-
nyeinek látásában, melyek a ti örömtelt szemeitekben 
csillognak, s melyek azon érzelem folvtán, a melyből 
fakadtak, imádsággá, Isten dicsőítésévé magasztosulnak fel ! 
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És méltán, Szeretteim Krisztusban! Méltán tükröző-
dik le orczáitokról az öröm, méltán csillognak szemeitek-
ben a bálának drága könnyei, mert nagy ez a nap, me-
lyet az Ur nektek ma készitett. Mert igaz tigyan, hogy e 
hajlék első sorban az Ő dicsőségét, az Ő magasztos vol-
tát hirdeti, de ezenkívül arra van rendeltetve, hogy az, 
ki ide belép, megnyugvást, csendes, jóltevő, édességes 
békességet találjon az ő lelkének, szivének. Hogy a ki 
ide belép először életeben, itt vegye az Ur felkent szol-
gájának kezéből a legdicsőbb jelvényt, a szent keresztet, 
melyet a pap homlokára tesz, s ezzel őt az anyaszent-
egyház gyermekévé, az Üdvözítő szolgájává avatja, s igy 
felkeni a legszebb, a legóbajtandóbb méltóság viselésére. 
S midőn évek multán, már nem mint öntudatlan gyer-
meki lélek, hanem mint a jónak és rossznak tudatára 
ébredt, Isten képmására alkotott lény jön ide, már akkor 
tudatával bir annak is, minő nagy az ő méltósága mint 
keresztény katholikusé. Majd ismét hónapok és évek el-
teltével nem csupán a szülők gondos kezén lép be a szent 
hajlékba, hanem mint keresztény kötelességét ismerő ifjú, 
hogy kiöntvén lelke bánatát és feltárva szivének minden 
titkát, a gyóntatószékben keressen orvosságot beteg lel-
kének, s azt megtalálván, oda lépjen az Ur oltára elé és 
áhítatos szivve), hálás kebellel, örömkönnyekkel szemei-
ben az őt ért megtisztulás és megigazulás felett, mély 
alázattal magához vegye az Üdvözítő szent testét, és 
ebben a nagy szentségben az örök életre képesítő malasz-
tot nyervén, a legbensőbben egyesüljön Teremtőjével, 
Megváltójával. Ismét néhány év^mulva, már serdültebb 
korában, megjelenik e szent hajlékban, hogy a püspök 
kézfeltételével, s a szent olajjal való megkenetéssel buzgó 
és törhetetlen hitvallójává legyen az Urnák. S újra letű-
nik egy uj sora az esztendőknek, s a kik még imént 
gyermekek valának, már mint ifjú és hajadon jelennek 
meg az Ur oltára előtt, hogy az ő szolgájának kezéből 
áldást vegyenek egy u j állapotra, melyben férfi és nő 
elválhatatlanul köttetnek egymáshoz, ha Isten is ugy 
akarja, egy hosszú, s ha ők Isten törvényei szerint élnek, 
egy boldog életre. 

Csak fontosabb állomásait jeleztem a keresztény ka-
tholikus ember életének az elmondottakban. Azon állomá-
sokat emiitettem meg, a melyek okvetlenül az Isten házába 
kell, hogy irányítsák az ő lépteit, midőn a keresztség, 
majd a penitencziatartás az Oitári szentség, majd a bér-
málás, és végre a házasság szentségében részesül. De, 
Szeretteim az Ürban, aki csak az élet ezen, bár fontos, 
de ritka állomásain jön be Isten templomába, az még 
nem tesz eleget a keresztény kötelességeknek. A templom 
ugyanis arra való, hagy abba minél gyakrabban betérjünk, 
ha lehet mindennap, mert nincs napja életünknek, a 
melyen Isten áldására, oltalmára, segítésére, vezető kezére 
szükségünk ne volna, s a mint pl. mindennap meg-
szomjazik a mi testünk az éltet adó üdítő vízre, és min-
dennap megéhezik a szükséges táplálékra, úgy szomjazik 
és éhezik lelkünk is mindennap, szomjazik az isteni 
kegyelem, jóság és irgalom üdítő harmatára, szomjazik 
az igazságra, melynek tanait itt halljuk és vesszük be 
lelkünkbe, s megéhezik az életnek kenyerére, a mi a 
Krisztus urunk szent teste. S a miképen t em vonjuk el 

testünktől a neki szükséges táplálékot, azonképen nem 
szabad mostohábban bánni lelkünkkel sem, mely épen 
úgy elgyengül, épen úgy elsorvad, mint a test, ha rendes 
táplálékát meg nem kapja. Az igazi, a jó keresztény 
szivében oly vágynak kell élnie az Ür hajlékához, mint 
a hogy azt a koronás próféta énekli: „a mint kívánkozik 
a szarvas a viz forrásokhoz, ugy kívánkozik lelkem Te 
hozzád Isten!" ') Istenhez kívánkozik tehát a mi lelkünk ! 
Es valljon hol találjuk őt meg inkább, mint az ő házá-
ban ? ! Nem mintha másutt nem volna, sőt igen, ott van 
ő mindenütt az egész nagy mindenségben, mert szépen 
énekli a Zsoltáros az Isten mindentudóságát, mindenütt 
jelenvalóságát, midőn igy zengedez; ha fölmegyek az égbe, 
Te ott vagy, ha leszállok a halottak országába, jelen vagy, 
Ha szárnyaimul veszem is a hajnalt és a tenger végső 
határain lakom, oda is a Te kezed visz engem, és jobbod 
tart engem... A sötétség nem homály előtted, az éj, mint 
a nap, világos ! 2 ) Tehát, mindenütt jelen van az Ur, 
mindenütt látja, hallja a mi könyörgésünket, de az már 
az emberi természetben rejlik, hogy a mikor Istennel 
akar társalogni, akkor kerüli a világ hiúságát és felkeresi 
azt a csendes, azt a szent hajlékot, a melyben az Úr látható 
módon is jelen van, jelen az Oltári szentségben ; felkeresi 
a templom homályos boltozatait, és ott magába vonulva 
társalog az ő Istenével. Ennek a mélységes gondolatnak 
szülöttei azok a templomok, a melyekben bizonyos titok-
zatos félhomály uralkodik, s melyekbe a napsugár is csak 
gyöngén hat be a hosszú, keskenyre szabott színes abla-
kokon, a mely épitésmódnak megfelel ez a mi templomunk 
is. mely a középkor egyik legszebb maradványa hazánkban. 

Igaz az is, Szeretteim az Urban, hogy a legegysze-
rűbb, a legigénytelenebb templomocska is épen olyan 
magasztos és szent hely, mint a világ legremekmívűbb 
egyházai. A római szent Péter templomban, a világhírű 
milánói dómban, s a legremekebb stílben épült templo-
mokban sem találunk nagyobbat, szentebbet, mint a leg-
egyszerűbb, legigénytelenebb falusi templomocskában, 
mert mindenikben ugyanazt az Ür Jézus Krisztust találjuk, 
a kiről Szent Pál apostol mondja, hogy ő ugyanaz tegnap 
és ma és mindörökké.3) De a ki abban a szerencsében 
részesülhet, hogy az Isten háza, melybe eljár, nem 
csupán háza az Istennek, de díszes, drága, szép hajléka, 
a kinek módja van arra, hogy az Isten házának minden 
részletéből, melyeket az embernek istensugallta értelme 
és szelleme, a művészet szépségeivel feldíszített, merítsen 
ihletet, az az ilyen templomban csak még nagyobb áhí-
tatra gerjed, mert kit illetne meg a legnagyobb pompa, 
a legnagyobb fény, mint épen Ot, a legnagyobbat, a 
leghatalmasabbat ? Ezért egyik vonása a jámbor keresz-
tény léleknek az is, melyet Dávid király e szép szavakkal 
jelez: „Uram szerettem a te házad ékességét," 4) s azért 
az emberiség legnagyobb szellemi és művészei mindenha 
abban keresték legfőbb dicsőségöket, hogy, ha Istennek 
templomot építettek, abba belehelyezték tudásuknak, ne-
mes izlésöknek legszebb gondolatait, legszebb termékeit. 

41. zsoltár 2. vers. 
2) 138. zsoltár 7—12. vers. 
3) Szent Pál apostol levele a zsidókhoz. 13, 8. 
4) 25. zsoltár 8. vers. 
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TJram szerettem a te dicsőséged lakóhelyét — mondja tovább 
Dávid próféta, — a melyben te lakozol minden dicső-
ségeddel. 

Szeressétek tehát ti is, Szeretteim az Urban, ezt a 
szép hajlékát az Urnák, mely immár husz esztendő óta 
nagyrészt elvonatva rendeltetésétől, régi fényében és díszé-
ben ma ismét megnyílik a ti számotokra. Jöjjetek el ide 
gyakran, szerezzetek itt vigasztalást és enyhet lelkeiteknek. 
Kérjétek ki az Ur kegyelmét és áldását magatok és a 
tieitek, de azok számára is, kik áldozattal, munkával, 
fáradtsággal hozzájárultak e szép templom helyreállítá-
sához, fényessé, széppé tételéhez. Becsüljétek meg azt 
nemcsak a maga egészében, hanem minden legapróbb 
részleteiben is; hiszen, a k i é r t a néma kövek beszédéhez, 
annak azok hosszú századoknak zivataros történeteit, a régi 
nemzedékek, atyáitok és őseitek hitbeli buzgóságát, Isten 
iránti szeretetét fogják elbeszélni. Legyen e templom 
minden részecskéje buzdítás reátok nézve, hogy a jámbor 
ősök nyomain haladva, ti is híven szolgáljátok atyáitok 
Istenét. 

Ha végigtekintek e gyönyörű épületen, majdnem hét 
század története vonul el lelki szemeim előtt. Feltűnni 
látom III. Bélát dicső királyunkat, ki a Szent Bernát 
által létrehozott szerzetes rendet behívta hazánkba, s itt 
nekik számos helyen templomot és monostort épített, 
hogy műveljék a földet, és polgárosítsák a népe t ; fel-
tűnni látom Szent Bernát fiait, a derék clairveauxi szer-
zeteseket, kik ennek a templomnak helyén építették meg 
akkor még kisded templomukat, s a körülötte elterülő 
őserdőkből müveit és emberek táplálására képes földet 
alkottak, s ezen a földön lassanként létrejött Bártfa, hazánk 
legrégibb városainak egyike. Ez a város is, mint többi, 
fallal övezett középkori városaink, a művészet, tudomány, 
ipar és kereskedelem középpontjává lett egy nagy vidéken, 
és biztos menedéket adott azoknak, kik ide sereglettek. 
Azután feltűnnek szemeim előtt e városnak ősi lakosai, 
kiknek ez a templom volt plebánia-templomuk. a kik e 
helyen, polgári erényekben, művészeti, szellemi tevékeny-
ségben ékesen, meghonosították a művészeteket, az ízlést, 
és ezek legszebb termékeivel ezt a templomot díszítették 
fel, ugy hogy alig van középkori templom hazánkban, 
mely műkincsek tekintetében, és pedig ugy az építészet, 
mint a szobrászat és festészet terén gazdagabb lett volna, 
mint ez; szentségháza, falfestményei, tizeokét gót stilü 
szárnyas oltára, szobrai, keresztelő medenczéje, egyházi 
bútorzata, síremlékei, egyházi öltözetei, csillárai a leg-
remekebb alkotások valának, s ezen ékességek közül nem 
egy napjainkig is fenmaradt, és ezek teszik oly drága 
kincsesé e templomot. Majd ismét látom, a mint földrengés, 
tűzvészek, ellenséges fegyverek megrontják, rombolják ezt 
az épületet, de látom azt is, hogy atyáitok buzgósága 
ismét és ismét helyreállítja azt. Azután látom a vallás-
háborúk rémeit, melyek között e templom elvétetik ka-
tholik us őseinktől, és rövid időközökben többször gazdát 
cserél, de végre másfél század előtt ismét, és reméljük 
örökre vissza kerül a katholicismus birtokába. Mindezen 
események között templomunk uj alakot nyer és meg-
nagyobbodik, hogy a hivők növekvő számának befo-
gadására k é j e s ]i gyen. De Wgre az idő emészt 

ereje elhatalmasodik felette is, mint minden emberi 
alkotás felett, s egyes részeiben meggyengülve, el-
korhadva, már nem alkalmas magasztos hivatásának be-
töltésére. 

S ekkor buzgó férfiak lelkében megfogamzik a gon-
dolat, hogy ezt a szép hajlékot ismét alkalmassá kell 
tenni rendeltetésére és vissza kell állítani régi fényébe és 
diszébe. Husz évvel ezelőtt megkezdődik a munka és 
Isten segítségével befejezést nyer, és ime ma ismét átadjuk 
azt egykori rendeltetésének. 

Mindezeket elgondolva, lehetetlen, hogy bálával telt 
szívvel le ne boruljunk Isten szent oltára előtt, mind-
ezekért köszönetet rebegve. Lehetetlen, hogy e templomban 
elhangzó első imánk ne azokért szálljon Eg felé Istennek 
tetsző tömjénáldozat gyanánt, a kik szivünkhöz legközelebb 
állanak és azokért, a kik ezt a nagy müvet újra meg-
alkották. 

* 

Es azért esedezünk Te hozzád mindeneknek Alko-
tója és Teremtője nagy Istenünk, legyen áldott a Te 
neved, ki megérnünk engedted, hogy ezt a Te díszes 
házadat felszentelve átadhatjuk a Te tiszteletedre, az én 
kedves és szeretett híveimnek ; ki e nagy művet véghez 
vinni segítél minket : mert nincs Hozzád hasonló Isten 
az égben és a földön, ki megtartod a szövetséget és 
irgalmasságot szolgáiddal, kik Előtted teljes szivökkel 
járnak. De hihető-e, hogy Te az emberekkel lakjál a 
földön ? Ha az ég és az egek egei Téged be nem fogad-
hatnak, mennyivel kevésbé ez a ház? De csak arra ké-
szíttetett az, hogy tekints szolgáid imádságára és könyör-
gésére és hallgasd meg a könyörgéseket, melyeket szolgád 
előtted önt ; hogy nyisd fel szemeidet e házra, éjjel nap-
pal e helyre, melyben ígérted, hogy segítségül hivassék a 
Te neved ; és meghallgasd az imádságot, melyet szolgád 
imádkozik abban, és meghallgasd könyörgését szolgádnak 
és népednek. A ki e helyen imádkozik, meghallgasd lakó-
helyedből, azaz a mennyekből, és légy kegyelmes. Ha néped 
meggyőzetik ellenségeitől, és megtérvén, bűnbánatot tar-
tanak és könyörögnek a Te nevednek és imádkoznak e 
helyen, Te hallgasd meg mennyből és engedd el bűnét a 
Te népednek; ha az ég bezáratván, eső nem esik a nép 
bűnei miatt, és könyörögnek Neked e helyen, és vallást 
tesznek a Te nevednek, és megtérnek bűneikből, midőn 
őket megsanyargatod, hallgasd meg mennyből Uram, és 
bocsáíd meg a bűnöket szolgáidnak és népednek, és térítsd 
jó útra őket, melyen járjanak, és adj esőt a földre, me-
lyet népednek adtál örökségül. Ha éhség támad a földön 
és mirigyhalál, ragya és aszály, és az ellenség elpusztít-
ván a tartományokat, megszállja a város kapuit, és min-
den csapás és nyavalya szorongatja őket; ha valaki né-
pedből imádkozik, megismerve csapását és nyavalyáját, 
és kiterjeszti kezeit e házban, hallgasd meg mennyből, 
tudniillik a Te magas lakóhelyedből és kegyelmezz, és 
fizess meg kinek-kinek az ő utai szerint, melyekről tudod, 
hogy szivében vannak, hogy féljenek Téged és utaidon 
járjanak mindennap mig élnek a föld színén, melyet 
atyáinknak adtál. Az idegent is, ki nem népedből való, 
ha eljövend a Te nagy nevedért és erős kezedért és ki-

őnyujtoto karodért, és imádkozni fog e helyen. Te hallgasd 
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meg mennyből, a Te igen erős lakóhelyedből és cselekedd 
meg mind, a miért segítségül hí Téged, hogy ismerjék a 
föld minden népei a Te nevedet, és féljenek Téged, és 
tudják meg, hogy a Te neved hivatott segítségül e házra. 
Ha néped hadba megy ellenségei ellen, Te hallgasd meg 
mennyből imádságaikat és könyörgéseiket. Ha pedig vét-
keznek Ellened, mert nincs ember, a ki ne vétkezzék, és 
megharagszol reájok, és az ellenség kezébe adod őket, és 
fogva viszik messze földre vagy pedig közelre, és megtér-
vén szivökben a földön, melyre fogva vitettek, bűnbánatot 
tartanak és könyörögnek Neked az ő fogságuk földén, 
mondván : vétkeztünk, gonoszul cselekedtünk, hamisságot 
tettünk, és megtérnek Hozzád teljes szivökből és teljes 
lelkökből. Te hallgasd meg mennyből az ő imádságaikat 
és tégy Ítéletet, és a Te, noha bűnös népednek, bocsáss 
meg, mert Te vagy a mi Istenünk. Nyíljanak meg kérlek 
a Te szemeid, és füleid legyenek figyelmesek az imád-
ságra, mely ezen helyen lesz. 

Igy imádkozott Salamon, a bölcs király, akkor, mi 
dőn a Te engedelmedből felszentelé az általa épített jeru-
zsálemi templomot.5) és Te, jóságos Isten, megjelentél 
előtte és Ígéretet tevéi, hogy mindazt teljesíteni fogod, a 
mit ő Tetőled magának, országának és népének javára 
kért, ha viszont ők is megtartják a Te törvényeidet. Így 
esedezem én is Te hozzád, irgalmas Isten, áldásodat kérve 
szeretett egyházamra, hazámra, népemre, királyomra és 
mindazokra, a kiket Te a Te néped fölé helyeztél. Hálát 
adunk neked, ugy mint Salamon király tőn, hogy meg-
engedted, hogy ez a diszes hajlék a Te szent nevednek 
dicsőségére, megujult fényben és századok viszontagságait 
kiálló erősségben itt álljon. 

Kisérje szent áldásod egyházunkat, a melynek ujabb 
dicsőségére váljék ez a templom, hogy szent Péter utód-
jának bölcs és istenes vezérlete alatt az idők végezetéig 
fenmaradván, kebelébe gyűjtse a világ minden nemzeteit, 
mert hisz nem egynek vagy kettőnek, hanem valamennyi-
nek számára alapítottad meg azt. Áldd meg szeretett 
hazánkat és annak minden talpalatnyi földét, melyet földi 
lakóhelyül jelöltél ki a Te magyar néped számára, s me-
lyet egy teljes évezreden tul megtartottál az ő birtokában, 
melynek minden talpalatnyi földét őseink vére áztatta és 
termékenyítette meg, a melyet azon küzdelmekben ontot-
tak, melyeket annak megtartásáért, és az igaz hit és sza-
badság védelmeért vívtak tíz hosszú századon keresztül. 
Őrizd meg azt minden külső és belső ellenségtől. Adj 
békét, hogy a béke idejében fejleszthessük, művelhessük 
azt, de adj erőt és bátorságot is karjainkba, bogy fegy-
veres kézzel is megvédhessük, ha a viszonyok ezt ugy 
kívánnák. Es e szeretett hazáért imádkozván Hozzád, ké-
rünk, hogy a mi nemzetünket, mely becsülettel megállotta 
helyét e földön, továbbra is a Te erős karod vezesse, s 
ha elvakultan letérne az igaz útról, de bűneit megbánva 
magába száll, el ne veszítsd, hanem ujabb évezredeken át 
is megoltalmazd. Ruházd fel a tudás és az emberi isme-
retek azon mértékével, mely képessé tegye őt, hogy a 
népek nagy családjában a neki kijelölt helyet elfoglalva 
tarthassa, és magasztos küldetésének, többi cemzet-

5) Krónikák II. könyvének 6. részében a 13—18-, 21. és 
24-40 . versek. 

társaival egyetemben megfelelhessen. Bocsásd le e hon 
minden lakosára, bármi nyelven imádjon Tégedet, a 
szeretetnek, az egyetértésnek adományát, hogy velünk 
egyetemben munkálhassák az édes magyar haza javát, 
boldogságát; ne engedd, hogy azért, mert különféle nyelven 
beszélünk, a visszavonás, a gyűlölség szelleme lebegjen 
közöttünk. 

Áldd meg, ó királyok királya, a mi szeretett feje-
delmünket, a magyar apostoli királyt, Árpádnak, Szent 
Istvánnak és többi királyainknak utódját, a magyar 
nemzetnek szerető atyját . Terjeszd ki reá áldó kezeidet, 
ki azon égi intés folytán küldött koronát viseli felkent 
halántékán, melylyel első, nagy, szent és bölcs királyunk 
megkoronáztatott , s melyet ő országával egyetemben a 
Boldogságos Szűznek, magyarok Nagyasszonyának, Pát ró-
nájának felajánlott, s ezzel annak hathatós közbenjárását 
kiesdekelte. Add, hogy az ő bölcs országlása alatt a mi 
nemzetünk ezentúl is virágozzék és fejlődjék. Es áldd 
meg az egész magyar királyi családot, melyet uralkodóvá 
tettél ezen Te országod és néped fölött. 

A magyar egyház szent hymnusának szavaival 
esedezünk és kiáltunk Hozzád, ó Mennyei Atyánk, 
mondván : 

Áldd meg országunkat, 
Mi magyar hazánkat, 
Vezéreljed jóra 
A mi királyunkat ! 
Békitsd ki ellenségeinket, 
A kik üldöznek bennünket, 
Keresik vesztünket. 

De áldd meg mindazokat is, kiknek hivatásuk és 
rendeltetésök ezt a Te népedet az igazságnak, a jónak 
utjain vezérelni, hogy megismervén a Te szent lelkedet, 
és azon törvények szellemét, melyeket Te adtál nekünk, a 
gondjaikra bízott nemzetet s annak ifjúságát az igaz uton 
vezéreljék, és hogy ne vezesse őket más czél, más elv, 
mint a Te országodnak itt a földön való felvirágoztatása, 
és a Te magyar népednek boldogítása. 

Áldd meg azokat is, a kiknek a Te segítséged után 
köszönhetjük, hogy ez a diszes hajlék a Te szent neved-
nek dicsőségére megujult fényben újra itt á l l ; kik ezt a 
nagy müvet létrehozni segítettek ; áldd meg őket és 
ivadékaikat azon buzgalomért, azon szeretetért, melylyel 
a Te házad ékessége iránt viseltettek,6) és áldd meg 
mindazokat, kik e nagy munka megalkotásában közre-
működtek, ki tudásával, ki művészetével, ki egyéb áldo-
zataival, ki pedig kezének munkájával, testi erejének 
megfeszítésével, arczának verítékezésével. S itt első sorban 
ismét a mi jó királyunkért könyörgünk, ki szóval, tettel, 
helyesléssel mindenütt elsőnek van ott, a hol a Te házad 
ékességét emelni kel l ; továbbá hazánkért és nemzeti kor-
mányunkért, melyek az újjáépítéshez szükséges anyagi 
eszközöket megadták, e nemes városért, melynek közön-
sége, mint e templomnak kegyura, hozzájárult a nagy 
mű létesítéséhez, és mindazon egyesekért, kik e szene 
czélra áldozatokat hoztak. 

Es a kik ezek közül nem érhették meg e mai nagy 
és szent napot, áld meg őket halóporukban is, a leg-

c) 25. zsoltár 8. vers. 
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igénytelenebb napszámost, mint a fényes elméjű férfiút, 
és fizess meg nekik az ő buzgóságukért, hogy ott a Te 
országodban érezzék a Te irgalmas kegyelmedet. 

Áldd meg szeretteinket is : szüleinket, gyermekein-
ket, testvéreinkiet, minden atyánkfiát, kiket hozzánk a 
vérség kötelékei csatolnak ; áldd meg polgártársainkat, 
hogy velünk együtt működhessenek az egyháznak és 
hazának javára, fejlődésére; de áldd meg azokat is, kik, 
bár nem a mi templomainkban imádnak Téged, épen 
úgy a Te gyermekeid mint mi. Ontsd mindnyájunk szivébe 
egyrészt a vallásosság, másrészt a hazaszeretet igaz 
érzelmeit, hogy ne csak szavakkal, de tettekkel "mutassuk 
meg hűségünket Irántad és a Haza iránt. 

Hozzád is esedezünk, hazánk Nagyasszonya, Boldog-
ságos Szűz Mária, kinek Szent István ezt a hazát oltal-
mába ajánlotta, és ki tőlünk anyai közbenjárásodat annyi 
zivataros századon keresztül nem vontad meg : légy, mint 
eddig valíl, a mi kegyes szószólónk a Mennyei Atyánál 
és a Te szent fiadnál, a mi Üdvözítő Jézusunknál. 

Hozzátok is fordulunk magyar szentek karai: István, 
Imre, László, Margit, Gellért, Kunigunda, Hedvig és 
Erzsébet, könyörögjetek érettünk. 

Végül Szent Egyed apát, ki hét század óta töltöd 
be e templomnál és e város lakosainál a mennyei párt-
fogó tisztét, légy tovább is oltalmazója e templomnak s e -
városnak, esedezzél érettök a Te szent Mesterednél, a mi 
Urunk Jézus Krisztusnál. Amen. 

tása, mert e napon először nekelt a szixtusi énekkar 
solemnis gregoriánus éneket, megmutatva, mily irányban 
akarja e világhírű zeneszerző az egyházi ének reformját 
bevezetni. 

A mise után ünnepélyes Veni Creator volt, majd az 
elnök megtartotta megnyitó beszédjét s az egyes püspökök 
letették esküjöket s a bizottságok megalakultak. 

Róma. A délamerikai egyházmegyék teljes zsina-
táról. — 

Szent Háromság vasárnapján nyilt meg a zsinat, j 
melyet a délamerikai egyházi ügyek rendezése czéljából 
a szentatya Rómába összehívott. 13 érsek, 40 püspök 
érkezett meg, kik a Pio-Latinum Americanum Collegium-
ban s annak környékén vannak elszállásolva. A zsinat 
üléseit ugyanazon Collegium kápolnájában tartja, ame-
lyet ennek megfelelően rendeztek be. A megnyitási 
ünnepély fél 10 órakor kezdődött. Mint a szentatya 
kiküldöttje Di Pietro bibornok jelent meg, aki üdvözlő 
beszéd után a zsinat elnökének választását vezette. A vá-
lasztás, amelyen csakis a zsinat tagjai vehettek részt, alig 
20 perczig tartott s elnökül a Santiago del chile i érsek, 
Mgr. Marinus Jacobus Casanova választatott meg. A püs-
pökök a választás után ünnepélyes körmenetet tartottak s 
mindannyian pluvialéval s mitrával vonultak be a kápolnába. 
A körmenet után ünnepélyes nagymise volt, a melyen Di 
Pietro bibornok is jelen volt. A püspökök teljes díszben 
foglalták el a kápolna jobb és bal oldalán számukra fön-
tartott helyeket, a mi valóban magasztos benyomást tett 
a nézőre. Előttük helyet foglaltak a zsinatra meghívott 
theologusok, majd a harmadik sorban az intézet növen-
dékei. A mise alatt a Szixtus kápolnájának pápai énekesei 
énekelték Palestrina „Missa Brevis" nevü miséjét, kiket 
a még deczemberben kinevezett fiatal karmester, Dou 
Lorenzo Perosi ez alkalommal először dirigált. Tudvalevő 
dolog, hogy Szixtus kápolnájának énekkara, az utóbbi 
időben hanyatlott s annál jobb benyomást tett most az 
uj karmester vezetése alatt előadott ének. Perosi ezen 
föllépésének azért is lesz valószinüleg messze kiható ha-

KATH. KÖZTEVEKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
Jegyzőkönyv 

az erd. r. k. írod. társulat választmányi üléséről 1899. 
máj. 17-én Gyulafehérvárt. 

Jelen voltak : Ujfalusi József dr elnök, Tamási A. 
alelnök, JBálinth ~Gy. titkár, Vass A. pénztáros, Csiky 
Miklós ellenőr, Kóródy P. dr, Eröss J., Szilveszter F. 

Elnök az ülést megnyitván, a mult választmányi 
gyűlés jegyzőkönyvét, mely annak idején a K-sben meg-
jelent, hitelesnek jelenti ki. 

A tagok számában az utolsó választmány óta válto-
zás nem történt. 

Szóba jön a módosított és az utolsó rendkívüli köz-
gyűlésen elfogadott alapszabályok ügye. Minthogy a ki-
nyomatás előtt emiitett szabályok ministeri jóváhagyással 
látandók el : a választmány megbízza a titkárt, hogy 
három irott példányban kiállítván a szabályokat, gondos-
kodjék azok fölterjesztéséről. A határozat ahoztartásul 
szolgai. 

Eövetkezik a pénztári hivatal jelentése. 
Az erd. róm. kath. irodalmi társulat pénztári állása 

1899. január 1-től 1899. május 17-ig. 

I. Bevétel. 
1. Készpénz a mult évről . . . . 27 frt 92 kr. 
2. Püspök ur ő méltóságától ajándék-

képen 200 „ — „ 
3. Néhai Darvas János ny. esp. pleb. 

hagyatékából 450 „ — „ 
4. Tagsági, illetőleg előfiz. dijakból . 676 „ 70 „ 
5. Pályázati h i r d e t é s e k b ő l . . . . 5 „ 20 „ 
6. Forgalmi tőkéből 111 , 63 „ 

összesen . . 1471 frt 45 kr. 

II. Kiadás. 
1. Az alaptőkéhez 450 frt — kr. 
2. A forgalmi tőkéhez 425 „ — „ 
3" Nyomdaköltségekre 378 , 5l) , 
4. Ujságbélyegekre 120 „ — „ 
5. Expediálás czimen 20 . — „ 
6. Szerkesztői helyiség fűtése, taka-

rítása és lapkihordása . . . . 12 , — „ 
összesen . . 1405 frt 5U kr. 

Bevétel: 1471 frt 45 kr. 
Kiadás : 1405 frt 50 kr. 

Készpénz : 65 írt 95 kr. 

A helybeli takarékpénztárban 967. sz. könyvecske 
szerint alaptőke 2050 frt és 1138. sz. könyvecske szerint 
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forgalmi tőke 434 frt. Hátralékokból bejött és pedig 
1893-ról 4 frt . 1894-ről 4 frt. 1895-ről 12 frt. 1896-ról 
25 frt. 1897-ről 54 frt. 1898-ról 147 frt 70 kr. Összesen 
246 fr t 70 kr. Még jelenleg is van hátralék 287 frt 30 kr. 

A pénztári hivatal. 
Tamási A., Kóródv P. dr és Erőss J . mint szám-

vizsgálók, a beterjesztett kimutatást a pénztári könyvek-
kel és nyugtákkal egybehasonlitván, mindent rendben 
találnak. 

Ennek alapján a választmány az ideiglenes felment-
vényt megadja. Egyben indítványozza, hogy méltóságos 
Majlálh Gusztáv Károly erdélyi püspök és társulati fő-
védőnek a társulattal szemben tánusitott nagylelkű ado-
mányait jegyzőkönyvileg köszönjük meg. A választmány 
hálás köszönetet mond ő méltóságának és jótéteményét 
jegyzőkönyvébe iktatja. Úgyszintén hálás köszönettel 
emlékszik meg a választmány néhai Darvas János bácsi 
plébánosról, ki életében is egyik legbuzgóbb maecenasa 
volt társulatunknak, végrendeletében pedig 1000 koronát 
hagyott alaptőkéjének szaporítására. Az Isten fizessen sok 
jóval érte a túlsó világon ! 

Intézkedés történik, hogy a mostan emiitett örök 
hagyományból való 50 frtnyi illetéktelen levonást a tár-
sulat megkaphassa. Az elintézéssel a pénztári hivatal lőn 
megbízva. 

Megállapodik a választmány, hogy az ez évi rendes 
közgyűlés idejéről és tárgysorozatáról a jövő iskolai év 
első hónapjában gondoskodik. 

Végül a pénztári hivatal kimutatást terjeszt elő az 
„Erzsébet-szoborra" begyült 14 frt 97 kmyi adakozásról. 
A pénz az illetékes helyre küldetett. 

Egyébb tárgy nem lévén, elnök a jegyzőkönyv alá-
írására Tamási A., Kóródy dr és Erőss J . urakat kéri fel és 
a gyűlést bezárja. K. m. f. 

Bálinth György, titkár. 

IRODALOM. 
Vincze Ambró 

„Vallástan"-ának javitott kiadásáról. 
Üdv az olvasónak! 

Rendfőnököm kegyes megbízása tette kötelességemmé 
Vincze Ambró „ Vallástan" czimű tankönyvének átjavitását. 
Az átjavitásban nagy segítségemre voltak Légár Hugó 
pécsi és Markovits Bálint egri hittanár részletes felvilá-
gosításai; miértis nekik ez alkalommal hálás köszönetet 
mondok. 

Rendtársaim felvilágosításain kivül tekintettel voltam 
a bitoktatást tárgyaló czikkekre, főleg Pokorny Emánuel 
budapesti hittanár csikkeire. 

Mindezekből azon meggyőződést merítettem, hogy 
korunkban nagy szükség van hitvédelmi szempontból 
megirt alapvető hittanra, s a bizonyítások alapos kidol-
gozására. Ezen körülmény indított arra, hogy az alapvető 
hittant hitvédelmi szempontból irjam meg, és pedig oly-
képen, hogy a középiskolák legfelső osztályaiban is lehessen 
használni. Ugyanezen szempont inditott arra is, hogy a 
korunkban legjobban támadott vallási igazságokat kellőleg 

kidomborított, lehetőleg részletesen kidolgozott érvekkel 
bizonyítsam. 

Aki tapasztalta, hogy a hitetlenség mily borzasztó 
rombolást visz véghez ifjuságunk lelkében a középiskola 
elvégzése után, az igazat ad nekem, midőn azt állítom, 
hogy életbevágó dolog az alaphittant hitvédelmi szem-
pontból adni elő s a legfelső osztályban tanítani. 

De tapasztalhatta minden hittanár azt is. hogy pl. 
az Isten létére vonatkozó érvek röviden s általános ke-
retben előadva, hatástalanok. A bizonyításoknak csak ugy 
van hatásuk, ha kellőleg kidomborítva s lehetőleg rész-
letesen kidolgozva állanak az ifjúság fogékony lelke előtt. 
Ez az oka, miért törekedtem a fontosabb és korunkban 
erősen megtámadott igazságokat kellően kidomborított 
érvekkel bizonyítani, hogy t. i. ifjuságunk a hitetlen be-
szédek hallatára se inogjon meg hitében, hanem minden-
kor erős meggyőződéssel ragaszkodjék igaz vallásához. 
Azonban a tankönyv csak holt betűkben taníthatja az 
ifjúságot ; lelkesedést a hittanár előadása önt belé. A 
tankönyvben levő bizonyításoknak meg kell hóditaniok az 
ifjúság eszét, a bittanár előadásának meg kell nyernie az 
ifjúság szivét. Nincs tantárgy, melynél a tanár életpéldája, 
szelid modora, lelkesítő előadása oly nagy hatással volna 
az eredményre, mint a vallástannál. Azért a hitvédelmi 
szempontból átjavított alapvető hittant azok jóakaratába 
ajánlom, akiktől a vallási igazságok tanitásának sikeres 
eredménye első sorban függ. 

Az ágazatos hittant, erkölcstant és egyháztörténelmet 
igyekeztem ugy javitani, hogy az anyag valamivel kisebb, 
a tárgy előadása pedig világos és minden tekintetben 
szabatos legyen. A nyelvezetet illetőleg törekedtem egy-
szerű, könnyen tanulható nyelven írni. A szók kiírásában 
pedig a „Hittud. Folyóirat" helyesírását követtem. Ámde 
minden emberi munka magán viseli a gyarlóság bélyegét, 
más részről meg mindig igaz marad, hogy több szem 
többet lát. Azért bár figyelembe vettem rendtársaim 
fölvilágositá«ait s az eddig megjelent hitoktatási czikkeket, 
bár busz év óta foglalkozom a hitudománynyal, mint 
szaktárgygyal, mégis még sok javitani való marad a könyv-
ben. Szeretettel kérem tehát paptársaimat, legyenek szí-
vesek a tanítás közben észrevett javitani valókat velem 
közölni a jó ügy érdekében. 

Mind a négy rész az egri érseki lyceum nyomdájá-
nak könnyen olvasható nyomtatásában jelenik meg a szem-
rontó jegyzetes apró betűk mellőzésével. Kapható az egri 
érseki lyceum nyomdájában Egerben, továbbá Nagel 
Ottó könyvkereskedésében Budapesten, VIII., Muzeum-
körut 2. sz. és Szolcsányi Gyula könyvkereskedőnél 
Egerben. 

Kelt Zirczen (Veszprémin,), 1899. év május hó. 
Dr Szentes Anzelm, 

cziszt. r. áldozópap. 
— Katholikus Szemle. A Szent-István Társulat 

megbízásából szerkeszti Mihályft Ákos dr. Megjelent, ez 
évi 3-ik — május—junius havi — füzete a következő 
érdekes tartalommal : Keczer Géza dr : A Forum Roma-
num történeti " és művészeti szempontból. Első közlemény. 
— Matunák Mihály: Török-magyar harczok az északnyu-
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gati Magyarországon. Levéltári kutatások alapján. Harma-
dik közlemény. — Bartlia József dr : A Toldi-monda. 
Irodalomtörténeti tanulmány. Harmadik, befejező közle-
mény. — Vethéssy József dr : Nietzsche és a keresztény-
ség. — Körössy Endre: Munkáskérdés és agrárszocziáliz-
mas. — Krajnyák Ede : Szláv Szemle. — Szűcs József: 
Erdőben. Költemény. — Bán Aladár: Hajnalban. Bölcső-
nél. Kis gyermek halálakor. Űrnapján. Vigasztalódás az 
az öregségben. Költemények. — Vass Bertalan, dr : A 
rejtet t bűn. Angol regény. Harmadik közlemény. 

Könyvismertetések és bírálatok : Balits : Jézus Krisz-
tus élete. Ism. Székely István dr — Kováts : Hitvédelem. 
Ism. Dudek János dr Jörgensen : Lebenslüge. Ism. Fischer-
Colbrie Agost dr — Jankovics. A pap és a társadalom. 
Ism. Czilelc Balázs dr — Zubriczky : A szándék. Ism. 
Czilek Balázs dr — Lővárdy : A názáreti szent család. 
Ism. I. — Lichtenstein : Das Reich der Römer. Ism. ie. 
A tartalmas füzetet Időszaki Szemle (o.) zárja be. A Ka-
tholikus Szemlét a Szent-István-Társulat tagjai tagillet-
mény gyanánt kapják, nem-tagoknak előfizetési ára 5 frt. 
Előfizetések, valamint tagságra való jelentkezések a tár-
sulat titkári hivatalához (Budapest, VIII. Szentkirályi-
utcza 28. sz.) intézendők. 

V E G Y E S E K . 

— A Pazmaneum Bécsben Vaszary Kolos bibornok 
ligprimás és esztergomi érsek ur, mint az intézet főpász-
tori legfőbb igazgatója engedelmével, uj otthont építtet. 
Az intézetben emelendő monumentális kápolna költségeire 
a volt pazmanitákat szép felhívásban szólítja fel az inté-
zet jelenlegi kormányzója, Széchenyi Miklós gróf jaáki 
apát. Nem fogja kivonni magát senki. 

— Kifogyhatatlan jótékonyság. A kalocsai érsek 
úrról van ismét a szó. Sürü egymásutánban következnek 
az ő jótéteményei, alapításai. Legújabban Hódsághon az 
ottani óvoda fentartásának költségeihez 4500 frt alapit-
ványnyal járult. A csengődi pusztán, a csengődi, szent-
imrei és tabdi kath. hivek gondozására lelkészi állást 
szervezett és lelkészi lakot építtetett, az uj lelkipásztori 
állás dotáczióját 12 holdnyi, jó karban levő szőllő ado-
mányozásával vetette meg. Templomot építtet 40,000 frt 
költséggel. Az apróbb adakozásokat nem is említem. 

— Kisebbségi vélemény. Az országos autonomiai 
gyűlés 27-es bizottsága kisebbségének véleményes jelenté- ! 
sét Győrffy Gyula szerkeszti meg. 

— Felfordult helyzet. Mig a protestáns autonómiá-
nak oszlopos emberei rendesen azok, kik a politikában is 
vezérszerepet játszanak, addig a mi katholikusainkat a 
politikai élet annyira letereli a katholikus szellemben való 
működés teréről, hogy az autonomiai tervezetben az állami 
tisztviselők kizárása van tervbe véve az autonomiai tiszt- í 
ségekből. Minek a jele ez? S mi által lehet ezen a bajon 
segíteni? Csakis kath. intelligenczia nevelése által. 

— A Szent-Imre-Egyesiilet, a budapesti főiskolai 
katholikus ifjúság társas és önképző köre f.-hó 4-én 
tartotta közgyűlését. Szó volt a tiszteletb. elnökségben 
beálló személycseréről is. Tisztb. elnök mindig egyházi 
férfiú. Eddig Kisfaludy Á. Béla prépost egyetemi tanár 
viselte a tisztet, a maga gyengéd, finom modorával. 
Utódjául Glattfelder Gyula dr tanulmányi felügyelőt s 
egyetemi tanárhelyettest emlegetik. A kath. ifjúság ügye 
sokat vár tőle. Isten segitse őt. S meg is fogja segíteni. 
Az ország kath. főiskola ifjúságának vallási és társadalmi 
sorsa van bizonyos tekintetben az ő kezébe letéve. 

t Az egyház áldott emlékű halottja özv. gróf 
Cziráky Jánosné. Tegnap délután fél 5 órakor hunyt el 
Budapesten, a hol az Oltár-egyesület alapítása s a kath. 
hitéletben való példás buzgólkodás által örök emléket 
emelt dicsőemlékü apostoli férjéé mellett nevének. Az 
ö. v. f. n. 

— Bérmálások sorrendje az esztergomi főme-
gyében. Boltizár József, püspök és érs. ált. helynök ur 
ő méltósága junius hó 2-án indult bérma-utjára. A bér-
málás szentségét ő méltósága a nógrádi főesperességben 
a következő rendben szolgáltatja k i : Junius 3-án (szom-
bat) Szécsényben, egyúttal a rimócziaknak és lócziaknak ; 
junius 4. (vasárnap) Karancsságon, egyúttal a soósbar-
tyániaknak és nagybárkányiaknak ; junius 5. (hétfőn) 
Endrefalván a nógrádmegyeriek részére is ; junius 6. (kedd) 
Nógrád-Ludányban, ahol megjelenni tartoznak a szakaliak 
is; junius 7. (szerda) Yarbón, a bussaiaknak is; junius 
8. (csütörtök) Balassagyarmaton, idejönnek a csesztveiek, 
marczaliak, mohoriak ; junius 9. (péntek) Kékkőn, nagy-
zellőiekkel, csábiakkal alsó-palojtaiakkal egyetemben; 
junius 10. (szombat) Szklabonyán, a házasnényeieknek, 
zsélyieknek és óváriaknak is; junius 11. (vasárnap) Pata-
kon; itt megjelennek a vadkertiek, nagycsalomjaiak és 
nagyorosziak is. — A püspök ur ő méltósága még aznap, 
junius 11-én érkezik vissza Esztergomba. 

— Concursus. A veszprémi egyházmegyében a papi 
pályára lépni szándékozók csődvizsgálata folyó évi julius 
hó 1-én, a reggeli órákban fog megtartatni Veszprémben. 
Azon ifjaknak, kik a veszprémi papnevelő intézetbe fel-
vétetni óhajtatnak, a csődvizsgálatra érettségi bizonyítvány -
nyal és keresztlevéllel ellátva, f. évi junius 30-an az 
egyházmegyei hivatalnál kell jelentkezniük. 

— Gruscha biboros szembaja. Bécsből jelentik, 
hogy Gruscha biboros szemei az utóbbi időkben annyira 
meggyengültek, hogy sétáin át vezetőre szorul. A napok-
ban balszeme egészen elhomályosult s a jobb is nagyon 
meggyöngült. Az orvosok a bíborosnál hályogot konsta-
táltak és műtétet sürgetnek. Remélik, hogy a főpap ez-
által látását visszanyeri. 

— Uj plébániaiak Ujszászon. Ujszászon a báró 
Orczy és gróf Desseívffy kegyúri családok a modern 
igényeknek megfelelő, igen szép u j plebánia-épületet 
emeltetnek a réginek a helyén, a mely méltó pendantja 
lesz a főteret diszitő román stílű pompás templomnak. 

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

Budapest, 1 8 9 9 . Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest. 

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

Előfizethetni 
minden 

kir postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, es Nagy Sándor 

könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. alatt, hova a 
netaláni reclamatiók is, 

bérmentes nyitott 
levélben, intézendök. 
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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 N Y O L O Z A 

Budapesten, junius 10. 46. 

D A L M I ES I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T 
D I K É V F O L Y A M . 

I. Félév. 1899. 

nPerge alacriter in coepto tuo : praehare praelia Domini, caritatem incendie, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezereszmek es Tanulmányok. Jézus az út. — Ujabb római hang a magyarországi katholikus autonómiáról. — A szerzetes 
rendekről. — Türr István a pápáról a hágai béke-konferenczia alkalmából. — Egyházi Tudositások. N y i t r a : Felsőbb leányiskolák. — 
V e s z p r é m : Mit tet t az egyház az iskoláért és a művelődésért. — R ó m a : A délamerikai teljes zsinatról. — Irodalom. — 

Hivatalos. — Vegyesek. 

Jézus az lit. 
— Jézus szents. szive ünnepére. — 

Te vagy, te, az ú t édes Üdvözitőnk ! 
Mely a siralom völgyén á tvezet ; 
Egyedül ezen ju tha tunk odáig, 
A hol megnyilnak majdan az egek. 

De haj mikor haladok én ez útou, 
S megyek pirosló isten-nyomokon ? . . . 
Ha lelkem tiszta, mint a nap sugára, 
Ha jót teszek s a rossztól távozom. 

Ha lelkem minden bűnös gondolattól, 
Miként a tűztől, ugy védelmezem, 
S ha vérem lángja forr, lobog kisórtve, 
Fókemlőt vet rá lelkismeretem. 

Ha a nyomort, bút s mit rám mér az Isten, 
Békén tűröm, ha sír is a szivem, 
S megnyugszom, mint a gyermek anyja keblén, 
A gondviselés szent végzésiben. 

Ha teljesítem híven a kötelmet, 
Melylyel a földnek, égnek tartozom, 
Ha nem marad, nem, semmi végezetlen 
Az Úr szemében a rovásomon. 

Ha a muló kincs, fény nem tántor i t meg, 
S az égieken csügg mindig szemem, 
Ha ugy használom a muló javat, hogy 
Lendítsen örök üdvösségemen. 

Ha könnyem lángja s bánatom vihar ja 
Addig könyörög, sír az Úr előtt, 
A mig irgalma mind meg nem bocsátja, 
A mivel lelkem megsértet te őt. 

Ha téged oh én Jézusom szeretlek, 
Mindennél jobban, a mi nem te vagy, 
S te érted, a ki megváltád az embert, 
Szeretem szivből emberíársimat. 

Ha megbocsátok, mint te megbocsátál, 
Ha, mint a gyermek, á r ta t lan leszek, 
Ha fokról fokra tör feléd a lelkem, 
S mindent feláldoz érted és neked. 

Kemenes. 

Ujabb római hang 
a magyarországi katholikus autonómiáról. 

Épp most küldik szét a könyvárusok Wernz 
Ferencz s. J. római kánonjogtanár nagy egyház-
jogtudományi tankönyvének második kötetét , 
mely 1125 lapon tárgyalja a kath. egyház alkot-
mányi jogát , Jus Constitutionis Ecclesiae Catho-
licae. 

A kánonjogtudomány e nagyszabású termé-
kében szerző újból nyilatkozik a magyarországi 
katholikus autonómiáról. Teszi ezt az egyház 
világi (laiőus) tagjai jogállásának tárgyalásával 
kapcsolatosan. 
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Miután a világi kivekre vonatkozólag fel-
áll í totta a kánonjogtudomány sarkalatos tételét, 
mely igy szól, „laici ex ipsa légitima acquisitione 
sui status par t im iure divino part im iure eccle-
siastico iura quaedam consequuntnr et certis 
obiigationibus fiunt obnoxii," x) á t té r annak ki-
emelésére, hogy a világi hivek, nem levén tagjai 
az egyházkormányzati hierarchiának (hierarchiae 
iurisdictionis) sem, egyházi ügyekben általában 
nem intézkedhetnek, c-^ak kivételesen, különleges 
jogalakulás révén, melynek forrása, mint alább 
tüzetesen kimondja, egyedül a pápai hatalom 
lehet. Ezt szórói-szóra igy mondja szerző: „Cum 
laici sensu stricto etiam extra hierarchiam iuri-
sdictionis sint constituti , nulla ipsis competi t de 
rebus ecclesiasticis disponendi facultas, sed tan-
tum necessitas incumbit obediendi,2) nisi speciali 
iure aliud sit cautum, v. g. in iure patronatus, 
aut in laico delegato a Romano Pontifice." 

És i t t , a „ius speciale" hangsúlyozásánál 
következik a mi autonomiai törekvéseink ama 
részére nézve, hogy a világi hivek jogai a hier-
archia iurisdictionis által ki tágit tassanak, az új ked-
vezőtlen nyilatkozat. A pápai római tudomány-
egyetem nagynevű kánonjogtanára „summopere", 
a legfőbb fokban kétségesnek t a r t j a és mondja 
azt, vájjon a világi hivek jogainak kiterjesztése 
magában véve szolgalna-e az egyházi közjavára 
és a hivek lelkiűdvösségére ? 

E kedvezőtlen nyilatkozat a 17. sz. jegyzet-
ben szórói-szóra igy van megfogalmazva: „Cum 
iure communi n i ta tur illa exclusio laicorum. a ge-
rendis negotiis ecclesiasticis, solus Romanus Pon-
tifex iura laicorum in hac re extendere potest ad 
casus in iure non expressos. Summopere autem 
dubitandum est, num sola extensione iurium laico-
rum bono communi Ecclesiae et saluti fidelium 
consulatur." 3) 

A szerzetes rendekről. 
A szerzetesi élet mibenléte : a tökéletesség állapota. 

5. Erről azonban szó sincs. Hnzen a szerzetes ren-
dek elég jó hírnévnek örvendenek azáltal, hogy azok a 
tökéletesség állapota. Ezt a tisztességes czimet azonban 

*) Cone. Trid. Sess. VII. c. 8. 14 ; Aichner, Comp. 
§. 57; Schulte, Lehrb. §. 125 ssq. 

2) Cfr. c. 1. Dist 96; cap. 7. 10. X. de const. I . 2 ; 
Trid. Sess. XXV. de réf. contin. Sess. cap. de delectu 
cib., ieiun. et dieb. festis, 

3) Cfr. de autonomia hungarica: Vering, Lehrb. d. 
k. p. 155. sq. 

jól meg kell érteni, nehogy azok ennek a révén oly 
tiszteletben részesüljenek, amelyek meg nem illetik, de 
nem is lépnek föl ellenök oly követelésekkel, melyeket 
kielégíteni nem képesek. A keresztény életnek egyetlen 
tökéletessége van. Ennek megvannak mindenesetre a 
fokozatai. Ismeretes, és mi magunk is tárgyaltuk már, 
hogy ilyen három fokozat van: a kezdők, a haladók és 
a bevégzetteké. De ez nem ugy értendő, mintha ez három 
különböző ut volna. Ezek csak az egy és ugyanazon 
tökéletességnek különböző fejlődési fokai, melyek egyáta-
lán nincsenek egymástól nagyon elválasztva és elkülönítve, 
már messziről felismerhetők, de amelyeket alig lehetvén 
megkülömböztetni egymástól és egymásban elenyésznek. 
Amint ismételten kiemeltük és amit nem győzünk eléggé 
és sokszor hangsúlyozni, minden ember kivétel nélkül 
tökéletességre van kötelezve. Senkinek sem kötelessége a 
lehető legnagyobb fokban tökéletesnek lenni. De mindenki 
kötelezve van a tökéletességnek azon fokát elérni, melyet 
elérni képes. Ha ez igy áll, akkor a szerzetes élet nem 
foglalhat magában más és nagyobb tökéletességet, mint 
aminőre kötelezve van és melyet az isteni malaszt segé-
lyével képe* is elérni. Ebből kitűnik, hogy a szerzetesség 
nem valami uj, különvált tökéletesség, sem valami külö-
nös titok birtokában niucs, melylyel a tökéletességet el-
érhetné, és hogy senkinek sem ad jogot, hogy más 
élethivatásokra megvetőleg nézzen, vagy annak tán a 
látszatát mutatná, hogy ő már azzal is jobb mint a 
többiek, mivel szerzetes ruhát visel, vagy pedig mivel 
ennek és ennek a szerzetnek a tagja. Valaki lehet töké-
letes anélkül, hogy a tökéletesség állományához tartoznék 
és viszont élhet valaki a tökéletesség állásában és még 
sem tökéletes. Igy megtörténhetik, hogy valamely szer-
zetes igen keveset, vagy éppen nem tökéletes, mig házas-
társak, szegény munkások és szolgálók és különféle élet-
pályán működő egyének a világban a tökéletességnek 
utján haladnak. 

Ezek szerint a szerzetes életnek semmi előnye nincs 
a közönséges élet felett? De igen! És pedig igen sok! Es 
miféle előny ez ? Már mondtuk, hogy ez a tökéletesség-
nek az állapota. Ha mindazok, akik a tökéletességre való 
törekvésre kötelezvék, eme feladatukat teljesítenék, akkor 
nem volna semmiféle különös állapotra szükség, amely 
feladatává tette, hogy mindenáron igyekezzenek az erény-
nek és jámborságnak lehető legfőbb fokát elérni. Igy 
azonban a szentség Szelleme, aki egyházát sohasem hagyja 
el, arra ösztönözött, hogy egyesek mindig és mindenütt a 
tökéletességre való vágytól ösztönöztetve egyesüljenek, 
hogy a legnemesebb verseny és kölcsönös támogatás által 
legalább azt a czé'it érjék el, amelyet a nagy többség, 
sajnos, figyelmen kivül hagy. És hogy valaki magát ennek 
a magasztos feladatnak az elérésére annál biztosabban 
képesítse, szilárd, megmásithatatlan törvényeket alkottak, 
életüket külsőleg, belsőleg változhatatlan szabályok szerint 
rendezték és akaratukat a legszentebb é3 legünnepélyesebb 
ígéretek által lekötötték úgy, hogy a tökéletességre 
való törekvés náluk már nem a szabad akarat dolga, ha-
nem a legelső és legkényszeritőbb kötelesség, vagyis állás 
és hivatásbeli kötelesség. 

Ez az értelme ennek a szónak: a tökéletesség álla-
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pota. A szerzetes élet nem hivatal. A hivatalnak első 
sorban mindenkor feladata a mások hasznát előmozdítani. 
Állapot, más szavakkal életmód, amelyre többen közösen 
és egyenlően abban a szándékban lépnek, hogy saját 
czéljukat előmozdítsák, ez esetben, hogy az élet végső és 
legfőbb czélját, a megszentelést elérjék. Állapot. Ez 
másodszor azt akarja mondani, hegy a megkezdett hiva-
tásban állandóságot és állhatatosságot tételez fel 2') Ezért 
szokás, hogy arra magát mindenki ünnepélyes, nyilvános 
fogadalomtétel által szentelje, ami egész életére vissza-
vonhatatlanul kiterjed. Állapot. Ez harmadszor azt téte-
lezi fel, hogy különös feladattal bir. Mert a különböző 
életpályák egymástól külön állapot- és hivatásbeli tevé-
kenységek által különböznek.3) A szerzetesi életnek saját-
ságos é3 lényeges munkája a tökéletességre való törekvés. 
A szerzetes és a szerzetesnő azért, hogy szerzetes, még 
nem tökéletes, de nem is a kötelessége már tökéhtesnek 
lenni. Ebben a tekintetben a püspökségét nagyobb köte-
lezettség terheli. Ennek hivatásszerű feladata, hogy tö-
kéletességet gyakoroljon és azt másokkal közölje.4) A 
szerzeteseknek elengedhetetlen kötelességök, hogy minden 
lehető módon és a hivatásuk körébe taríozó minden eszköz-
zel a tökéletességre törekedjenek.5) Ha valamely szerzetes 
annyira megfeledkezik magáról, hogy ezt a czélt szem 
elől téveszti, akkor a szó szoros értelmében elvesztette 
hivatását, és ha másképp bármily becsületesen is él és 
másnemű tevékenység, például a nevelés, vagy oktatás, 
vagy tudomány terén vagy az emberiség szolgálatában a 
rendnek vagy a társadalomnak rendkívül hasznos tagja is. 
Mert minden egyéb tevékenység vagy pusztán mellékes, 
vagy legalább is alárendelt eszköz a tulajdonképpen való 
czélhoz. Ez azonban a hivatás feladatára, az öntökéletesí-
téshez való állandó, állhatatos, komoly törekvés. 

(Folytatjuk) 

Tiirr István a pápáról 
a hágai béke-konferenczia alkalmából. 

Most olvasom, hogy a Vatikán képviselőjét nem 
bocsátották értekezletre. 

Ezt kár volt tenni. Bismarck eszesebb volt. Amikor 
például septennatus kérdésében segítségre volt szüksége, 
igénybe tudta venni a pápa hatalmát. A Hágában egybe-
gyűlt diplomatáknak bizonyára voltak okaik rá, hogy a 
Vatikán kívánságát nem vették figyelembe. Meglehet, 
hogy a Vatikán nsgyon is hangoztatta a „világi hatalom" 
kérdését és a diplomácziának már elég baja van, a me-
lyeket nem akar még egy kérdéssel tetézni. 

De az már csak tagadhatatlan, hogy a pápa is 
„szuveren" ; diplomácziai képviselőit mindenütt elismerik, 
sőt hivatalból a doyen méltóságát viselik bizonyos fővá-
rosokban. 

Mikor az olaszok meghozták a garanczia-törvényt, 

!) Thomas 2. 2. q. 184. a. 4. 
2) Suarez, De statu relig. 1, 5, 4. 
3) Thomas 2. 2. q. 183. a. 1 ; q. 184. a. 4. 
4) U. o. p. 183. a. 3. 
5) U. o. q. 184. a. 6. 7. 

figyelmeztettem Bonghit, hogy jó lett volna abban sz 
etikett-kérdést rendezni. Bonghi ezt azonnal elismerte, de 
már nem tudott segíteni. Elégszer sajnálta, mert ha pél-
dául a garanczii-törvény a Rómába érkező katholikus 
uralkodóra nézve az „Ecclesia praecedit" elvét lépteti 
életbe, akkor sok kellemetlenséget lehetett volna elhá-
rítani. 

Es annyi bizonyos, hogy a béke ügyében a Szert-
széknek nagy hivatása van. ami abból is kitűnik, hogy a 
pápa a legújabb időkben nem egyszer valósította meg a 
nemzetközi vá'asztott bíróság eszméjét. Hágában helyén 
lett volna a pápa szavát meghallgatni. 

Türr István. 

EGYHÄ2SI TBPOSÍTÁSÖIL 
Nyitra. Felsőbb leányiskolánk. — 
á „Budapesti Közlöny" egyik máj. száma hozta a hiva-

talos értesítést, hogy Wlassics vallás-és közoktatási minisz-
ter a nyitrai róm. kath. felsőbb leányiskolának a nyilvá-
nossági jogot véglegesen megadta. Tette pedig ezt, miután 
három évi próba után hivatalos közegének, a ministeri 
biztosnak felterjesztései alapján arról győződött meg, 
hogy a ryitrai felsőbb leányiskola teljesen az állami fel-
sőbb leányiskoláknak megfelelően van berendezve és a 
kivánt kellékeknek megfelel. 

Ezzel az intézkedésével arra az intézetre, melyet 
annyi lelkesede's és áldozatkészség, annyi ingyen munka 
hozott létre, feltette a koronát, hogy a leányképzés ügyét 
a m&i fokozódott társadalmi igényeknek megfelelően szol-
gálja, szolgálja itt a felvidéken, egy messze területre ki-
terjedőleg, miután Pozsony, Beszterczebánya és Budapest 
között a nyitrai felsőbb leányiskola az egyedüli, mely a 
nőképze's ügyét ezen legújabb fokon szolgálja. 

Hogy ennek az intézetnek a hivatása, akár nemzeti, 
akár vallás erkölcsi szempontból tekintjük, igen fontos és 
messzekiható, azt tagadni nem lehet. A női nemben fej-
leszteni, öntudatossá tenni a nemzeti szellemet; a helyes 
nevelés által a mai élet küzdelmeinek kiállására kész 
jellemeket képezni és miután a két nem mai aránya s más 
körülmények folytán nem minden nőnek juthat a családi 
kör, a nőket a nekik megfelelő kenyérkereseti pályákra 
is előkésziteni, egyaránt állami és egyházi érdek. Mert 
hiába okoskodunk és hivatkozunk a régiekre, a régiek 
felfogására a nőről : az új időknek új követelményeik 
vannak, melyek előtt behúnyt szemmel elhaladni, a régi 
előítélethez továbbra is rakaszkodni nem okos dolog 
többé, sőt teljesen ellenkeznék a iárdalom jól felfogott 
érdekeivel. 

Hogy a nyitrai felsőbb leányiskola ezen nemes czélt 
helyesen szolgálja, mutatja a hivatalos véglegesítés, mely 
neki a nyilvánossági jogot mindenkorra megadta s ezzel 
neki hazai iskoláink között jogos helyet biztosított. De 
különben ismeri a saját tapasztalatából az érdeklődő kö-
zönség is, akár évzáró vizsgálataiból, akár ünnepségei 
alapján, melyekkel már annyi tetszést aratott. Igazgatója 
Zongor József, a ki a nyitrai gimnáziumban annyi éven 
át a magyar irodalomnak hirneves tanára volt; a felsőbb 
leányiskolával kapcsolatos internátusnak vezetője Borbély 

46* 



"364 RELIGIO. 

Sarolta testvérfőnöknő, a kinek előkelő műveltsége isme-
retes a nyitrauk előtt. Az intézet tanári kara államilag 
vizsgált okleveles erőkből áll. 

Most, hogy a nagy és nemes munkára, mely ezt az 
intézetet létesítette, föltétetett a korona; most midőn mi 
néhányan, akik kezdeményezése óta csekély közreműködé-
sünkkel folyton mellette voltunk, végre befejezettnek lát-
juk törekvéseink czélját ; látjuk fenállani és lelkes mun-
kában fáradozni az intézetet: hálát adunk az Istennek, 
hogy törekvéseinket sikerre vezette. Legyen áldva az ő 
szent neve ! Szolgáljon a szép intézet magyar hazánk és 
egyházunk javára, hogy lelkes magyar hölgyek nevelked-
jenek benne, a kik a színtelenné vált társadalmunkat is-
mét magyarrá teszik itt mi közöttünk és a kiknek er-
kölcsi jelleme legyen forrása hanyatlott társadalmunk 
regenerálásának. Dudek János dr. 

Veszprém. Mit tett az egyház az iskoláért és a 
művelődésért. — 

Szépen megfejtette ezt a kérdést a veszprémi 
„állami" polgári fiu- és felső keresk. iskola felszentelése 
alkalmából Rédey Gyula kanonok és plébános a május 
hó 15-én tartott beszédében. A felszentelés lefolyása 
ez volt : 

A szépen feldiszitett iskolából Ya^-kor indult el 
zászló vitele mellett az ifjúság a székesegyházba, hol 
ünnepélyes szentmisét tartott fényes segédlettel Rédey 
Gyula kanonok-plébános. Az isteni tisztelet után, — a 
melyen megjelent Fenyvessy Ferencz főispán, a ki egyúttal 
a vallás- és közoktatásügyi ministert is helyettesitette, a 
vidéki küldöttségek, a város és megye, az összes helybeli 
tanintézetek képviselői s nagyszámú közönség — vissza-
indult a menet az iskolába. 

It t a felszentelési szertartást Rédey Gyula kanonok-
plébános végezvén nagy segédlettel. Az intézet tanácsko-
zási termében, mielőtt azt beszentelte volna a következő 
szép s mindenkit mélyen megindító beszédet mondá: 

Méltóságos főispán ur ! Mélyen tisztelt gyülekezet! 
Szerény s érdemetlen szolgája levén annak az egy-

háznak, mely kétezer év óta hordozza a tudományt és 
czivilizácziót anyai keblén ; mielőtt a tudomány és nevelés 
czéljaira épült eme diszes épületet megáldanám és beszen-
telném, egy kéréssel vagyok bátor önökhez fordulni, s ez az : 
ajándékozzanak meg önök csak egy rövidke időre becses 
figyelmükkel. 

A katholika egyház az iskolát mindenkor a templom 
pitvarának, előcsarnokának tekintette. Alapitója és mestere, 
kinek mint mindentudó és mindenható Istennek általunkéi 
semképzelhető sokaságaazeszközöknek állottrendelkezésére, 
tanításának elterjesztésében : mindezek közül a legegysze-
rűbbet és legtermészetesebbet választja, tanítványokat 
gyűjt maga köré, s ha szabad igy szólanom, iskolát alapit. 
Tanítványai az ő megszentelt nyomdokaiba lépve, a Szent-
lélek elvétele után felosztják maguk között az akkor ismert 
világot, hogy birtokukba vegyék azt az Ige nevében. S 
ime, a világ egy eddig soha nem látott s nem tapasztalt 
látványnak lesz szemtanuja. Emberek jönnek messze ide-
genből, szegény egyszerű, legtöbbször napi munkájuk 

után élő emberek, a kik az előttük teljesen ismeretlen s 
tőlük faj, vallás, nemzetiség, nevelés, szokások és erköl-
csökre egészen elütő, sőt nekik ellenséges indulatu em-
bertársaiknak, minden földi hatalom nélkül, ezer veszély, 
ezer ellenmondás, fenyegetés és üldözés között, tanításuk 
igazságát csodáikon kívül vérükkel és életükkel pecsé-
telve meg, — hirdetik a testté lett örök Igét. Ime az 
egyház első tanítói! Ime az első iskolák a katholika 
egyházban ! 

Csakhogy míg ez a csodálatos látvány tart, míg egy 
tanító és tanuló világ bontakozik ki az eddig észre sem 
vett, sőt megvetett tanulatlan és tudatlan milliók töme-
géből, más is történik, mely még e csodás látvány nagy-
szerűségét is felülmúlja. Az ó világ összes műveltségét és 
tudományát viszi harczba a keletkező uj világ ellen ; s 
mikor a keresztény apologeták saját fegyvereivel verik 
vissza támadását, megalázva hagyja el a szabad vitatkozás 
küzdő terét, hogy oda végső feleletül hóhérait küldje. A 
tanítás szabadságára az üldözések szomorú háromszázados 
éjszakája borul, telve vérontással, jajjal, halálhörgéssel. 
Az uj világ : az egyház azonban tanít tovább. Erdők 
mélyében, puszták vadonjaiban, hozzáférhetetlenuek látszó 
sziklák üregeiben, földalatti titkos folyosókban, az éjszaka 
pártfogó sötétjében gyülekeznek össze a tanítványok az 
uj tan hallgatására. Es ah ! sokszor a tömlöczökben, sőt 
a kínpad, a vesztőhely véres árnyékában, az arénák 
földalatti üregeiben találkoznak össze az uj tan tanítványai, 
s az uj vallás malasztos igéinek hirdetésébe belecsörren a 
rablánczok zörgése, a kínzó eszközök tompa dübörgése, s 
a kiéheztetett fenevadaknak vérfagyasztó orditozástól kisért 
fogcsattogása. Ime a katholika egyház iskolái az első 
századokban. 

Kinek van nagyobb oka szeretni és keblén hor-
dozni az iskolát és annak minden igaz ügyét mint 
neki, ki keletkezése óta napjainkig vérfolyamokat 
ontott és ont ma is az iskola, a tanítás elidegenithetlen 
jogaiért. 

De nemcsak ezt cselekedte az egyház a tanítás és czivili-
záczióért. Vérét szomjuzó ellenségei hagyatékából mindazt, 
a mi igaz, szép és jó, szóval az ó világ czivilizáczióját ő 
mentette meg az utókornak. Mikor a barbárok csapásai 
alatt a római világbirodalom összeomlott, maga alá 
temetve egy eddig nem látott virágzásu czivilizácziót, az 
általános rémület- és borzalomban egyedül az egyház az, 
melynek első lépte a romok felé vezet, hogy annak tör-
melékei alól fáradhatlan kézzel keresse elő és gyűjtse 
össze az emberi szellem halhatatlan alkotásait. A klasszikus 
műveltség Írásait, könyveit, tábláit és emlékeit ő gyűjti 
össze s anyai védő szárnyai alá rejtve ő viszi be egyetlen 
menedékükbe : kolostorainak, intézeteinek mennyei csend-
jébe ; s az irántuk való szeretet és lelkesülést, mint szen-
télyei örök-lámpájának tüzét az ő fáradhatlan anyai kezei 
gondozzák, hogy a századokon át uralkodó tudatlanság 
hideg közönye és ellenséges viharai azt teljességgel ki 
ne oltsák. 

Ő szüli egyedül az uj, a keresztény czivilizácziót, 
midőn az antikvilág általa megmentett romjain tovább 
épiti a tudomány ma annyiaktól és méltán magasztalt 
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monumentális épületét ; s nem feledkezve meg az igaz 
mellett a szépről, a képzőművészeteknek oly lendületet ad, 
milyennel az ó-világ legjobban magasztalt aranykorában 
sem dicsekedhettek. — S nem zárja el, mint az ó-kor 
minden vallásának papjai, a tudomány és műveltség vilá-
gosságát templomának rejtelmes homályába, sőt anyai 
kezével viszi szét az ismert világon s nincs nagyobb tö-
rekvése, mint azt az emberiség közkincsévé tenni ; mélyen 
meg levén győződve, hogy a mint igaz az, hogy „scientia 
non habet osorem nisi ignorantem", „ tudománynak nincs 
más ellensége mint a tudatlan", ugy igaz az is, hogy az 
igazság, tehát a vallás igazságainak is legnagyobb ellen-
sége mindig a tudatlanság. A tudományok ismerete az 
emberiség közkincsélé lesz. — „Et pauperes evangeli-
zantur." „És a szegényeknek az evangelium hirdettetik." 
Bátran s a világ semmiféle czáfolatától sem félve állit-
hatja fel tehát Chateaubriand „Etudes historiques" czimü 
művében a világ minden diadaloszlopát túlragyogó em-
léket neki, ezeket irván : „Gyermekeink egyszerű kathe-
kizmusa tudósb s fölségesebb filozófiát foglal magában 
Piátóénál. — Az Isten egysége néphit lőn, s ezen egyetlen 
igazság elismerésétől veszi kezdetét gyökeres átalakulása a 
polytheismus által megvesztegetett európai törvényhozás-
nak, mely a társadalmi épület oszlopát egy hazugságra 
fekteté." 

S ugyan ő egy másik, az egész világon közkézen 
forgó s méltán csodált művében a „Genie du Christia-
nisme"-ben ezeket mondja: „A pápák s ezek példájára a 
fejedelmek által pártolva a tudományok végre kirepültek 
azon szent csarnokokból, hol őket a religio önszárnyai 
alatt melengeté. Névszerint a csillagászat mindenütt újjá-
születik ; XIII. Gergely megjavítja a naptárt ; CopenJk 
megalapítja a világ rendszerét ; Kepler meghatározza a 
plánéták pályájának alapját. Azonban az Isten itt is meg-
szégyeníti az emberek kevélységét, az ártatlanság játéká-
nak adván meg azt, a mit a bölcsek nyomozásaitól meg-
tagadott : mert gyermekek födözik fel a távcsövet. Amint 
ezt Galilei tökéletesiti, a végtelenség utjai megrövidülnek, 
az emberi lángészt leszállítja magához az egek magas-
ságát s a csillagok leereszkednek, hogy megméressék 
magukat. 

íme mélyentisztelt gyülekezet ! Az egyház szeretete 
a tudomány, műveltség, haladás és ezek terjesztője, mond-
hatnám, melegágya az iskola iránt. Az igaz, szép és jó, a 
mint itt e földön megjelenik, csak kisugárzása az Isten örök 
lényének, a ki nemcsak ősképe minden igaznak, szépnek és 
jónak, de örök kútfeje is, miként a nap hő- és fényforrása a 
földre tűzött napsugaraknak. Az igaz, szép és jó belőle 
erednek és hozzá vezetnek vissza. S az iskola, ha hivatá-
sát teljesiti, ha czéljának megfelel, ha az igaz, szép és 
jó terjesztője a fiatal, fogékony lelkekben, mint az őr-
angyal a kisdedet kezénél fogva vezeti a gyermeteg lelket 
végczéljához, az Istenhez. S innen van, hogy ha valamnly 
értelemben, ugy ebben igaz a régi klasszikus mondás : 
Minden ut Rómába vezet, azaz az igaznak, szépnek és 
jónak minden bármennyire elágazó útja Rómába vezet, 
az örök igazság városába. És most nem állhatok ellent 
keblem szent vágyának, hogy ki ne tekintsek e világos-
ságban uszó ablakon és egy pillantást ne szenteljek annak 

az épületnek, amely ott áll a vár sziklafokán, hirdetve 
a tudomány szilárdságát és emelkedettségét. Ezer évvel 
ezelőtt, midőn őseink a kardhegyével nyitottak maguknak 
utat e hazába, e városba már a tudomány előkelő fő-
iskoláját találták. S ez az iskola a lezajlott ezer év 
viharaiban, több-kevesebb megszakítással, formában gyak-
ran, de lényegében: az igaz, szép és jó hirdetésében soha 
sem változva, fenállott e városban mindig, nevelve a 
hazának tetterős, bölcs, bátor férfiakat ; kik eszükkel és 
erényükkel, karjukkal és kardjukkal az ezer év viharai-
ban e hazát fentartani segítették. És most megáldom ezt 
az iskolát, kérve a minden kegyelem adóját : engedje és 
adja, hogy ez uj iskola, mint méltó testvére amannak, 
kezet fogva azzal, neveljen e hazának oly fiakat, mint az 
nevelt mu'tban és nevel a jelenben : békében munkás, 
harczban bátor, erényekben és tudásban gazdag nemze-
déket. 

Megáldom ez iskola tanári karát, hogy az Ur adjon 
nekik erőt és kitartást nehéz munkájuk terjesztésére, hogy 
példájukkal ugy, mint tanításukkal az igaz, szép és jó 
utján vezetvén a reájuk bízott ifjúságot, neveljék azt a 
haza méltó reményévé, a szülők vigaszává és saját fárad-
ságuk, munkájuk büszkeségévé. Megáldom a szülőket, 
hogy gyermekeikben leljék fel az Ur kegyelmével e földi 
lét legtisztább, legzavartalanabb boldogságát. Megáldom 
végül magát a tauulóifjuságot, hogy a fiatal évek fárad-
ságteli munkáját becsülettel végezve, az igaz, szép és jó 
kultuszában nagyra nőve, e földi élet vészteli küzdelmei-
ben ugy állja meg helyét, hogy hivatását szentül betöltve 
méltó polgára legyen e földi hazának itt, hogy méltó 
polgára lehessen a reá várakozó örök hazának ott. Ámen ! 

E beszéd végén felszentelte e termet, majd a többi 
termeket is. 

Róma, jun. 3. A délamerikai teljes zsinatról. — 
XIII. Leo pápaságának nagy eseményei közé tarto-

zik a délamerikai püspökök teljes zsinata Rómában meg-
tartva. 104 érsek és püspök, 53 delegált által van képvi-
selve. Az egyház működését akadáljok nem tartóztatják 
fel. Meg van győződve arról, hogy Isten mindenható ke-
zében tart ja az ő ellenségeit s akkor fékezi meg őket, a 
mikor neki tetszik. Nel campo cattolico la seduta con-
tinua, mondá nemrég a ferrarai katholikus kongresszus. 
Az egyház szakadatlanul tárgyal, folytonosan ülésez. A 
délamerikai teljes zsinat folytatni akarja a trienti, a vati-
káni zsinat alkalmazását a különleges délamerikai viszo-
nyokra. Az eszmét Columbus emlékezete keltette. Kon-
statálta XIII. Leo pápa „Cum diuturnum" kezdetű apos-
toli levelében. „Columbus noster est", mondja a kath. 
Délamerika. 

Minél jobban szorongatja a világ a pápai Rómát, 
befolyása és úgyszólván hatalma annak annál jobban nö-
vekedik. Szeretné az uj pogányság kiszorítani Rómából a 
pápaságot s-ime a világrészek katholikus egyházai Rómá-
ban kezdenek összejönni zsinatokra. Tettük által hirdetik, 
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hogy Róma a pápaságé, és tiltakoznak az ellen az állapot 
ellen, hogy sem ők sem a pápa nem lehetnek Rómában 
egészen szabadok. 

íme itt adom a Rómában megjelent püspökök név-
sorát : 

Mexicóból (tehát tulajdonképpen a középamerikai 
katholiczizmus is képviselve van): megjelent 4 érsek, 9 püs-
pök, u. m. Alarion mexicói, Lopez linaresi, Zubiria durangói 
érsekek, Gillow antequerrai vagy oaxacai, Montes de Oca 
saint-louis potosi-i, Campos tabascói, Portugal saltillói, 
Plancarté cuernavacai, Camacho queratarói, Anaya sina< 
lóai, Antenogene Silva colimai, Ortez chihuabuai, Diaz 
tépíci püspökök, 

Brazíliából 2 érsek, 9 püspök, u. m. Thomé da 
Silva bahiai, Arcoverde rio-de-janeirói érsekek, Maia pe-
tropolisi, Aguiar manaosi vagy amazonasi, Adaucto para-
hybai, Branda parai, Pimenta goyazi, Vieira cearai, Bar-
ros corytibai, Pereira olindai, Consalvez rio-grandei püs-
pökök. 

Chiléből 1 érsek és 3 püspök, u. m. Casanova san-
tiagói érsek, Labarda conceptioni, Fontecilla serenai, Jara 
ancudi püspökök. 

Colombiából 1 érsek 5 püspök, u. m. Herrera bogo-
tai érsek, Cayzedo papayani, Rojas tolimai, Vergara me-
dellini, Blanco sooorrói, Brioschi carthagenai püspökök. 

Az argentinaí szövetségből 1 érsek, 6 püspök, u. m. 
Castellano buenos-ayresi érsek, Espir.osa la-platai, Bones 
santa-féi, Linares saltai, de la Lastra paranai, Bogariu 
paraguayi vagyis assomptiói, Padilla tucumani püspökök. 

Ecuadorból 1 érsek, u. m. Gonsalez quitói érsek. 

Peruból 1 érsek, 4 püspök, u. m. Tovar limai érsek, 
Medina truxillói, Puizzedon punói, Falcon cuzcói, Ballon 
arequipai püspökök. 

Guatemalaból 1 püspök, u. m. Thiel san-josé-dei 
costaricai püspök. 

Uruguayból 1 püspök, u. m. Soler montevideói 
püspök. 

Venezuelából 2 püspök, u. m. Raimondo Silva me-
ridai, Duran guayanai vagyis san-tomasi püspökök. 

Haitiből 1 érsek, 1 püspök, u. m. Tonti port-au-
princei érsek és Morice les-cajesi püspök. Vagyis összesen 
13 érsek és 40 püspök. 

A zsinat programmja vagyis schemája 1100 para-
graphusból áll. Valóságos kincstára az egyházi tudomány-
nak. 2 nagy ivrét kötetet tölt be. A vatikáni nyomda 
szolgáltatta. 

IRODALOM. 
Megjelent végre az első teljes 

KATHOLIKUS 

Á G A Z A T O S H I T T A N 
(DOGMATIKA) 

MAGYAR NYELVEN. 
* 

Latin nyelven irta : 

Dr Katschthaler János, 
fölszentelt püspök, salzburgi kanonok. 

Többek közreműködésével magyarra fordította : 
Dr Kiss János. 

* 

Nagv 8-rét. Igen finom papír, szép kiállitás. 6 kötet. Egy kötet 
ára fűzve 3 frt 20 kr. (etiam e. s. 11), erős és diszes félbőr-
kötésben, bőrsarkokkal 4 frt 20 kr. (e. s. 14) ; kiválóan diszes, 
aranymetszésü kötésben 5 frt 40 kr. (e. s. 18). Tehát az egész 
mű fűzve 19 frt 20 kr. (e. s. 66), kötve 25 frt 20 kr. (e. s. 84) ; 
diszesebb és aranymetszésü kötésben 32 frt 40 kr. (e. s. 108). 
A sacrumokat részletekben jelölöm. A fizetést havi 5 frtos rész-
letekben is elfogadom. Papnövendékek 20%-nyi árleengedésben 

részesülnek. 

Régóta általános nálunk az óhaj egy terjedelmes°bb 
magyar nyelvű ágazatos hittan (dogmatika) után, mely 
az egész keresztény katholikus hitösszeget kimerítően, tu-
dományos alapossággal és szivet lelket megnyerően tár-
gyalja. Azért már évekkel ezelőtt elhatároztam, hogy a 
hasonló tárgyú külföldi termékek egyik legjelesebbjét, 
Katschthaler János felszentelt püspök és salzburgi kanonok 
latin nyelven irt Dogmatikáját, többekkel együtt magyarra 
forditom és kiadom. Ezt a művet pedig azért választottam, 
mert eléggé terjedelmes és kimerítő s e mellett kitűnő 
tulajdonságokkal ékesktdk, minek folytán a szakértők 
által föltétlen magasztalással fogadott és ajánlott mű 
nemcsak Európa különböző országainak katholikus hittu-
dományi intézeteiben, hanem Amerikában is nagy számban 
elterjedt. 

A mű tartalma a következő : 

Az I. kötet az egy Istenről, a Szentháromságról és a 
teremtő Istenről szól. 

A II. kötet az őseredeti bűnt, a megtestesülést és a meg-
váltást tárgyalja. 

A III. kötet a szentmalasztról értekezik. 
A IV. kötet a szentségekről általában, a szentelményekről, 

a keresztségről, a bérmálásról és az Oltári-
szentségről, valamint a szent miseáldozat-
ról oktat. 

Az V. kötet a többi szentségekről szól. 
Végül a VI. kötet az utolsó dolgokról szóló tant foglalja 

magában. 
Minden kötethez külön betűrendes tárgymutató, 

ezenkívül a VI. kötethez, az ágazatos hittanhoz tar-
tozó latin és magyar műszók betűrendes jegyzéke van 
csatolva. 
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Főtisztelendő paptársaimat igen-igen kérem, kegyes-
kedjenek ezt a szükséges és igen költséges kiadványt 
felkarolni, Szíveskedjék azt minden római katholikus pap 
megrendelni. 

A megrendelést hozzám tessék intézni, 
Budapest, VII., Rottenbiller-utcza 5/a. 

Dr Kiss János, 
egyetemi tanár. 

= Királyi Ajándék vagy Tiz Szobor Nemzetünk 
Nagyjainak. A magyar ifjúság számára. Irta : Bodnár 
Gáspár tanár. 

Azon alkalomból, hogy a királyi ajándéknak (a tiz 
szobornak) elseje dicső vértanunk szent Gellért szobra 
nemsokára elkészül, van szerencsém a nagyérdemű tanári 
kar és a nagy közönség szives figyelmébe ajánlani fent 
jelzett, csinosan bekötött könyvemet, melynek ára csak 
50 kr. (egy korona). Az a tiz szohor csak akkor lesz iga-
zán becses az ifjú és jövő nemzedékre, ha közvetlen, 
lélekhez szóló leírásban fogják olvasoi nemzetünk nagyjai-
nak életét. Könyvem könnyed, világos és vonzó alakban 
állítja az olvasó elé hőseinket ; azért bérmálási, vizsgálati 
ajándéknak és ifjusági könyvtárak számára a legalkalma-
sabb, azért azt szives terjesztésére jó szívvel ajáulom. 

Szatmár, 1899. május hó. 
Bodnár Gáspár, 

tanár, szerkesztő Szatmáron. 

H I V A T A L O S . 

Jelentés. 

A Horváth-féle alapítványból 1899. márczius 31 -ki 
határidővel a spiritismusról kitűzve volt pályatételre 
„Opinionum commenta delet dies" jelige alatt beérkezett 
pályamunkának a bírálók egyező ítélete alapján a buda-
pesti kir. magyar tudomány-egyetem hittudományi kara 
az alulirt napon tartott V. rendes ülésében egyhangúlag 
odaítélte a 600 frtnyi jutalmat. A jeligés levélke felbon-
tatván, a nyertes pályamunka szerzőjéül dr. Emléhri 
Wolkenberg Alajos tűnt ki, a ki tanúim, felügyelő a 
papnevelő intézetben Szatmáron. Szerző az alapítvány 
szabályai szerint köteles páiyanyertes munkáját kinyo-
matni s tartozik, a kar határozati értelmében, kinyomatás 
előtt a bírálók észrevételeit tekintetbe venni. 

Kelt Budapesten, a kar V. üléséből, 1899. évi június 
hó 9-én. 

Dr. Breznay Béla, s. k. 
e. i. dékán. 

V E G Y E S E K . 

= Quam dulce et jucundum fratres habitare in 
unum ! A Római Katholikus Anyaszentegyház ezerkilencz-
száz éves és a Magyar Katholiczizmus kilenczszáz éves 
jubileumának emlékére. A jövő esztendővel új század virrad 
ránk. Jubiláris éve lesz ez úgy a Keresztény Katholikus 
Anyaszentegyháznak, mint a Magyar Katholiczizmusnak. 
Az előbbi fönnállásának ezerkilenczszázadík, az utóbbi 
kilenczszázadik évét fogja ünnepelni. Illő dolog, hogy e 

ritka s fényes ünnepségnek nemcsak lelkünkben maradjon 
nyoma, hanem a külvilág szemében is maradandó emléket 
hagyjon maga után. Alulirott e czélból azzal a szerény 
de nem kicsinylendő ajánlattal lép Magyarország főtiszte-
lendő róm. kath. papsága elé, hogy őt az összes magyar 
róm kath. püspöki megyék papságát megörökítő jubileumi 
képek megalkotásában támogatni kegyes legyen. A képek 
egy-egy püspöki megye papságának az arczképcsoportját 
foglalnák magukban. E jubileumi képek összeállitása és 
művészi kivitele a szép és nagyszabású eszmének meg-
felelő lesz. Minden csoportozatot eredeti rajzú fronte-
spice (csúcsrajz) fogja koronázni, a mely alatt a harczoló 
s diadalmas egvház jelvényei: a kereszt, kard és olajág s 
háttérben a római Szent Péter egyház lesz látható, a mely 
felett Krisztus Urunk e szavai fognak ragyogni: „Tu es 
Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meant; 
et portae inferi non praevalebunt adversus eam/* Maga 
a csoportkép középen a mélt. és főt. püspököket, a káp-
talanok tagjait, a főpapokat, a tb. kanonokokat, az egye-
temi és papnöveldéi tanárokat, a központi papságot, a 
szerzetesrendi tartomány főnököket és perjeleket fogja 
feltüntetni, — az esperesek, a plébániai papság stb. stb. 
arczképpitől környezve. Minden fotografia számozva is lesz 
s a számoknak megfelelő nevek a kép alján lesznek 
olvashatók. Az ily módon összeállított csoportképeket 
művészi keret fogja szegélyezni, mely Moretti L. Rezső 
festőművész úr rajza után készül.1) Ezen eszme meg-
valósítása kétségkívül rokonszenvet és érdeklődést kelt 
majd a főt. klérus minden tagjában ; hiszen oly kép lesz 
ez, a mely külső formában is együvé hozza mindazokat, 
kik szétszórva bár, de egy dicsőséges zászló alatt egyazon 
szent czélt szolgálják. Egy ily csoportkép előtt nyilván 
új gondolatok támadnak a szemlélőben a régi emlékek 
megújhodása közben. A munkanap s az ünnep nyugalmas 
órái, az üröm s az öröm perczeinek emléke egy pillanatra 
ismét lelkünkbe száll, s ez emlékek összhatása minden-
esetre erősíteni fo^ja az összetartozandóságot s emelni a 
testvéri szeretet érzetét! A különböző csoportképek ki-
vitel és terjedelem dolgában teljesen egyformák lesznek 
és három diszalbumba köttetnek, a melyek egyike ő szent-
ségének a pápának, a második dicsőségesen uralkodó 
királyunk ő felségének, a harmadik pedig ő emenencziájá-
nak a biboros herczegprim ásnak ajánltatik fel fiúi hódolat, 
illetve alattvalói hűség s tisztelet jeléül. A képeket eredeti 
nagyságukban (1 8 0 X 2 1 0 m.) sokszorosításuk után, mint 
a kinczszáz éves magyar katholikus jubileum emlékeit, 
az illető megye püspöki irodájának ajánlja fel alulirott. 
A kevésbbé vagyonos szerzetesi és világi papság között 
pedig 100 példány kerül ingyenes szétosztásra. A mű 
esetleges fölöslegéből egyházi alapítvány is létesül. A kép-
táblák méretei 6 0 x 7 0 cm. lesznek; a negativ lemezeket 
Koller tanár utódai cs. és kir. udvari fényképészek Buda-
pesten, fogják készíteni, mig azok sokszorosítása szintén 
Budapesten, Divald Károly műintézetében történik. A 

') Azon főt. uraknak, kik esetleges látogatására a fővárosba 
jönnek, alkalmuk nyilik a nagy viintaképet (1'80X1'60 m.) a budai 
primási palotában.I. ker., (vár) Uri-utcza 62. szám alatt megtekin-
teni, a hol az ő eminencziájának, a herczegprimásnak itteni tartóz-
kodása alatt mindig ki van téve. 
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képek ára a könyvkereskedésben 30 korona lesz.2) Min-
den főt. úr azonban, a ki fényképét, legkésőbb junius hó 
12-ig alulírottnak beküldeni szíveskedik, 25 koronáért 
kapja meg azt. A csoportkép fél-akkora nagyságban is 
fog ^megjelenni, s ára ezen kiadásban 15 korona lesz. 
Hogy e kép megszerzése főt. megrendelőimre nézve minél 
könnyebb legyen, kívánatra 3 havi részletfizetésre is meg-
küldöm ; ez esetben azonban a posta és csomagolási dij 
(50 krjával bélyegekben) a kép kézhezvétele után rögtön 
beküldendő. A ki pedig a megrendelő jegygyei együtt a 
kép árát is előre beküldi, annak igénye van a kép porto-
mentes kézbesítésére. Budapest, 1899. május hó 20 án. Dr 
phil. Simonsen István János. Kerepesi út 82. 

— Szt. Istvánnapja nem fizető nap. A váltótör-
vény tudvalevően elrendeli, hogy a Gergely féle naptárban 
rendes ünnepeknek jelzett napok nem fizetőnapok s hogy 
minden ily napon esedékes fizetést minden jogi hátrány 
nélkül, a rá következő napon lehet teljesíteni. Az augusz-
tus 20-ra eső Szent István-nap és az április 11-iki nem-
zeti ünnep iránt viták támadtak s amikor a minap föl-
vetették a parlamentben azt a kérdést, hogy fizető-napnak 
tekintendő-e ápril 11-ike, az igazságügyminister, a váltó-
törvény említett rendelkezésére hivatkozva, igeniőleg felelt. 
Ezzel szemben kimondta a kir. Kúria 1899. ápril 19-én 
287. sz. a hozott ítéletében, melyet Beck Hugó dr, kúriai 
biró referált, hogy S«ent István napja ünnepnapnak tekin-
tendő s igy minden e napra eső fizetést csak a rá követ-
kező első hétköznapon kell teljesíteni. 

— Mennyire elmaradtunk mutatja a többi között 
az, hogy mig Németország mindenütt a hol katholikusok 
laknak át és át van hálózva földmivelő és munkás nép-
egyesületek altal, nálunk úgyszólván bámulat tárgya az a 
két keresztény munkás-egyesület, a mely mintegy vélet-
lenül, egyes lelkes ember vállalkozó szellemének hatása 
alatt keletkezeti Németországban a keresztény munkás-
egyesületek már kongresszusokat tartanak. 

— Hozzá kell szokni, hogy katbolikusnak s első-
sorban papnak lenni annyit jelent, mint a katholikus 
vallasért szenvedni, vagyis hitvalló^ak lenni. Németor-
szágban a kath. vallás üldözése szünetel, mert kudarezot 
vallott. Annál hevesebb ez a küzdelem a kath. vallás ellen 
Olasz - és Franczíaországban. Itt Lamaitre a franczia hazafi-
ság szövetségének elnöke került törvényszék elé, mert azt 
vitatja, hogy a kath. vallás gyakorlása Fraccziaországban 
csak akkor lesz igazán szabad, liugyha a társulás szabadsága 
teljes lesz és azt törvény fogja biztosítani. Olaszország-
ban épp most szabadult ki a börtönből don Albertario 
milanómegyei pap és lapszerkesztő, mert a nép jogait az 
önkénynyel szemben védte. 

— Országos kath. nagygyűlés. Ha a jövő jubiláris 
év, a mely az egyetemes emberisegi századvégi consecratio, 
festum saeculare, és nagy jubileumi je lhge mellett nekünk 

2) Ezenfelül az egyes emlékképek (korlátolt számban) 
diszkiadásban is készíttetnek s ezeknek ára 40 korona lesz. 

magyaroknak a keresztény magyar királyság és államiság 
megalapítása czimén is jelentős év, országos katholikus 
nagygyűlés nélkül folynék le, a legalkalmasabb időpont 
maradna kihasználatlanul arra, hogy katholikus intelli-
gencziánkat a protestáns laicarchia sötét bűvös hatása alól 
a katholikus elvek napfényére vezessük ki. 

— A magyar görög katholikusok zarándokútja. 
A görögszertartásu katholikus magyarok közül az idén is 
számosan készülnek a katholikus világ fejéhez Rómába 
zarándokolni. A zarándoklat előkészítésére országos bizott-
ság alakult, a mely a zarándoklatot illetőleg több hatá-
rozatot hozott, melyek közül idézzük a következőket: 1. 
A zarándoklat ez évi október hó második felében fog 
megtartatni. A Budapestről való indulás napját és köze-
lebbi részleteit az elnökség legkésőbb szeptember 20 ig 
tudatja a résztvevőkkel. 2. A mult évben megállapított 
részvételi dij a II. osztályon 5 forinttal, a III ikon 2 
forinttal fölemelíetik, ugy, hogy a dij a II. osztályban 
60 forint, a III. osztályban 37 forint leend. 3. A zarándok-
utnak előfeltétele, hogy julius 15 ig legalább 200 részt-
vevő jelentkezzék és a dijak legké-őbb augusztus 15-ig 
lefizetve legyenek. 4. zarándoklatban csak görög-katho« 
likusok — férfiak es nők egyaránt — és csaladtagjaik 
vehetnek részt, ez utóbbiak akkor is, ha nem görög-
katholikusok. 

— A XiX. század legkiválóbb publicistája kétség-
kívül Balmes. Görres és ^euiliot. Ezt abból az alkalomból 
emiitjük fel, hogy épp most jelent meg Yeuillot Lajos 
életrajzának 1-ső kötete. Irta a boldogult lánglelkü katho-
likus újságíró öcscse, Yeuillot Jenő. Nem lehetetlen, hogy 
a jövő század Yeuillot Lajos praeconisatiójáról fog hallani. 
O igazán konvertita volt. 1838-ban tért vissza korunk tévedé-
seinek tömkelegéből, az uj pogányságból, az egyház hitéleté-
nek hatáskörébe. Azóta valóságos hitvalló életet elt. Türt, 
szenvedett, küzdött az Isten akaratának teijesitéseért, 
Krisztus és az ő egyháza jogaiért. Életrajzát le kell 
fordítani magyarra. Mert nekünk olyan magyar katho-
likus intelligencziára van szükségünk, a minőhöz Yeuillot 
Lajos szolgáltatja a mintát. 

— Az elhunyt Castelarról a legtalálóbb jellem-
zést az ,TJniversl4-ben olvassuk. Elismeri fényes tulaj-
donságait, mint szónoknak, mint költőnek, mint agitá-
tornak ; de hozzá teszi, hogy módnélkül gyakorlatiat-
lan embernek bizonyult mindig. Azt hitte, hogy a pro-
gramm — az maga az élet. Naiv volt mint szónok, 
naiv volt mint filozóf, a ki számításaiba nem vette be az 
emberek meggondolatlanságait és hamisságait és abban 
a képzeletben élt. hogy az egész világ ékesszólásból, fen-
sőbb logikából és eszményekből táplálkozik. Dicsősége, 
hogy katholikus hitéhez hű maradt. A mit Amédé király, a 
hires savoyai ház sarjadéka elrontott, azt Castelar hozta 
rendbe Rómával. Donoso Cortes iskolájában kezdte az 
életet. Attól később messze eltért, de a szive soha sem 
szűnt meg egyházaért dobogni. 

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

Budapest, 1 8 9 9 . Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
Ô T V E N N Y O L O Z A 

Budapesten, junius 14. 47. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
DIK ÉVFOLYAM. 

SZ. I. Félév. 1899. 

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

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

TARTALOM. V ezer eszmék ss Tanulmányok. A hála és kegyelet megnyilatkozása I. b. Cziráky János grófné sirja felett. — A spiritismus 
a tudomány és a ker. katholikus fölfogás Ítélőszéke előtt. — A szerzetes rendekről. — Egyházi Tudósítások. G y ő r : A vallás- és 
közoktatásügyi minister levele megyés püspökünkhöz. — P é c s : Keresztény lapot a keresztény munkásoknak ! — Kath. Köztevékenység 

és Egyesületi Élet. — Vegyesek. 

A hála és kegyelet megnyilatkozása 
I. b. Cziráky János grófné sirja felett. 

A következő lelkes felszólítást kaptuk. Ajánl-
juk azt megfelelő szíves figyelembe: 

365/1899. 
A zsombolyai r. k. Plébánia-Hivataltól. 

Felhívás 
Magyarország mindkét szertartású kath. Papságához ! 

A templomok gondozó édes anyja, az Isten 
házainak diszeért fáradozó nagyasszony, a vég-
telen irgalmu Isten örök rendelése szerint 
lehunyta jóságos szemeit s a kenyeri-i sírboltban 
aluszsza a halál nehéz álmát. Multis Illa bonis 
flebilis occidit nullis flebiliar quam Nobis, szere-
t e t t paptársaim ! Negyven éven át fáradozott 
Ö a mi templomainkért , önzetlen szeretettel, 
minden jutalom nélkül, abban a magasztos tudat-
ban, hogy egykor az Ur lesz az 0 végtelen nagy 
jutalma. A magyar kath. papság azonban egyet 
feledni nem tud, a magyar kath. papságnak 
egyet felednie nem szabad : a hálát. Negyven óv 
után adjunk a Megdicsőültnek közös egy akarattal 
olyast, amit 0 legjobban szeretett, a vég-
nélküli sz. Áldozatot! Még alig hogy meg-
tér t megdicsőült őseihez, az egyháznak és ha-
zánknak egykor való nagyjaihoz, még alig, hogy 
becsukódnak a kenyeri-i kr ipta ajta, fogadjuk 
meg sírja előtt, hogy azért, aki negyven éven át 

gondozta a mi templomainkat, halála napján, jun. 
6-án évente bemutatjuk hálából a szt. mi&e-áldoza-
tot. Ez legyen az 0 jutalma tőlünk, Magyarország 
kath. papságától, 40 év szolgálata után.*) 

Zsombolya, 1899. junius 6-án 
Csicsáky Imre, 

pápai titkos kamarás pleb. 

A k e g y e l e t adója . 
A megb. özv. Cziráky János grófnéért évente junius 6-án szt. 

mise-áldozatot mutatnak be hálából : 
1. Csicsáky Imre pápai kamarás pleb. Zsombolya. 

A spiritismus a tudomány és a ker. katho-
likus fölfogás Ítélőszéke előtt. 

4. 

Legyen szabad további fejtegetéseim köny-
nyebb és biztosabb megérthetése és méltánylása 
végett némi ismétlésbe bocsátkoznom. 

Tényleg ugy áll ugyan a dolog, hogy a spi-
ritismusnak nem egy jelensége közelebbi meg-
vizsgálás után egyszerű szédelgésnek és csalásnak 
bizonyult; mások csalódásoknak, és beteges kép-
zelődóseknek; ismét mások olyanoknak ta lá l ta t -
tak, a melyek a tudósoknak meggyőződése daczára 

*) A k a t h . sze l lemű l a p o k a t t i sz te le t t e l k é r e m e 
fe lh ívás köz lésé re . A j e l e n t k e z ő k ped ig j e l en t sék be hozzá-
j á r u l á s u k a t "vagy a „ R e l i g i o - V a l l á s " fősze rkesz tőségéné l 
(Budapes t ) , vagy az Oltáregylet igazg . ( B u d a p e s t ) v a g y a 
„ M a g y a r Á l l a m * főszerk . , vagy p e d i g n á l a m . Cs. I . 
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is még mindig bővebb, és teljesebb bizonyitékokra 
szorulnak. 

Általában a spiritisticus jelenségekkel szemben 
egy jó adag kétkedés és fentar tás nemcsak az okos 
óvatosságnak parancsa, hanem a vallásos köteles-
ségnek következménye is. 

De másrészt bizonyos dolog az is, hogy a 
spiri t ismusnak van oly jelensége, a mely a mai tu-
domány szerint is semmikép sem magyarázható 
természetes tüneménynek. 

Nehéz ugyan pontosan és biztosan megha-
tározni, hogy meddig terjednek a természet erői, 
— de annyi kétségtelen, hogy határuk van és 
vannak bizonyos jelenségek, a melyeken minden 
képzelhető természetes magyarázási kísérletek 
hajótörést szenvednek. Ilyen jelenségek közé 
számitandók: a közvetlen szellemi irás; a ki-
nyilatkoztatások oly nyelveken, melyekben a 
medium nem jár tas ; a csomókötés; a hangszerek, 
jelesen a hegedű já téka; virágoknak, gyümölcsök-
nek előteremtése messze vidékekről ; — mind-
ezek a médiumtól külömböző lénynek közreműkö-
dése nélkül képzelhetetlenek. Végül ide számitom 
a re j te t t dolgok-, jelesen távoli és jövendő 
dolgoknak kijelentéseit is. I t t egy perczig 
sem lehet kételkedni azon, hogy titkos, ér-
telmes lények működnek közre, a melyeknek 
jelenségeiről bizton áll i thatjuk, hogy nem 
lesz soha olyan tudomány a világon, a melynek 
sikerülhetne azoknak természetes magyarázatá t 
megadni. 

S igy elérkeztünk a spiritisticus magyará-
zathoz, a melynek jogosultságára maga a tudomány 
is utalni kényszerül. Ha a spiritisticus magyará-
zatra hallgatunk, megszűnik minden titokzatosság, 
minden csodálatosság. A szellemek többet tudnak, 
hatalmasabbak, mint mi: tehá t tudnak és tehet-
nek oly dolgokat is, miket mi sem érteni, sem 
utánozni nem vagyunk képesek. A spiritisticus ma-
gyarázatban legalább vanlogica, van helyes okozati 
összefüggés. 

És ón azt még sem fogadhatom el igaznak, 
kielégitőnek, megnyugtatónak. 

A ker. hittudósok is a spiritisticus tünemé-
nyek magyarázatában túlvilági szellemekre hivat-
koznak : de ég és föld nem állnak egymástól oly 
távol, mint a spiritismus és keresztény fölfogás, 
ha azt a kérdést vetjük föl, hogy hát minő 
természetűek azok a szellemek, a melyek a spiritis-
musban megnyilatkoznak? 

A spiritisták azt mondják: a megholt 

emberek lelkei szólalnak i t t meg. És éppen ez az 
a pont, a hol a keresztény tudósok a spiritistáktól 
eltérnek. 

E keresztény hittudósokkal tar tok ón is ós 
azt mondom: Hiszem, hogy a megholt emberek 
szellemei is megjelenhetnek és tényleg meg is 
jelentek, de egyedül azon czélból, hogy Isten di-
csőségét, az emberek üdvösségét előmozditsák. Ezt 
hiszem és vallom. — De sem az Isten bölcseségével, 
és (hogy úgy mondjam) komolyságával, sem az üd-
vözült emberi lelkek méltóságával nem tudom össze-
egyeztetni, hogy: 

1. az ő megjelenésök módozatai és föltételei 
az asztalmozgatáshoz és a médiumok közvetíté-
séhez volnának kötve. A szentek legendáiban 
ilyesminek nyoma sincsen. Zavart vallási fogalom 
kifolyása hinni, hogy : 

2. a hányszor csak egy szórakozásra vágyó 
egyénnek vagy társaságnak tetszik az üdvözült 
lelkeket ily uton ós módon megczitálni, ezek 
mindannyiszor mégis jelenjenek ; ilyen a szolgaias-
ságnál is alárendeltebb viszony a földön sem 
te tszhete t t volna, a túlvilági üdvözültség fogal-
mával pedig homlokegyenest ellenkezik ; a miért 
is nem hiszem, hogy üdvözült szellemeknek az 
legyen a rendeltetésök, hogy 

3. untalanul e földre szállva, i t t az emberek 
kiváncsiságát kielégitsék; physikai experimentu-
mokat csináljanak; aj tókat , ablakokat nyito-
gassanak, becsapjanak ; tollkéseket dobáljanak ; 
ágyakat elmozdítsanak; függönyöket elszaggassa-
nak; az embereket ijesztgessék, nekik ártsa-
nak, vagy változatosság okáért nekik muzsikálja-
nak, hegedüljenek, harmonikáljanak, virág-csokrok 
osztogatásával gavalléroskodjanak, stb. vagy 
plane hogy 

4. oly tanokat hirdessenek, a melyek Krisz-
tus és az ő egyházának tanaival homlokegye-
nest ellenkeznek ós végeredményben nemcsak 
a kereszténység, hanem minden vallás és val-
lási gyakorlat teljes megsemmisítésére vezetnek; 
végre hogy 

5. hazudjanak, trágároskodjanak, mint azt a 
legelvetemültebb emberek sem teszik. 

Ha az ilyen jelenségek csakugyan túlvilági 
szellemektől származnak, akkor ezek a szellemek 
nem megholt emberek lelkei, különösen nem a 
megdicsőültek szellemei, hanem eredetileg sokkal 
magasabb rangú lények, melyeket minden vallás 
daemonoknak nevez. Hihető, hogy köztük elkár-
hozott emberek lelkei is vannak ; az a feltűnő 
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tudatlanság legalább mely a spiritisticus kijelen-
tének egyik részét jellemzi, ilyen forrásra is 
visszaterelhető. De kétségtelen, hogy megdicsőült, 
üdvözült emberi szellemektől a fennebb felsorolt 
jelenségek nem származhatnak. 

Hogy a spiritisták az ilyen magyarázat tal 
nincsenek megelégedve, sőt az ellen kézzel-
lábbal t i l takoznak: az magától é r the tő ; külön-
ben elitélnék önmagukat és minden spiritis-
musukat is; de ne vegyék rossz néven azon 
megjegyzésemet, hogy tiltakozásuk inkább válik 
becsületére az ő erkölcsi érzéküknek, mint sem 
a vallási dolgokban szükséges tájékozódott-
ságuknak. 

Ha pedig álláspontjuk igazolása végett 
arra hivatkoznak, hogy a keresztény érte-
lemben vet t gonosz szellem (daemon) szük-
ségkép föltételezi a pokol létezését, ez pedig 
homlokegyenest ellenkezik Isten jóságával — 
erre én csak a következő megjegyzéseket 
teszem : 

Nekem i t t nem lehet föladatom a pokol 
létezéséről, a benne lévő elkárhozott lelkek örök 
büntetéséről különösen értekezni. Keresztény 
lelkek, gondolkozó lények előtt szólok, a kik épp5 

oly jól tudják, mint én, hogy a lélek halhatat-
lanságát, a mennyország ós pokol lélezését min-
den vallás tani t j a . a keresztény vallás pedig alap-
igazságai közé számitja. Benne vannak ezek a 
tanok már a „Miatyánk" imájában, is nélkülök 
a megváltás isteni műve, a keresztény ember 
tökéletesbülési törekvése és kötelessége ért-
hetetlen és megokolatlan volna. Tisztelt hall-
gatóim azt is tudják, hogy e hit tanok igaz-
ságát szorosan tudományos érvekkel bebizo-
nyítani (vagy megczáfolni is!) nem lehe t ; ha 
lehetne, nem volnának a hit, hanem a tudás 
tárgyai. 

Nekem e tanokkal szemben nem lehet más 
kötelességem, mint kimutatni felölök: hogy azok 
sem a józan észszel, sem az Isten jóságával, vagy 
igazságosságával nem ellenkeznek. 

Ha az erről szónokoló papot meghallgatják 
a templomban hivő lélekkel, miért ne hallgatnák 
meg i t t — legalább is nyugodtan, komoly gon-
dolkozással. 

A spirit istáknak s általában a hitetleneknek 
kedvencz mondása az, hogy a pokol létezése 
ellenkezik az Isten legfőbb at t r ibútumaival (tu-
lajdonságaival.) Szerintök az emberi lélek az isteni 
lényegnek emanatiója (kifolyása), Isten lényegével 

ugyanazonos; amiért is, ha Isten egy lelket el-
kárhozta t (?), akkor tulajdonképen önönmagát 
kárhozta t ja el. 

Felelek: az emberi, de bármilyen más 
lélek is nem emanatiója az isteni lényeg-
nek, hanem alkotása, te remtménye az Isten 
mindenhatóságának, épp ugy, mint akár az 
anyag, vagy bármi, ami Istenen kivül lé-
tezik. Az emanat ió pantheist icus (mindent iste-
nítő) tan, lényegében nem egyéb, mint egy sze-
mélyes, a világon kivül álló Isten létezésének 
tagadása. 

Aztán nem Isten kárhoztat el, hanem a 
megrögzött gonoszság az, mely az örök kárho-
zatba dönt. Ha a szülőt nem lehet kegyetlen-
séggel vádolni, midőn elvetemedett fiát, ki 
annyi szégyent ós gyalázatot hozott fejére, ki-
tagadja örökéből s kijelenti, hogy nem ismeri 
már el gyermekének; — miért ellenkeznék éppen 
Isten jóságával, midőn a megrögzött bűnössel 
hasonlóképen j á r e l?! Ha a földi birót senki sem 
vádolja irgalmatlansággal, midőn a gyilkost örö-
kös fegyházra, vagy halálra i tél i ; miért ellenkez-
nék éppen Isten jóságával az örök büntetés? 

Jól kell megjegyezni, hogy nemcsak a jóság, 
hanem az igazságosság is tulajdona, erénye a 
tökéletességnek. Az Isten pedig maga a személye-
sí tet t legfőbb tökéletesség. Ha igazságosságot 
keresünk az emberekben a földön, miért ne 
keressük azt Istenben is a túlvilágon? 

Ha elfogadjuk az örök boldogság létezését, 
mert az megfelel Isten végtelen jóságának: miért 
tagadjuk, hogy van örök büntetés is, midőn az 
tökéletesen megfelel Isten végtelen igazságos-
ságának? 

E kérdést különben harmadik előadásomban 
is méltányoltam ; ós i t t csak azért világitom 
meg egy másik oldaláról, mivel a spiritisták mi t 
sem tagadnak konokabbul, mint ama, minden 
vallással közös t an t — mely szerint a túlvilágon 
nem csak az örök boldogságnak, hanem az örök 
büntetésnek is van helye; amiért is szoros kü-
lönbséget kell tenni üdvözült és elkárhozott lelkek 
között. 

Tény, hogy a gonosz szellem (daemon) léte-
zése szintén sarkalatos t aná t képezi minden 
vallásnak, mely e névre igényt tar t . 

A dolog ugy áll, hogy az emberiség meg-
számlálhatatlan milliói hi t tek és hisznek e 
t anban ; — némelyek elvetették és koholmánynak 
tar t ják. Hol van az igazság? — kérdi a kételkedő. 

47* 
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Mi hivók tudjuk, hol vau. A kételkedőnek 
csak egy kérdéssel felelek : Hátha ugy van, mint 
a hivők t a r t j ák? A kétkedő, a hitetlen akkor 
elvesztett egy egész örökkévalóságot. Hátha nincs 
ugy ? A hivő mit sem reszkírozott, mit sem 
veszített. Osztozik ellenesével egyenlő sorsban. 
Nagyon egyszerű i t t a számítás s nem sok fej-
törésbe kerül, hogy belőle a végtelen lelki 
kár, a végtelen lelki haszon föltételeit meg-
állapítsuk ! Bizonyos, hogy komoly gondolko-
zásra érdemesebb tárgy nem foglalkoztathatja 
elménket ! ! 

Hogy a spiritek eddigi összhangzó kijelen-
tése i— mennyországról, pokolról mit sem akarnak 
tudni ; sőt mindkettőt következetesen t agad ják : 
erre részben már megte t tem észrevételeimet s a 
mai előadás folyamán még vissza is fogok térni. 

(Folytat juk.) 

A szerzetes rendekről. 
A szerzetesi elet mibenléte : a tökéletesség állapota. 

6. Az eddig kifejtettek alapján a tökéletesség álla-
pota háromféle előnynyel bír a legjámborabb keresztény 
felett is. Először kevesebb az akadálya, másodszor több a 
kegyelme, harmadszor jobban kényszerit a legfőbb czélra 
törekedni. 

Könnyű azt mondani, hogy minden ember kivétel 
nélkül kötelezve van tökéletességre törekedni. De ha 
meggondoljuk, hogy a szükség mily akadályokat és az 
életviszontagság minő nehézségeket okoznak, a minden-
napi munka, a világgal, az emberekkel való érintkezés 
minő veszélyeket rejt magában, a környezet csábító példája, 
akkor felfoghatjuk, hogy az apostolok a városokon és 
falukon keresztül utaztokban kétségbe estek. Uram, itt 
kevesen vannak, akik megmenekülnek. Azért tehát, hogy 
az üdv akadályát eltávolítsuk, a szerzetes élet annak gyö-
kerére tette a baltát és a három fogadalom által eltávo-
litá azt a három fő okot, amelyekből a bűnök nagy része 
és a tökéletesség czéljából való tévelyek származnak. Ez 
oly áldozat, melylyel azokat terheli, akik neki áldozzák 
magukat, végül is nem oly nagy, mint azok lefestik, akik 
nem teszik le, de mindenesetre oly áldozat, melyet az 
isteni kegyelem önt a szívbe és a melyet az ember annak 
a segélye nélkül el nem viselhet. 

Amint azonban a nagylelkűség szerint, amelylyel az 
ember a malaszt fényének és ösztönének megfelel, a ke-
gyelem aszerint növekszik, úgy itt is. Azért magától 
értetődik, hogy a szerzetesi élet az Istentől különös 
kegyelemben részesül. Minél nehezebb az a feladat, melyre 
valakit az Isten meghi, annál nagyobb a segélye. Minél 
hűségesebben közreműködünk az első malaszttal, annál 
gyorsabban részesülünk a további kegyelmekben. Azért 
bizonyos, hogy aki szerzetesi hivatásának a kellő komoly-
sággal megfelel, sokkal nagyobb malasztokban is részesül 
mint az, aki a közönséges élettel megelégszik. 

Eme kegyelemnek elsője az, hogy az. aki erre az 
állásra egyszer lekötötte magát, nem választhat egyebet 
mint vagy hűtlenné lesz egyszer letett esküjéhez, vagy 
pedig a tökéletességre kell törekednie. Ez a szerzetesi 
életnek egyik legszebb vonása, hogy benne félszekség 
elő nem fordulhat, hanem hogy ott mindig, áll az elv: 
ahol jól van, ott jobban nem lehet; ahol gonoszság 
uralkodik, nagyobb gonoszság nem lehet. Már a közép-
korban igy szólt a költő : 

Szent Bernát igy szólt egykoron : 
Halljátok, e szót ajkamon : 
Nincs sehol a földön oly jámbor népfajta, 
Mint aminő a zárdáknak csendjét lakja 
De nincs is gonoszabb, mint mely itten lakva 
Istent nem szereti, azt csak káromolja. 

Sokan megbotránkoznak ezen az észrevételen és 
szidják ezért a szerzetesrendet. De nagy igazságtalanságot 
követnek el. Éppen ez a legfényesebben szóló bizonyíték 
magasztossága mellett. Ahol oly nagy teljesítendő felada-
tok, annyi elviselendő harcz, annyi felhasználandó malaszt 
van, ott az embernek sokkal jobbnak vagy sokkal gono-
szabbnak kell lennie. A szerzetesség szilárd kerítés, mely-
lyel a mindenható Isten a tökéletesség útjára vezető me-
redek utat bekerité. Aki egyszer erre az útra lépett, 
annak lehetővé teszi, hogy vagy a tökéletesség czélja felé 
előrehaladjon, vagy pedig minden korláton átlépjen és 
eltévedjen, hogy ne mondjuk, a mélységbe zuhanjon. 
Ugyanez áll csekélyebb mértékben a kereszténység ösz-
szes működésköréről. Senkisem érintkezik a malaszttal és 
a természetfelettiekkel anélkül, hogy abból hasznot vagy 
kárt ne húzna, Minél világosabban kitűnik ez a szerzetes 
életében, annál nagyobb bizonyítéka annak, hogy nekünk 
itt oly intézménynyel van dolgunk, melyben a természet-
feletti kiváló módon, ha szabad ugy mondanunk, meg van 
testesülve. 

7. Es ez tényleg csakugyan igy van. Lehetetlenség 
a szerzetes életet megérteni, ha a természetfeletti iránt 
nem viseltetünk érzékkel és azt nagyra nem becsüljük. 
Ha valamit bármikor a szentek életében és működésében, 
az egyház valódi szellemében és lelkesült tagjai magasz-
tos eszményeiben és nagyszerű tetteiben követtek és meg-
valósítottak, sőt a legnagyobb szentség, melyet a meg-
testesült Isten fia önmagán állit szemeink elé és amire 
bennünket tanítása és példája által hivott, mindez lényegi-
leg oda tartozik, aminek lehető legtökéletesebb végre-
hajtására a szerzetesrend hivatva van. Vannak, akik abban 
a költői értelemben gyönyörködnek, amely a mystikusok 
nyilatkozataiban, a szenteknek tetteiben és alapítványai» 
ban, az egyház szavaiban és szertartásaiban nyilvánul. A 
szerzetesekre nézve mindezek nem pusztán a hiába való 
lelkesedés vagy üres csodálkozás puszta széptaui élvezetek 
végett, hanem sürgős követelés, hogy a valóságban mind-
ezeket kövessék. Itt semmi sem oly nehéz, hogy szüksé-
ges ne lenne, mi sem oly magas, hogy az a tökéletesség 
állapotát illetőleg magától érthető ne volna. Amit az 
emberek a szentekben túlzásnak, fanatismusnak, őrültség-
nek neveznek, minden önmegtagadásuk, a javakról, örö-
mekről és a világ gyönyörűségeiről való lemondásuk, a 
sziv tisztaságáról való aggódásuk, önmegtagadásuk és 
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megalázásuk hihetetlen lelki gyakorlataik, szüntelen imá-
juk, buzgó ájtatosságuk. mélységes elmélkedésük, benső-
ségük, önmegfeledkezésük, Istenben való megnyugvásuk, 
kielégíthetetlen áldozatkészségük, a világ minden szük-
ségleteire való odaadásuk, sorvasztó szeretetük, heves 
buzgalmuk, mely által a saját és a világ bűneiért bűn-
hődni készülnek és a Krisztus drágalátos vére által meg-
váltott lelkeknek a veszélyek idején és szükségekben 
segélyt nyújtanak, az Isten az egyház és a világ iránt 
való találékony szeretetök kiapadhatat lan termékenységek, 
melyben Istennek különféle szellemi javakkal telt kincs-
tárát, minők az elégtétel, érdemek és fényes ékszerek, 
igyekeztek gazdagítani, szóval mindazt, amit a Jézus 
Krisztus szellemétől meghatot t lelkek szent büszkeséggel 
a kereszt ostobaságának, Jézus Krisztus ostobaságának 
neveznek, mindez a szerzetesrendeknek élet- és hivatás-
kérdésök. Ha egyszer odáig ju to t t a dolog, hogy mindezt 
nem ebből a szempontból fogják fel és hogy ha felada-
tuk köréből a természetfelettieknek legcsekélyebb részét 
is ki akar ják zárni, a föld sava megerjedt, és akkor nem 
csodálkozhatunk, ha azt Isten kidobja és ellenségei által 
el t iportat ja. *) I t t szóról szóra alkalmazható az apostol 
in te lme: Ami igaz, a mi tisztességes, a mi igazságos, a 
mi szent, a mi szeretetre méltó, ami jó hí r t szerez, a mi 
az erényhez és dicséretes fegyelemhez tartozik, azokról 
gondolkodjatok. 2) Ami, mondja VII I . Orbán a xanteni 
apáczáknak, a szentek életében csodálatra méltó, ami a 
hitnek világossága mellett nagynak és fönségesnek mu-
tatkozik, mindaz hivatástok körébe tar toz ik . 3 ) Senki 
sem áll i thatja, hogy azzal sokat kívánunk, aki tudja , hogy 
mi a szerzetesség, vagy legalább is minek kellene lennie. 
Ez oly állapot, amelynek tagjai, ha valaha valamelyiken 
megvalósulhat az apostol szava, kötelesek a szentek pol-
gártársaivá és Istennek házi barátaivá lenni, 4) oly állapot, 
amelynek hogy az apostol szavai beteljesedjenek, je l igéjét 
meg kell valósítania: Lakásunk a mennyekben van. 5 ) 

8. Ebből magától értetődik egy másik dolog. Ha a 
szerzetesség a természetfeletti tökéletességnek az állapota, 
akkor egyúttal a belső életnek az állapota is. Minden 
valódi keresztény életnek és tökéletességnek a bensőben 
kell gyökereznie. A külsőség nincs ugyan kizárva, de a 
belsőből kell létrejönnie. A valódi tökéletességnek lelke 
és lényege a benső élet. Mindig és mindenütt ugyanarra 
a végtelen fontosságú ügyre térünk vissza. Azért aki a 
belső életnek a jelentőségét, szükségességét és magasztos-
ságát nem fogja fel, arra nézve a szerzetes élet ér thetet-
len és tűrhetetlen. Hogy a protestant ismusnak sem 
tökéletesség, sem a szerzetes élet iránt ninc3 érzéke és 
körében ezek kellő ta la j ra nem találhatnak, azonnal meg-
érthet jük, ha lát juk, hogy egyik legünnepeltebb modern 
képviselője az ember feladatát, vagy amint ő mondja, a 
mindenkire nézve kötelező törvényt miképp adja e lő . 6 ) 
Ezzel mindennek vége. Mert ez a felfogás a belsőt ki, a 

1) Máté 5, 13. 
2) Filip ; 4, 8. 9. 
3) Wolter, ordinis monastici elementa 10. 
4) Efez. 2. 19. 
5) Filip. 8, 20. 
6) Rothe, Christliche Ethik (2) IV. 223. 

külsőt pedig befelé fordí t ja , éppenugy mintha valamely 
embert ugy képzelnének, hogy a feje és kar ja ott van, 
ahol a szive, és belei kivül vannak. Nem, mert magunk 
felett egyedül Istennek, és magunknak egyedül magunkban 
vagyunk felelősek. Az ember emberiségnek csupán szolgá-
latával tartozik, de önmagával nem. Abban a pillanatban, 
amelyben valamely községnek vagy teremtménynek átadja 
magát , elveszett. Mit használ az embernek, ha az egész 
világot megnyeri, önmagát azonban elvesztené vagy kár t 
szenvedne? 7 ) Es mit nyert , ha a világ birodalmát meg-
nyeri is, de Isten országát elvesztette ? Keressétek először 
az Isten országát, 8) igy figyelmeztetett bennünket maga 
az örök igazság. Az Isten országa azonban, mondja ú jó lag , 
bennetek van . d ) A külsőt nem szabad kicsinylenünk, de 
ez nem teszi az embert , sem az üdvösséget. A benső 
nélkül puszta látszat és nem igazság, oly teher, amelynek 
viselésére hiányzik az erő, holt hüvely, amely a lelkesítő 
életet nélkülözi. Minden kifelé ható tevékenység, bármily 
nagy és csodálatra méltó legyen is, sem a tökéletességet, 
sem a tökéletesség ál lapotát nem képezi. De mindenesetre 
a szívnek tisztasága és nyugalma, a meggondoltság és 
szerénység, az alázatosság, szerénység és kicsinység, a 
földiektől való menekülés, a szivtisztaság, az Isten állandó 
jelenlétének a gyakorlata , a szüntelen való imádkozás, 
de különösen a benső imádkozás, ami nélkül soha, de soha 
nem lehet tökéletességre gondolni. Azért ezek nélkül az 
erények nélkül valódi szerzetességet képzelni sem lehet. 
Valaki valamely végtelen tevékenységben önmagát ezer-
szeresitheti és mindenütt csodát mívelhet, és mégis éppen 
ezáltal távozhatik az igazságtól. Es egy másik nem képes 
még a legcsekélyebb jót is tenni és tökéletessé válni, 
mivel szivében olyan két dolog van, amelyekben van 
egyedül a tökéletesség és a szerzetesség lényege, az 
Isten szeretete1 0) és a készség mindarra, amit az Isten 
tőle kiván. n ) 

9. íme egyúttal annak a fő oka, hogy a szerzetesség 
mai napság miért nem áll feladatának kellő magaslatán 
és néha alig érdemli meg, a tökéletesség nevét. Az egész 
világ tudja , egyik kárörvendve gúnyolódik, másrész re-
ménytelenül sóhajtozik, de a legcsekélyebb rész ad számot 
arról , hogy honnan van ez. Onnan van, hogy a belsőt a 
külsővel felcserélték. Először még pedig a József-féle kor-
szakban fertőzteté meg őket az az elv, hogy az ember az 
emberiségé. Abban a hitben, hogy a világba igy lehet 
tiszteletet önteni és azt annak elismerésére birni a zárdák-
nak mégis csak van lét joguk, midőn a külső tevékenység 
terén egészen hasonló mohósággal és végkimerüléssel 
dobják oda magukat , melylyel a világ munkáikat követi. 
Mindenesetre mi leszünk az utolsók, akik a szerzeteseknek 
a nevelés, a szegény- és árvaügy terén kifej tet t ernyedetlen 
és feláldozó működésöktől az elismerést megtagadjuk. De 
azt az igazságot sem tagadha t juk , hogy emellett a szer-
zetesség lényege, a benső élet ápolása kár t szenvedett, 
gyakran egész odáig, hogy annak jelentőségét fel sem 

7) Luk. 9. 25. 
8) Máté 6, 33. 
9) Luk. 17, 21. 
10) Thomas 2. 2. q. 184. a. 1. 
") U. o. a. 3. 
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fogták s elhitették magukkal, hogy kifelé való fokozott 
tevékenységgel pótolhatják. Végre odáig jutottak, hogyha 
egyesek mégis belátták, hogy a szerzetes élet mennyit 
vesztett magasztosságából, habár a gyógyítást azon uton 
akarták eszközölni, amelyen a betegség elterjedt. Ebből 
származtak aztán azok a fél és felületes javítás kísérletek, 
melyek a régi ruhára uj, ha nem ócska foltot tesznek és 
igy az egészet és a szakadást még rosszabbá teszik.12) 
Hasonló módon igyekeztek egykor a farizeusok népöketa 
végpusztulástól megmenteni. Azt hitték, hogy az Istennek 
jó szolgálatot tesznek, ha a törvényt kerítéssel, szellemöket 
fallal és szivöket háromszoros vársánczczal veszik körül. 
Stoikus nézetök szerint nagy megtiszteltetésnek vették, amint 
később Kant büszkén dicsekedett, hogy olyan elveket állí-
tanak fel, melyeknek az eleven emberhez semmi közük. Ily 
módon még a holt törvény betűire voltak utalva. Végre 
önválasztotta korlátoltságukban és irgalmatlan kíméletlen-
ségükben odáig jutottak, hogy komolyan hitték, hogy az 
ember van a törvény kedvéért és nem a törvény az em-
berért, és hogy a legkisebb szabályt éppoly fontosnak 
nyilvánították, mint a szeretet parancsát. De mi lőn 
ennek a rabszolgaságnak a vége ? Hogy a szellem vere-
séget szenvedett és a külsőség merev hüvelylyé és üres 
látszattá vált. Hogy az ánizst és köményt megtizedeltették 
és a legyeket megszűrték, de a legfontosabbra, a sziv 
benső igazságára és mindenekelőtt a szeretetre alig 
gondoltak többé. Hogy másokra olyan elviselhetetlen 
terheket róttak, melyeket ők az ujaikkal sem érintettek. 
Hogy Isten házába, amely tudomás szerint bennünk 
van, nem léptek és másokat, akik bemenni akartak, nem 
engedtek be.13) 

Ezzel a viszás vállalkozással szemben szüntelenül, 
mig végre a szellem lelkesedésa véget ért, folyton han-
goztatnunk kell : az egyiket meg kell tenni, a másikat 
nem kell elmulasztani.u) Nem holt-e a test a lélek 
nélkül?1 5) A test mitsem használ, a lélek az, ami éltet.16) 
Az összes külső cselekedetek és szabályok a jámborság 
benső szelleme és az Isten gyermeki szabadsága nélkül 
felületes ócska munka, félszegség, amely senkit sem elégít 
ki, nehéz és elviselhetetlen teher, melyet senkisem bir el-
viselni, 17) oly fegyverzet, melyben senkisem tud megmoz-
dulni, annál kevésbbé képes Isten harczát harczolni, és 
rövid életű, mivel nincs benne élet, olyan, mint egy halva 
született gyermek. Az isten országa, mondja az apostol, nem 
azétel és ital, hanem az igazság, béke és öröm a Szentlélek-
ben. Azon erő azonban, mely által a rendek fentartják ma-
gukat, és újra életre támadnak, bensőleg, az Isten orszá-
gában gyökerezik, és belülről kifelé kell törnie. Néhány 
vagy ezer külső gyakorlatot felállítani és legföllebb alka-
lomadtán néhány csepp szellemet és jámborságot belerázni, 
akarni, ez nem élet. Először a belső és aztán a külső, de 
ugy, hogy a lélek azokból oly testet alkot, mely neki 
megfelel, és hogy azt a drága szabadsagot, melyre Krisztus 
bennünket megváltott, emellett nem veszti el. Különben a 

12) Máté 9, 16. 
13) Máté 28, 23 ; 4, 13. 

Máté 23, 23. 
15) Jakab 2, 26. 
16) János 6, 24. 
!7) Máté 23, 4, Luk. 11, 46, Ap. csel. 15, 10 

szerzetesi állapotot kéz- és lábmozgás állapotává, hiva-
tássá alacsonyítják le és a zárdát kaszárnyává teszik. A 
külső változhatik idő és hely szükséglet szerint, a szellem-
nek ugyanannak kell maradnia. Mivel a külső változik, a 
lényeg meg nem változik, mert a lényeg a szellem, a 
külső mű mellékes, és az örökké hasonló czélra alárendelt 
eszköz. Jöhetnek olyan idők, nrdőn a külső egész lehe-
tetlenné válik. Annál szilárdabban kell a léleknek Istenben 
alapulnia, ekkor aztán e kedvezőtlen viszonyok és az 
üldözések nem árthatnak. 

Azért minél szomorúbb időket élünk és minél inkább 
igyekeznek a rendeknek létét megnehezíteni, annál inkább 
kötelességünk igaz és egyetlen erősségünkre, belső éle-
tünkre gondolnunk. A külső tevékenységből némelyeket 
feláldozhatunk, mert több van anélkül is, mint kellene. 
Ezekből csak két feladatot emelek ki, a tudományt és a 
lelkekért való munkálkodást. Ezen a téren sohasem 
tehetünk eleget. De éppen ebben a két dologban akkor 
fogunk őseinkhez hasonlóvá lenni, ha előbb lélekben és 
életben hasonlókká lettünk hozzájok. De erészről is ugy 
az Isten szelleme, valamint korunk helyzete félreismerhe-
tetlen komolysággal kényszerit bennünket a szerzetesi 
élet bensőségére és megfontolá-ára. Fönnebb többször 
megfontoltuk, hogy éppen korunk abban a mértékben, 
amelyben külsőleg felemésztődik, minden kereszténynek 
szivére köti, hogy a benső élettel annál többet gondoljon. 
A szerzetes életnek azonban, amely mint a természetfeletti 
élet legmagasb foka, kell, hogy a világ eme viszás üzel-
mével ellentétet képezzen, nem szabad ezt az intelmet 
mellőznie és az idő jeleit figyelmen kivül hagynia. Ha azt 
akarjuk, hogy a kereszténység sorsa megjavuljon, akkor 
nekünk, akik az egész keresztény nép előtt a tökéletes-
ségre esküdtünk és azt fogadtuk, hitünk elismerésével és 
fogadalmunk megújításával kell előre mennünk. Igen, 
bátran megvalljuk, hogy mi maidnem csak a külső tettek-
ben és munkákban őriztük meg az életnek a látszatát, 
mig a benső életet majdnem egészen elfeledtük. Nagyon 
keveset imádkozunk. Nem gyakoroljuk többé a belső 
és külső önmegtagadást. Elfeledtük, hogy az alázatos-
ságnak tőlünk kell kiindulnia. Alig gondolunk aria, 
hogy hivatásunk a tökéletességre való törekvés. Ebben 
a négy dologban, amely állásunk lényegének rövid 
tartalmát képezi, javulásnak kell újólag beállnia, akkor 
aztán az egész kereszténységnek jobbra kell fordulnia. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUD0SITÂSGK. 
Győr. A vallás és közoktatásügyi minister levele me-

gyés püspökünkhöz. — 
A győrvidéki tanító-egyesület huszonötéves jubileu-

mán Wlassics minister képviseletében Molnár ministeri 
tanácsos és Halász osztálytanácsos jelentek meg. Ez alka-
lommal megtekintették Zalka János dr győri megyés 
püspök ur által létesitett és föntartott tápintézetet, vala-
mint a kath. tanítóképzőt. A minister képviselői megle-
petésüket és legnagyobb elismerésüket fejezték ki a 
látottak fölött. Budapestre érkezve referáltak Wlassics 
ministernek a győri püspök bőkezűségéből föntartott in-
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tézetekről. A minister erre a következő elismerő-sorokat 
intézte megyés püspökünkhöz : 

Budapesten, 1899. junius hó 6 án. 
Nagyméltóságú Püspök Ur ! 

Kedves kötelességemnek teszek eleget, a midőn 
megragadom az alkalmat, hogy Nagyméltóságodnak őszinte 
köszönetemet fejezzem ki azért a buzgó érdeklődésért és 
áldozatkészségért, a melyet a hazai tanügy iránt tanusit. 
Bár régóta tudomásom van arról, hogy Nagyméltóságod 
bölcs főpásztori működésének tanügyünk is sokat köszön-
het, a győrvidéki tanitó-egyesület jubileuma alkalmából 
képviseletemben Győrött járt uraktól most ujabban nyert 
értesüléseim késztetnek e sorok Írására. 

Molnár Viktor ministeri tanácsos ur meglátogatván 
a győri kath. tanítóképzőt és a kath. tápintézetet, mind-
ketiőben példás rendet és követésre méltó, eredménydús 
működéit észlelt. 

Tudom, hogy mindkét intézet Nagyméltóságod áldo-
zatkészségének köszöni nemcsak létesítését, hanem fenn-
tartását is; nemes jótékonyságáért hálás köszönetemet 
fejezem ki újból és kérem, hogy a tanügy sorsa iránt 
eddig tanúsított nemes érdeklődését a jövőben is megőrizni 
méltóztassék. 

Egyben sietek igaz örömömnek adni kifejezést, hogy 
Nagyméltóságod gyógyulása kedvezően halad előre. Adja 
az Eg, hogy minél előbb teljes egészségben és erőben 
folytathassa áldásos főpásztori működését. 

Fogadja kérem őszinte tiszteletem nyilvánítását. 
Wlassics. 

Valóban Zalka János dr már százezreket áldozott 
tanügyi czélokra. Az általa fentartott tanítóképző a mi-
nister kijelentése szerint is valóságos minta-intézet. A 
jólelkű püspök gondoskodott a szegény tanulókról is a 
tápintézet felállításával évről-évre szaporodik azok száma, 
kik ezt az intézetet igénybe veszik. 1887-ben csak 76 
tanuló ült az asztaloknál — az idén már 165 étkezik ott. 
1887-ben csak 33 kapott ingyen ételt, ma a püspök maga 
ad 36 ifjúnak ingyenes ellátást. Ugy, hogy az ingyenesek 
száma 60 körül van. — A ministerrel együtt mi is azt 
kívánjuk, hogy a jólelkű főpásztort a Mindenható még 
sokáig éltesse az egyház és haza javára. 

Pécs. Keresztény lapot a keresztény munkásoknak! — 
Nap nap után olvassuk a munkásnépnek elégületlen-

ségét, mely forrongásokban, merényletekben, sztrájkokban 
és hasonló a társadalmi rendet fölbontó cselekedetekben 
nyilatkozik meg. 

Hogy ez igy van, azon nem kell sokat csodálkozni. 
A test egészsége is a táplálék minőségétől függ, a lélek 
és szív is a magában szívott elvekhez ásszimilálódik. A 
fa sem terem élvezhető gyümölcsöket, ha mérges talajnak 
szívja nedveit, az emberi kebelből sem fakadhatnak nagy 
eszmék, nem teremhetnek nemes törekvések, ha az erkölcsi 
posvány árasztotta gázokat szívja be magába. 

A ma divatos szocziálizmus a társadalom egy réte-
gének betegsége, mely ép olyan fertőző a lélekre, mint 
a pestis a testre s melyet ép oly kevéssé lehet pusztitó 
munkájában megakadályozni csendőrszuronyokkal, mint a 
hogy a halált sem lehet elűzni a beteg ágyától fegyveres 
erővel. Orvosolni kell ezt a bajt, úgy a hogy az orvos 
gyógyít, beadni a beteg társadalomnak a leghatásosabb 
ellenszert ! 

Nézzük csak mily módon terjesztik a szocziálisták 
észbontó tanaikat, hogy gyűjtik véres zászlójuk alá a 
könnyen hivő munkás népet. Három eszközük van: a 
gyülésezés, az agitátorok és lapjaik. Kettőt ezek közül 
mi is használunk; vannak már — sajnos nem oly szám-
ban ugyan, mint nekik — egyesületeink, vannak nekünk 
is agitátoraink, — a szó nemesebb értelmében véve — 
ezek Krisztus tanának lelkes hirdetői ; de egy hiányzik s 
ez pótolhatatlan hiány : nincs a katholikus munkásnépnek 
lapja, mely kizárólag ennek az osztálynak ügyével fog-
lalkoznék, ezt látná el üdvös tanácsokkal nehéz sorsában 
létküzdelmeiben és ne lenne kénytelen a keresztény 
munkás, ha műveltségéhez mért olvasmányt keres, oda 
nyúlni ahhoz a maszlaghoz, amit a szocziálisták sietve 
kínálnak neki, hogy megmutassák azokat a gyászos 
utakat, melyek az erkölcsi balálba visznek. 

És a legtöbb munkás előbb-utóbb hozzá fog nyúlni, 
mert, hogy ma valaki újságot ne olvasson, főleg városok-
ban, az szinte képzelhetetlen, és hogy mindenki olyan 
lapot olvas, a milyen az ő szellemi nívójának megfelel, 
az sem vonható kétségbe, igy hát a munkás is természe-
tesen munkásoknak szánt lapot vesz a kezébe. Azt mond-
ják, hogy a jó keresztény úgyis utálattal dobja el magá-
tól a piszkos szocziálista lapot és nem bisz azoknak a 
betűknek, melyekből kirí a fölforgató szándék, a nemtelen 
gondolkozás! Nem egészen igy van ez! Mert először is 
az ilyen fajta tollforgatók igyekeznek hamis okoskodással 
állításaikat az igazság mezébe burkolni s az a szegény 
munkás, kinek nem adatott oly éles iudicium hogy a 
sorok között is tudjon olvasni s belőle levonni a követ-
keztetést, hinni fog nekik ; azután meg a munkás mai 
sanyarú helyzetében, melyben a lélek amugyis könnyeb-
ben inog, még ha piszkosnak találja is a fegyvert, me-
lyet ott kínálnak neki. de mégis olyannak, melyet raffi-
nirozott fondorkodással megtévesztett lelke mostoha hely-
zetének javítására alkalmasnak talál, megfogja ragadni — 
persze vesztére ! 

Ezért szükséges, hogy mielőbb jó lapot adjunk a 
munkások kezébe, mert félő, hogy rövid idő múlva már 
késő lesz ! 

Nem olyannak képzelem ezt, hogy a fővárosban 
szerkesztessék s onnan induljon ki az ország minden ré-
szébe ; mert ez foglalkozhatik ugyan általánosságban a 
munkáskérdésekkel, de az egyes, a városokban vagy me-
gyékben fölmerülő esetekkel specziálisan, mindent meg-
világosító részletességgel csak akkor foglalkozhatnék, ha 
nagy terjedelmű volna a lap, ez pedig annak drágaságát 
vonná maga után s igy a munkás-osztály meg nem sze-
rezhetné. 

Hanem ha már annyi mindenféle dologban követjük 
Ausztriát, járjunk el ebben az égető kérdésben is úsy, 
mint azt igen bölcsen szomszédaink is teszik. A nagyobb 
ipari városok munkás központokat képeznek, melyeknek 
meg van a maga orgánumok, a saját hetenkint megjelenő 
olcsó kis lapjuk, mely aztán olyan hű barátja, tanácsadója 
a kerület munkásainak, hogy minden bajában, kétségében 
hozzáfordulhat olvasója s megtalálja benne mindig a 
feleletet a fölmerült kérdésre. De meg is szerzi azt ott 
magának mindegyik, lassan, lassan nélkülözhetetlen szük-
ségletévé válik az. 

Igy kellene ezt nálunk is keresztülvinni, ilyen olcsó 
hetilapot kiadni, mely az egyes kerület munkásnépének 
volna igazi barátja, jogos érdekeinek hű védelmezője. 

Csakhogy hiába czikkezünk mi éveken keresztül s 
töltjük meg lapjainkat a legszükségesebb s legégetőbb 
kérdések tárgyalásával, ha nincs a ki azt Istentől adott 
erejénél fogva meg is tudja valósítani. S ha tőlem kérdez-
nék meg : kinek hivatása a társadalmi bajok gyógyítására 
szükséges eszközök fölhasználása, én a katholikus egy-
házra mutatnék rá, mert neki Krisztustól nyert rendel-
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tetése az, hogy az embereket itt e földön minden eszközzel 
a helyes uton tartsa meg, hogy ezen haladva az örök-
élet boldogságába jussanak. Karoljuk föl hát még ezt az 
ügyet is, mint más ezeret és ezeret fölkaroltak katholikus 
vezéreink s nagy munkát végezünk, mert megmentjük a 
társadalmat, gátat vetünk a világfölforgató szocziálizmus-
nak s nem egy eltévedt juhot hozunk vissza ezzel Jézus 
nyájába ! 

Lapot, jó, ker. lapot a munkásoknak ! —d. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
Felhivás ! 

A XIX-ik századnak egyik kimagasló nagy lelke, 
a kinek csöndben tervezett s az emberiség javát előmoz-
dító alkotásait ma már széles e világon hirdetik az általa 
közvetetlen létesített vagy az ő buzdítására létesült kór-
házak, iskolák, árvaházak, javítóintézetek, kisdedóvodák, 
P. Florentini Theodosius, mondá az emlékezetes szavakat: 
„Amire a kornak szüksége van, az egyúttal az Isten 
akarata is.8 A mi századunkban, daczára a szellemi téren 
való nagy előhaladottságának, túlnyomóan erőt vett a 
nyomor. A Krisztus által ujjászüiött humanismusnak a 
szeretet áldozatában való édes vonása enyhíteni a társa-
dalom bajain. Ezt akarja elérni a jelen felhívás. 

A szent missziónak még élénk hatása alatt, hozzátok 
fordulok, Krisztusban szeretett hiveim, Zsombolya apátlan-
anyátlan árváinak, gyermekeinek érdekében. — Oh ! ki-
csoda szegényebb mint az árva, az elhagyatott gyermek ? 
Elvakulva, elvakícva vezető kéz nélkül az élet veszélyes 
utján a társadalom átka és szennye lesz, — míg a jóté-
kony nevelés szelid hatása alatt mennyi jónak, mennyi 
nemesnek lehet a forrása! Buzaszemekből f^kad az arany 
kalászszal ékes rónaság s valamint a búzakalász táplálé-
kul szolgál a testnek: a nevelés által a gyermeki szívbe 
vetett tanítási elvek mint a buzaszemek kikelve a lélek 
táplálására fognak szolgálni. Azért szeretem a gyermeket, 
elvemül tartván : 

„Ahol én egy gyermeket látok, 
Szeretni akarom őt, ápolni, tanítani !" 

Tietek az érdem, ha szavaimat szívetekbe fogadjá-
tok és elmétekbe. Tireátok fog szállani az Isten sokszoros 
áldása! — Hajlékot akarunk emelni filléreinkből Zsom-
bolya árváinak, kisdedjeinek s a betlehemi isteni kisded 
nevéről 

„Jesuleum* 
lesz a neve. Az ő pártfogásába helyezzük a lakot; mert 
hogy a Szentírás mondása szerint: „Őreá hagyatott a 
szegény, — az árvának ő lesz a gyámola." „Tibi dere-
lictus est pauper, OrpJiano Tu eris adjutor !u 

Csicsáky Imre, 
kamarás, plébános. 

Isten áldása legyen a művön és alkotóin ! 
Zsombolya, 1899. junius 6 án. 

Dr Csávosy Ignácz, tb. főszolgabíró, Csicsaky Imre, titkos 
kamarás, plébános, Fóris József, főszolgabíró, Leitich 
Antal, polg. isk. igazgató, Srherka György, elemi isk. 

igazgató, Treisz József, közs. biró. 

VEGYESEK. 
— Negyedszázados jubileum. A bécsi Pázmány-

intézet nagyérdemű aligazgatója dr Bergmann József 
pápai kamarás ezidén éri el a nevezett papneveldében 
töliött működésének 25-ik évét. Csatlakozunk a gratu-
lácziókhoz. 

— Bérmaut a kalocsai fömegyében. Csúszka György 
kalocsai érs--k ur ő exclja tegnap, azaz f. hó 13-án indult 
ezidei bérmakörutjára. Az első bérmálást Gyulafalván fogja 
megtartani. 

— Az erdélyi egyházmegye növendékpapságának 
Szalézi-Szent-Ferenczről nevezett önképző iskolája most 
vasárnap tarrotta az intézeti ének- és zenekar közremű-
ködésével alapításának ezidei emlék-ünnepét. 

— Gyors emelkedés. A f. hó 19-én tartandó pápai 
consistoriumban krealandó bibornokok sorában emlegetik 
mgr Respighi Péter ferrarai érseket. Ez a 88 éves főpap 
1893-ban még egyszerű falusi plébános volt. XIII. Leo 
pápa még 1890. akarta őt püspökké kinevezni, de ő 
deprekált. 1893-ban a pápa nem hallgatott rá s kinevezte 
queastaliai püspökké, 1896-ban ferrarai érsekké. Most 
bibort ad rá. 

— Személyzetiek. Hidasy Kornél szombathelyi 
püspök ur néhány napra Mária-Czellbe vonult vissza. — 
Dr Hornig Károly báró veszprémi püspök ur f. hó 9 én 
Yörsben végezte be ezidei bérmakörutját. — Dr Fehér 
Ipoly pannonhalmi főapát ur a mult héten Esztergomba, 
Vajda Ödön zirczi apát ur Fejérvárra érkeztek. Mind a 
ketten az ottani rendház és intézet megvizsgálását végezték. 

— A munkácsi egyházmegyében f. hó 30-án és 
julius 1., 2., 3. és 4-én lesz a papi konkurzus. 

— Örvendetes esemény számba vehető, hogy 
dr Günther Antal, a nagynevű magyar jogtudós, a 
„V^szpr. Hírlap" munkatársai körébe belépett. Most „A 
kath. önkormányzat14 czime alatt czikksorozatot indított 
meg a nevezett lapban, melyben uj szempotokból törekszik 
megvilágitani ezt az ügyet. 

— Kitüntetések. 0 szentsége — a bibornok herczeg-
primás előterjesztésére Kollányi Ferencz muzeumi könyv-
tárőrt és Drexler Antal, pazmaneumi lelkiigazgatót titkos 
kamarásaivá nevezte ki. 

— Az első kiszállás. Az Országos Pázmány Egye-
sület utolsó választmányi ülésébert elhatározta, hogy ki-
küldöttei által magát a vidéken, kivált az egyházmegyei 
székvárosokba! bemutatja. Az első kiszállás Kassára tör-
tént Vasárnap fosadta Bubics Zsigmond megyés püspök 
ur ő excja a küldöttséget, mely dr Kiss János alelnök 
vezetése alatt, Auer István, Bonitz Ferencz, Cenner Lajos, 
Cziklay Lajos és dr Sziklay János tagokból állott. A kas-
sai kiszállásnak szép eredménye 29 uj tagnak bejelent-
kezése. 

— A korona a Jézus szts. szivének való fel-
ajánlás ünnepében részt vett. 0 felsége, mint Bécsből 
jelentik, személyes részt vett a XIII. Leo pápa által el-
rendelt felajánlási ájtatosságon a szent-István-templomban 
s ott bizonyára nemcsak magát, hanem koronáját isteni 
Megváltónk jóságos szivének oltalmába ajánlotta. 

— Münchenből érkezett a hire, hogy ott az ezidei 
urnapi körmenetben szokatlanul sokan vettek részt, A 
réí-ztvevők és a nézők sokaságát demonstrativ jellegűnek 
mondja a tudósítás. A ragaszkodás nyilvánítása az ősök 
katholikus hitéhez az osztrák katbclikusok körében kitört 
„los von Rom" mozgalommal szemben egész Németorsza^"^^ 
területén ujabb élénkséget nyert. 

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

Budapest, 1899. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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timusIX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. A spiritismus a tudomány és a ker. katholikus fölfogás Ítélőszéke előtt. — A szerzetes 
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Hivatalos. — Vegyesek. 

A spiritismus a tudomány és a ker. katho-
likus fölfogás Ítélőszéke előtt. 

5. 
I t t még csak egy másik ellenvetéssel kell 

némikép foglalkoznom — s ez: a spiri t istáknak 
azon megjegyzése, mely szerint a daemoni föl-
tevés azért is szól az Isten jósága és hata lma 
ellen, mivel róla (Istenről) nem lehet föltenni, 
hogy a daemonoknak oly nagy befolyást engedjen 
az emberi dolgokba, mint a milyent a spiritek 
tényleg gyakorolnak. — Erre röviden csak az a 
feleletem : hogy a daemoni befolyás megengedése 
épp ugy érthető és értelmezhető, mint a mikóp 
érthető és értelmezhető magának a rossznak, 
a bűnnek megengedése. Ha az emberek go-
noszsága és hajmeresztő bűnei nem ellenkeznek 
az Isten jóságával, illetve ha ta lmával : miért 
ellenkeznék az azokra való daemoni befolyás meg-
engedése? 

Ha az ember szabad ós szabadon határoz-
hat ja el magát akár a jóra, akár a rosszra : akkor 
kell, hogy a jóról és a rosszról fogalommal is 
birjon ; a kettő között választhasson; ós éppen 
azért ne csak az Isten az ő kegyelmével, hanem 
a gonosz lélek is az ő személyes kísértéseivel 
közeledhessék az emberhez. Áz utóbbinak rend-
kivüli r i tkasága az Isten irgalmának fényes 
bizonysága. De ha valaki a gonosz szellemet 
naponkint hivogatja magához; babonás asztal-

kopogtatásával, ezüst forintosok tánczoltatásával 
vele sűrűen érintkezik, meghi t ten társalog: 
akkor a daemon gyakrabbi megjelenése nem az 
Isten jóságával ellenkezik, hanem kifolyása azon 
(hogy egyelőre másnak ne nevezzem) rossz 
Ízlésnek, mely az ilyen szellemű társaságban 
kedvét találja. 

Tudom, hogy a gonosz szellem nem valami 
népszerű személyiség, róla manap hallani sem 
akarnak és borzadályt kelt csak a nevének em-
legetése is. Tudom, hogy sokan létezését is 
tagadásba veszik. Tudom az okát is, hogy azt 
miért teszik. Tudom azt is, hogy a ker. vallás 
ezen alapigazságának előhozakodásával valóságos 
darázsfészekbe nyúltam ! ! Ám ! mind ez nem 
szolgálhat okul arra, hogy akár hitemről ne 
tegyek nyilvános vallomást, midőn arra ma 
inkább, min t valaha szükség van ; akár pedig 
Ígéretem ellenére elhallgassam azt a lényeges 
különbséget, mely a spiritualismust a spiritismustól 
elválasztja. 

Jól ertsenek meg : én nem mondom azt, hogy 
a spiritisticus jelenségek mind bizonyosan és két-
ségtelenül daemoni művek. A kath. egyház e kér-
désben még nem hozott érdemleges döntő határo-
zatot; eddigelé c&ak azt jelentette ki, hogy a szel-
lemek idézése tilos. Én csak azt állitom : hogy, ha 
a spiritisticus jelenségek nem merő szédelgések és 
szükségszerüleg azt kell elfogadni, hogy túlvilági 
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szellemek nyilatkoznak meg bennük, akkor ezek a 
szellemek nem emberi lelkek, legalább nem kizáró-
lagosan azok és határozottan nem megdicsőült, nem 
üdvözült lelkek, hanem olyanok, kiket logicailag 
másoknak nem tarthatunk, mint daemonoknak• 
És ez az állítás a keresztény kittel, de egyéb val-
lással sem ellenkezik; hanem azzal tökéletesen 
megegyez. 

Amit én e tárgyról i t t mondok, az megtalál-
ható bármely kis katekizmusban is ; de sajnos! 
nem található már meg mindenkinek észjárásában 
és életmódjában is. 

Ha pedig a spiritisták mindezeknek da-
czára a spiritisticus jelenségekben nem akarnak 
egyebet látni, mint csak a megholt emberek 
lelkeinek megnyilatkozását; és ezen lelkekkel 
szemben konokul vi ta t ják, hogy elkárhozott 
közöttük egy sincs, mert hát pokol nem létezik, 
t ehá t mindegyike a keresztény értelemben vet t 
üdvözült szellemekkel körülbelül egyenlő vagy 
legalább is hasonló sorsban osztozik a túlvilágon ; 
— akkor kérdem ; minő magyarázatot adnak azon 
sok hazudozásnak, gonoszságnak, trágárságnak, 
melyben a spiritek túlnyomó része mintegy 
tetszeleg magának? 

Ha a spiritek oly jóindulatúak s teaestélyein-
ken szórakozásunkra (?) legott megjelennek: miért-
nem segítenek is az emberiség nyomorúságán? 
miért nem lépnek közbe hata lmas védelmökkel, 
midőn a földi gazság, igazságtalanság, üldözés 
éppen valamely rokonuk boldogtalanitására űzi 
embertelen orgiáit ? miér t nem szolgálnak alkal-
mas gyógyszerekkel orvosilag gyógyíthatat lan 
nyavalyákban? miért hagynak gyötrődni, kinlódni 
bennünket, midőn nekik nagyon könnyű dolog 
volna ra j tunk túlvilági hata lmukkal segíteni? stb. 
Szórakozni, mulatni mi nélkülök is tudnánk s 
bizonyára nem egy felebarátom szivesen mondana 
le a spiritek hegedülésének, harmonikálásának 
élvezetéről, s jobban épülne a spiritek szíves szolgá-
latkészségén, ha az inkább abban nyilvánulna meg, 
hogy könyeinket letörölik, fájdalmunkban vigaszt 
és enyhületet hoznak az ár ta t lanul szomorkodók-
nak s. t. b. 

Szerintem ilyesmi illenék az emberi rokon-
lelkek „szakadatlan viszonyához" — és nem az 
olyan megnyilatkozások, melyek az elméket még 
jobban megzavarják és könnyelmű bohóczkodá-
sukkal földi nyomorunkban velünk csak gúnyt 
űzni látszanak. 

Ennek helyesebb magyarázatát adja meg a 
daemonok létezésében való hit, mint a spiritisticus 
vélekedés. 

Tény azonban, hogy bizonyos óvatosságra 
van szükség, nehogy ez a vallásos hit is babona-
sággá fajuljon. Ez az óvatosság pedig a következő 
szempontok szerint i rányul : 

Mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy a 
gonosz szellemnek nincsen önálló, független ha-
ta lma az Isten mindenhatóságával szemben. 
0 nem Isten, ő az Istennek torzképe; hatal-
mának gyakorlásában nem független, hanem 
Isten akaratának alá van vetve. Neki nincsen 
az a hatalma, hogy a természet rendjének 
Isten által megszabott korlátjain tetszése sze-
r int á t tör jön ; működési köre inkább a teremtés 
határain belül fekszik. A gonosz szellemek 
még kevésbbé képesek önmaguktól csodákat 
művelni, mint a jó szellemek; vagy pedig a 
természeti erők ha tá rá t felülmúló tényeket vég-
hez vinni. Mert ha ők csodákat művelhetnének, 
akkor nem léteznék döntő critérium, melylyel 
az igazságot a tévelytől megkülönböztetni le-
hetne. Az ő műveik tehát csak ránk nézve csodák, 
azaz látszanak csodáknak; csupán szemfényvesz-
tések azok nagyobb stílben, a melyeket csak 
azért művelnek, hogy az embereket meg-
tévesszék. 

De mert az embereknél fensőbb lények, azért 
az embereknél többet is tudnak, többet is tehet-
nek ; és minthogy e tekintetben fölötte állanak 
minden idők összes physicusainak, physiologusai-
nak, psychologu-ainak, szóval az összes emberi 
ludományoknak, épp' azért semmi kilátás sincs 
arra, hogy a kísérletező emberi tudománynak 
valaha is s ikerül jön— minden daemoni termószet-
nyilvánulást biztos módon meghatározni és be-
bizonyítani. 

Habár azonban nincs módunkban a daemoni 
hatalom működési körének határai t biztosan meg-
állapítani, mégis nincs kétség benne, hogy e 
gonosz szellemeknek van annyi erejök, hatalmuk 
és tudásuk, hogy oly jelenségeket, tüneményeket 
produkáljanak és pedig könnyedón, mint a 
minőkkel a mai spiritismus kérkedik. 

Kiemelem azonban a ker. katholikus hit-
tudósok által is helyeselt következő néz-
pontoka t : 

1. Az emberi tudománynak joga van kö-
vetelni, hogy egy túlvilági beavatkozásra ne 
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hivatkozzanak ottan, a hol a tudomány maga 
képes a titokzatosságot megoldani. A miért is a 
spiritismus mindazon mutatványai a daemonok 
működésének határain kivül helyezendők, a me-
lyek bármi módon is természetes okozati össze-
függésbe hozhatók. 

2. A tudomány — arra való tekintetből, 
mer t a természet törvényei mind még távolról 
sem ismeretesek előttünk — azon spiritisticus 
tüneményeket is a természeti erők hatáskö-
rébe vonhatja, a melyekre nézve egy tudomá-
nyosan construált hypothezis már föl van állitva, 
vagy föláll i thatására legalább biztos kilátás 
mutatkozik. 

3. A hol erre éppen semmi kilátás nincsen; 
sőt a természetes uton való magyarázat 
még homályosabb, sőt csodálatosabb, min t 
maga a megfejtendő csodaszerüség : o t t a tu-
domány elérkezett az ő határához és uralmát , 
a józan ész követelményénél fogva is, kény-
telen átengedni a természetfölött i erőkben 
való hitnek. 

4. A hit magyarázatának oly jogosult-
nak és világosnak kell lennie, hogy minden ellen-
vetésre a józan észt kielégitő módon tudjon 
megfelelni. (Folytatjuk.) 

A szerzetes rendekről. 
A szerzetesi élet mibenléte : a tökéletesség állapota. 

10. Ily módon visszatérünk oda, amit nem lehet elég 
gyakran és nyomatékosan har gsulyoznunk, hogy a szer-
zetes élet lényegére nézve nem egyéb, mint a közönséges 
keresztény élet a maga komolyságában, mélységében és 
magasztosságábar. Ez éppoly fontos a közönséges keresz-
tényekre, nehogy feladatukat kicsinyeljék, mint a szer-
zetesekre, nehogy állásukat túlbecsüljék, se viszás utakon 
ne haladjanak. Egyetlen egy tökéletesség van, és ez a 
szeretet gyakorlásában áll. *) Azért — amint mondottuk — 
a tökéletesség állapota nem czélozhat egyebet és nem 
tölthet be mást, mint az, amire minden keresztény köte-
lezve van. Hogy azt különös eszközökkel akarja elérni, 
ez az egyetlen tulajdonsága. Azért semmiesetre sem 
nehezebb, mint a közönséges keresztény élet a világban. 
Mert az általa nyújtott eszközök a czél elérését meg-
könnyítik. Kötelezettségei és czéljai nem ujak, hanem 
mindkét részről egyenlők.2) A szerzetes állapot tehát a 
közönséges jámbor keresztény életnek minden eszközét, 
kötelezettségeit és czéljait magában foglalja. Csak egyes 
eszközöket tesz hozzá, melyek a tökéletesség egyenlő 
czéljának, mire minden ember köteles, elérését van hivatva 
megkönnyíteni.3) 

') Thomas 2. 2. q. 184. a. 1 ; 3. q. 46, 3. 
2) Suarez, De statu relig. 1, 2, 10. 
3) U. o. 1, 2, 7 sqq. 

Ez nagy jelentőségű és horderejű igaz'ág. A közön-
séges keresztényeknek nincs joguk a szerzeteket oly borza-
lommal szemlélni, melylyel oly dolgokat szemlélünk, melvek 
egészen idegenek és tőlünk távol vannak. De nincs is joguk 
folyton ezeket a szavakat bangoztatniok : Ah mit ! hiszen 
nem vagyok zárdában. Ez a szerzetesek dolga, semmi kö-
zöm hozzájok. Semmi különbség a szerzetesek és a világiak 
között, amennyiben a tökéletességre való kötelezettségről 
van szó. Es a tökéletesség, amit nem győzünk eléggé han-
goztatni, csak egy: hogy a szerzetesek állapot és fogada-
lom által szigorúbban kötelesek a tökéletességre törekedni, 
mint a világiak ; ez igaz. De arról szó sem lehet, hogy 
más tökéletességre volnának kötelezve. 

Ennek az igazságnak megfontolása a szerzetesekre 
nézve is nagy fontossággal bir. Egyoldalúságot és veszélyes 
kinövéseket szülhet, ha a szerzetben, például midőn a ki-
alvó félben levő zárdaszellemet felfrissíteni óhajt ják, abból 
az eszméből indulnak ki, mintha az olyan különös czélra 
törekednék, amely az általános keresztény tökéletességben 
nem foglaltatik. Ez következetesen arra vezetne, hogy az esz-
közt a czéllal cserélnék fel. Ennek elkerülhetetlen következ-
ménye a fennebb leirt félszegség, amelynél fogva a régi 
farizeismus eljárása szerint a szerzetesség külső gyakorla-
taiból, kedvező esetben, a kifelé való működés lépne a 
belső élet helyébe. Ha végre alkalom adtán a teljesség 
kedveért hozzáteszik, hogy azért a keresztény tökéletesség 
nincs kizárva, ezzel keveset nyertek, mert a fődolog hely-
zete el van rontva. Eltekintve attól, hogy a közönséges 
tökéletességet összes eszközeivel együtt kizárni nem szabad, 
minden zárdai erény alapjának és lelkének kell lennie, 
és azt magában foglalnia, áthatnia és megelevenitenie. 
Ami a szerzetesi erényeket és ájtatossági gyakorlatokat a 
tökéletesség erényeivé és eszközeivé teszi és ami nélkül az 
üres látszat, értéktelen időveszteség és lelketlen hulla, ha 
nem önámitásra és felfuvalkodásra szolgáló alkalom, mind-
azok a tárgyak, melyek az ember igazságosságát és tökéle-
tességét. képezik. Azért a szerzetesi életnek első kötelmei 
és erényei azok, melyek a világon a tökéletességet felté-
telezik : istenszeretet, jámborság, ájtatosság, imádkozás, 
benső áhitat . Isten jelenlétének gondolata, áldozatkészség, 
önmegtagadás és önsanyargatás, snvtisztaság, alázatosság, 
külső és belső szerénység, illem, felebaráti szeretet, 
tisztelet, szelídség, türelem, szerénység, gyengédség. Min-
den egyéb mellékes és csak addig bir jogosultsággal, 
ameddig az általános keresztény erényeket gyakorolni 
tanitja és annyiban bir értékkel, amennyiben tőlük szár-
mazik és általuk él. Habár a szerzetes élet szabályaiban 
a tökéletességnek legjobb eszközei vannak is, azért nem 
áll fölötte annak az édes anyának, aki tudatlanságában 
Istennek szolgál egyedül rózsafüzérjével felfegyverezve. 
És naponkint van oka, hogy a jámborság és a lemondás pél-
dáját a legegyszerűbb és legszerényebb világi polgárok is 
tapasztalják, különben daczára állása magasztosságának nem-
csak annak feladatától marad távol, hanem el sem éri 
azt az erényt, ahová hála Istennek a világban ezrek és 
ezrek felküzdik magukat kötelmeiknek buzgó teljesítése 
és a kegyelem fölvilágositásával és ösztöneivel való 
közreműködés által, 

11. Éppen ebben áll a tökéletességre való törekvés 
48* 
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ösztöne azokra nézve, akik a szerzetesi életre szentelték 
magukat. Ha igaz és pedig igaz az, hogy a szerzetes 
állapot nem akar egyebet, mint a tökéletességet, melyre 
minden ember kötelezve van, egész terjedelmében és egész 
mélységében komolyan venni, akkor feladatát nem veheti 
eléggé komolyan. Mert igen kevés embernek van arról fo-
galma, hogy a világban minő törekvés uralkodik a szentség 
után, minő buzgóság a bűnbánat, önmegtagadás és ön-
sanyargatás iráot, minő szeretettel ragaszkodik az imád-
sághoz mindenkor a világ, ahol ezt a buzgalmat csak 
kissé szorgalmas pap is emeli, fokozza és gyakran ugy a 
városban, mint a falvakban gyakran a szolgálók, úrnők és 
özvegyek minő magas tökéletességre jutnak. Ha tökélet-
lenségeiktől meer nem szabadulnak vagy végre elbénulnak 
és tévútra jutnak, az a legtöbb esetben nem a saját bűnük 
folytán történik, hanem a helyes vezetés hiányának tudható 
be. Minő tökéletességre való törekvést, minő buzgalmat, a 
bűnbánat, önsanyargatás és megalázkodásnak minő kedve-
lését kell feltételeznünk azoknál, akik azt választották 
hivatásukul, amit amazok hivatásokból a legnagyobb erő-
feszítéssel levonnak ; akik hivatásuk kötelességévé tettek, 
amit amazok állásukhoz kötnek; akik magukat a leg-
ünnepélyesebb fogadalomra kötelezték, hogy mind azt 
komolyan veszik, aminek megvalósítását azok szabadon és 
komolyan elhatározták. 

12. De sajnos, minél inkább fogyóban van a világ-
ban a szeretet és a jámborság s az érzékiség, féktelenség 
és a fényűzés növekszik, annál inkább szükségesek a szer-
zetesrendek. A szerzetesek szüksége naponkint növekszik. 
A kereszténység első napjaiban, midőn még a Szentlélek 
a szivekben működött és mindnyájan egy szivvel lélekkel 
egymást a tökéletességben segítettek, a zárdák nem voltak 
szükségesek. Minél gonoszabb a kor, annál hangosabban 
kiáltoz zárdák után. Azonban a világnak azokkal a zár-
dákkal nem teszünk hasznot, melyek neveiknek tiszteletet 
nem szereznek és feladatukat teljesen nem töltik be. Ebben 
a tekintetben maga a világ szelleme is, bármily ellensége 
a tökéletességnek, követeléseiben kérlelhetetlen. Sokan hí-
zelegnek azoknak a zárdáknak, melyek megunva a régi 
sugárt, szabadabb szellemnek és életiránynak hódolnak, 
mintha értenék a kort, hogy ők a sötét háttérben levő 
fényes kivételek. Elmennek hozzájok sokan vendégszere-
tetüket kiaknázni, mulatnak és azokat, akik az uj szel-
lemet leginkább kedvelik, meghívják magokhoz vendégekül. 
De bensőleg megvetik az ilyen házakat és hátok megett 
gúnyolják titkon és nyilvánosan azokat, akiknek szemökben 
hízelegnek. Tisztelettel csak azoknak adózunk, akik a tö-
kéletességre való törekvést a régi alakban megtartják. Es 
akinek lelkét nehéz feladat terheli, ha teheti, csak oda 
megy ahol az élet által tanúsítva találja, hogy még tudják, 
hogy a tökéletesség minő kötelmeket ró az emberre. Sok-
szor panaszkodnak, hogy a világ nem becsüli a zárdákat. Ez 
kemény vád és komoly intelem a zárdák részére. De ez 
még sincs egészen helyesen mondva, A világ sohasem 
szerette nagyon a zárdákat, de annál inkább tisztelte egy-
koron. Még ma sem szereti a tökéletességet. De azért 
maga a világ sem tagadhatja meg a tökéletességre való ko-
moly törekvéstől a kellő tiszteletet: a szerzeteket még ma 
is tisztelik. 

Ez megmutatja minden szerzetesnek mostani helyzete 
komolyságát. Ma már nem ugy van, mint régen, mikor 
magát az állapotot tisztelték. Ma már a hivatást a töké-
letesség kedveért tisztelik és a házat és a ruhát amaz egyese-
kért, akik azokat megbecsülik. Nekünk nincs okunk 
amiatt panaszkodnunk. Sőt ellenkezőleg, ez ösztönözzön 
bennünket, hogy igy leve. A ki ezt a pályát választja és 
ezt a ruhát magára veszi, az szembeszáll az egész modern 
világgal. Tudnia kell tehát, mit tesz és kivel veszi fel a 
harczot. Annak, aki a nyilvánosságnak ebben a korszaká-
ban az ilyen, éles szemek őrködése alatt álló életpályára 
lép, nem szabad eltitkolnia, hogy a gyertyatartóra van 
téve, hogy mindenkinek világítson. Aki oly időben lép a 
zárdába, midőn a szerzetesek száma apadóban van, az 
kell, hogy magának megmondja, hogy nem engedheti, 
hogy mások a világot oly tökéletességre vezessék, 
amelyben többé nem hisz, hanem, hogy személjét 
illetőleg tennie kell azt, amit azelőtt százaktól nem 
kivántak. 

Az idők olyanokká lettek, hogy a közönséges ke-
reszténynek már nincs is egyéb választása, mint vagy el-
pártolás, vagy tökéletesség. Ha a szerzetesek az idők jelét 
megértik, akkor azt kell mondaniok, hogy a mutató fel-
tartóztathatatlanul arra a perezre megy vissza, hol a 
kalapács borzasztó sulylyal fog leesni és a kiáltás elhang-
zani. Mane, Thekel, Phares ! Pusztuljon el, ami czéljával 
ellenkezik ! It t az idő, hogy az Ítélet az Isten házán meg-
kezdődjék. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Erdélyi egyházmegye. JBérmaut. — 
Püspök urunk ő méltósága a csik-somlyói pünkösdi 

bucsu után május 23-án reggel Háromszék felé indult. 
Ut ja az alcsiki községeken át valóságos diadalut volt. 
Minden községben, ahol keresztül vonult nagy közönség 
várta és lelkes óvácziókban részesítette. Igy Csik-Szt.-« 
Királyon. Hosszú Ferencz plébános, Csik-Szt.-Mártonban 
Búzás Mihály tb. kanonok plébános és Kozmáson Bardocz 
István lelkész várták híveiknek az élén a községi elöl-
járósággal egyetemben. Ez utóbbi helyen ő méltósága a 
lelkész kérésére egy kevés pihenőt is tartott. A kozmási 
lovasbandérium egész a Nyerges tetejéig elkísérte a püspök 
urat. Igen meglepő és kedves jelenség volt a Nyergestetőn 
a pásztorgyermekek fogadása, kik az ők egyszerű felfogá-
suk szerint díszkapukat állítottak és éltették a főpásztori. 
0 méltósága Kászon-Ujfaluban Veress István plébánosnál 
ebédelt. Ebéd után a templomba sietett, hol a nagyszám-
ban egybegyűlt hívekhez rövid beszédet intézett és áldást 
adott. Csik- és Háromszékmegye határánál pompás dísz-
kapu állott. Itt Demény Ferencz szolgabíró üdvözölte ő 
méltóságát ; Ssárazpatak előtt a kerületi papság nevében 
Bálint László főesperes, a hivők nevében Bara Ferencz 
kántortanító fogadta, míg a templom előtt Rápolthy 
Ferencz lelkész. Szárazpatakon másnap 185-öt bérmált ő 
méltósága. Jelen volt az istenitiszteleten Pótsa József v. 
b. t. t. főispán, Pótsa Gyula nagybirtokos és mások. 
Délután halotti ájtatosságot tartott. Azután négy órakor 
Peselnekre hajtatott. Itten Pótsa Gyula nagybirtokcshoz 
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szállott. A bérmáltak száma 302. A főispán ur itt is 
jelen volt. 

Peselnekről május 25-én d. u. 4 órakor érkezett 
Kézdi Szentlélelcre, felső Háromszék egyik legnépesebb, 
tisztán kath. községébe. A diszkapunál Szentlélek kör-
jegyzője Pál Péter tolmácsolta a község ragaszkodását és 
szeretetét, mit a kegyes Főpásztor nyájasan megköszönve 
a templom felé hajtatott . 0 méltóságát a templom előtt 
Markaly Antal plébános fogadta, minek végével a kegyes 
főpásztor kiséretével együtt betért az Istenházába, hogy 
ott a májusi ájtatosságot megtartsa. 

Az ájtatosság végén ő méltósága szólott a hivekhez. 
Minden szem rajta függött . Bűnbánatra, kitartó állhatatos 
imára buzdította nyáját, hogy a könyörülő Isten könyö-
rületét kiesdjék, mert c?ak igy hull termékenyítő eső 
onnan felülről a kiaszott szomjas földre, s csak ez által 
tudja ő is terhes bérmautját óhajtása szerint egészségben 
elvégezni. 

Másnap, május 26-án több mint 600 hivő részesült 
a bérmálás szentségében. Délután halotti vecsernye volt 
a temetőkertben. Május 27-ének délelőttjét pedig teljesen 
az iskolának szánta ő méltósága. Épen ekkor tartották 
a kicsinyek évzáró vizsgáját, mit igazán ünnepélyessé tett 
a kegyes főpásztor megjelenése. Érdeklődéssel, szeretettel 
közeledett a gyermekekhez ; leereszkedett hozzájuk, hogy 
magához fölemelje az ártatlan lelkeket. 

Május 27-én a kegyes főpásztor folytatta megkezdett 
út ját . D. u. 4 órakor érkezett K-Polyánha. I t t a község 
végén felállított diszkapunál Király Sándor jegyző üdvö-
zölte ő méltóságát. A vallásos tartalmú beszéd jó benyo-
mást tett püspök urunkra, ki szeretettel viszonozta a 
szívélyes fogadtatást. Rövid néhány perez múlva már a 
templom előtt állott ő méltósága, hol a helybeli lelkész 
Fejér Endre üdvözölte jó atyját. 0 méltósága itt is 
köszönetet mondott a hivek nevében kifejezett szeretetért 
s átlépte a templom küszöbét, hogy a szokásos májusi 
vecsernyét elvégezze. Aztán szószékre lépett, vonzó, le-
bilincselő ékesszólással, látogatásának czélját fejtegette. 
A bérmálandókat kellő előkészületre, a bűnösöket igaz 
bűnbánatra, az élőket az elhaltak iránt kegyeletre buzdí-
totta. Végül a templom berendezését, az egyházi szereket 
tekintette meg, kisérete pedig a jelentkező hivek gyónását 
hallgatta. Másnap Szentháromságvasárnapján 350 bérmá-
landót részesített ő méltósága a Szentlélek megerősítő 
kegyelmében ; keresztlobogókat áldott meg, szívből és 
szívhez beszélt újból s kiosztotta a teljes búcsút. 

I t t is, miként Szentléleken kedves látványt nyújtott , 
midőn a templomba vonuló főpap lábai elé virágot szórt a 
térdeplő gyermeksereg. A bérmálás után az iskolát kereste 
fel a főpásztor. Meghallgatta a vallástanból a gyermekek 
feleleteit, aztán a jutalomképeket osztotta ki, délután 
pedig halotti vecsernyét tartott a temetőben. 

Még ugyanaznap, május 28 án elhagyta Polyánt a 
szeretett főpásztor, hogy a filialis Bélafalván keresztül 
K.-Esztelnekre érkezhessék. Nemcsak a polyáni, hanem 
a szentléleki hivek is tömegesen kisérték ő méltóságát. 
Bélafalván sem vonult át a jó atya részvétlenül. 

Az odavaló kántortanító röviden üdvözölte, mire ő 
méltósága betért a nem rég kijavított templomba, azt 

megtekintette, és onnan az iskolába tartott . Pár kérdést 
intézett a kicsinyekhez, Isten szeretetére buzdította őket 
s kiosztotta itt is a kedves emlékképeket. 

Csak ezután indult K.-Esztelnekre. I t t is meleg 
fogadtatásban részesült. A diszkapunál Szacsvay Miklós 
postamester köszöntötte a főpásztort. 0 méltósága köszö-
nettel fogadta az óvácziót, s aztán Balint Ignácz plébános 
üdvözletének fogadása után a templomban májusi ájtatos-
ságot, a temetőben halotti vecsernyét végzett. Másnap, 
május 29-én 300-nál több hívőt részeltetett ő méltósága 
a bérmálás szentségében. A bérmálás befejeztével egy 
tisztes házaspár 52 éves házassági frigyét áldotta meg. 

Templomozás végén a kicsinyek között láttuk újból 
ő méltóságát. A rendelkezésére álló idő rövidsége miatt 
az iskolába el nem látogathatott , éppen ezért a plébánia 
udvarára sorakoztatta az iskolásokat ; itt kérdezgette őket, 
itt buzdította, bátorította, mint hajdan az édes Jézus. 

A kegyes főpásztor május 29-én d. u. 3 órakor 
távozott Esztelnekről. Út já t a nagykiterjedésű és népes 
K.-Lemhény felé vette. Két filialis községén Csomortánon 
és Almáson kellett áthaladnia. Itt is csak szeretetet és 
ragaszkodást láthatott . Zöld ágak között térpedlő sokaság 
togadta a püspöki áldást. Almás közel másfélezer hivőt 
számlál. Várta is szeretett főpásztorát. A szép díszkapunál 
a lemhényi körjegyző mondott üdvözlő beszedet. 0 mél-
tósága az iskola elé haj ta tot t . A vallásból kérdezgette a 
kicsinyeket, s mindannyijának saját kezéből nyújtotta át 
a Mária-érmecskéket. Majd a kápolnába ment ő méltó-
sága ; innen kijövet pedig folytatta út ját Szentmihály 
hegye felé, hol Lemhény és Almás társközségeknek tem-
ploma áll. Ez az ut is diadalut volt. A lemhényi lovasok 
szépen sorakozva várták ő méltóságát. 

A lemhényi plébános, László József a templom ke-
rítése előtt várta és üdvözölte a főpásztort ; ő méltósága 
szeretettel fogadta a jó kívánságokat, s aztán kiséretével 
együtt a templomba tartott . Felhangzott az »Ecce sacer-
dos magnus." Igazán kedves volt a jól begyakorolt ve-
gyeskar éneke. Ez után ő méltósága májusi ájtatosságot 
és halotti vecsernyét végezett. 

A temetőből visszajövet a kegyes főpásztor a szó-
székre lépett. Köszönetet mondott a híveknek azért, hogy 
Isten házának díszét sziveiken hordják, hogy az elhaltak 
iránt a kegyelet adóját a temetőben is leróni törekszenek 
s lebilincselő ékesszólással buzdította a híveket a szűz 
Anya tiszteletére. Szentbeszéd végével templomvizsgálatot 
tar tot t Ő méltósága, a következő napon május 30 án 621 
nőnek osztotta ki a bérmálás szentségét. 

Ugyancsak 30-án d. u. az iskolákat látogatta meg ő 
méltósága. Szeretettel hallgatta és kérdezgette a kicsi-
nyeket. Iskolalátogatás után a hivek gyóntatásához fogott 
nemcsak ő méltóságának kisérete, hanem maga a kegyes 
főpásztor is. 

Következő napon, május 31-én a férfiakat bérmálta 
meg püspök urunk, szám szerint 400 at. A bérmálás vé-
geztével itt is egy öreg, 54 éves házaspárra adta az egy-
házi áldást. 

Ennek végeztével Jézus legszentebb Szivének és a 
lourdi szeplőtelen Szűznek oltárszobrait benedikálta ő 
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méltósága, mire újból kedves beszédet intézett a hivek-
bez, kiindulva a végzett szertartásból. 

A kegyes főpásztor lemhényi tartózkodását igazán 
kedvessé tette az az este, mit a község tanitói kara az 
iskolás gyermekekkel rögtönzött. Lámpionokat rendeztek 
el a nyitott ajtó előtt, melyeken In Corde Jesu salus 
jelmondat vala olvasható magyarul. Annyi ártatlan gyer-
mek ajakán megcsendült az ének; majd egyik iskolás 
leányka köszöntötte értelmesen szépen a főpásztort. 

Május 31-én d. u. 3 órakor ő méltósága odahagyta 
Lemhényt. A lemhényi hivek bandériumot alakítottak; 
kocsin, gyalog elkísérték a bereczki határszélig, hol fájó 
lélekkel vettek bucsut ő méltóságától. 

A bereczki határszélen Bereczk város főbírája Farkas 
Ignácz üdvözölte ő méltóságát s az első diszlövés után 
zöld ágakkal sürün diszitett uton ért be ő méltósága a 
diszkapuhoz. 

I t t Finta János postamester köszöntötte a kegyes 
főpásztort, mire ő méltósága szeretettel válaszolt s elin-
dult a templom felé. A templom előtt kettős sorban 
fehérbe öltözött leányok, gyermekek várakoztak a meg-
érkezésre. Alig lépett le ő méltósága a kocsiról, Bogdán 
Róza gyönyörű szép beszéddel köszönté az egyháznagyot. 
A főpásztori válasz után Bálint László t. kanonok, főes-
peres-plebános ur a templom bejárásánál üdvözölte ő mél-
tóságát. 

A templomban négyes kar énekelte az Ecce sacer-
dos-t, azután szentbeszédet, bezáró májusi ájtatosságot és 
halotti vecsernyét végezett ő méltósága. 

Űrnapján, a kath. világ eme nagy ünnepén szent-
ségkitétellel énekes szentmisét czelebrált és a körmenetet 
kitelhető fény és pompa között vezette ő méltósága. 
Szép napja volt ez Bereczknek, s dicséretére legyen mondva, 
meg is tett mindent, mit e nagyjelentőségű nap méltó-
sága megkíván. Körmenet után a kegyes főpásztor tisztel-
géseket fogadott. Többi között a helybeli gör. keleti fő-
esperes ur tisztelgését is. 

A legméltóságosabb oltáriszentség imádására vezette 
délután is a lángbuzgalmu, fáradhatatlan főpásztor övéit. 
Szentbeszéd után a főpásztor az oltár lépcsőjére térdelt s 
a hitközséget lelki vezéreivel együtt az Ur Jézus leg-
szentebb szivének oltálmába ajánlotta. Vecsernye után a 
kegyes főpásztor kikocsizott Martonosba, megtekintette 
ott a templomot és a temetőt. Junius 2-án a bérmálás 
szentségéhez 600-nál több hivő járult. Délután az állami 
iskolát látogatta meg ő méltósága, bol a gyermekek 
között Jézus legszentebb szivének ájtatosságát terjesztő 
fdzetkéket osztott ki. Iskolalátogatás után újból a temp-
lomba tért be ő méltósága, hogy az Ur Jézus szivének 
litániáját elvégezze s két kisdedet megkereszteljen. 

Jun. 3-án 7 órakor csendes misét mondott ő rnéltó-
síga, 9 órakor pedig Sósmező felé indult. Ojtozban a 
templom előtt a kisded község nevében a helybelyi tanitó 
üdvözölte. 0 méltósága ezután megtekintette a roskadozó 
templomot, az omladozó papi lakást s végre az iskolában 
töltött kedves néhány perczet. Innén tovább folytatta 
út ját . Mindenhol a szeretet jele. A hidak zöld galyakkal 
feldíszítve. Közel 23 kim. ut után megérkezett ő méltósága i 
a szépen feldíszített hídhoz, a Gyertyános patakához. I t t a ! 

sósmezői jegyző üdvözölte a fopasztort. Ezután a község 
végén felállított diszkapunál Zakariás Árpád gondnok 
fejezte ki a hivek háláját a nagy távolság mellett is meg-
tett látogatásért. Megjelent itt a sósmezei gör. keleti 
lelkész is, ki szintén pár szóval üdvözölte ő méltóságát. 
Meglepő volt a román iskolás gyermekek setreászke kar-
éneke. Ezután ő méltósága a templom előtt Sorbán 
Endre helybelyi lelkész üdvözletét fogadta s rövid szent-
beszéd után püspöki áldását adta a jelenlevőkre. 

Délután a temetőt kereste fel püspök urunk, hol az 
elhunytakért halotti vecsernyét tartott, s fölszentelte a 
temető anyakeresztjét. Megható látvány volt, mikor a 
főpásztor először megcsókolta a fölszentelt keresztet, s 
aztán gyönyörű beszéddel erre hivta fel a híveket is. Sze-
gény és gazdag, ur és szolga csókolta sorra az üdvösség 
jelét. Délután az Ur Jézus szent Szive tiszteletére litánia 
volt, másnap pedig mintegy 160 hivő bérmálkozott. 

Junius 4-én ebéd után ő méltósága kíséretével együtt 
a vámon át Romániába hajtatott, hogy a jassii püspök urat, 
ki a mi csángó véreinknek épen ez időben osztja a bérmálás 
szentségét, Gorzafalván, meglátogassa. Az első románia 
községen Herzsán áthaladva, a menet hamar elért a dús-
gazdag Negroponti fürésztelepéhez, melynek magyar 
és német alkalmazottjai „Isten hozott" felirattal szép 
diszkaput rögtönöztek. I t t ő méltósága pár perczig meg-
állott s barátságosan üdvözölte a tiszteletére kivonult 
munkásokat. 

Másfélórai hajtás után a főpásztor Gorzafalván volt. 
A jó csángók magyarul köszöntötték ő méltóságát min-
denfelől, mig a harangok zúgása között a papi lak felé 
tartott . A gorzafalvi hivek lelkésze, a nagyműveltségű 
minoritarendü misszionárius atya kapujánál latinul üdvö-
zölte ő méltóságát, bevezette lakására, melynek udvarán 
hatalmas diszlövéssel fejezték ki örömüket a csángó 
atyafiak. 

Mielőtt átlépte volna a lelkész lakásának küszöbét 
főpásztorunk, találkozott a gazdag főúrral, Negropontival 
és kíséretével, kiknek franczia nyelven bemutatta papi 
kíséretét. Majd a házigazda szívességét fogadta el, ki 
magas vendégét borral és fekete kávéval kínálta meg. 
Ezalatt példás rendben járta a táncz ott a papi udvaron. 
Valami egy óra hosszat társalgott ő méltósága a gazdag 
főúrral ; gyönyörködött a csángó fiatalság szelid időtölté-
sében, minthogy azonban püspök társával a körülmények 
miatt találkoznia nem lehetett, betért a templomba, hol 
rövid imádság után szívhez szóló kedves beszédet intézett 
a kath. csángókhoz. Mily igazán jól eshetett oly hosszú 
idő után az édes magyar szó, hiszen ők csak néha, ritkán 
hallgathatják anyanyelvükön az Isten igéjét. 

Beszéd végeztével rájuk adta főpásztori áldását s 
bucsut intve a jó híveknek, kik újból diszlövéssel fejezték 
ki tiszteletüket, visszaindult Sósmező felé. Útközben ko-
csijáról leszállva kíséretével együtt megtekintette a Negro-
ponti kátrányt termelő telepét. 

Másnap jun. 5-én 7 órakor csendes misét mondott a 
főpásztor s még 8 hivőt megbérmált. A szentmisén jelen 
voltak Negroponti, a grozafalvi páter és Negropontinak 
kísérete, kik mindannyian ő méltósága tiszteletére ide 
jöttek. Kedves vendégeitől barátságos bucsut véve, jun. 
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6-án reggeli 9 órakor indult vissza Sósmezőről. Ojtozig 
kocsin jött a főpásztor. Itt a kis telep híveit ismételten 
megörvendeztette, midőn rozoga templomuk kijavitását 
kilátásba helyezte. Ojtozból kiérve kíséretével együtt 
leszállott a kocsiról s a szép erdei ösvényen az egész utat 
Bereczkig kiséretével együtt gyalog tette meg. 

Bereczkben a kanonok-főesperesnél megebédelt s 
d. u. 3 órakor fölvirágozott kocsin Nyújtódra indult. 

Nyújtódon a diszkapunál a községi biró mondott 
üdvözlő beszédet, honnan lassú menetben érkezett a fő-
pásztor a templom e!é. Itt a helybeli plébános, Balog 
Ignácz üdvözletét fogadta, minek végeztével az Ecce sa-
cerdos hangjainál előment az oltárhoz. 

Szentbeszéd végével ő méltósága a temetőbe ment, 
hogy ott a halottak lelkiüdveért vecsernyét végezzen ; 
innen visszatérve a Szent Sziv litániáját végezte, röviden 
jelezte a holnapi teendőket s végre főpásztori áldását adta 
a jelenlevőkre. 

Öröm és lelkesedés között megy főpásztorunk min-
den hitközségbe, a válás fájdalma kiséri, mikor eltávozik. 
Kisérje a mi forró imánk is, hogy állandó jó egészségben 
térhessen vissza nehéz útjáról. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
= A Budapesti Katholikus Kör házépítő részvény-

társaságnak 1899. május hó 30-ikára összehívott köz-
gyűlése nem lévén határozatképes, 1899. évi junius hó 
22-én, csütörtökön, délután 4 órakor a Budapesti Katho-
likus Kör dísztermében (IV. Molnár-utcza 11.) uj köz-
gyűlés fog tartatni, mely az alapszabályok 16. §-a szerint 
a jelenlevőkre és a szavazatok számára való tekintet 
nélkül határoz. Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság jelentése. 
2. A felügyelő-bizottság jelentése. 3. Az évi mérleg 
beterjesztése. 4. Netaláni indítványok az alapszab. 12 §-a 
értelmében. Az elnökség. 

— A Katholikus Népkör uj otthona. A „Budapesti 
Katholikus Népkör" vasárnap avatta fel ú j helyiségeit a 
Mária Terézia-tér 1. számú ház első emeletén, a hová a 
kör a Kisfaludy-utcza 7. szám alatt volt régi helyiségei-
ből költözött. Az alig négy esztendős fiatal kör e rövid 
idő alatt annyira népszerűvé lett, hogy uj otthont kellett 
keresnie. Most új helyiségeiben egy nagy diszterem és 
több kisebb szoba áll a tagok rendelkezésére. A fölavató 
ünnepség délelőtt tiz órakor kezdődött szent misével a 
ferenczrendiek templomában. A misét Mészáros Kálmán 
ferenczrendí áldozópap, a kör elnöke mondotta. Tizenegy 
órakor az új helyiségben gyülekeztek össze a tagok, ahol 
a kör dalárdájának éneke után Bán Sándor szentferencz-
rendi házfőnök mondott hosszú, szép beszédet, melyben a 
kör tagjait buzgó együttműködésre és a vallásos érzés 
fejlesztésére buzdította. Ezután következett a helyiség 
megáldása. Buday Aladár titkár fölolvasta a kör történe-
tét, majd a dalárda éneke fejezte be az ünnepséget. Este 
nyolcz órakor hangverseny és utána társasvacsora volt 
az új helyiségben. 

IRODALOM. 
= Dr Kiss János kiadványai (a 6 kötetes Katsch-

thaler-féle magyarított dogmatikán kívül) : Legalkalmasabb 
ajándéktárgy s egyszersmind a legszebb szalon- és könyv-
tárdisz a P. Bidon-féle Jézus Krisztus czimű nagy 
folió'alaku diszmű. Ára 45 forint. Etiam erga sacra 100. 
A művet a k:adó a megrendelésre mindjárt megküldi, a 
sacrumokat pedig másfél év alatt tetszés szerint beosztva 
jelöli. 

P. Didón: JéZUS Krisztus egyszerűbb, 8-adrétű 
kiadása. Diszes angol vászonkötésben, két kötetben 6 f r t 
50 kr (erga sacra 22), még pompásabb kötésben, arany-
metszéssel, diszes tokban 8 frt (erga sacra 27). 

Cziklus-beszédek tartásánál semmi sem üdvösebb a 
hivek felvilágosítására. E czélra kalauzul szolgál Hit-
elemző beszédek Irta Melcher Alajos. Többek közre-
működésével ford. : Dr Kiss János. 3 nagy kötet. Fűzve 
5 frt 40 kr, diszes vászonköt. 6 frt 60 kr. 

Melcher Alajos. Vasárnapi Szentbeszédek. (Homí-
liák.) Vászonkötésben 2 f r t 40 kr. 

Levelek egy fiatal le lkészhez. Irta Melcher Alajos. 
Két kötet, vászonkötésben 4 f r t (e. s. 13). 

Dr Weiss János gráczi egyetemi tanár Világtörté-
nelmét magyar nyelven kiadja Szabó Ferencz apát-pleb., 
Nagy-Becskereken, Torontál-megyében. 22 nagy kötet. 
Egy-egy (körülbelül 50—55 íves) kötet ára fűzve 3 frt , 
kötve 3 fr t 80 kr. A mű pénzért a kiadónál, erga s. Dr 
Kiss Jánosnál rendelhető. Hét kötet kész, a többi is 
rövid idő alatt megjelenik. 

Joyau Károly Anatolius, Domonkos-rendi áldozópap. 
Aquinói Szent Tamás életrajza. Vászonkötésben 2 
frt 40 kr. 

Dr Kiss János. A hitről. Konferenczia-beszédek. 
60 kr. 

Dr Kiss János alapította és szerkeszti a következő 
két közlönyt : Bölcselet i Folyóirat. Alap. 1886-ban. Egy 
évfolyam ára 5 frt. Hittudományi Folyóirat. Alapíttatott 
1890-ben. Egy évfolyam ára 5 frt. Megrendelést csak 
attól kér, aki még nem megrendelő. 

A Hittudományi Folyóirat kiegészitő füzetei. I. Az 
egyház Éjszak-Amerikában. Irta Dr Tóth János, theo-
logiai tanár Nyitrán. 1892. 3-r. 102 oldal. Ára 1 fr t 20 kr. 
II. és III. Synchronistikus táblázatok az ó- és új-
szövetséghez. Irta : Huber Lipót, theologiai tanár Kalo-
csán, 1892. Ára 2 frt. 

Énekeljetek az Urnák. Imádságos és énekes könyv 
a serdülő katholikus ifjúság számára. Imádságos részét 
Dr Kiss János, énekes részét pedig Kersch Ferencz, 
esztergomi székes-egyházi karnagy szerkesztettek. Az 
énekes rész a legszebb templomi énekeket tartalmazza, 
négyszólamú és az ifjúság hangbeli fejlettségehez alkal-
mazott új hangjegveléssel. Papírja igen finom; nyomása 
tiszta és világos. Terjedelme 3Ul/2 (488 oldal), melyből 
7Y2 iv (120 oldal) az imádságos res/re esik. A könyvet 
négy autotypia ékesíti. Budapest, 1898. Ára fűzve 1 frt 
20 kr, igen finom es erős egész vászonkötésben, piros 
metszéssel 1 frt 50 kr, igen finom és erős egész bőr-
kötésben, piros metszéssel 2 frt 50 kr. A bőrkötés ki-
válóan szép és erős. 

Sacerdotibus omnia etiam erga sacra. 
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A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministertôl. 
Valamennyi főt. római kath. egyházmegyei főhatóságnak. 

45190/1899. helyt. sz. Hirdetés. 

A Lackenbacher-féle alapítványból 15 — 20 bibliai 
versszaknak héber nyelvről arabra való legjobb fordítá-
sáért 472 frt 50 krnyi jutalomdíj tűzetik ki. 

E jutalomdíj elnyerésének feltételei a következők : 
1. Mózes mind az 5 könyvéből sorshúzás utján vá-

lasztott 3—4 versszak (a geneologiai kimutatások kivéte-
lével) héberről arabra fordítandó. Arab szótár használata 
megengedtetik. Egyenlően jó fordításoknál mindazonáltal 
ezen segédeszköz nem használása előnyt biztosít. 

Legjobbnak a Iondoni Polyglotte-ot leginkább meg-
közelítő fordítás tekintendő. 

2. Pályázatra jogositvák mindazok az osztrák-ma-
gyar monarchia kötelékébe tartozó egyének, kik a theolo* 
giai tanfolyamot ebben az évben, vagy legfölebb az azt 
megelőző három év alatt a bécsi, prágai, vagy budapesti 
egyetemen végezték és a római kath. presbyterséget el-
nyerték. 

Egyenlően jó fordítás mellett előnyben az a pályázó 
részesül, kinek theologiai tanulmányi ideje a legutóbb 
telt le. 

3. Ezen jutalomdijért a pályázati verseny a bécsi 
egyetemen 1899. november hó 22-én szerdán, a prágai és 
budapesti egyetemeken pedig 1899. november hó 26-án, 
pénteken fog megtartatni és a vizsgálati dolgozat 12 óra 
alatt készítendő el. 

Rövidebb időtartam relativ előnyt biztosit. Folya-
modók a pályázásra való jogosultságukat az illető egye-
tem theologiai tanári karának dékánjánál 3 nappal előbb 
okmányilag tartoznak kimutatni. — Bécs, 1899. évi május 
hó 24-én. 

A es. és kir. alsó ausztriai helytartóságtól. 

VEGYESEK. 
*** Rómából érkezett hir szerint XIII. Leo pápa 

legközelebb ujabb levelet fog intézni a franczia püspöki 
karhoz, a melyben véget fog vetni annak az állapotnak, 
hogy a magánvélemények anarchiája túlsúlyra emelked-
hessék a püspökök s az apostoli szentszék tekintélye fölé. 
Az amerikai püspökök római teljes zsinata f. hó 12-én 
tartotta 5-ik ülését. 

— Magyar ifjú az oxfordi egyetemen. Esterházy 
Miklós Móricz gróf, Miklós fia f. hó 13-án tette le a 
győri szentbenedekrendieknél az érettségit jeles előmene-
tellel. Innen édes atyjával Angolországba utazott, hogy 
az oxfordi egyetemen megejtendő felvételi vizsgálatra je-
lentkezzék. A mi érettségi vizsgálatunk az angol egyete-
meken nem ér semmit? Mit ér tehát? 

— A budapesti esperesi kerület papsága f. hó 
15 én tartotta a közp. papnevelő-intézet dísztermében köz-
gyűlését, melyet a kápolnában a szokásos konferenczia 
előzött meg. 

— Bérmaut a szatmári egyházmegyében. Mesz-
lényi Gyula püspök ur e hó 17-én Tőke-Terebesen, 18-án 
Nagy-Majtényban, 20-án Erdődön, 21-én Alsó-Homoródon 

és Szinfaluban, 25 én Szakaszon és Sándorfaluban, 27 én 
Kraszna-Bélteken fogja a bérmálás szentségét kiszolgál-
tatni. 

— Gróf Széchényi Miklós, jaáki apát, pazmaneumi 
igazgató csüggedést nem ismerő fáradozásának meglett a 
kívánt eredménye s a Pazmaneum számára nemsokára új, 
teljesen modern berendezésű, 3 emeletes palotát építenek 
a IX. kerületnek egy erre a czélra kiválóan alkalmas 
telkén. Ez különösen azért bir nagy fontossággal, mert 
a szemináriumok tervbe vett reformjának kezdetét jelenti. 
Az új épületben ugyanis a növendékek közül a 3-ad és 
4-ed évesek már külön szobát kapnak, mig az első és 
másodéves növendékek ketten-ketten lesznek egy szobában 
elhelyezve. Hogy a Pazmaneum új palotájának berendezé-
sénél úgy a kényelmi, mint a közegészségügyi szempontok 
kellő figyelembe részesülnek, arra elég biztosíték az a 
körülmény, hogy a tervek a legkisebb részletekig az 
intézet élén álló Széchényi Miklós gróf utmutatása szerint 
készültek. 

— Az irgalmas-rend nagygyűlése Budapesten. 
A magyarországi irgalmas-rend nagygyűlését Füzy Szaniszló 
tartományi főnök elnöklete alatt Budapesten junius hó 
11-én tartotta, melyen a rend 13 házának perjeleivé 
újból megválasztattak : Füzy Szaniszló a pozsonyi, 
Klinovszky Albert az egri, JBuress Paulin a szepesváralyjai, 
Dubniczky Béni a temesvári, König Levin a pápai, Szigeti 
István a kismartoni, Wimmer Julián a nagyváradi, 
Csincsara Béla a váczi, Pataky Luczidu« a pécsi, Szepesi 
Lajos a szakolczai, Lengyel József a zágrábi, Thuróczy 
Kornél a budapesti és Kremmer Ede a szatmári ház 
perjelévé. 

— Jubiláló lelkipásztorok. Lindenmayer Ferencz 
nyug. sámfalvai plébános e hó 5-én ünnepelte áldozárrá 
való rendeltetésének ötven éves fordulóját, amelyen az 
egesz környék fölkereste az agg lelkipásztort, hogy kife-
jezésre juttassa iránta a nagy szeretetét. Ugyanakkor 
tartotta meg aranymiséjét Ferber György nyug. rőtki 
plébános is, akit volt hivei értékes ajándékkal leptek 
meg. A vaáli esperesi kerület papsága pedig e hó 6-án 
ünnepelte Krizsány János cz. kanonok, ker. esperes espe-
rességének huszonötödik évfordulóját. A kerületi gyűlésre 
összegyűlt lelkészek meleg óvácziókban részesítették az 
ősz esperest. 

— Pap-honvéd halála. Napról-napra pusztul a 48-as 
nagy idők gárdája, alig múlik el hét, hogy egy-egy név-
telen hős ne szállna le a természet rendje szerint, az el-
esett bajtársak nyugvó porai mellé, Junius hó 10-én uj 
halottja volt a 48-as honvédeknek, akkor halt meg Kolena 
Endre a közszeretetben álló kosdi plébános. Mint hatodik 
osztályú gymnasista lépett a honvédek közé, de már a 
branyiszkói csatánál mint őrmester küzdött a 2. zászlóalj 
5. századában. Később tiszt lett Krretty hadosztályában 
s részt vett a kápolnai csatában, Buda visszavételében, 
ahol a bécsi kapu mellett a legelsők között mászta meg 
a falakat, majd küzdött az alsó részeken s fedezte a lugosi 
csatában Kossuth menekülését. Itt, hogy a móczok véreng-
zéseitől meneküljön, vagy 50 emberből álló csapatot szer-
vezett a szétvert seregből s azzal menekült Nagy-Szalon-
tára. Sok viszontagság után jutott el szülei házába az 
árvamegyei Usztyéba, de oncan is csakhamar mene-
külnie kellett az elfogatási parancs elől Horvátországba. 
Mint pap híven teljesítette hivatalát s egész vidék ismerte 
vendégszerető házát. Meghalt 69 éves korában. Ny. b. 

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

Budapest, 1 8 9 9 . Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. I. Félév. 1899. 

»Perge alacriter in coepto tuo: praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
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timusIX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok. Felhívás előfizetésre ! — A spiritismus a tudomány és a ker. katholikus fölfogás Ítélőszéke 
előtt. — A szerzetes rendekről. — Egyházi Tudósítások. N y i t r a : Az eszmék harcza. — P é c s : Közérdekű ministeri határozat. — 
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FELBIVAS ELÖFIZETESRE. 
Üldözés idején nem szokás elhagyni a küzdő-

tért. Padtársaink és lelkes világi híveink pártolá-
sára támaszkodunk. Istenbe vetett reménynyel a 
„Religiou 116-ik félévére nyitunk előfizetést. Gyón 
megrendelés ebben az időben nagy segítség. 

A szerkesztő. 

A spiritismus a tudomány és a ker. katho-
likus fölfogás Ítélőszéke előtt. 

6. 
Ha már most azt kérdezik: hogyan le-

hetséges az, hogy önlétezésöket a gonosz 
szellemek következetesen és határozot tan ta-
gadják? hogy a legegyszerűbb dolgokban is 
gyakran feltűnő járatlanságot, tudat lanságot ta-
núsítanak ? 

Hát erre azt felelhetjük, hogy a gonosz 
szellem azért tagadja önlétezését: mert érdeké-
ben van, hogy a tőle való félelem megfogyat-
kozzék, megszűnjék. Ki állana vele szóba, ha 
őszintén bevallaná. hogy ő — az ördög ? Továbbá 
tudásának fogyatékossága abból is magyarázható, 
hogy ő sem tud mindent ; tudásában egy nála 
felsőbb hatalom által szándékosan megzavartatik, 
korlátoltatik, megszégyení te t ik — azért, hogy a 
józan eszű ember ebből az egy körülményből is 

belássa, miszerint kár az után futni, ki sokszor 
még nálánál is tudatlanabb. 

Különben megkel l jegyezni, hogy a médiumok 
feleleteinek fogyatékossága gyakran a médiumok 
saját tudat lanságának természetes folyománya: 
mer t hát nem minden medium van szükségsze-
rüleg a gonosz lélek állal befolyásolva, az ő 
(már mint a medium) önkivületi állapota, meg-
merevedése stb. lehet sajátlagos idegzetességök-
nek egészen természetes következménye is; az 
ily állapotban akár okosat, akár bolondot mon-
danak, az egészen öntudatlanul történik, az a 
léleknek álomszerű megnyilatkozása, a mikor a-
legokosabb ember is egészen bolond dolgokat 
beszél, ellenben a legegyügyübb is gyakran igen 
okosakat álmodik. 

A médiumokról azt állitani, hogy ők kivétel 
nélkül mind a gonosz szellem befolyása a l a t t 
állanak, vagy pláne, hogy valamennyien tudva 
és akarva neki szolgálnak, épp oly igazságtalan,, 
mint szeretetlen eljárás volna. 

Másrészt azonban nem szabad szem elől 
téveszteni azt sem, hogy a spiritisticus jelensé-
gekben a természetfölöt t i erőknek, jelesen a 
daetnoni közreműködésnek oly szembeötlő ismer-
tető jelei vannak, melyeket józan észszel kétségbe 
vonni alig lehet. 

Vegyük például az oly általánossá vált asz-
talkopogtatást és vele kapcsolatosan az értelmes 
feleletek adását. 

45 
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Ha a kezek összekulcsolása által az asztal 
•egy bizonyos idő múlván egyszerűen csak moz-
gásba jutna — legyen ez az ő mozgása bármily 
nyugtalan és borzalmas is, — megengedem, hogy 
azt utóvégre természetes uton is meg lehetne 
magyarázni p. a delejesség hatásából, mely a 
kezek összeköttetése által kifejlődik; de ha 
hallom, hogy az asztalnak lába ugy kikeresi az 
előtte álló betűket, hogy azokból értelmes (bár-
mily ostoba is legyen különben) szavakat, mon-
datokat lehet összeállitani ; ha azt hallom, hogy 
az asztal lába ir is és pedig értelmes szavakat, 
mondatokat : akkor, ugy hiszem, nem vétek sem 
a józan ész, sem pedig semmiféle tudomány 
ellen, ha azt mondom, hogy ez a spiritisticus 
tünemény nem természetes dolog; azaz emberen 
kivül álló oly természetű és pedig értelmes 
erőnek megnyilatkozása, mely minden tudomá-
nyos magyarázatnak egyenesen a szemébe nevet. 
Ha azt hallom, illetve olvasom, hogy a pala-
táblán a palavessző, vagy papiron az iron min-
den emberi közreműködés nélkül egyszerre föl-
egyenesedik és annak rendje és módja szerint 
rójja egymásután a betűket, ir le értelmes mon-
datokat bármely nyelven, olyanon is, melyről 
bizonyos, hogy a medium előtt még hiréből sem 
ismeretes; sőt meghalt emberek kézirását is föl-
ismerhetőleg utánozza: akkor én bát ran merem 
azt mondani — ez nem természetes dolog; és 
természetes dolognak csak akkor fogom elhinni, 
ha meg tudnak győzni arról, hogy az asztal, a 
fa, a palavessző, a toll gondolkodni tudnak ! De 
merően büvószeti szemfényvesztő jelenségeknek 
sem tekinthetem ezeket: mert józan észszel egy-
általán nem vagyok képes megérteni, hogy a 
médiumok egyikének, másikának képessége miért 
szűnik meg idővel teljesen, — pld. Hume miért 
volt képes mindenüt t csodálatos dolgokat véghez 
vinni és miért nem sikerült neki Oroszországban 
egyetlenegy kisórlete sem? Hisz' a bűvész 
ügyessége idővel a gyakorlat által csak még inkább 
fokozódik és nincsen rá eset, hogy teljes kudarczczal 
végződjék ! ! ! 

Ha pedig azt is olvasom, hogy a spiritis-
ticus productiók, az úgynevezett lólekidózések 
alkalmával vallási kinyilatkoztatások is tör tén-
nek : akkor én azt kérdem magamtól — illő az, 
vagy (hogy a spiritisták álláspontjára helyez-
kedjem) méltó az azon legfőbb lényhez, melyben 
mi a bölcs, jóságos Istent tiszteljük, hogy oly 
gyermekes, aljas, undoritó tünetek között nyilat-

kozzék meg, mint azt az asztalkopogásnál, 
a médiumok rángatódzásainál tapasztaljuk ? ha 

azt hallom, hogy a spiritek az ő vallási né-
zeteiket a hallgatóság, vagy azon ország vallása, 
hogy ne mondjam, szája ize szerint módositják, 
a hol „ihletsóges" (?) kinyilatkoztatásaikat teszik; 
ha azt olvasom, hogy az angol spiritek a „high 
church (a magas anglikán egyház) szolgálat]ában 
ál lanak; a protestáns Poroszországban a pro-
testáns hit fölfogásának propagandát csinálnak ; 
a szakadár Oroszországban az orthodox vallást 
hirdetik igaz h i tnek ; a kath. országokban 
az egyedül üdvözitő kath. egyház apostolainak 
muta t ják be magukat : kérdem akkor, hihetem én 
azt, hogy ezek a spiritek az egy igaz Istennek 
megbízható tolmácsai ? ha 

pedig azt olvasom, hogy a spiritek egy jó 
nagy része ostobaságokban, hazudozásban, ellen-
mondásokban, és, a mire fősúlyt fektetek, oly 
t rágárságokban tetszeleg magának, a minőket 
semmitéle tisztes társaságban meg nem tűrnének 
büntet lenül : kérdem akkor a spiritistáktól — 
hihetem én azt józan ószszel, hogy az igazmondó 
szent Isten nyilatkozik meg az ilyen spiritekben ? 
ha végezetül 

azt hallom, hogy jámbor lelkű hölgyeknek 
a megidézett szellemek egyenesen szerelmi aján-
latokat tesznek és őket arról biztosítják, hogy, 
midőn még emberi testben j á r t ak e földön, már 
akkor is ezen tisztes korú matrónák i ránt 
kiváló szeretettel visel te t tek: kérdem — lehet 
akkor a spiritismusról, mint a művelt szellemek 
t isztult nézetű uj vallásáról komolyan beszélni? 

Hogy ezek a szellemek vallási dolgok i ránt 
nagyon érdeklődnek, az kitűnik spiritisticus ki-
jelentéseikből ; vallási tanaik pedig arról bizo-
nyítanak, hogy nem is szükséges őket különösen 
is megidézni: ahol biztos fogadtatásra számit-
hatnak, ot t hivatat lanul is megjelennek, hogy 
az emberi gondolatokat, érzelmeket, szenvedé-
lyeket csábító, kisértő sugallataikkal befolyásol-
hassák. Nincs kétség benne, hogy a gonosz lélek 
ismert tolakodó szolgálatkészségénél fogva ott is 
megjelenik, hol éppen nem lát ják szívesen. Ezt 
Krisztus megkísértése is igazolja — hogy egyéb 
bizonyítékokat mellőzzek. 

Annyi bizonyos, hogy nincs jobb ós alkal 
masabb eszköze az emberiséget ámítani és meg-
csalni, mint a szellemeknek azon idézési módja, 
a melyet a spiritisták gyakorlatba hoztak. I t t 
aztán, hogy ugy mondjam, elemében van „a ha-
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zugság atyja," mint a hogy őt a mi szentirásunk 
nevezi. (Luc. 4. 41.) A miér t róla bizvást fölte-
hetni, hogy kedves halot t ja inknak nemcsak nevét, 
hanem alakját is fölveszi, ezek szellemében és 
nyelvével beszél az élőkhöz, hogy kijelentéseinek 
náluk hitelt szerezzen. 

Ha ez neki sikerült, akkor nyilt tere van 
hamis és kárhozatos tanainak nyilvánítására. 
Hirdeti azután a súlyos bűnök bocsánatát a más 
világon, a pokoli büntetés ideiglenességét ós az 
egyesek személyes nézeteit és vágyait a hi t 
zsinórmórtékéül teszi. Hogy hitel t szerezzen, 
megjelenik „a világosság angyalának" alakjában 
is. (Kor. 11. 14.) A szentirásból tudjuk, hogy az 
a t isztátalan szellem dicsőitette is az Isten fiát, 
a ki azonban szólni sem engedte őtet. (Márk. 
1. 25. 34.) 

Mindezek ellenében fölhozzák a spiritisták, 
hogy az ő vallási kijelentéseik tulnyomólag épü-
letes t anoka t foglalnak magukban ; már pedig 
a gonosz szellemnek leküzdhetetlen nehézségébe 
kerülne a médiumok szája által szép ós épületes 
tanokat is hirdetni : tehát ezek kétségtelenül 
jó szellemektől származnak. Ez az ellenvetés, 
(bocsánat a kifejezésért!) több mint naivitás. 
Hiszen éppen akkor van a hazugság atya-
mestere igazi szerepében és csinálja a legjobb 
üzletet, midőn ily álszenteskedő módon á r ta t -
lanságát szinleli és hálójába keri t i az által 
a könnyelmű hiszékenységet, hirdeti az álhu-
manismus t ana i t : mely szerint nincs örök 
büntetés, sőt még csak ideiglenes sem, mer t 
há t Isten a bűnösöket nem bünteti , csak 
„egy kicsit összeszidja." Ez az egy körülmény 
már maga elegendő, hogy a spiritismust gya-
núsnak tekintsük és vele szemben óvatosak 
legyünk. (Vége köv.) 

A szerzetes rendekről. 
A szerzetesi elet mibenléte : a tökéletesség állapota. 

A szerzetesség feladata korunkban. 

13. Azon óhaj, hogy korunk a szerzetes rendek után 
vágyik, nem a szivek mélyéből fakad. Midőn ugy beszé-
lünk, nemcsak azokra gondolunk, akik a kereszténység-
nek utolsó maradványát is a tűzbe dobnák, hanem mi 
igen jól tudjuk, hogy a fönnebb kiejtett elv még magá-
ban az egyház és a papság kebelében is aggodalmas 
vállvonogatást okoz. Az a vélemény mindinkább lábra 
kapott, hogy a szerzetesrendek kora lejárt. Egyes ujabb 
társulatok, amelyek szabad alkotmány és mozgékonyság 
által inkább az ujabb kor szelleméhez és szükségleteihez 
alkalmazkodtak, mindenesetre még életképesek és tevé-

kenyek. A többi, régi szerzetekben az egyes még megment-
heti a lelkét, de nagyban és egészben véve szerepöket el-
játszották és életöket elvesztették. 

14. Távol legyen tőlünk, hogy akár ebben, akár 
más kérdésben másra gondolnánk, minthogy a dolgot és az 
igazságot ugy fejezzük ki, amint van. Azért egészen nyu-
godt szivvel igy felelünk : feltéve, hogy ez a régi rendeket 
érinti, feltéve, hogy midőn ezt beismerjük, saját halálos 
Ítéletünket irjuk alá, azon elv mégis igazság marad, hogy 
korunkban a szerzetes rendek igen szükségesek, és hogy a 
szerzetesség kiirthatatlan. Nem mondjuk, hogy ez vagy 
amaz a rend vagy az összes rendek a világ végéig eltar-
tanak. Egyetlen egy szerzet sem képezi az egyháznak 
lényeges részét és nem nélkülözhetetlen reá nézve. Minden 
fa, amely Isten kertjében hiában foglal helyet, kivágandó, 
hogy olyan ültettessék helyébe, a mely több hasznot hajt . 
De a szerzetes élet egyáltalán véve kiirthatatlan, mivel 
anélkül az egyház nem lenne az, aminek lennie kell. Ha 
tényleg minden régi szerzet túlélte volna már magát, amit 
különben nem hiszünk, akkor a törzsből uj csemeték fa-
kadnának és a többiek megujult, talán megváltozott alak-
ban keletkeznének. De a szerzetesség sohasem irtható ki. 
Minden növény, melyet nem a mennyei atya ültetett, ki 
lesz tépve.x) Amit azonban a seregek Ura saját kezével 
épitett, azt meglátogatja és kiépíti, habár tűzzel és vassal 
pusztítják is. 2) 

15. Mi ebben a dologban elfogulatlanul és előítélet 
nélkül beszélünk. Csak egy iránytűt ismerünk, csak egy 
urat, csak egy tekintetet : az igazságot. Igen, az igaz, a 
szerzetek alig képezik árnyékát annak, aminek kellene 
lenniök és amik egykor voltak. Egykor mindenütt előre 
mentek ott, ahol a műveltség, a szellem, az Isten országa,, 
a tudomány, lelkipásztorság és szentség tiszteletben volt. 
Már az előbbi korban, midőn a zárdai élet ugy külsőleg 
mint belsőleg aránylag jobban állt, egy szentéletü lélek 
igy panaszkodott : a világ telve van zárdákkal, de azok 
nekem nem tetszenek. Vérkönyeket szeretnék ontani mind-
két nemű szerzetek felett. 3) Czéljuk, hogy az Isten egy^ 
házának szolgáljanak, de ők önmaguknak szolgálnak és a 
világ népei nem tanulnak tőlük mást, mint lelki sivárságot. 
Mit mondjunk akkor most ? Valóban azt, amit a költő és 
látnók monda : 

Zárdák voltak egykor a Szentlélek vára, 
Most morgás színhelye, a barát csuklája 
Miként a lisztes zsák, mely tömve szép liszttel 
Kivül korpa helyett utcza porát hányja. 

A világ szelleme hatol be mindenüvé, az arany 
elhomályosul, e legszebb szin elhalványodik. A szentély-
nek kövei a sarkokon szétszórva hevernek. Siónnak fiai, 
kik egykor fehérebbek voltak a hónál, mint a szén olyan 
feketék ; nem ismerik őket ott, ahol mutatkoznak, igy 
bőrük czontjukhoz van száradva, száraz mint a fa. 
Leesett a fejünk koronája; jaj nekünk, mert bűnt 
követtünk el. 

Ezzel a helyzettel mindenki tisztában van. Az ellen-
ségek örülnek, a régi jóbarátok szégyenlik magokat 

1) Máté 15, 18. 
2) 79-Zsolt. 15. 
3) Beda Weber, Johanna Maria vom Kreuze (2) 58. 
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és bennünket elveszetteknek tartanak. Jobbjaink sóhaj 
toznak és leereäzt'k karjaikat, a gyengébbek könnyedén 
veszik és túlteszik magokat mindenen, mivel minden 
elmúlt. 

16. Erről a dologról már beszéltünk a szerzete-
sekkel és megmondtuk nekik, hogy hol a bajnak az alapja, 
és miként lehet azon újólag segíteni. Most az egyháznak 
többi tagjához fordulunk és azt mondjuk nekik mily 
kevés okuk van ezért bennünket*) kisebbíteni és mennyi 
ellenben nekik, hogy ezért igen komoly gondolatokkal 
foglalkozzanak. 

Különös dolog volna, ha a kéz a szemet azért kicsi-
nyelné, vagy mi több, azért akarna tőle megválni, 
mivel beteg. A testnek összes tagjai, bármennyien 
% annak is, csak egy testet képeznek. Egy test vagyunk 
sokan. Ha azonban egy tag szenved, akkor sokan szen-
vednek. Ha az egésznek fontos tagja szenved, az nem 
a többire nézve hátrány nélkül. Aki ezt fájdalmasan 
nem érzi, az vallja be, hogy ő maga sem egész-
séges többé. 

Még többet mondok : külső sérelem egyetlen egy 
tagot érhet. A benső betegség mindig annak a jele, 
hogy az egész testben betegség anyaga van. Egyetlen 
részre vetette magát, és feltűnően észrevehetővé tette, 
de ő az egészen keresztül vonul és fenyegeti. Ha oly 
lényeges rész, minő a szerzetes élet, beteg, akkor ez igen 
feltűnő bizonyíték arra nézve, hogy az egész keresztény 
élet, melynek virága régóta beteges, sokat kell, hogy ve-
szítsen erejéből és frisseségéből és mindnyájan elmondjuk 
a költővel: 

Mindnyájan nagy bűnt követtünk, 
Jóhirnevünk oda van. 
Hangosan hirdeték nekünk 
Az evangéliumban. 
Mi azonban árvák levénk, 
A föld sava buta lőn.4) 

Tényleg ez az összefüggés félreismerhetetlen. A szer-
zetesség lanvhaságának egyátalán nem ez az oka, hanem 
többé-kevésbbé a kereszténység minden tagjának bűne. A 
család nem nyújt nekik több tagot, amely az engedelmes-
ség, szerénység, nélkülözés és önmegtagadás szavakat érti. 
Az iskola a fiatal növények romlatlan természetességének 
utolsó maradékát, hogy ne mondjuk nevelés képességét 
elvette. A világnak általános helyzete már a kora években 
megismertette velők a szükségletet és mérgelődést, amelyek 
mindenkorra ismeretlenek maradhattak, a keresztények lany-
hasága jámborságukat és szellemi buzgóságukat bizonyos 
felületes látszat és elkerülhetetlen szokássá változtatta. A 
szerzetesség igy kapja őket. De alig adta rájuk az egyházi 
ruhát, az úgynevezett közvélemény mellékes foglalkozá-
sukra való kiképzés végett, ami vagy az iskolában, vagy 
lelkipásztorkodás, vagy a betegápolás terén van, olyan tan-
intézetekbe vagy kórházakba kényszeríti, ahol annyit kell 
látniok, hallaniok és tanulniok, ahol fejük annyira tele 
lesz és szivük üres, ahol olyan aggályos fajú tanárokkal, 
orvosokkal, képekkel, könyvekkel és más efajta dolgokkal 

*) Weisz Albert atya tudvalevőleg szent Domonkos rendjének 
nagytudományu tagja. 

4) Dante, Parad. 22, 76 ss. 

találkoznak, hogy az embernek csodálkoznia kell, hogy 
hivatásukat teljesen el nem veszítik. Itt szó sem lehet az 
egybázias nevelésről. Ennek a közvéleménynek hangadói 
és akik a zárdák elvilágiasitására a legnagyobb befolyást 
gyakorolják, éppen azok, akik leginkább panaszkodnak, 
hogy a szerzetesekben hiányzik az egyházi szellem, a jó 
barátok és jóakarók, azon gyermekek szülői, kik ott ne-
velkednek, az úgynevezett „jó" katholikusok, akik vak 
buzgalmukban mindenbe belebeszélnek, sokszor még egy-
házfejedelmek is. Miért ne mondjuk ezt ki? Gyakran 
éppen a püspökök és a papság többet ártanak a zárdák, 
különösen a nőzárdák iránt való jóakaratukkal és agyon-
kormányzásukkal, mintha azoktól jóakaratukat és támo-
gatásukat megvonnák. Sokkal többször, mint gondolnók, 
éppen erről az oldalról jött a zárdák elleni halálos döfés, 
hogy a világot külső tevékenvségökkel ámítani akarják. 
Gyakran éppen a jóakarók és védők becsülgetik valamely 
háznak vagy szerzetnek értékét az iskolában, a lelkipász-
torkodás terén és a betegágyaknál működésök szerint. Ha 
valamely ház észretér s nem akar e téren tovább haladni, 
vagv a külsőségnek véget akar vetni és inkább a belső 
életre adni magát, akkor aztán lássa, ha a világ kegyét 
és támogatását elveszti. Ha egy szót tudnának is szólani, 
hogy valami javítást tegyenek és az esetleges visszaélést 
megszüntessék, de nem mernek szólni. Ha egyes kísérlet 
mutatkozik, amely támogatás nélkül okvetetlenül megszű-
nik, akkor éppen őreájuk számíthatnak legutoljára a czi-
vakodó felek, de ők tartoznak az elsők közé, akik egy 
jobb után való tevékeny vágy kezdetét azzal hallgattatják 
el, hogy a békességet és a régi állapotokhoz való vissza-
térés szükségességét hangoztatják. Es mégis a szerzetek 
okai az elzüllésöknek ? Oh, igen sok dolog közreműködik, 
hogy a szerzeteket a kellő erkölcsi magaslatról lerántsa, 
de igen kevesen vannak, akik a felemelkedést neki meg-
könnyítik. Mi a hibának nagy részét magunkra vállaljuk. 
De azért az igazság és az igazságosság parancsolja ki-
mondanunk, hogy ami tönkremenetelünk nem egyedül a 
mi bűnünk. (Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDOSITÂSO&. 
Nyitra. Az eszmék harcza. — 
E napokban került kezembe egy osztrák kath. újság, 

melynek hasábjain olvasom, hogy Don Albertario, a 
milanói „Osservatore Cattolico" napilap szerkesztője k i ' 
szabadult három évre szóló fogságából. Érdemes ezen 
emberrel legalább néhány sorban foglalkozni, ha mindjárt 
külföldi is, nekünk, kik négy év óta, úgyis alig olvasunk 
egyebet külföldről, minthogy mit csinál most Dreyfuss, 
mit mondott a vizsgálóbíró, mit az ügyvédje, mintha egész 
Európának figyelme most csakis Dreyfussra volna irányítva, 
mintha világrészünk nemzetközi politikája csakis attól 
függne, vájjon sikerül-e pénzzel, presszióval ugy terrori-
zálni a közvéleményt, vagy ugy össszegabalyitani a famo-
zus ügyet, hogy abban senki ki ne ismerje magát többé. 

Az eszmék harczosát, az eszmek küzdelmének áldo-
zatát látjuk a milanói kollegában, kinek sorsa vajmi sokat 
hasonlít más országok bajtársainak helyzetéhez. M^rt 
Milanóban kitört a katonai lázadás, bezárták a kath. 
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lapszerkesztőt három évre. És mit o inál t ő ? Talán ő 
szította, talán ő lázitotta a legénységet hatóságai ellen ? 
Dehogy, hiszen a milanói bersaglierik az ő újságát nem 
olvassák; a csőcselék, mely a katonasághoz szegődött, 
katholikus lapokat nem vesz kezébe. Bizonyítéka annak, 
hogy a papok ablakait éppúgy beverték, mint a ható' 
ságokéit, két milanói kolostort éppúgy elpusztítottak, 
mint a legfényesebb kirakatu boltokat. 

Es hogyan került be'e a békés kath. pap, aki 30 éve 
szerkeszti az általa megalapított lapot ? Ugy hogy a hadi-
törvényszék kimondotta, hogy 30 éve agitál a pápa világi 
uralmának visszaállitása mellett, bogy finom iróniájával 
aláássa az állami intézmények tekintélyét, s ez által köz-
vetve közreműködött a lázadás szításában. Nem szándé-
kunk itt azzal foglalkozni, hogy áthidalni akarjuk azt a 
képtelen nagy űrt, mely a praemissa-k és a következ-
tetés között tátong, csak az eszmék harczosának tragikus 
sorsa kelt bennünk, pályatársaiban, részvétet, kik az 
eszmék harczában hasonló sorsra lehetünk elkészülve. 

Nem is állami fogházban, hanem egy czellába zárva 
a legnagyobb gonosztevőkkel, ruházatban és ellátásban 
teljesen egyenlővé téve a rabló-gyilkosokkal, betörőkkel 
sínylődik, mignem testileg-lelkileg megtörve, kibocsátják, 
hogy az igazságszolgáltatás szégyenére börtönben ki ne 
adja a lelkét. Azután elvánszorog szülőhelyére, egy falucs-
kába, hol fizikailag is lelkileg is megtörve megvonul csen-
des nyugalomban, hogy megpihenjen 30 éves írói küzdelmé-
nek tövisein. Enyhítésül adnak neki egy 669 aláírással 
ellátott üdvözlő feliratot. Ez a babér, melyet megőszült 
homloka köré fonhat vigasztalásul. 

Ne csodáljad t. olvasóm, ha e tragikus példa a 
közönségesnél jobban megragadja figyelmemet és ha jelen 
politikai szélcsendben itt a felvidék egy városában foglal-
kozom egy olasz pályatárs, Don Albertario esetével. Van 
a katholikus hírlapírók között egy közös vonás, mely 
minél élénkebben nyer kifejezést, annál közelebb hozza 
az embereket egymáshoz. Összehasonlíthatnám harczukat 
egy vár ostromával, mely ostromban a hirlapirás emberei 
a legelői vannak, tetemeikkel megtelik az árok, s rende-
sen testökön keresztül haladva jutnak a győzők a vár 
birtokába. 

S mégis ez a tudat, ez a végzetszerű rendeltetés 
sem ingatja meg az eszmék harczosaiban a bátorságot, a 
kitartást. Az igazság, a jog az ő védelmezőinek nem 
mindenkor fizet csengő pénzzel, mert az igy fizetett 
katona hasonlít a zsoldoshoz, ki ha meg nem kapja 
zsoldját, rabol, s ha veszély van megmenteni igyekszik 
saját bőrét ; mig akit a honszeretet lángja hevit, az bizton 
oda áll a veszély kellő közepébe, még ha mathematikus 
biztossággal előre látja is vesztét: mert tudja, ha elesik 
is, az eszmék harczosainak erkölcsi jutalma nem marad 
e l : az elismerés. 

Nemrég egyik kollegám egy füzete került kezembe, 
mely Defoe, Robinson világhírű szerzőjének életével 
foglalkozik, s melyben a többi közt e nagy jelentőségű 
szavakra akadtam: „Az embereknek szolgálni, az igazat 
bátran kimondani, feláldozni magát az igazságért és mind-
ezért nem követelni semmit, de nem is kapni semmit ; — 
ez Defoe életének vázlatos története— Ehez mi még 

hozzátehetjük, hogy igenis kapni valamit, börtöut, el-
zárást, elnyomást a hatalmas ellenféltől, mint az olasz 
példánál látjuk, ugy hogy megtörik a tested-lelked, s 
fáradozásaid jutalmául öreg napjaidra roncsolt testtel 
visszavonulni egy falusi magányba, hogy kipihenjed a 30 
éves munkát. Ez olyan jutalom, mely rokonszenvet kelt 
minálunk is, ha mindjárt Milanóban történt is. Olyan 
jutalom, mely az igazság, a jog harczosainak nem hogy 
lelohasztaná, hanem inkább fokozza lelkesedésüket. 

Ilyen embereket üldözni lehet, megtörni lehet, de 
legyőzni nem. Ilyen embereket csak a jog, igazság és 
törvény visszaállításával lehet elhallgattatni és mással 
semmivel sem. Mert ha megtörik is egyik másik, tiz, 
husz támad mindegyiknek nyomában. Ny. Sz. 

Pécs. Közérdekű ministeri határozat. — 
Az oroszlói r. k. hivek egy része azon okból, hogy 

a filokszera szőlőiket elpusztította, megtagadta a termé-
szetben be nem szolgáltatható lelkészi borjárandóságnak 
akár készpénz, akár más termény alakjában való helyet-
tesitését, s a sásdi esperes-plebános által követelt egyen-
értéknek fizetése alóli fölmentését a járási főszolgabíró-
nál kérelmezte is. A főszolgabíró m. é. ápr. 29-én tár-
gyalván az ekként vitássá lett ügyet, a kérelmezőkre 
nézve kedvező határozatban kimondotta, hogy „azon in-
dokból, mert az egyházlátogatási okmány a borjárandóság 
megadását a szőlőbirtokhoz köti, ennélfogva a szőlőbirtok 
megszűntével megszűnik a borjárandóság megadásának 
kötelezettsége is." 

Ez első fokú határozat ellen azon évi május 4-én a 
megyei alispánhoz fölebbezett a plébános, kérvén a rá 
nézve sérelmes, sem a méltányossággal, sem a szerződéses 
joggal összhangban nem álló határozat föloldását. Az 
alispáni határozat azonban a fölebbezés indokainak, — 
melyek részletes ismertetését itt mellőzhetőnek véljük — 
helyt nem adván, az első fokú határozatot indokainál 
fogva helyben hagyta. 

Ujabb fölebbezéssel a megye közigazgatási bizott-
sága elé vitte a lelkész az ügyet, mely szintén az alispáni 
határozat szempontjára helyezkedvén, a főszolgabiró hatá-
rozatát hagyta jóvá. 

Utolsó instancziában m. é. aug. 23-án kelt felebbe-
zésében a döntésre hivatott legfőbb kormányszék, a val-
lás- és közoktatásügyi ministerium elé terelte a plébános 
az ügyet, mint amely elszigetelt helyi érdekessége daczára 
is alkalmat képes szolgáltatni arra, hogy a javadalmas 
alsó papságnak, a kántortanítóknak, egyházi szolgáknak, 
sőt a keresztény felekezetiségü papságnak legnagyobb 
részét is érdeklő, s ekként jogosan országos jelentőségű-
nek mondható kérdésben elvi jelentőségű kormány határozat 
alkottassák. 

A vallás- és közoktatásügyi minister a fölebbezést 
a következő módon intézte el : 

„Vallás- és közoktatásügyi minister 10871—1899. 
Gundy Miklós sásdi esp.-plébános vitás borjárandósága 
ügyében m. é. szept. hó 2-án 2306. sz. a. kelt fölterjesz-
tésére vonatkozásai, az ügyiratok visszazárása mellett, 
további eljárás végett értesítem a vármegye közigazg. 
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bizottságát, hogy az ez ügyben m. évi 489. sz. a. hozott 
határozatát föloldandónak találtam. Fölhívom a vármegye 
közigazg. bizottságát, hogy a hegyháti járás főszolgabíró-
ját az érdekelt felek meghallgatásával u j tárgyalás meg-
tartására utasítsa, melyen a „Can. Visitatio" értelmében a 
lelkésznek járó bor itezéjénelc pénzbeli értéke lehetőleg 
egyezségileg, amennyiben pedig ez nem sikerülne, ható-
ságilag megállapitandó. Ez alkalommal kinyomozandó lesz 
az is: vájjon kérvényezők a múltban a bort mindannyi-
szor természetben adták-e ? vagy esetleg a régibb időkben 
is készpénzzel megváltották ? Megállapitandó lesz továbbá : 
hogy a kérvényezők szőlői mikor pusztultak el? s azok-
nak elpusztulása után adtak-e még a lelkésznek bort ter-
mészetben, vagy esetleg annak pénzbeli egyenértékét 
fizették meg? s vájjon az elpusztult szőlőföldek más mű-
velés mellett hajtanak-e jövedelmet, s igenlő esetben mi-
lyent? S mindezeknek kinyomozása és esetleg hatósági 
uton való megállapítása után igyekezzék az eljáró főszol-
gabíró a lelkészt és az érdekelt feleket méltányos egyez-
ség létesítésére reábirni ; ha pedig ily egyezség létre nem 
jönne, a főszolgabíró hozzon a kifejlendőkhöz képest 
ujabb határozatot. — Föloldandó volt a vármegye köz-
igazg. bizottságának határozata azért, mert a főszolgabíró 
mielőtt határozatát meghozta, a vizsgálatot mindezekre a 
lényeges körülményekre ki nem terjesztette. — Budapes-
ten, 1899. évi márcz. hó 3-án Wlassics s. k. — Baranya 
vármegye közigazg. bizottságának." 

Máthé Ödön, a hegyháti járás ez időszerinti főszol-
bírója a plébánost a kérelmezőkkel együtt f. é. ápr. 
27-ére tárgyalásra idézvén, megkisérlé a fönt közlött mi-
nisteri rendelet értelmében a borjárandóság pénz- vagy 
terménybeli egyenértékének egyezségi uton leendő megálla-
pítását. Miután ez azonban — daczára az esp.-plebános 
által fölállított legméltányosabb föltételeknek — a kérel-
mezők makacsságán hajótörést szenvedett, határozatilag 
kimondotta: „G. M. sásdi esp.-plebánosnak Kr. J . és tár-
sai oroszlói lakosok, ugy összes oroszlói hivei ellen fönn-
álló borjárandóságára nézve, a „Can. Visitatió"-ban neki 
megjárólag biztosított bor itczéjének pénzbeli értékéül 8 
krajczár állapittatik meg." 

Érdekes indokolásából csak ez egy passzust hozzuk 
föl : „fizetése ez a papnak, amely ennek minden viszonyok, 
legalább a mai jogviszonyaink között, föltétlenül megjár. 
Igen természetes, hogy kívánatos részről a méltányosság 
érzetének megnyilatkozása, amely a jelen esetben bizo-
nyára fényesen érvényesült is, és nem rajta mult, hogy 
gyakorlati érvényt nem nyerhetett. A 8 kr mint közép-ár 
volt megállapitandó." P. K. 

Szatmár. Szent-ssiv-ünnep a Kálvárián. — 
„E jelben fogsz győzni!" Ezt a felírást olvasta 

egykor CoDstantin császár az égen feltűnt szent kereszt 
jelében és e jelben vezette győzelemre seregét. „E jelben 
fogsz győzni !" igy szólhatunk ma mi is, csak hogy más 
a jel, mely a kath. egyház egén feltűnt és melyet az Ur 
Jézus az emberiség utolsó századai számára tartott fen 
és ez a jel Jézus szents. Szive. És ezt az égi jelet emelte 
föl és tűzte zászlójára az egyház látható feje, szents. 
Atyánk, XIII Leo pápa, midőn az egész világot és fő-

képpen a kath. híveket az isteni szívnek ajánlotta fel. 
Ezt a zászlót lobogtatta városunk is e napokban püspök 
ur ő méltóságánák vezetése és pártfogása alatt. Pápa ő 
szentsége akaratához képest három napi ajtatosság tarta-
tott a székesegyházban és a Kálvárián. A díszítés munkája 
főkép a Kálvárán a 3 nap lefolyása alatt folyton tartott, 
mert a hivek ujabb és ujabb virágkoszorúkkal és csok-
rokkal ajándékozták meg a Kálvária szentélyét. Az ünne-
pélyt fényes segédlettel Szabó István püspöki titkár 
miséje nyitotta meg, ki junius 9-ikén reggeli 7 órakor 
ünnepélyes misét mondott. A jézustársasági atyák már 
reggel állandó tartózkodási helyül a gyóntatószéket válasz-
tották s nem is szabadulták előbb, mig vasárnap, a szent 
áldozás ideje el nem mult. Körülbelül 1000-en részesültek 
a bűnbánat és oltáriszentség vigaszaiban, beleszámítva 
ama gyümölcsöt is, mit Heiser György és Hámon Róbert 
kegyes segítsége hordott az Ur csűrébe. E nap délutánján 
a kitűzött \ rend szerint 5 órakor keresztúti ájtatosság 
volt a hivek buzgó részvétele mellett. 6 órakor P. Tamás 
tartotta a szent beszédet, mely után ünnepélyes megkér-
lelés és áldás volt. Meghatottan hallgatták a hivek a 
jézustársaságiak vezetése alatt álló convictus növendékei-
nek szép, csengő énekét, melyben a P. Heunig-féle lorettói 
litániával dicsérték az Urat. A vendégek száma rohamosan 
növekedett a második és harmadig napon. A második 
napon Binder Endre mondotta a nagy misét; a csendes 
misék azonban ma ugy, mint tegnap 10 óráig tartottak. 
Délután az idő beborult, a hulló esőcseppek fokozatosan 
lehangolták az Ur dicsőségeért lelkesült sziveket. Nem 
is csoda, midőn ép e miatt P. MladoniczJcy szónoklata a 
hivek észrevehető szomorúságára a Kálvária templom 4 
szük fala közt hangzott el. De nem is volt a kis helynek 
egy üres zuga sem. Végre megérkezett az ünnepély fény 
és tetőpontja. Folyó hó 11-én szent Atyánk óhaja az Ur 
kegyelméből teljesült. Az ég kiderült. Fáradhatatlan 
éjjeli munka eredményként az ünnepély színhelye virág-
diszbe öltözött. A keresztúti állomások közt a falakat 
képek s koszorúk diszitették. A lépcső-följárattal szemben 
felállított kis oltár gyertyafényben úszott. Reggeli 7 
órakor Keszler Xav. Ferencz pápai praelátus tartotta a 
Kálvária előtt felállított Mária-oltáron a nagy misét 
fényes segédlettel szabad ég alatt. Utána következett, 
mint az ünnepély fénypontja. Jézus szent Szivének diadal-
menete, melyet Püspök ur ő méltósága személyesen veze-
tett. Szent Vincze leányai vezetése alatt 12 fehér 
ruhában öltözött leányka szórta a rózsaleveleket az Ur 
útjára. Sajuos, a hely szűke miatt a menet ki nem fejlőd-
hetet t ; a hivek épp a sokaság miatt egy helyen voltak 
kénytelenek vesztegelni, de a szorultságot, a tolongás 
kényelmetlenségeit feledteték ő méltnak buzdító szavai a 
körmenet végén. Délután fél 1 órakor jutottak az utol-
sók Ur asztalához. Hátra volt az ájtatosság befejezése. A 
hivek buzgalmát nem fárasztá ki a kettős délutáni ájta-
tosság. Bár Jézus szent Szivének megengesztelésénél a 
koronát a főtemplomban tette rá Püspök ő méltósága, a 
Kálvárián is szép számban gyűltek egybe a hivek 4 
órakor a záró, fölajánló, megkérlelő istenitiszteletre. F . 
P. Hauer, ki a nagyszombati rendházból jött a helybeli 
jezsuita atyák kisegítésére, 4 órakor tartotta a záró szent 
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beszédet, melyre a szabad ég alatt áldás és Tedeum 
következett. Jézus Szent Szivének a hivek bemutatták 
méltó hódolatukat s az Ur kiárasztá rájuk kegyelmeinek 
kincseit. Különböző társulatok tagjai e néhány nap alatt 
tetemesen szaporodtak. Sokan beiratkoztak Jézus Szents. 
Szive és Mária Síivé társulatába ; a karmelyhegyi ska-
pulárét is igen sokan fölvették. „Dicsőség az Isteni Szív-
nek, melf nekünk üdvösséget szerzett, tisztelet és dicső-
ség mindörökkön örökké! Amen." (XIII. Leo PP.) A 
püspöki Convictus ezer hálát mond mindama jámbor 
lelkeknek, kik szebbnél-szebb koszorúikkal, csokraikkal a 
Kálváriát disziteni és igy az ünnepséget emelni siettek. 
Jézus Szent Szive áldja és tartsa őket ! 

Székesfejérvár, jun. 13 A Triduum végén. — 
A Jézus Szentséges Szivének tiszteletére bárom 

napon át tartott ájtatosságok tegnapelőtt véget értek. 
Elmélkedve s ezen elmélkedésből szent lelkesedést és tör-
hetlen bizalmat merítve gondolunk vissza a lefolyt három 
napra. Ö szentségének apostoli lelke újból megtalálta a 
legjobb módot arra, hogy hozzáférjen a századvégi embe-
riség földi dolgokkal telt lelkéhez ; szava nem volt a 
pusztában kiáltó szózata; szikra volt az, mely újra lángba, 
az Isten iránti szeretet lángjába boritotta az egész ka-
tholikus világ kihűlni kés?ülő szivét 

Három napon át szemléltük, imádtuk fokozott buz-
gósággal azt az isteni szivet, melynek tisztelete annyira 
megfelel korunknak. Ha kevély a mai emberiség az emberi 
ész nagy vívmányaira, sz. Szivtől megtanulja az alázatossá-
got ; ha beteg a haldokló század társadalma, itt van orvosa ; 
itt a szenvedők isteni Példányképe, kinél többet senki sem 
szenvedett, de akinél jobban éppen ezért azt a szenvedő, 
azt a vergődő emberi szivet senki jobban meg nem vi-
gasztalhatja; s ba kialudt szivünkben a felebaréiti szeretet 
utolsó szikrája, a kihamvadt zsarátnok felett felgyújtja 
azt a szent tüzet az a Sziv, mely az ellenség szeretetében 
vérzett el és dobbant utolsót. 

Városunk katholikus lakói példás, hogy ugy mond-
juk, megható buzgósággal vettek részt a sz. Sziv tiszte-
letére rendelt ájtatosságokon s az érzelmek, melyek szi-
vünket eltöltötték, midőn láttuk a felnőttek és gyermekek 
példás áhítatát, azt a meggyőződést érlelték meg bennünk, 
hogy nincs elveszve semmi annál a népnél, melynek buz-
gósága annyira méltó hitbuzgó ősei példájához, csak ve-
zetni kell azt a népet, s rendületlenül fog megállni akkor 
is, ha a vértanúság küzdelmei várnak is reá. 

A hivek részére az istenitisztelet a székesegyházban 
pénteken és szombaton esti fél 8 órakor K. Horváth 
István belvárosi plébános tartotta a megyés püspök, a 
káptalan s a városi papság jelenlétében. Az utolsó litániát 
maga dr Steiner Fülöp megyés püspök végezte vasárnap 
délután 5 órakor fényes assistentiával, melynek végén a 
híveknek a templomot zsúfolásig megtöltő ezrei püspö-
kükkel egy szívvel-lélekkel mondották el az emberiséget 
a szent Szívnek felajánló imádságot. Litánia előtt a bel-
városi plébános fejtette ki hivei előtt alapos és lelkes 
beszédében az ájtatosság eredetét, jelentőségét és áldásait. 

A belváros területén lévő összes iskolák növendékei 
tanáraik vezetése mellett pénteken és szombaton d. u. 5 

órakor, vasárnap d. u. pedig fél 4-kor jelentek meg buzgó 
áhítattal, példás rendben a litániákon, melyet az ifjúság 
számára Mayer Károly apátkanonok tartott a székesegy-
házban. Litánia alatt a főgymnasium énekkara dicsőitette 
magasztos énekével az oltáriszentségben rejtőző isteni 
Szivet. A Ferencz József zárda növendékei, továbbá a pol-
gári és belvárosi elemi leányiskola tanulói számára Szu-
borics Jenő kanonok-igazgató tartotta a litániát a szemi-
náriumi templomban, a fent jelzett időben, mely alatt a 
zárda növendékei énekeltek. A felsővárosi plébániához 
tartozó iskolák tanulói a belvárosiakkal egyidőben, a hivek 
pedig est' 7 órakor végezték az ájtatosságot a felsővárosi 
plébánia templomban. 

Bécs, jun. 15. A párját kereső ünnepről. — 
Lehetetlen hallgatással mellőzni. Itt, Ausztria fő-

városában, f. hó 11-én oly esemény történt, oly ünnepély 
folyt le, a melyhez hasonlót keresünk a keresztény népek 
jelen életében, de még párjának hire sincsen. A fejedelem 
népével együtt imádkozott Jézus szentséges Szivéhez s 
együtt végezte népével az emberiségnek az egyház látható 
feje által elrendelt felajánlását. 

A Szent-István-templomban tartott ájtatosság f. hó 
11-éa rendkívül fényes és népes volt egyúttal, Az óriási 
dóm kora reggel óta fényesen ki volt világítva. A papi 
és világi testületeket, melyek megjelentek, hogy élükön 
az uralkodóval részt vegyenek az emberiség felajánlásának 
nagy aktusában, elszámlálni valóban lehetetlen. Itt kép-
viselve volt minden, a mi Ausztriában a vallásosság és 
hazafiság lelkéhez tartozik. 9 óra előtt megjelentek 
Mária Terézia, Mária Annunciata, Erzsébet Amália és 
Adelgunda főherczegnők. Az ünnepség 9 órakor Widmann 
atya, a jézustársaságabeliek tartományi főnökének ünnepi 
szónoklatával kezdődött. Lángoló és gyújtó volt ez a beszéd, 
mely nemcsak megvilágosította a keresztény isten- és em-
berszeretetnek következett aktusát, nemcsak feltüntette az 
emberiség nagy lelkiinségét és nyomorát, hanem lelket 
is öntött a hallgatóságba, hogy a szeretet nagy aktusát, 
az emberiséguek Jézus szentséges Szivének kegyelmébe 
ajánlását, lelkesedéssel hajtsák végre. Ez a szentbeszéd 
exultavit et exultare animas fecit. Tartott ®/410 ig. Ekkor 
a császár fogadására kezdtek készülni. A szembeteg ér-
sek *) helyettese, dr Schneider~"püspök az egész főkápta-
lannal, a Riesenthorig ment várni a felséget. Az alatt 
megérkeztek a templomba mgra Taliani nuntius, Otto és 
Ferdinánd Károly főherczegek. Pont 10 órakor megérke-
zett ő felsége. Mikor a templomba belépett, a zsúfolásig 
megtelt templomban felhangzott a szents. Sziv szövetségé-
nek éneke. 0 felsége a nép zugó énekének hallatára igen 
meg volt hatva. Miután helyére megérkezett, azonnal 
letérdelt, s kezdetét vette az ajtatosság. Kitett Oltáriszent-
ség előtt a papság a néppel együtt s népe élén ő felsé-
gével és az uralkodó házzal együtt elmondta a pápa által 
előirt felajánlási imát. Az egész templom zúgott a köz-
imádságtól. Felajánlás után mise következett. Az uralko-
dót hazatértében lelkesen hochozta a tömeg. A császári 
palotában délután volt a felajánlási ajtatosság. Csókra 

*) A hályogon végrehajtott műtét sikerült. 
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nyújtották II. Ferdicánd keresztjét. Éppen 280 éve, hogy 
1619. jun. 11-én Ferdinánd ezelőtt a feszület előtt vigasz-
talást és bátorítást nyert. 

VEGYESEK. 
*** Pápái titkos consistorium volt, a mint előre 

jelentettük, tegnapelőtt, f. hó 19-én, a Vatikánban. 
Szentséges atyánk azoknak bibornokokká való kreálását 
hirdette ki, a kiknek névsorát mi már jó ideje hogy előre 
közöltük. 

— Nem hiába mondta Krisztus Urunk szent Péter-
nek és az ő utódainak, a pápáknak: „Confirma fratres 
tuos," légy a te testvéreidnek megerősítője, vigasztalója, 
lelkesítője. Minden század tapasztalta, minden üldözött a 
hitért érezte szent Péter székének erősítő varázshatását. 
Don Albertario müanómegvei pap is, a ki mint lapszer-
kesztő küzdve az igazságért szenvedett börtönt és más 
megaláztatást, a pápánál járt e napokban és XIII. Leo 
apostoli szivéből uj erőt szívott lelkébe. A pápa sokáig 
tartotta magánál az „Osservatore Cattolico" szerkesztőjét. 
Róma az elismerésben is páratlan. 

— Jézus szentséges Szivének napját legfénye-
sebben ünneplik nálunk olyan városainkban, a hol már 
huzamosabb idő óta van Jézus társasági rendház, Nagy-
szombatban, Kalocsán, Pozsonyban, Szatmáron. Kalocsán 
és Nagyszombatban 10—10,000-re tehető évenkint az Oltári-
szentséget kisérő emberáradat számát. Áldja is az Isten 
a jó atyákat. 

— Bérmaut a szepesi egyházmegyében. Szmrecsányi 
Pál szepesi püspök ur ez idén Árvamegyében fogja a 
bérmálás szentségét kiszolgáltatni, még pedig a követ-
kező helyeken : julius 5-én Hrusztinban, 6-án Zakamene-
Klinban. 7-én Erdődkán, 8-án Lokcán, 9-én Veszelén, 
10-én O-Rabcsán, 11-én Zubrohlaván és 12-én Ná-
mesztón. 

— Te Deum az egyetemen. Vasárnap délelőtt a 
szokásos ünnepi hálaadó istenitisztelettel fejezte be tanévét 
a tudomány-egyetem. Az egyetemi templomnak bíborral 
bevont első padsoraiban ültek : a beteg rektort helyettesítő 
prorektor, a dékánok, és a tanári karból néhányan. A 
nagymisét Bita Dezső bélai cz. apát, egyetemi theol. tanár 
énekelte fényes segédlettel. 

— Buzgó plébános. Nagyszombatban két májusi 
ajtatosság folyt már évek óta egymás mellett párhuzam-
ban, tót ajtatossági nyelven a ferenczieknél, német 
nyelven a jezsuita atyáknál. A kis magyar Róma uj plé-
bánosa, dr Halmos Ignácz, behozta e szép és üdvös ajta-
tosságot a hajdani székesegyházba magyar nyelven. 

— Értesítés. Julius harmadikán este kezdődnek az 
esztergomi szemináriumban a szokásos lelki gyakorlatok 
fiatal paptársaim részére. A résztvenni szándékozók jelent-
kezzenek nálam. Tróhásska Ottokár. 

— Megjelent a pápa levele a franczia püspöki kar-
hoz, Richard párisi biboros érsekre czimezve, a franczia 
katholikusoknak határozottságot, egyetértést és öszetartást 

kötve újból szívökre. Hajh, heh elkelne Magyarország 
felett is egy ily pápai szózat. A festam saeculare talán 
meghozza az üdvösséges intést. Az ország keresztény 
alapra állításával komolyan és kellő értelemmel nálunk 
igazán kevesen foglalkoznak. 

— Pantheon a Gellérthegyen. A vallás- és közok-
tatásügyi ministertől leirat érkezett a városi tanácshoz, mely-
ben a minister tudatja a fővárossal, hogy több törvény-
hatóság azzal a kérelemmel fordult hozzá: építsenek 
Pantheont a Gellérthegyre. A Pantheon költségeihez ők 
is szívesen hozzájárulnak. A minister nyilatkozattételre 
hivta fel a fővárost. Templomot, templomot a Gellért-
hegyre ! 

— A Rómában folyó amerikai zsinatnak máris van 
egy figyelemre méltó külhatása. Az argentínai köztársaság, 
melyet a zsinaton 1 érsek és 6 püspök képvisel, meg-
gondolta magát és a diplomacziai össszeköttetést az apostoli 
szentszékkel újból felvette. Párisi nagykövetét hitelesítette 
meg a Vatikán mellett. 

— Arpádkori biblia. A Stájerország nyugoti hatá-
rán fekvő admenti kolostorban egy Magyarországról 
származó, XI. századbeli bibliát találtak. Ez a biblia, 
mint a vaskos pergamentkötet egyik lapján lévő, fél g 
kivakart jegyzet mutatja, egykor a zalamegyei csatári 
apátságé volt. A Báthoriak őseinek, a híres Gutkelet 
nemzetségnek a kegyurasága alatt álló a Stájerországhoz 
közel eső apátság. A nemzetség egyik tagjáról, Vid mes-
terről emliti meg a bejegyzés, hogy ő ezt a bibliát 
huszonhét és fél márk fejében elzálogosította Farkas vas-
vári pénzváltóná'. Tartozása idővel hetven márkára 
szaporodott. Ezt az összeget azonban Vid nem fizette 
meg s a biblia az uzsorásuál maradt, ki azt az admenti 
szerzeteseknek adta el. A megkárosított csatári apátság, 
mely a bibliát kölcsönadta Vid mesternek, két falut 
kapott tőle kárpótlásul. 

— Mibe került a kölni dóm kiépítése 75 év alatt, 
kiszámította és az építő-egyesület 88-ik jelentésében 
közzé tette Voigtl műépítész ; 1824-ben kezdték a kiépítést. 
Azóta 3 műépítész dolgozott rajta 1824—1832-ig 485,918 
márka költséggel, s 1832 -1841-ig 564,077 márka költ-
séggel mindig csak a szentélyen (chor) dolgoztak. A temp-
lom derekának kiépítése 1842-ben kezdődött és Zwirner 
műépítész haláláig 1862-ben 6,046,878 márkát építettek 
bele. 1862-ben Voigtl vette át az építés vezetését, a ki 
kiépítette a két óriás tornyot is s 37-év alatt 14,853,513 
márkát fektetett be az épttésbe. Az összas építési költség 
tehát 21.950,386 márka. Ebből az építőmestereknek 75 év 
alatt 981,144 márka vagyis körülbelül 1.73 százalék 
jutott. 

— Lourdes-ba, a franczia pirenei hegység lábánál 
levő hires kegyhelyre f. é. augusztus hó 21-én egy két 
hétre terjedő zarándoklat indul Budapestről, Stájerorszá-
gon, Karinthián, Tirolon és Olaszországon keresztül, egy-
egy napi megálással Milanóban, Genuában, Nizzában és 
Marseiileben. Lourdesban 4 napot tölt a társaság. Ezen 
zarándoklat iránt érdeklődők forduljanak programmért a 
nagymarosi (Hontmegye) r. k. plébániai hivatalhoz. 

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

Budapest, 1 8 9 9 . Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapest. 
Ví., Bajza-utcza 14. sz., 
hova a lap szellemi 
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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 N Y O L O Z A 

Budapesten, junius 24. 50. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1899. 

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

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

TARTALOM. Vezèreszmek es Tanulmányok. Felhívás előfizetésre ! — A napirenden levő vitatárgyak. — Egyházi Tudósítások. 
G y u l a f e h é r v á r : Főpásztori levél lelki szentgyakorlatokról. — K a l o c s a : Érsek urunk és Majorossy püspök ur bérmautja. — 

P á r i s : XIII. Leo pápa levele Richard bibornokhoz. — Kath. Köztevékenység és Egyesületi Élet. — Vegyesek. 

FELHÍVÁS elofizetesre. 
Üldözés idején nem szokás elhagyni a küzdő-

iért. Padtársaink és lelkes világi híveink pártolá-
sára támaszkodunk. Istenbe vetett reménynyel a 
„Religio" 116-ik félévére nyitunk előfizetést. Gyors, 
megrendelés ebben az időben nagy segítség. 

A szerkesztő. 

A napirenden levő vitatárgyak. 
„Suum cuique" 

A hol nincs eszmecsere, ott nincs igazi 
szellemi élet, ot t haladás helyett tespedés ural-
kodik. A kedélyeknek ebben az állapotában nem 
történik semmi, vagy úgyszólván semmi. Pec-
catur per defectum. A maradiság elaltatja az 
embereket, kiöli az erélyt ós a lelkesedést. Isten 
távoztassa tőlünk messzire. 

Létezik azonban egy másik véglet is, a 
túlzás, mikor mindent vita tárgyává tesznek a 
nyugtalan ós rendhez nem szokott szellemek, 
vagy a vi tathatókat és vitatandókat pusztán a 
vita kedvéért vagy egyébb czélok hajhászásából 
veszik bonczkés alá, mellőzve minden tekintetet , 
melyeket a kath. egyházban folyó eszmecserék-
nél az Istentől megmásíthatatlanul rendelt hie-
rarchiai kormányformával szemben múlhatatlanul 
szem előtt kell tartani. 

A legutóbbi napokban a szakadatlanul napi-
renden levő autonomiai kérdés mellett különösen 

a papnevelés ós a theologia tanitása került 
diskusszió alá s meglehetős heves szóváltást kel-
t e t t a sajtóban jobbról-balról. Támadták a pap-
nevelést a theologia tanitásának oldaláról, mintha 
az a főiskolai tanitás szinvonalán messze alat ta 
lenne s puszta szajkóztatás volna. Erős támadást 
intézett valaki különösen a theologiai tanitás 
latin nyelve ellen is. A Pázmány-intézet haza-
hozatalának feszegetóse, ugy a hogy ez tör tént 
ide, szintén a túlzások mezejére esik. 

Mencs Isten, hogy az eszmecserék jogosult-
sága ellen foglaljunk állást. Hisz mint lapnak, 
mint folyóiratnak, 58 év óta ez tulajdonképpeni 
lételeme, éltető levegője a „Religio"-nak. Ebből 
— és ennek élünk, és kell hogy éljünk. Nem az 
eszmecserére, nem a vitára van tehát észrevenni-
valónk, hanem az eljárás módjára. 

Isten egyházában mindenkinek mindenről 
szabad beszélni, ha okosan tud. Minden szabad, 
a mi igaz ós jó; de nem minden beszéd, még 
ha igaz és jó is a tárgya, válik be czélszerünek. 
Ha pedig a beszéd tárgya hozzá még nem is 
igaz vagy nem jó, még pedig vagy alapjában, 
vagy a vele űzött túlzásnál fogva, akkor az ily 
beszéd ós vita kétszeresen hibás és fölöttébb 
czélszerűtlen, sőt káros. Ebben az értelemben 
mondta egykoron sz. Pál apostol, „omnia mihi 
licent, sed non omnia expediunt." Igenis, szabad 
a vita az egyházban, de nem mindig czélrave-
zető. Czélravezetővó a vitát az eszmék igazi 
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tisztázása és a tulhajtások gondos mellőzése 
által lehet tenni. 

Mire kell például, — hogy a felmerült ese-
teknél maradjunk, — a papnevelés, a theologia 
tanitása, a theologia latin vagy nemzeti nyelvé-
nek vitatása, s hogy a legkonkrétebb eset is 
felölelve legyen, a Pazmaneum hazahozatalának 
feszegetésénél, mint mindenekfölött való vezér-
csillagra a katholikus publicistának tek in te t te l 
lennie ? 

Bizonyára mindenki igazat fog nekünk adni, 
ha azt feleljük erre a kérdésre, hogy ezek a fon-
tos tárgyak nem piaczi dolgok, melyekhez bárki 
kénye-kedve szerint hozzányúlhat, hanem hogy 
azoknak a sorsa per eminentiam az egyházi kor-
mányzásnak kánonjogilag fen tar to t t tárgy. Gon-
dolom, ezt senki sem fogja kétségbe vonhatni. 

De mit akarunk ezzel mondani most? Talán, 
hogy mivel ezek a tárgyak az egyházi kormány-
zás ügyei, há t mocczanni se merjen senki? Nem. 
Igenis, szóljon hozzájok a ki tud, bátran ; de 
ta r t sa szeme előtt mindenkoron az, a ki hozzá-
jok szól, azt, hogy a hiányos jelennek — és 
melyik jelen nem volt ilyen ? — bogy a hiányos 
és hibás jelennek pellengérre állitása még nem 
reform s nem is nélkülözhetetlen föltétele és 
alapja az igazi javitásnak. 

A mi a theologia tani tásának és tanulásá-
nak módját, e módnak reformját illeti, talán 
megnyugtatólag fog hatni az extemporizált vita 
á l ta l izgalomba jö t t kedélyekre az a különben 
magától is érthető, mert köztudomást magában 
foglaló utalás, hogy az illetékes egyházkormányzó 
hatóságok és a theologiai szakkörök állandó gond-
jának tárgya*) a theologia mennél sikeresebb 
tanitásának, szóval az ez ügyben való előbbre 
haladásnak és javitásnak a kérdése. A budapesti 
egyetem hi t tudományi karában ez a tárgy épp 
most levén egész nagyságában tárgyalás alatt, 
mindenki természetesnek fogja találni, ha elejébe 
vágni egy tudománykar akcziójának nem aka-
runk, nem tar tván az ily eljárást sem okosnak, 
sem illendőnek, és pedig azért, mert az ilyen 
dolog meg nem engedett dolog. 

*) Bécsben is most van napirenden a theologiai ta-
nítás és tanulás reformja. A németországi viták is nagy 
hullámokat vertek fel. Krementz bibornoknak, az egész 
bajor püspök i karnak, a müncheni egyetem bittudományi 
karának kellett felszólalniok, hogy csend legyen. Franczia-
országban Fontaine J . t. atya foglalkozott ujabban beha-
tóan a theologiai tanítás reformjával. A javítás napirenden 
van az egész világon. 

Magyarország egyházi és világi katholikus 
érteim essége e tekintetben nyugodt lehet. A 
theologia taní tásán ós tanulásán olyan tökéle-
tesítés foganatosítása van munkába véve, a mely 
az Ítéletre képesek legfokozottabb s legkénye-
sebb igényeit is ki fogja elégíteni, ha a körül-
mények is kedvezni fognak. 

És igy most, mivel az autonómiáról külön 
akarunk megemlékezni, letehetnők a tollat, hogy 
ha a theologiai taní tás lat in nyelve ellen nem 
fordult volna elő olyatén támadás, a melyet lehe-
tetlen szó nélkül hagyni. 

A theologia nemzeti nyelven való művelésé-
nek csak tudat lanság vagy elfogultság, esetleg 
talán, kivételesen, valamely elfásult kebel fana-
tikus rosszakarata lehet ellensége. I t t is áll a 
régi klasszikus aranymondás: „Ars non habet 
osorem, nisi ignorantem." Evek előtt hirdettük 
alkalomadtán Kárpátoktól Adriáig, hogy az oly 
nemzet, mely az isteni kinyilatkoztatás kincseit 
nem dolgozza fel sa já t szellemében ós saját 
nyelvén, az ily nemzet nem tesz eleget a keresz-
tény lét magasztos kötelességének. 

Evvel az ügygyei kapcsolatos ugyan, de 
nem azonos a theologia tani tásának nyelvkérdése. 
Bossuet, Fénélon, Masillon latinul tanul ták a 
theologiát, és francziául í r ták meg a franczia 
irodalom aranykorának theologiai műremekeit. 
Pázmány Péter latinul tanul ta ós t an í to t t a a 
theologiát, és törvényalkotó magyar nyelven 
i rot t munkáival hódítot ta vissza Magyarországot 
az ősi katholikus vallásnak. S hogy a legújabb 
korból is legyen példa: Bougaud latinul tanul ta 
a theologiát ós francziául i r ta meg páratlan 
szép stylusu apologiáját. A theologiának latin 
nyelven való tanitása és tanulása tehát nem 
akadálya a nemzeti nyelv kifejlesztésének a 
vallásos irodalom terén; nem akadálya, sőt 
emelytyűje mindenütt, a hol azt a vallási téren 
szorgoskodó nemzeti nyelv ós irodalom emel-
tyűje gyanánt tudják és akarják használni. 

Legjobban oldódik meg ez a kérdés nap-
jainkban végre is ugy, ha némely theologiai tan-
tárgyak, és pedig azok, melyek közelebb esnek 
a mindennapi élethez, nemzeti nyelven próbálkoz-
nak meg a taní tás művészetében. 

Mindenesetre jellemző, hogy a nemzeti 
nyelv használatában a theologiai tudomány terén 
legmerészebb és legmesszebb menő német theolo-
gusok is kénytelenek belátni ós bevallani, hogy 
bizonyos theologiai tantárgyakra nézve, nálunk, a 
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nyugati egyházban, jobb tannyelv a lat innál nincs, 
sőt azt némely dolgokban mellőzni egyáltalában 
lehetetlen. 

Bizonyitékul álljon i t t a wurzburgi egyetem 
egyik tudós tanárának nyilatkozata, hogy miér t 
i r t németül, ós mi t t a r t a la t in nyelvről a theolo-
giai morális tani tásában. 

„Különféle okok bir tak rá, úgymond, hogy 
az előadás számára a német nyelvet válasszam, 
habár magában véve a dolgot, egyéni nézetem 
szerint is, a Morális számára a lat in nyelv kívá-
natosabbnak látszik. Es én mindenüt t a latin 
kifejezéseket is odacsatolni kivántam, mer t mi 
sok esetben egyetlen használatos német szóval 
sem rendelkezünk, a mely oly röviden ós ha tá-
rozottan fejezné ki az illető fogalmat és gondo-
latot, és továbbá azért, hogy a kezdő is a szám-
talan latin szerző olvasását és megértésót meg-
tanulja." *) 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Gyulafehérvár. Főpásztori levél lelki szentgyakor-

latókről. — 
Krisztusban szeretett Testvéreim! 

Junius havával végződik a tanuló ifjak munkaideje 
és sietnek haza szülőik karjaiba pihenni és uj erőt szerezni 
a jövő tanévre. Junius havával még a papság is befejezi 
munkájának terhesebb részét, és vágyódva kivánja élvezni 
a pihenésre szánt heteket. Kivánom szivemből, hogy ezen 
pihenés váljék testi-lelki épségtekre. Erezzük azonban, 
hogy a papnak pihenve is nagyon fontos ügyekre kell 
erőt szereznie. Vissza kell szereznie egyet-mást, mit mások 
gondozásában elvesztett és gyűjtenie is kell azonkivül, 
hogy ismét lelkének teljéből osztogathassa másoknak 
hivatása szerint veszteség nélkül. Az apostolok lángoltak 
Jézus Kiisztus iránt és szomjúhozták a lelkek üdvét és 
egytől-egyig igazában mondhatták : „mihi mundus cruci-
fixus est." (Gal. 6, 4.) „quid mihi e3t in coele et a te 
quid volui super terram. Deus cordis mei et pars mea 
Deus in aeternum. (Zsolt. 72. 35.) és Jézus Krisztus 
pihenésül mégis azt sürgette : „venite seorsum in desertum 
locum et requiescite pusillum (Marc. 6. 30.) a mint a 
próféták is, kik szentségben és igazságban csak is az 
Isten ügyeinek éltek, gyakrabban vonultak vissza a 
pusztába, hogy Isten törvényei fölött elmélkedjenek. Igy 
cselekedett maga az életszentség Krisztus is, a papok 
példányképe: „erat in deserto 40 diebus et 40 noctibus" 
(Márk. 1. 30.) „ascendit in montem solus orare" (Mát. 
14. 13.) „et diluculo valde mane surgens egressus abiit 
in desertum locum, ibique orabat". (Márk. 1. 31.) — 
Rövid az idő és e rövid idő velünk együtt siet óriási 
gyorsasággal az örökkévalóság felé és ezen rövid időben 
nem csak sajat lelkünk örök üdvét kell biztosítanunk, de 

*) Göpfert, Moraltheologie, 1. k. VIII. 1. 

sok másét Í9. Hamar megjő a pillanat, melyben hallani 
fogjuk az angyal szavát, „dispone domui tuae tempus 
non erit amplius" (Apoc. 16. 6.) és ha ezt ma mondaná, 
milyen benyomást tennének ránk szavai ? teljesek voltak e 
eddigi életünk napjai? mondhatnók-e az apostollal: „cur-
sum consummavi, fidern servavi, bonum certamen certavi, in 
reliquo reposita mihi est 1corona justitiae . . .? (2. Tim. 
4. 3 ) Ha nem, akkor vegyük figyelembe Üdvözitőnk 
intését : „ambulate, dum lucem hdbetis, ut non vos tenebrae 
comprehendant" (Ján. 12. 35.) és Sz. Pálét: „Videte itaque 
fratres, quomodo caute ambuletis, non quasi insipientes 
sed sapientes, redimentes tempus quoniam dies mali sunt.* 
(Eph. 5. 10.) Igy teszi az utas, ki érezvén, hogy nem jó 
nyomon halad, rögtön keresi a helyes csapás^. Hogy az 
elvesztett multat helyre üssük, annak csak egy a módja : 
jól használni a jelent ; ezt pedig kettő által érthetjük el : 
tudjunk érdemteljesen dolgozni és üdvösen p henni. Nyu-
galom ! Lelkinyugalom, benső lelki magány, az imádság 
szelleme. Istenneli egyesülés, pihenés főpapunk irgalmas 
szivén, éber figyelem szivünk és hajlamaink minden moz-
dulataira, a papi lélek csak ilyen nyugalomban pihen meg 
üdvösen. Itt találja meg elvesztett kincseit, itt találja 
meg az Istent, mert : „non in commotione Dominus" (3,. 
Reg. 19. 11.) yfactus est in pace locus ejus" (Zsolt. 75. 
3), „ducam eum in solitudinem et ibi loquar ad cor ejus." 
(Os. 2. 13.) Ezen lelki magány fontossága késztet engem, 
hogy nektek kedvelt papjaim ismét megszerezzem a lelki-
gyakorlatok drága idejét és pedig két izben : Csiksomlyón 
jul. 17. este 5 órától kezdve jul. 21. regeiig és Gyula-
fehérvárott aug. 21. este 5-től aug. 25. reggelig, kivánvar 

hogy a részt venni akarók már sok nappal előbb küldjék 
he neveiket Ft. Bándy Vazul igazgató úrhoz Csiksomlyóra 
vagy Steiniczer Ede kanonok úrhoz Gyulafehérvárra és 
hogy lehetőleg csakis a jelzett nap délutánján jelenjenek 
meg a kitűzött helyeken, nehogy zavar álljon be a kellő 
eltartásban. Eddig már 310-en vettek részt a szentgyakor-
latokban, ki egyszer, ki kétszer, de maradtak vissza még 
69 en, kik akadályuk folytán még egyszer sem jöhettek eí,. 
pedig szivem hő óhaja, hogy ezen üdvös műtéten minden 
egyes menjen végig, ha lehet minden évben, mert még 
a buzgó papnak is folyton kell, hogy önmagában felújítsa 
a lelki életet, kiélesítse fegyvereit, betorlaszolja a lelke 
várán ejtett réseket. Szent férfiú volt Dávid király, de 
mégis vallja, hogy az igazságban nem tudott megmaradni 
folytonos elmélkedés nélkül • „nisi quia lex tua meditatio 
mea est, tune forte periissem in liumilitate mea". (Zsolt.. 
118.) A bűnös azon legyen, hogy el ne vesszen, az igaz 
pedig azon, hogy el ne veszítse igaz voltát, de sem ez 
sem az nem lehetséges komoly magunkba szállás és 
elmélkedés nélkül. De ha meggondoljuk, hogy még máso-
kat is kell saját magunk veszélyeztetésével életben tarta-
nunk, még nagyobb mérvben kell erőt szednünk, hogy 
lelki sorvadásba ne jussunk. 

Rég gondolkozom azon, hogyan lehetne a lelki-
gyakorlatok kegyelmét megszerezni azoknak is, kik munka-
társaink magasztos hivatásunkban. Ertem a tanári és 
tanitói kart. Az ő feladatuk annál nagyobb figyelmet 
érdemel, mennyivel fontosabb az anyag, mely körül fárad-
nak, mert mig mi a felnőtteket és higgadtabb elemeket 

50, 
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vezéreljük Krisztus országába, ők a könnyelműségre haj-
landó ifjúságot müvelik és terelik ugyanazon irányban. 
Igaz, minket illetnek első helyen Jézus Kr. szavai : el-
menvén tanítsatok ! . . . A mi kiváló kötelességünk a kis-
dedeket magunkhoz vonzani és a mennyországra elő-
készíteni ; de minthogy az egyház nem teljesítheti ezen 
hivatalát csupán saját, arra rendelt szolgái által, meg-
osztja ezen teendőjét hű munkatársakkal, részint szer-
zetesrendi férfi- és női tagokkal, részint pedig válogatott 
világi egyénnekkel, kik ezáltal az egyház pásztorainak 
helyetteseivé, az ifjúság apostolaivá válnak és az Üdvözítő 
által felmagasztaltatva, szinte megkapták a rendeletet : 
elmenvén tanítsatok. Nagy tiszteletre méltó az ő felada-
tuk mert a szülők kötelességeit és felelősségét vállalják 
magukra ; a gyermekeket a család és társadalom, de főleg 
a mennyország számára előkészíteni ; méltóságteljes a 
hivataluk, mert az ő kezeikre van bízva több évre a 
család kincse, az egyház reménye, Isten gyermekei, a 
szentlélek élő templomai, az angyalok védenczei, a menny-
ország örökösei. Nincs az a művész, szobrász, festő, ki 
csak távolról is megmérkőzhetnék azzal, ki lelkesen neveli 
az ifjúságot. A kath. tanítónak nem fa, vászon, márvány 
az anyaga, hanem ember, a teremtett világ királya és 
koronája; gyermek, a család, egyház és haza reménye, 
szemefénye ; oly magasztos lény, kit maga az Isten fia 
állit oda maga helyébe : ta ki befogad ilyen kisdedet az 
én nevemben, engem fogad &e." (Máté 18, 5.) A művész 
földi, teremtett ideállt tart szemei előtt, azt akarja kőbe 
vésni, vászonra vetni, de a kath. nevelő magát az Istent, 
a megtestesült Igét akarja a gyermek szivébe oltani 
mondván Sz. Pállal: „Fiacskáim, kiket újra szülök, 
miglen Krisztus tibennetek kiképződik" (Gal. 4, 19.) és 
ezt teszi a legmagasztosabb eszközökkel : vallástól átszőtt 
oktatással, őrködéssel, imáival és a keresztény élet vonzó 
példájával. Ha a művésznek nem sikerült alkotmánya, 
nincs nagy kára benne; de ha a gyermek vad ma-
rad és idomtalan, megsirathatja azt maga a gyermek, 
a család, az állam és egyház, de meg azt a tanító is, 
ha nem járt el lelkiismeretesen. Ha a művésznek alkotása 
sikerül, ez csak neki hoz hasznot, kifelé az erkölcsi haszon 
nem jelentékeny ; de ha a gyermek Krisztus szellemében ki 
lett művelve, ennek nagy áldását élvezi maga a gyermek, 
a család, a társadalom, az egyház, a nevelőnek érdeme 
pedig megmérhetetlenül nagy Isten és emberek előtt. A 
művésznek remeke csak muzeumokat diszit, szobákat és 
templomot, az istenfélően nevelt gyermek disze a család-
nak, az államnak, egyháznak és majdan a mennyországnak. 
A művész engedékeny vásznon, kövön remekel és azt 
örökíti meg rajta, a mit lángelméje akar megörökíteni ; a 
nevelőnek munkaanyaga keményebb; szabad, sokszor 
rakonczátlan jellemeket kell átalakítani ; hősies, sok évig 
tartó türelemmel kell ezen fáradnia ; nagyon is ellentétes 
erényeket kell összhangzatba hoznia: jóságot erősséggel, 
alázatot méltóságjesjes tartózkodással, a gyermek iránti 
tiszteletet saját tekintélyének megvédésével; fel kell sze-
relve lennie élő bittel, törhetlen reménynyel, a legönzet-
lenebb szeretettel és minden akadálylyal szembe szálló 
kitartással. Valljuk meg, hogy ilyen remekmű el nem 
keszülhet puszta emberi erővel. É^en nagyfontosságú mun-

kára Istennek kiváló kegyelme szükséges: „Ha az Ur 
nem épiti a házat, hiába munkálkodnak, kik azt építik.11 

(Zsolt. 126. 1.); „az ültetés, öntözgetés nem elég. Istennek 
kell adnia a növekedést.41 (1. Cor, 3. 6.) 

Szemre ugyan lehet az iskolát olyan karba hozni, 
hogy az emberek dicséretét arassa, de mégis biányozhatik 
a belső érték. I t t sem minden arany a mi fénylik. Csak 
is az bir áldásos értékkel, mi az isteni kegyelem által be-
folyásoltatok és hordatik, a többi lehet fehérített koporsó. 
Szolgáljon vigaszul, hogy a nevelők leginkább számithat-
nak Isten segitő kegyelmeire, mert ő akarja, hogy a gyer-
mekek mennyeileg fejlődjenek. De ezen kegyelmeket C3ak 
az kapja, ki valódi keresztény jámborsággal és isteni féle-
lemmel közelit Istenhez és szeretettel van egybekötve 
Istennel, kiben ez hiányzik, annak nem is jut eszébe kérni 
Istent önmagáért és iskolájáért, de nem is törődik a hivek 
nemesítésével, elég neki, ha a tudást fejleszti és erre saját 
erejét is elegendőnek tartja. Csak is a valódi jámborságot 
áldja meg Isten üdvös eredménynyel, csak is a vallásos 
lelkület ad erőt a nehéz kötelmek állandó teljesítésére. 
Az örökös ugyanaz, a mindennapi egyformaság, a szabad-
ság és kényelem hiánya, a vigasz és lelki öröm ritkasága 
sok gyermek körül, nagy áldozat. Ha még meg is kell 
küzdeni néhánynak durvaságával, bárdolatlansága, korlá-
toltsága, hanyagsága, hálátlanságával és érintkezésbe jutni 
némely szülő méltánytalan viselkedésével ; ha még a ne-
velőnek családi körében sem hiányzanak a fájdalmat okozó 
jelenetek és ezekhez még megélhetési gondok, előléptetések 
reménytelensége, gyöngélkedés, betegeskedés stb. is járul-
nak: mindez együttvéve és egyenkint is ízetlenné tehetik 
az életet. Ha ekkor hiányzik a vallásosság és az Ur félelme, 
nagyra nőhet a szívben az ellenszenv, melyből teljes 
elégedetlenség és boldogtalanság támadhat. 

Külső kényszerből még ugv a hogy elhordozhatjuk 
a mindennapi terhet, megtesszük a teendőket, de kelletlenül 
gépszerűen, szolgai érzülettel, de az egész munkásságot 
egy fagyos áramlat hatja át és a gyermekek az elsők, kik 
ezen dermesztő hatáí alatt szenvednek. Keresztény nevelés, 
szivnemesités itt lehetetlen. A nevelő pedig torkig levén 
ízetlen hivatásával, könnyen más irányban keresi szóra-
kozásait és örömeit, még a kicsapongó, botrányos élettől 
sem riadva vissza, és nem lesz többé nevelő, hanem öldöklő 
rém Isten gyermekei között. Csak a vallásos lélek képes a 
tanitás és nevelés terhes részeit elviselni ; csak a vallásos-
ság súgja meg a helyes keresztény, vigasztaló és támo-
gató elveket és ezek átgondolásával mindennap újra kezdjük 
munkánkat a legjobb szándékkal Isten dicsőségére és a 
halhatatlan gyermek lelkek örök üdvére. Krisztusban 
kedvelt papjaim, megvagytok arról győződve, hogy a 
tanári és tanítói karnak át kell hatva lennie ilyen érzel-
mektől, mert csak is igy remélhető üdvös, boldogító 
eredmény iskoláinkban. Ezen vallásos érzelmek fejleszté-
sére és ápolására bátran választhatom ugyanazon eszközt, 
melyet évtizedek óta egyéb országokban használnak a 
katboükus ügyek vezérei. Mindenünnen hallunk lelkigya-
korlatokról tanárok, tanítók, nevelők számára, melyeken 
örömmel vesznek részt azok, kik hivatásuk nagy fontos-
ságát felértik. Tartatok tehát én is lelkigyakorlatokat a 
mi kedves munkatársaink számára bármilyen áldozatomba 
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kerülne is. Kitűzöm e czélra Gsik-Somlyót, . hol julius 
24-én este 5 órakor örömmel fogom üdvözölni a tanár és 
tanitó urakat három napi lelki magányra. A részt venni 
óhajtozók már julius első napjaiban jelentkezzenek levél 
utján ft. Bándy Vazul igazgató urnái Csik-Somlyóo, hogy 
tudván a megjelenendők számát, meglehessen tenni a 
kellő intézkedéseket. Julius 28-án már távozhatnak onnan. 
A ti dolgotok immár (!) ezen meghivó körlevelemet a 
tsnár és tanitó urakkal közölni és rájuk hatni, hogy az 
emiitett lelkigyakorlatokban minél számosabban részt 
vegyenek, mit sem hozván magukkal egyebet imakönyv, 
ágyneműnél és hasonló személyi szükségletekre vonatkozó 
tárgyaknál. Mentségül az De szolgáljon, hogy ők itt vagy 
ott az ifjak lelkigyakorlatain már jelen voltak ; mert 
habár az nem volt haszon nélkül rájuk nézve, mégis 
világos, hogy mást kell mondani az ifjaknak, mást a 
nevelőknek, mert a kötelességek is nagyban külömbözők. 
Kérjük buzgón az Ur Istent már előzetesen, hogy 0 , ki 
egyedül adhat növekedést munkásságunknak, küldje le 
irgalmassága trónjáról bő áldásait az összes exercitiumi 
fáradalmakra, hogy kiki megenyhítve, megerősödve tér-
hessen vissza hivatásának további foglalkozására. „Emitte 
Spiritum tuum et creabuntur et renovabis faciem 
terrae." 

Kelt Szent-Katolnán, Jézus Szentséges Szivének 
ünnepén, 1899. 

f GUSZTÁV KAROLY, s. k. 
erdélyi püspök. 

Kalocsa. Érsek urunk és Majorossy püspök ur bér-
mautja. — 

0 exczellencziája Zundl Péter érseki irodaigazgató 
kíséretében f. hó 13-án a vasúttal érkezett Nemes-Mili-
ticsre, hol a községi elő'járóságon kivül a járási főszolga-
bíró, továbbá Csonopla és Kernya községek elöljáróságai 
várakoztak a főpásztorra. Az állomástól Gyulafalvára a 
diadalkapukkal és zászlókkal feldíszített Csonoplán és 
Kernyán keresztül hajtatott a főpásztor; ez utóbbi köz-
ségekben is megállapodott előbb, hogy az elöljáróságok 
tisztelgését togadja, s a templomokban az ünnepi díszben 
összesereglett hivek ezreire áldását adja. A két község 
lakosai szinte versenyre keltek a szeretett főpásztor iránti 
ragaszkodásuk tüntető nyilvánításában. 

Gyulafalvára esős, szeles időben érkezett meg az 
érsek. Fogadására hosszú kocsisor és festői magyar pusz-
tai öltözetű lovasbandérium vonult ki. Az uj telepítésű 
község jegyzője hálatelt szavakkal üdvözölte a kegyes 
főpásztort, ki azzal mutatta ki atyai jóindulatát szegény 
hívei iránt, hogy pár év előtt díszes templomot épittetett 
42,000 frtnyi költséggel az uj községben. Az alkotásaiban 
most gyönyörködő főpapot felsegített híveinek szerető 
érzülete az elérzékenyülésig meghatotta. A bérmálás szent-
ségében e helyütt 690-et részesített az érsek. 

Innen Szivaczra indult ő exczellencziája, hol 15-én 
volt a bérmálás. A határon dr Hoffmann Károly, kúlai 
apát-plebános fogadta a kerületi papság és hivek nevében 
az általános örömet és lelkesedést tolmácsoló ékes sza-
vakkal; utána Uj-Szivacz község jegyzője üdvözölte ő 
exczellencziáját. Hosszú kocsisor és fényes bandérium ki-
sérte be ezután a községbe, hol Ó-Szivacz jegyzője inté-

zett hozzá üdvözlő beszédet. A községek protestáns és 
gör. kel. vallású híveire is átragadt a lelkesedés, kik 
szintén szokatlan hódolattal környezték az egyháznagyot. 
Hitközségük, küldöttség utján is tisztelgett előtte. — A 
kath. templomban negyven, fehérbe öltözött leányka várta 
az érseket, kiknek egyike — hasonlólag mint Gyulafal-
ván — kedves beszéddel üdvözölte őt. A megbérmáltak 
száma itt 400 volt. 

Szivaczról Cservenkára hajtatott a főpásztor. A ka-
tholikusok számára az ő kifogyhatatlan bőkezűségéből 
épült itt is tetemes költséggel a csinos kis templom, mely 
előtt szintén fehérbe öltözött leánykák álltak sorfalat. 
Behringer lelkész a templomba lépő érsekhez a hivek 
nevében hálás szavakkal mondott köszönetet a jótékony 
kegyességért. O exczellencziája itt 114 et bérmált meg. 
Bérmálás után megtekintette a rozoga kath. iskolaépüle-
tet, s kilátásba helyezte, hogy az ottani maroknyi katho-
likus népet egy újnak felépítésében segélyezendi. 

Innen Kulára hajtatott az érsek ur. A község ha-
tárán a járás főszolgabirája és Kula város jegyzője külön 
beszéddel üdvözölték, melyekre az érsek ur kegyes vála-
szokat mondott. — A zászlókkal és zöldelő galyakkal, 
virágokkal díszített házak közt, népekkel telt utczákon 
mintegy ötven diszes fogat és 70 főnyi banderista kíséreté-
ben virágokkal, zászlókkal, kendőkkel és érseki czimerek-
kel, a főpásztor jólétére irányuló feliratokkal ékesitett 
diadalivek alatt vonult be a templomig. Este a polgárság 
gyönyörűen sikerült, impozáns fáklyásmenetet rendezett a 
főpásztor tiszteletére, miközben Mezey közjegyző hatásos 
szónoklattal üdvözölte érsek urat, ki viszont Kula anyagi 
és szellemi felvirágoztatását kívánta lelkes éljenzéssel 
fogadott beszédben. Majd a dalegyesületek és zenekarok 
szerenádjait hallgatta meg. Küldöttségileg tisztelegtek 
ő exczellencziájánál : 1. a Róm. kath. hitközség, iskola-
szék és tanítói kar. Kegyúri képviselet; 2. Gör. kel. hit-
község, iskolaszék és tanítói kar ; 3. Ev. ref. és ág. ev. 
hitközségek iskolaszék és tanitó ; 4. Izraelita hitközség, 
iskolaszék és tanitó ; 5, Községi képviselőtestület, szolga-
bíróság, adó- és postahivatal, vasúti áilomásíőnökség ; 6. 
Kir. járásbíróság és kir. közjegyző ; 7. Ügyvédi kar és az 
összes egyletek. 

Másnap ebédet adott a kulai apát-plebános, melyen 
ő exczellencziáján kivül, ki azt kivánta, hogy a megbér-
máltak hitélete a megfelelő gyümölcsöket teremje, s hogy 
a város anyagilag és szellemileg gyarapodjék, felköszön-
tőt mondtak még Hoffmann apát-plebános és Léderer kir. 
táblai biró. Kulai tartózkodása alatt 1400-at bérmált meg 
az érsek. 

Majorossy püspök ur Gákováról e hó 8-án d. u. 
Krusevlya felé elindulván a határon Csihás József közs. 
jegyző fogadta ő méltóságát diszmagyarban. Itt 215-en 
bérmálkoztak. 

A sztanisicsi határon Neszmerák Mátyás jegyző üd-
vözölte a püspököt. A sztanisicsiak egykori káplánjukat, 
hitoktatójukat üdvözölték a most áldást osztogató püs-
pökben. Az öregek még visszaemlékeznek a fiatal ujmisés 
papra, aki az 1855-iki nagy kolera idején oly önfeláldo-
zással kezdé meg szent ott hivatását. Sztanisicson 1421-en 
bérmálkoztak. 
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Másnap Nemes-Militicsen bérmált o méltósága, 711-et 
részesítvén a hit megerősítő malasztjában. 

Innen délután Csonoplyára vonult gyönyörűen feldí-
szített négyes fogaton nagy kísérettel a püspök, kit a 
határnál száz válogatott banderista, magyar, bunyó és 
német legény élén Deák Andor jegyző igen szép beszéd-
del üdvözölt. A községben 3 csinos diadalkapu volt fel-
állítva, mindegyiknél nemzeti zenével várták az átvonuló 
főpapot; a magyarok czigány muzsikával, a bunyók tam-
burával, a németek trombitával. Másnap 1158-an bérmál-
koztak. 

Csonoplyától a négy kilométernyi távolságra eső 
Kernyáig a nép az ország-ut mentén sorfalat képezett? 
midőn a püspök áthajtatott. Fogata előtt zenekíséret mel-
lett a két nembeli fiatalság lépegetett. Jobbról-balról a 
felnőttek várták hajadon-fővel térden állva a főpap áldá-
sát, kinek kocsija az élővirág koszorúk és csokrok özöné-
ből alig látszott ki. 

A kernyai határhoz érve két sorba térültek a cso-
noplyai banderisták. Utánuk következett a tisztelgő kül-
döttség, a melynek élén lelkes beszéddel üdvözölte a püs-
pököt Borovánszky Gyula kernyai közs. jegyző. A kül-
döttségen tul 84 kernyai lovas (mindegyiknek kezében 
zászló) Szemző István vezetése alatt két sorba állva be-
várván a beszédek végét, a legszebb rendben vonult Ker-
nya felé. 

Utóbb hozzájuk csatlakoztak a csonoplyaiak is. A 
kocsiút, a merre a püspök kocsija elhaladt, füvei, virág-
gal volt behintve. A fák törzsére virágfüzérek voltak 
fűzve. Beljebb már a fák is az ut mellett összevoltak 
fűzve viráglánczokkal. 20 — 30 méter távolságban az ut 
fölött is virág ivezet kötötte össze az átellenes fákat. Az 
első diadalkapun 20 zászló diszlett, s azonkívül vagy 
30—40 sz. kép volt reáaggatva igen ízlésesen. A második 
diadalkapu közepén egy kis miniatűr templomocska ékes-
kedett. A harmadik a templom előtt volt. A házak fel 
voltak zászlózva. Volt olyan is, a melyiknek minden abla-
kán 4 zászló volt. Másutt girlandokból „Isten hozott" 
volt a ház falára fűzve. A templom előtt kedves beszéd 
kíséretében a jegyző leánya gyönyörű csokrot nyújtott át 
a püspöknek. Kernyán a bérmálkozók száma 1250 volt. 

Páris. XIII. Leo pápa levele Fächard bihornokhoz. — 
Bibornok u r ! 

Szeretetünknek számos jelei közt, melyeket pápa-
ságunk egész lefolyása iránt Francziaországnak adtunk, 
nekünk kiválóan jól esett hallani azt, hogy a katholikus 
francziák szorosabban egyesültek az 1897-iki nemzeti 
katholikus gyűlésen Párisban, hogy egyetértéssel munkál-
kodjanak a kath. vallás és a haza javára. 

Hanem az eredmény nem felelt meg teljesen a 
közvárakozásnak. Azért is, engedve igen sok franczia 
katholikus kérésének, és nem vizsgálva a jelen helyzet sok 
miudenféle okait, elhatároztuk, hogy figyelmedet a katho-
likus egyesületek és körök által gyakorolt hathatós befo-
lyására felhívjuk. 

Mindezek megtartva önállóságukat a saját hatásuk 
körében kötelesek egymással kezet fogni és teljes egyet-
értéssel közreműködni abban, a mi minden jó hon-

polgárnak érdekében áll, a franczia haza legfőbb ja-
vában. 

A nemzet e jólétét, a mint ezt mi már többször 
ismételtük, a katholikusok kötelesek hazájoknak meg-
szerezni, és azt senki sem adhatja meg jobban, mint ők, 
az országnak. 

Helyezkedjenek tehát mindannyian a létező intéz-
mények alapjára, melyeket Francziaország adott ma-
gának, hogy ott a vallás és haza közös érdekében mű-
ködjenek, az egyetértésnek és össszetartásnak avval a 
szellemével, melyből minden jó katholikusnak áthatva 
kell lenni. 

Ez volt mindig minden századon át a legkeresztényebb 
nemzet minden igaz fiának a szerepe és lesz, a mi erős 
meggyőződésünk szerint, hivatásuk a jövőben is. *) 

Ebben a reményben esdjük le reátok az ég kegyelmét 
és adjuk teljes szivből reád és papságodra és egyház-
megyéd híveire, apostoli áldásunkat. 

XIII. Leo pápa. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
A kath legényegyletek országos szövetségének nagy-

gyűlése. 
— A szövetségi elnök felhívása. — 

Isten áldja a tisztes ipart ! 
Örömmel sietek a főtisztelendő elnökségnek becses 

tudomására hozni, hogy a katholikus legényegyesületek 
országos szövetségének alapszabályait főmagasságu és fő-
tisztelendő Vaszary Kolos ur ő eminencziája, Magyarország 
bibornok herczegprimása 1899. évi márczius 18 án 1645. 
sz. a. jóváhagyta s a nagyméltóságú m. kir. belügyminis-
terium 1899. évi május 30-án 49.867. sz. a. a szokásos 
záradékkal ellátta. 

Éppen ezért kettőzött odaadással kérem, hogy a 
f . évi augusztus 22-én s a következő napokon Székesfehér-
várott tartandó tulajdonképeni első alakuló szövetkezeti 
nagygyűlésünkön mindenesetre szíveskedjék megjelenni. 

Ha valamikor, ugy most van szükség arra, hogy 
kölcsönös buzgalommal, vállvetett odaadással tömörüljünk. 
Mentsük azt, a mi még menthető; s ott, a hol tárt ka-
rokkal fogadnak még miuket : a magára hagyatott 
vagy félrevezetett iparososztálynál tegyük meg azt, a mit 
tehetünk ! 

S ez országos tömörülésben hasson át bennünket a 
bizalom és kitartás annál inkább, mert vezérünknek és 
diszelnökünknek üdvözölhetjük legújabban a nagyméltó-
ságú püspöki kar egyik apostoli buzgólkcdásu tagját : 
Méltóságos és főtisztelendő dr Steiner Fülöp ur székes-
fehérrári püspököt! Az ő legszebb ígéreteit birjuk. hogy 
ügyeinket mindenhol és mindenkoron védeni és elősegí-
teni fogja! 

Vértezzen és erősítsen bennünket is az ő lelkesedése 
s tetterőnket aczélozza meg az a fölemelő tudat, hogy az 
apostoli tekintély pártolása és jóváhagyása egyengeti 
nehéz és fáradtságos utunkat ! 

Gyülekezzünk tehát mindannyian a legényegyesület 
kibontott zászlaja alá, melyet az idén az ősi koronázó 
város : Székesfejérvár fog lobogtatni ! 

*) Magyarország katholikusainak is ilyen volt e's ugyanez 
lesz a hivatása. 
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Komoly munka vár reánk ! Nem csak annak van 
itt az ideje, hogy komoly megfontolás alá vegyük ed-
digi szervezkedésünket, eddigi tevékenységünket: az 
idei év sok más aktuális, de a mellett a legényegyesület 
előhaladására kiváló fontos tennivalót is vár tőlünk. A 
római katholikus egyháznak XX százados fönnállása, a 
magyarországi katholiczizmus 900 éves jubileumának meg-
ünneplése, a legényegyesületek félszázados ünnepélye mind 
oly dolgok, melyek nem csak alapos, de széleskörű meg-
beszélésre is szoritkoznak. 

Egyelőre a nagygyűlés munkarendjét a következők-
ben adjuk : 

Augusztus 21-én ismerkedési estély. 
Augusztus 22-én reggeli 9 órakor Veni Saocte ; 

I. gyűlés: Méltóságos és főtisztelendő dr 
Steiner Fülöp püspök ur megnyitó be-
széde. 

A szövetségi alapszabályok tudomásul 
vétele és életbeleptetési módozatok. 

A „Tisztesipar" és „Kolping" társulati 
közlönyeinknek biztosítása és fejlesz-
tése. 

Délután II. gyűlés : 
Indítványok a világ isteni Megváltójának 

a katholikus legényegyletek által be-
mutatandó ünnepélyes hódolat tárgyá-
ban, a nagyméltóságú püspöki kar 
által megállapítandó altalános ünnepi 
rend keretében. 

Augusztus 23-án a katholikus legényegylet 50 éves 
fönnállásának ünnepelése : 

á) hálaadó isteni tisztelet, 
b) díszülés. 

Délután : a katholikus legényegylet beléletére vonat-
kozó indítványok tárgyalása. 

Hogy részletes tárgysorozatot még idejekorán össze-
állítani és a résztvevőknek tanulmányozásra beküldeni 
lehessen, kérem az általános tárgysorozatra vonatkozó 
indítványokat legkésőbb folyó évi junius hó 25-éig alid-
irotthoz beküldeni, valamint arról is értesíteni, mikor és 
melyik vonattal érkeznek Székesfehérvárra. 

Lakásról gondoskodnunk. 
Kelt Budapesten, 1899. junius hó 7-én. 

Schiffer Ferencz, 
pápai kamarás, pozsonyi kanonok, szövetségi elnök. 

VEGYESEK. 
*** Rómából jött tudósítás szerint a pápa f. hó 

21-én fogadta a Vatikánban a 19-én kreált és kihirdetett 
és Rómában jelenlevő uj egyházfejedelmeket, névszerint 
Casali, Casetta, Portanova, Ciasca, Mathieu, R-íspigbi, 
Richelmy, Trombetta és Vives bibornokokat, feladva reá-
jok a mozzettát és a biborbiretumot. A következő nap, 
vagyis csütörtökön, a szentatya nyilvános consistoriumot 
tartott a szent-Péter-templom loggiájában, a hol 3000 
ember fér el, és feladta az uj bibornokoknak a kalapot 
és végezte rajtuk a szájnyitás és zárás szertartását, ki-
osztva köztük a titulusokat. Azután titkos consistorium 
következett. 

— A szent-István-napi szónok. Ő emínentiája, 
Vaszary Kolos bibornok hgprimás és esztergomi érsek 
ur felhívására, az ünnepi szentbeszédet szent István napján 
Budavárában ezidén dr Csiszárik János cs. és k. udvari 
káplán, kassai theologiai tanár fogja tartani. A bécsi 

szent-István ünnepen a kapuczinusoknál szónok dr Furt 
Iván pápai kamarás lesz. 

— Lelki szentgyakorlatok néptanitók számára. 
A pécsi egyházmegyében a megyés püspök ur rendelke-
zése alapján aug. 21 —25-ig egy kalocsai Jézus-társasági 
atya vezetése alatt lesz lelki szentgyakorlat tanítók szá-
mára. Az esztergomi főmegyében Melisek Adolf nagy-
lé várdi esperes buzgólkodása folytán Pozsonyban lesz 
jul. 17-én este kezdődő háromnapi szentgyakorlat tanitók 
számára a Jézus társaságiaknál. Jelentkezni lehet az 
utóbbira az emiitett esperes urnái. 

— Katholikus irók é s ujságirók kongresszusa. 
Szent-István napján országos kongresszust tartanak Buda-
pesten a katholikus irók és ujságirók. E tárgyban ma 
egy szükebbkörü bizottsága az Országos Pázmány-Egyesü-
letnek ülést tartott, Kiss János dr elnöklete alatt. A 
bizottság elfogadta a következő indítványt : Felkérik a 
kath. lapokat és egyházmegyei irodákat, hogy szívesked-
jenek mindazokat megnevezni, a kik a kongresszusra meg-
hívandók lesznek. Ezeket a bizottság körlevél utján 
kéri, hogy közöljék kívánságaikat és eszméiket a kon-
gresszus megtartásának módjára és tárgyaira nézve, to-
vábbá jelentsék be, ha előadást akarnak tartani. A nyi-
latkozatok beérkezése után fogja a bizottság a kongresszus 
programmját megállapítani. 

— A budapesti Ranolder-intézet évzáró ünne-
pélye. A budapesti Ranolder-intézetben ma tartották 
meg az évzáró ünnepélyt, a melyen a szülőkön kivül 
nagyszámú s előkelő közönség volt jelen. Az évzáró 
vizsgálat programmja igen érdekesen volt összeá'litva, a 
melynek végeztével ft. Krizsán Mihály pápai kamarás, az 
intézet igazgatója lelkes beszédet mondott, röelyben 
a legnagyobb magyarnak, gróf Széchenyi István szavai 
nyomán meghatóan rajzolta a magyar nőnevelés fontos-
ságát s meleg szavakban mondott köszönetet a tantestü-
letnek ugy fc. Vaszary Kolos biboros-herczegprimás, vala-
mint a szülők s a tanuló ifjúság nevében a buzgó s 
hazafias munkálkodásért. 

— A kath legényegyletek nagy napja Ritka ün-
nepet ül Köln városa ez idei junius hóban. Ötven éve 
lesz ekkor annak, hogy e városban megalakult az első 
legényegylet. Egy szegény káplán alapította meg, kinek 
a jó Istenen és eszméje iránti ragaszkodásán kivül se 
pártfogója, se támogatása nem volt. Mustármagot vetett 
és nagy fa nőtt a magból. Agai az egész világra, mind 
az öt világrészre kiterjednek s áldásos gyümölcsét nyújtja 
mindenfelé. A legényegyletek szoros összeköttetésben van-
nak egymással, a ki egy legényegyletnek tagja, az az 
összesben tag s bárhova vesse sorsa, az uj helyen kész, 
uj otthon vár reá. Az az ünnep tehát, a mi Kölnben ké-
szül, az egész világra kihat. És az intézők valóban ilyen 
nagyszabásura is tervezik. Meghívták az ünnepre a világ 
összes legényegyleteit, melyek junius 24-én este találkoz-
nak, 25 én lesz a hálaadó istenitisztelet, melyet Gruscha 
Antal, a bécsi herczegérsek tart a Minorita-templomban, 
hol Kolpingnak, a Ugényegyesület alapitójának hamvai 
nyugszanak. Utána pedig diszmenetben vonulnak a meg-
jelent egyesületek a diszzászlók elővitele mellett az anya-
egyletbe, ünnepélyes diszgyülésre. 
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A keleti pályaudvarról A nyugoti pályaudvarról 
vonat- S2 ü vonat II 0 V A 
szám c. neme 

1902. 2 20 k. e V. Konstantinápoly 
»102 12 40 Bécs, Páris, London 

32 6 20 v. v. N.-Kanizsa 
604 6 50 gy- V . Gyfehérvár, N.-Szeben 

Bécs, Grácz 10 6 50 sz. V . 

Gyfehérvár, N.-Szeben 
Bécs, Grácz 

402 7 10 gy- V . Kassa, Munkács 
1002 7 15 Zágráb, Fiume, Róma 

Ruttka, Berlin 304 7 30 » 

Zágráb, Fiume, Róma 
Ruttka, Berlin 

3320 7 35 sz. V. Hatvan 
906 7 35 n Belgrád, Brod,Kanizsa 

1508 7 50 Kassa, P.-Felka 
1008 8 00 Zágráb, Fiume, Pécs 
606 8 10 Arad, Brassó 
506 8 30 Kolozsvár, Brassó 

6 8 50 gy v. Bécs, Graz 
408 8 50 sz. V . Munkács, M.-Sziget 
3 20 9 00 Bicske 

1708 9 15 M.-Sziget, Stanislau 
306 9 35 Ruttka, Berlin 

3 512 12 10 sz. V . Nagy-Káta 
22 12 25 Bicske 

310 12 35 Hatvan 
316 1 30 n Gödöllő 

1302 1 45 gy- V. Fehring, Grácz 
504 1 55 

gy-
Tövis, Kőrösmező 

602 2 15 Arad, Bukarest 
4 2 20 Bécs, Páris 

16 2 30 sz. V. Bicske 
404 235 gy- V. Kassa Lavocne, Lemb. 
904 2 40 n Konstantinápoly 
312 245 SZ. V. Hatvan 
510 2|55 Szolnok 

1004 3,00 gy. V. Zágráb, Fiume, Eszék 
1022 320 V. ir. Abony-Szabolcs, Paks 

302 3 45 gy- V. R u t t k a , B e r l i n 
910 400 sz. V. Szabadka 

12 430 It Győr, Székesfehérvár 
308 5 20 Ruttka, Berlin 
508 5 45 Kolozsvár, Brassó 
318 625 n Hatvan 

1706 7 05 » M.-Sziget, Stanislau 
418 7 15 Bicske 

24 7:35 1» N.-Kanizsa, Triest 
1506 8 00 Kassa, P.-Felka 
1006 8 30 n Zágráb, Fiume, Eszék 
406 8 •Ki Ungvár, Lemberg 

48 9 5 t.szsz. Bicske 
502 9 15 gy- V. Kolozsvár, Bukarest 

1904 9 30 sz. V. Eszék, Brod 
1304 9 55 » Fehring, Grácz 
608 lo 00 » Arad, Brassó 
908 1020 n Belgrád, Eszék, Brod 

51510 1040 gy- V. Kassa, Poprád-Felka 
8 10 45 sz. V . Bécs 

322 11 00 V. V. Ruttka, Miskolcz 
Jegyzetek a k. p. indulásához : 1 K ö z i . k e d d e n és p é n -

vonat-
szám 

c3 
1 a. 

vonat 
neme H O V Á 

1102 12 00 e. v. Konstantinápoly 
2102 1 00 7) Bécs, Páris, London 
4166 5 55 SZ. V. Palota-Újpest 
5110 6 10 ó. e. v. Bécs, Ostende 

124 6 15 sz. V. Érsekújvár 
4102 6 30 „ Esztergom 
6102 6 40 Czegléd, Szolnok 

168 6 50 d Palota Újpest 
6012 7 00 V. V. Lajos-Mizse 
1402 7 30 gy- v- Zsolna, Berlin 

106 8 00 Bécs 
708 8 15 gy- v- Temesvár, Orsova 
712 8 30 SZ. V. Temesvár 

4142 8 40 n Nagy-Maros 
170 9 05 71 Palota-Újpest. 
116 9 15 ti Bécs 

6104 12 05 SZ. V. Czegléd, Szolnok 
172 12 15 „ Palota-Újpest 
136 1? 25 JÍ Nagy-Maros 

5146 12 40 1) Nagy-Maros 
4106 12 50 » Pilis-Csaba 

174 1 05 „ Palota-Újpest 
104 1 45 gy- v. Bécs, Páris 
126 2 15 SZ. V. Párkány-Nána 
176 2 20 71 Palota-Újpest 
704 2 30 gy. v. Bukarest 
144 2 35 SZ. V . Érsekújvár 

4104 2 40 „ Esztergom 
6014 2 45 V. V. Lajos-Mizse 

720 305 SZ. V. Czegléd, Szolnok 
5186 3 20 n Palota-Újpest 

716 4 25 V Szeged 
178 4 30 „ Palota-Újpest 
138 4 40 „ Nagy-Maros 

" 108 5 40 gy- v . Bécs 
5148 5 45 SZ V. Vácz 

180 6 00 „ Palota-Újpest 
1404 6 20 gy- v. Zsolna,, Berlin 
7140 e 30 SZ. V. Nagy-Maros 

710 7 00 TÎ Verciorova 
4112 7 10 V. V. Esztergom 

182 V 40 SZ. V. Palota-Újpest 
8128 7 50 Párkány-Nána 
218 9 05 t.SZSZ. Zsolna, Berlin 
184 9 25 SZ, V . Palota-Újpest 
118 9 35 Bécs 

9 706 15 o. e- v. Konstantinápoly 
5188 10 25 sz. V. Palota-Újpest 

714 10 35 „ Szeged, Temesvár 
10152 10 45 7) Vácz 

.Jegyzetek a ny. p. indulásához: ' K ö z l e k e d i k m i n d e n 
v a s á r n a p . - K ö z l e k e d i k m i n d e n c s ü t ö r t ö k ö n . 3 Köz-
l e k e d i k m i n d e n h é t f ő n . 4 K ö z l e k e d i k m i n d e n i i n u e p 
ós v a s á r n a p m á j u s 15-töl. 5 K ö z l e k e d i k i i n n e p ós 
v a s á r n a p m á j . 15-töl b e z á r ó l a g s z e p t e m b e r lo- ig . 
u K ö z l e k e d i k j u n i u s 1 - tö l b e z á r ó l a g s z e p t 15-ig. 
' . J u n i u s 1-óig t á r k á n y - N á n á i g is k ö z l e k e d i k . « K ö z -

i e k e n . 2 K ö z i . sze rd . és s z o m b . 3 K ö z i . ü n n e p és vas.11 l e k e d i k j u n i u s 1- tö l . ' ' K ö z l e k e d i k m i n d e n s z e r d á n , 
m á j . 15-töl bez . s zep t . 15. 4 K ö z i . j u n . 1- tö l bez. s z e p t . io K ö z l e k e d i k j u n . 1- tö l b e z á r ó l a g a u g u s z t u s 31. 
15. : , K ö z l . j u n . 1- töl bez . s z e p t . 15. 

A vonatok i ndu l á sa Buda-Császárfürdő kitérőről. 
Pilis-Csaba 
Esztergom 
Esztergom 

4002 6 16 SZ. V. Esztergom n 4006 12 30 f Z . V . 
I 4004 2 29 

1 4012 7 05 V . V . 

( 

A vonatok érkezése Budapestre. 

v o n a t eS 3 v o n a t 
s z á m c. n e m e 

'101 12 10 k . e . v . 
2901 12 30 
645 5 00 t s z s z 
321 5 20 V. V. 

1707 5 45 s z . V. 
607 6 10 
47 6 15 t s z s z 

4 05 6 35 s z . V. 
7 6 40 

3150 6 55 gy- v . 
907 7 05 SZ. V. 
507 7 10 77 
309 7 30 

1303 7 35 
501 7 50 gy-

1021 7 55 V. V. 

1505 8 15 SZ. V 

1005 8 20 „ 
1003 8 40 gy- v. 
4 319 8 45 s z . v . 

509 9 15 
" 11 9 25 

23 10 15 
307 10 20 
909 10 30 77 
311 12 25 SZ. V. 

301 12 50 gy- v-
903 1 05 71 
601 1 10 

1901 1 25 
403 1 30 

3 1 45 
503 1 50 l 

1301 2 05 1) 
21 4 50 SZ. V. 

313 5 55 
505 6 20 

27 6 50 V. V . 

5 7 15 gy v . 
605 7 20 SZ. V. 
905 7 35 
305 ? 45 

1007 8 00 
1705 8 10 

515 8 20 
1001 8 35 gy- v . 
407 8 40 SZ. V. 
«19 9 00 

1507 9 05 51 
9 9 20 
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303 9 25 gy- v . 
603 940 
25 945 SZ V. 

401 10 00 gy- v . 
"511 10 30 SZ. V. 
«31710 50 

517 11 00 „ 

kelet i pályaudvari a 

H O N N A N 
London, Páris, Bécs 
Konstantinápoly 
Arad 
Ruttka, Berlin 
M.-Sziget 
Brassó, Arad 
Bicske 
Lemberg, Miskolcz 
Bécs, Sopron 
Poprád-Felka, Kassa 
Belgrád, Brod 
Brassó, Kolozsvár 
Hatvan 
Grácz, Fehring 
Bukarest, Brassó 
Paks, Adony-Szabolcs 
Kassa, Poprád-Felka 
Fiume, Zágráb, E :zék 
Fiume 
Pászthó 
Szolnok 
Győr, 
Triest, Fiume 
Ruttka, Fülek 
Szabadka 
Hatvan 
Berlin, Ruttka 
Konstantinápoly 
Bukarest, Arad 
Gyékényes, Pécs 
Lemberg, Kassa 
London, Páris, Bécs 
Tövis, M.-Sziget 
Grácz, Fehring 
Bicske 
Gödöllő 
Brassó, Kolozsvár 
Győr, 
Bécs, Grácz 
Brassó, Arad 
Belgrád, Eszék 
Berlin, Rutka, Szerencs 
Fiume, Zágráb, Pécs 
Stanislau, M.-Sziget 
l'iuoie, Nagy-Kanizsa, Bi'tsko 
Róma, Fiume, Zágráb 
Munkács, M.-Sziget 
Bicske 
Kassa, Poprád-Felka 
Bécs, Grácz 
Berlin, Ruttka 
N.-Szeben, Gyfehérvár 
Triest, Fiume 
Munkács, Kassa 
Nagy-Káta 
Hatvan 
Bicske 

Jegyzetek a k. p. érkezéséhe; : ' K ö z i . k e d d e n és p é n t . 
2 K ö z i . s z e r d . és s z o m . ' K ö z i . j u n . 15-töl bez. s z e p t . 
15. 4 K ö z i . m á j . 15-töl .5 K ö z i . j u n . 15-töl bez . s z e p t . 
15.6 K ö z i . ü n n e p és vas . m á j . 15-töl bez. s z e p t . 15-ig. 

A nyugoti 
vonat cS g vonat 
szám !—1 -o CL neme 

1701 12 50 k. e. v. 
161 4 40 sz. V. 

2 705 5 30 o e. v . 
163 5 40 sz. V. 
165 6 35 

6101 6 45 
3151 6 55 

117 7 05 
709 7 15 

4165 7 25 tszsz 
167 7 35 sz. V. 

6011 7 45 V . V . ' 
217 7 55 tsz ÍZ 

4139 8 10 SZ. V 
7 ! 3 8 25 

4101 8 35 
127 845 

1403 9 45 gy- v . 
169 10 10 SZ. V. 
715 10 55 
143 11 05 
171 12 55 s z . V 

5141 1 15 
703 1 25 gy- v. 

SZ. V. 173 1 40 
gy- v. 
SZ. V. 

103 1 50 gy- v . 
175 3 00 SZ. V. 
135 4 00 

5 l8ö 4 10 
6103 4 20 
4103 4 40 
6145 5 25 
177 5 45 
115 5 55 
179 6 50 
711 7 00 
707 7 40 gy- v. 5147 8 05 SZ. V . 

64105 8 15 
181 8 25 
125 8 35 

6013 8 45 V. V. 
105 9 00 V. V. 

1401 9 25 
4111 9 35 V. V. 
7109 9 55 o. e. v. 
719 10 05 SZ. V. 
183 10 15 
137 10 40 

8107 10 55 gy- v-123 11 25 SZ. V . 
5187 11 35 
9101 11 50 k. e. v . 

Érvényes 1805). mája* 1-töl. 

pályaudvarra 

H O N N A N 
Konstantinápoly 
Palota Újpest 
Konstantinápoly 
Palota Újpest 
Palota Újpest 
Szolnok, Czegléd 
Vácz 
Bécs 
Veiciorova 
Pilis-Csaba 
Palota-Újpest 
Lajos-Mizse 
Berlin, Zsolna 
Nagy-Maros 
Czegléd 
Esztergom 
Párkány-Nána 
Berlin, Zsolna 
Palota-Újpest 
Szeged 
Érsekújvár 
Palota-Újpest 
Nagy-Maros 
Bukarest 
Palota-Újpest 
Bécs, Páris 
Palota-Újpest 
Nagy-Maros 
Palota Újpest 
Szolnok, Czegléd 
Esztergom 
Nagy-Maros 
Palota-Újpest 
Bécs 
Palota-Újpest 
Temesvár 
Orsova Temesvár 
Vácz 
Pilis-Csaba 
Palota-Újpest 
Párkány-Nána 
Lajos-Mizse 
Bécs 
Berlin, Zsolna 
Esztergom 
Ostende, Bécs 
Szolnok, Czegléd 
Palota-Újpest 
Nagy-Maros 
Bécs 
Érsekújvár 
Palota-Újpest 
London, Páris, Bécs 

Jegyzetek a ny-. p. érkezéséhez: ' K ö z l e k e d i k m i n d e n 
c s ü t ö r t ö k ö n . 2 k ö z l e k e d i k m i n d e n l i é t fön . ' K ö z l e -
kedik m i n d e n j u n i u s 1- töl b e z á r ó l a g a u g u s z t u s •'il-in. 
* K ö z l e k e d i k m i n d e n j u n i u s 1-töl . J K ö z l e k e d i k 
m i n d e n ü n n e p és v a s á r n a p m á j u s 15-től b e z á r ó l a g 
s z e p t e m b e r 15-ig.," K ö z l e k e d i k ü n n e p ós v a s á r n a p 
m á j u s 15-töl. ' É r k e z i k m i n d e n s z e r d á n . 8 Köz l e -
k e d i k j u n i u s 1 - tö l b e z á r ó l a g s z e p t e m b e r 15-ig. 
" É r k e z i k m i n d e n s z o m b a t o n . 

4013 7 34 V. V. 

4001 902 SZ. V . 

A vonatok érkezése Buda-Császárfürdő kitérőbe. 
Esztergom | 4003 
Pilis-Csaba I I '4005 

lí 4011 

4 46 
8jl9, 
9 34 

SZ. V. 

V. V. 

Esztergom 
Pilis-Csaba 
Esztergom 

Közlekedik ünnep- és vasárnapokon május 15-től. 



•Íhh 
Megjelenik e lap heten-

ként kétszer : 
«zerdán és szombaton. 

Előfizetési dij: 
félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
Szerkesztő lakása : 

Budapest. 
VÏBajza-utcza 14. sz., 
hova a lap szellemi 
részét illető minden 
küldemény czimzendö. 

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. i s 
IlgilHHiaHUIlUHllllIHMII 

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

Budapesten, junius 28. 51. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1899. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. Felhívás előfizetésre ! — A magyarországi kath. autonomia szervezete a 27-es bizottság-
terve szerint. — A latin és görög szertartású római katholikus egyház önkormányzatának szervezete a szervező congressus által 
kiküldött 27-es bizottságának javaslata szerint.— Egyházi Tudósítások, E s z t e r g o m i f ő m e g y e : Minden katholikus esperesi kerület 
papi koronaiuak megszivleléséül. — G y ő r : Meghivó Sz. László királyunk ünnepére. — Kath. Köztevékenység és Egyesület', Élet. — Vegyesek 

W FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE, - ^ f 
Üldözés idején nem szokás elhagyni a küzdő-

tért. Paptársaink és lelkes világi hiveink pártolá-
sára támaszkodunk. Istenbe vetett reménynyel a 
„Religio" 116-ik félévére nyitunk előfizetést. Gyors, 
megrendelés ebben az időben nagy segítség. 

A szerkesztő. 

A magyarországi kath. autonomia szervezete 
a 27-es bizottság terve szerint. 

Minden oldalról erős haj landóság sőt nyí l tan 
ki fe jezet t kívánság mutatkozik az autonómiával 
való sürü és beható foglalkozásra. Kívánják ezt 
maguk az autonomiai képviselők, talán még 
jobban kívánja maga a kath . ér telmességnek nagy 
közönsége. 

A közvélemény nyomásának engedve, íme 
ma megkezdjük t e h á t az eszmetisztázás nagy 
munkájá t , megnyitva lapunk hasábjai t minden 
olyan hozzászólásnak, mely az egyház megmásí t -
ha ta t l an isteni, hierarchikus ko rmányfo rmá jának 
szellemével összegyeztethető. 

Hogy az eszmecserének konkré t alapja és 
tárgya legyen, a mai és a következő lapszám-
ban közöljük a 27-es bizot tság e laboratumát , • 
abban a hiteles szövegben, a melyben azt a 
nagytek in te tü bizottság érdemes elnöke ós előadója 
a kongresszus tag ja inak és a kath. sa j tónak e 

napokban szótküldötte, avval a nyilvánvaló 
czóllal, hogy a kongresszusnak őszszel össze-
ülendő gyűléséig a fölöttébb érdekelt közönség 
és képviselők a tá rgy fe le t t beha tóan gondol-
kodva eszméket cseréljenek s a roppant messze-
vágó ügy megérlelósót előzetesen igyekezzenek 
eszközölni. 

Közöljük pedig a 27-es bizot tság te rve-
zetét, még pedig nem mellékletben, hanem 
a lap kebelébe bevéve, nem azér t m i n t h a 
elvileg semmi kifogásunk sem volna az elabo-
r a tum ellen, hanem hogy kiemeljük a dolgozat 
tö r t éne t i nevezetességű értékét , ós a kath. közérdek 
elismerését nyi lvání tsuk a 27-es bizot tság elnök-
ségének ós tag ja inak működése iránt . 

Isten nevében előre! Indul jon meg t ehá t az 
eszmecsere. *** 

A latin és görög szertartású római katholikus egyház 
magyarországi önkormányzatának 

S Z E R V E Z E T E 
a szervező congressus által kiküldött 27-es bizott-

ságának javaslata szerint. 
I. RÉSZ. 

Általános határozatok. 
1. §. Az 1 8 4 8 : XX. tö rvényez ikk 2. szakasza a l a p -

ján , ő fe lsége az apos to l i k i rá ly , min t f ő k e g y u r l eg-
kegye lmesebb fe lh ívása köve tkez tében a magya ro r szág i 
római k a t h o l i k u s o k az ezen szervezetben fog la l t , v a g y 
annak ha t á skö rébe vonandó ügyek in tézésére ö n k o r m á y z a t 
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"402 RELIGIO. 

szervezetet létesítenek, melyben az odatartozó ügyek az 
egyházi és világi elem közös részvéte és befolyása mellett 
intéztetnek. 

2. § Ez-m önkormányzat hatásköre, ő felsége, az 
apostoli királynak főkegyúri és törvényeinkben meg-
határozott legfőbb felügyeleti joga épségben tartásával, a 
világi vonatkozású egyhád, iskolai és vagyoni ügyekre 
terjed ki. 

3. §. Ezen önkormányzat hatásköréből kivannak zárva 
a hitelvi, hittanitási, liturgiái, egyházkormányzati és egy-
házfegyelmi ügyek, melyek ugy a római pápa ő szent-
sége legfőbb egyházi hatalma teljességének, mint a püs-
pökök tanitói, rendi és joghatósági hatalmának tiszteletben 
tartásával, kizárólag az egyházkormányzatot illetik. 

4. §. Ha az országos katholikus gyűlés, vagy igaz-
gatótanács oly határozatot hozna, melylyel az önkormány-
zatnak, a jelen szervezet 2. szakaszában az apostoli 
királynak főkegyúri jogára vonatkozólag megszabott hatás-
körét túl lépné: az ország herczegprimása, mint az orszá-
gos katholikus gyűlés elnöke, jogosítva van a püspöki 
kar hozzájárulásával ő felségéhez, mint főkegyurhoz fel-
terjesztést intézni. 

Áz ilyen felterjesztett határozat végrehajtása függő-
ben tartandó addig, mig a főkegyur a hozzá intézett föl-
terjesztés fölött határoz. 

5. § Ha az országos katholikus gyűlés, vagy az 
igazgatótanács oly határozatot hozna, melylyel az önkor-
mányzatnak a jelen szervezet 3, szakaszában az egyház 
jogára vonatkozólag megszabott hatáskörét túllépné, az 
O'szág herczegprimása, mint az országos katholikus gyű-
lés elnöke, jogosítva van azt a magyar püspöki kar elé 
t 'rjeszten'. 

Az ilyen határozat végrehajtása a püspöki kar ha-
tározatának maghozataláig függőben tartandó. 

Ha a püspöki kar a határozatot az egyház jogába 
ütközőnek nyilvánítja, a határozat érvénytelen. 

6. §. Ezen önkormányzat hatásköre az erdélyi püs-
pök-megyei római katholikus statusnak önkormányzati 
jogát, — mely alapszik az Approb. P. I. t, 1. art. 3 . : a 
Leopold-féle diploma 1. pon t ján ; Ferencz királynak 
1792-ik évi május hó 26-án az országgyűléshez intézett 
levele 45. pontján ; ő felségének 1867. évi augusztus 19-én 
és 1893. évi nov. 4 én kelt legkegyelmesebb elhatározá-
sán ; az 1868. évi XLIII. t.-cz. 14-én § án — csak azon 
ügyekre nézve érinti, melyek közösöknek fognak ismer-
tetni. 

7. §. Ezen önkormányzati szervezel", mellett épség-
ben tartatnak a püspökök részére a katholikus elemi-, 
közép-, fő- és szakiskolákban, valamint a tanitó-, tanítónő-, 
és kisdedóvónő- (óvó) képzőkben a vallásoktatás és a 
katholikus tanintézetek minden fokozatában, a katholikus 
tápintézetekben az oktatás és nevelés intézése ugy a val-
lás mint a hitélet szempontjából. 

8. §. Ezen önkormányzat hatásköre nem érinti a 
megyés püspököknek és a káptalanoknak, az utóbbiak 
által gondozott alapokra és alapítványokra vonatkozó, a 
canonjogon, az országos törvényen, a királyi rendeleteken 
és az alap'tók szándékán nyugvó j^gát . 

9. § Ezen önkormányzat hatásköre nem c3orbitji a 

katholikus kegyuraknak a canon-jogon, az országos tör-
vényen és királyi rendeleteken alapuló jogkörét. 

10. §. A katholikus vallás-, tanulmányi- és egyetemi 
alapok, valamint a katholikus nevelés és oktatásra tett 
alapítványok kezelése a katholikus önkormányzatnak joga. 

Addig is, mig az önkormányzat ezen jogát érvénye-
sítheti, ezen alapok törzsvagyonának sértetlen fentartása 
és helyes jöveaelmeztetése és azok jövedelmének hová-
forditására befolyást gyakorol és ennek foganatosítása 
czéljából ezen alapok költségvetésének és zárszámadásai-
nak megállapítására a jelen szervezet 115—119. §§-ai ér-
telmében befoly. 

11. § Azon esetre, ha az önkormányzati testüle-
tek és közegek hatáskörükben hozott szabályrendeleteiket, 
határozatl ikat , vagy ítéleteiket saját hatáskörükben nem 
foganatosíthatnák, azok végrehajtása végett jogosítva van-
nak a közhatóságok segédkezését igénybe venni. 

12. §. A közhatóságok segédkezése különösen igénybe 
vehető : 

1. Az illetékes önkormányzati testületek, közegek 
által jogerősen kivetett, vagy az egyházlátogatás (Cano-
nica visitatio), vagy egyéb szerződések által megállapított 
egyházi, iskolai é3 mindennemű adóknak, szolgálmányok-
nak a lelkész, önkormányzati ti-ztviselő és alkalmazott 
járandóságainak és a kegyúri szolgáltatásoknak behajtása 
czéljából ; 

2. az illetékes önkormányzati testületek és közegek 
által saját hatáskörükben hozott és jogerős határozatok 
végrehajtása czéljából, melyek által önkormányzati világi 
tisztviselő, vagy alkalmazott elmozdítása, felfüggesztése, 
vagy állásba behelyezése, visszahelyezése, az eljárási költ-
ségekben való marasztalás mondatott ki és az önkor-
mányzati testület és világi tisztviselő, vagy alkalmazott 
ellenszegül ; 

3. ha az önkormányzatnak birói tevékenységgel fel-
ruházott illetékes testülete, vagy közege által tárgyalásra 
beidézett, de meg nem jelent és megjelenni vonakodó 
tanú hallgatandó ki, vagy a megjelent tanú a vallomás-
tételt megtagadja, vagy pedig vallomása erősítendő meg. 

13. § A közhatóságok segédkezése az egyházközsé-
gek részéről az egyházközségi adók, valamint a lelkész és 
egyházközségi világi alkalmazottak járandóságaira nézve 
az egyháztanács utján az elsőfokú közigazgatási hatóság-
nál kérhető ; ennek sikertelensége esetében az egyházme-
gyei tanács utján a törvényhatóság első tisztviselőjénél. 

Az egyházmegyei tanács részéről kérendő ki a köz-
hatóságok segédkezése, ha országos adó, kegyúri szolgál-
tatás behajtása, önkormányzati világi tisztviselő, vagy 
alkalmazott elmozdítása, felfüggesztése, állásba behelye-
zése, vagy visszahelyezése, tanú elővezettetése és tanúval-
lomás megerősítése (eskü, ünnepélyes fogadás) szükséges. 

A közhatóságok, a végrehajtásban való segédkezést 
meg nem tagadhatják s kötelesek a végrehajtást saját 
közegeik által foganatosítani. 

14. §. Jelen szervezetben, ha ez iránt más intézke-
dés nincs, minden testületben és bizottságban a jelenlevő 
tagok érvényesen határoznak, szavazategyenlőség esetén 
az elnök dönt és minden választás viszonylagos szótöbb-
séggel történik. 
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15. §. Ott, hol a jelen szervezet plébánosról szól, 
az alatt értendő a plebáncs-helyettes, a lelkész és a lel-
készhelyettes is; néptanító elnevezés alatt pedig értendő 
a segédtanító, kántortanító is. 

16. §. Az önkormányzat küíömböző fokozatain a 
következő testületek és közegek szerveztetnek : 

Egyházközségi gyűlés és tanács; 
Egyházmegyei tanács ; 
Országos katholikus gyűlés és igazgatótanács. 

II. RÉSZ. 

Az önkormányzat szervezete. 
I. F E J E Z E T . 

Az egyházközség szervezete. 
17. §. Minden római katholikus plébánia rendszerint 

(133. §.) külön egyházközséget képez. 
A fiókegyházak az egyházmegyei tanács megállapí-

tása (86. §.) szerint akár külön, akár az anyaegyházzal 
együtt alkothatnak egyházközséget. 

18. §. Minden római katholikus azon egyházközség-
nek tagja, mely egyházközség (plébánia, anyaegyház, 
leányegyház) területen ingatlannal, vagy hat héten tul 
állandó lakással bir. 

19. §. Az egyházközséget képviseli: 
a) az egyházkö-ségi gyűlés, 
b) az egyházközségi tanács. 

A) Az egyházközségi gyűlés. 
20. §. Az egyházközségi gyűlés elnöke a plébános. 
21. §. Az egyházközségi gyülé.s világi másodelnökét 

és jegyzőjét az egyházközségi gyűlés saját kebelebői 
három évre választja. 

22. §. Az egyházközségi gyűlés tagja minden 24 
éves kort betöltött római katholikus férfiú, ki az eg} ház-
község területén legalább 3 év óta állandóan lakik. 

Az egyházközségi gyülf's t ag ja : — még ha az egy-
házközség területén nem is lakik — a kegyúr, ha római 
katholikus, és azon római katholikus férfiú, ki az egyház-
községi terhek viselésében az egyházközség területén 
fekvő ingatlana után állandóan résztvesz. 

Az áldozópapra és néptanítóra nézve sem a 24 éves 
kor, sem a 3 éves lakás nem kívántatik. 

Nem lehet azonban tagja az: 
aki gyámság, vagy gondnokság alatt áll, 
aki a hadseri g, haditengerészet, m. kir. honvédség, 

csendőrség állományában tettleg szolgál; 
aki egyházi bíróság által kiszabott fenyíték hatálya 

alatt áll ; 
aki házasságát egyházilag meg nem kötötte; 

aki bűntett, nyereségvágyból való vétség, a vallás és 
közszemérem elleni bűnös cselekmény miatt jogérvényesen 
kiszabott szabadságvesztés-büntetés végrehajtása alatt áll, 
vagy feltételes szabadságon van; 

aki az egyház által kárhoztatott valamely társulat 
tagja. 

23. §. Az egyházközség azon tagja, ki a reá jog-
érvényesen kivetett, az Egyházlátogatás (Canonica visitatio) 
vagy egyéb szerződések által megállapított szolgálmányc-
kat az arra 1-itüzött végső határidőre le nem rójja, nem 
lehet választó, nem választható, elfoglalt tisztében nem 

működhetik, mig elmaradt szoígálmányáfc nem teljesít'. 
24. §. Az egyházközségi gyűlések az egyházmegyei 

világi képviselő-választódat hat-hat évre a következő 
számarányban választják : 

a) minden egyházközségi gyűlés, melynek 400 tagja 
van, vagy azon alul, választ két képviselő-választót és 
egy póttagot; 

b) minden egyházköíségi gyűh's, melynek tagja 
400-on felül, de 1000-en alul van, választ 4 képviselt" -
választót és két póttagot; 

c) minden egyházközségi gyűlés, melynek 1000 tagja 
van, választ 6 képviselő-választót és 3 póttagot, ha 1000 en 
felül van, minden további 500 tag után egy képviselc-
választóval többet. 

25. §. A választás foganatosítására sz egyházközsége-
ket minden hatodik évben a megyés püspök (az egyház-
megyei tanács elnöke) hivja fel. 

26. §. Azon egyházközségi gyűlést megelőzőleg, 
melyen a világi képviselő-választók választandók, az egy-
házközségi tanács a szavazatszedő küldöttségbe két tagot 
és egy póttagot akár saját kebeléből, akár az egyház-

j községi gyűlés tagjai sorából (71. §. g. pont) választ. A 
szavazatszedő küldöttség elnöke a plebáno«, ennek aka-
dályoztatása esetén a világi másodelnök. 

27. §. A szavazás ugy történik, hogy az egyház-
községi gyűlés tagjai személyesen adják be zárt szavazó-
lapjaikat a szavazatszedő küldöttség elnökének, ki a 
szavazó nevét följegyzi és a szavazó-lapot átveszi. 

28. §. A szavazó-lapra annyi név irandó, a hány 
képv'selő-választó, i lhtőleg póttag választandó. Ha egy 
szavazó-lapra több rév van írva, az utolsó nevek érvény-
telenek. 

29. §. A szavazatszedő küldöttség összeszámítja a 
beadott szavazatokat és a választás lefolyásáról jegyző-
könyvet vezet. 

30 §. Azok, kik viszonylagosan legtöbb S7avazatet 
nyertek, lesznek az egyházközség képviselőváiasztói, illc-

; tőleg póttagjai. 
31. §. A képviselő-választó megbiíó levelét a sza-

vazatszedő küldöttség által kiállított jegyzőkönyvi kivonat 
képezi, mely minden képviselőválasztónak, illetőleg pót-
tagnak külön kiállítandó és melyet a szavazatszedő kül-
döttség elnöke és jegyzője írnak alá. 

32. §. Egyházmegyei világi képviselő-választónak 
választható az egyházközségi gyűlés írni s olvasni tudó 
világi tagja. 

Nem választható azonban az: 
a) aki állami, megyei, városi, vagy községi hivatalt 

visel, vagy közszolgálatban alkalmazott; 
b) aki az állam által kezelt valamely válla'atnak 

állandó alkalmazottja. 
Az a) és b) alatt emiitettek azonban csak 

azon egyházközségi gyűlés által nem választhatók,, 
mely egyházközség területére, vagy híveire az illető 
hatóság, vagy vállalat alkalmazottjának működési köre 
kiterjed. 

33. §. Egyházmegyei világi képviselő-választók to-
vábbá az egyházmegye területén levő, a tanszékeket világi 
tanerőkkel ellátó katholikus fő-, középiskolák, tanító-

51, 
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képzők, szakoktatási intézetek igazgatói és minden egyes 
ilyen intézet világi tanári karának kebeléből választott 
egy-egy világi tanár. 

Minden világi tanári kar általános szótöbbséggel vá-
lasztja tagjai sorából képviselő-választóját. 

Ezen képviselő-választók szavazó-lapjaikat azon es-
perességi kerület székhelyén adják be, melynek területén 
fő- vagy középiskolájuk, tanítóképzőjük, szakoktatási in-
tézetük van. 

34. §. Az egyházközségi gyűlés választja hat 
évre az egyházközségi tanács'választás alá eső tagjait. 
(38. §). 

A választás felkiáltással történik a tanács minden 
tagjára nézve külön, de ha az egyházközségi gyűlés 20 
tagja szavazást kíván, az elrendelendő. 

Az egyházközségi tanács tagjainak választása ugyan-
olyan módon történik, mint a világi képviselő-választók 
választása. (27—30. §§.) 

Az egyházközségi tanács tagjává csak az választható, 
aki a jelen szervezet 32. §-a szerint képviselő-választónak 
választható. 

35. §. A képviselő-választók és az egyházközségi tanács 
tagjainak választása ellen esetleg emelendő panaszok a 
választás napjától számított 15 napon belül az egyház-
megyei tanácshoz (80. §.) nyújtandók be, mely a beadott 
panaszok fölött az esetleg szükséges vizsgálat befejezése 
után végérvényesen dönt és a választás megsemmisítése 
esetén az egyházközséget uj választás megejtésére 
hívja föl. 

B) Egyházközségi tanács. 
36. §. Minden egyházközségben egyházközségi 

tanács alakítandó, mely legalább 5 és legfeljebb 16 
tagból áll. 

A fiókegyházak akár külön, akár az anyaegyházzal 
együtt alakithatnak egyházközségi tanácsot. 

Ha az anyaegyház és a fiókegyházak az egyházközségi 
tanács alakítása iránt megegyezni nem tudnak és az egye-
sítést az egyházmegyei tanács mindkettő érdekében fekvőnek 
ta lál ja : az egyesítés módját az egyházmegyei tanács ha-
tározza meg. (86. §). 

37. §. Az egyházközségi tanács elnöke a plébános. 
A tanács saját világi tagjai közül választ egy 

másodelnököt, ki a plébánost akadályoztatása eseté-
ben helyettesíti és választ szintén tagjai sorából egy 
jegyzőt. 

38. §. Az egyházközségi tanács tagjai : 
a) Oly egyházközségben, hol állandó kápláa nincs, a 

plébános, a rangidősb tanító és 3 az egyházközségi gyűlés 
ál tal hat évre választott világi tag. 

h) Oly egyházközségben, hol állandó káplán van, 
rendszerint az egyháztanács legalább 8 tagból ál l ; ez 
esetben az a) pont alatt foglalt plébános és tanitón 
kivül tagjai a tanácsnak a káplán és 5 választott vi-
lági tag. 

c) Oly egyházközségben, hol több káplán és több 
tanitó van alkalmazva, a tanács tagjai a plébános, a hely-
ben idősb egy, vagy két káplán, a rangidősb egy, vagy 
két tanitó és 8, illetve 10 választott világi tag a szerint, 

hogy a választott tagok, a kegyurat ide nem számitva, a 
tanács tagjai 2/3-át képezzék. 

d) Oly egyházközségben, hol kegyúr van, ha az 
katholikus, a fentjelzetteken kivül tagja az egyházközségi 
tanácsnak. A kegyúr katholikus megbízott által képvisel-
tetheti magát az egyházközségi tanácsban. Ott, hol 
több kegyúr van ; ezek maguk közül választják azon 
katholikus kegyurat, ki tagja lesz az egyházközségi 
tanácsnak. 

39. §. Minden egyházközségben gondnok választandó. 
A gondnokot, illetve gondnokokat (71. §. e. pont) világi 
tagjai sorából az egyházközségi tanács választja; a meg-
választott gondnokot tisztében az egyházmegyei tanács 
értesítése mellett az egyházmegyei főhatóság (érsek, püspök) 
erősiti meg. 

40. §. Az egyházmegyéhez tartozó egyházközségi 
tanácsok választják hat évre az egyházmegyei tanács 
világi tagjait és pedig 20 rendes és 4 póttagot. A vá-
lasztás foganatosítására az egyházmegyei tanács elnöke, 
a megyés püspök hívja föl az egyházközségi ta-
nácsokat. 

41. §. A szavazás akként történik, hogy az egy-
házközségi tanács tagjai tanácsülésben adják be szavaza-
tukat 20 rendes és 4 póttagra. A szavazatok ugyanazon 
tanácsülésben számittatnak össze; a szavazás lefolyása és 
eredménye jegyzőkönyvbe foglalandó és ezt az egyházközségi 
tanács elnöke a megyés püspökhöz, az egyházmegyei 
tanács elnökéhez küldi be. 

42. §. Az egyházközségi tanácsoktól beérkezett 
jegyzőkönyvekben foglalt szavazatokat a püspök, vagy 
annak helyettese és az egyházmegyei tanács által ki-
küldött két világi tag számítja össze. A legtöbb szava-
zatot nyert férfiak lesznek az egyházmegyei tanács 
világi rendes és póttagjai. Megválasztatásukról őket 
az egyházmegyei tanács elnöke értesiti, csatolván az 
egyházmegyei tanácsülés jegyzőkönyvének erre vonatkozó 
kivonatát. 

43. §. Az egyházmegyei tanács tagjává csak az 
választható, aki a 32. §. szerint képviselő-választónak 
választható. 

44. §. Ha valamely egyházközségi tanácsnak egy 
vagy több tagja a választás ellen a választás napjától 
számított 15 napon belől panaszt emel ezen panasz fölött 
az esetleg szükséges vizsgálat befejezése után végérvényesen 
az egyházmegyei tanács által kiküldött igazoló-bizottság 
dönt. Ezen bizottság elnöke, az egyházmegyei tanács elnöke, 
vagy ennek helyettese; két tagját az egyházmegyei tanács 
választja. (81. §). 

II. F E J E Z E T . 
Az egyházmegyei tanács szervezete. 

45. §. Minden püspöki megyében, valamint a pannon-
halmi főapátság területén a püspök, illetve a főapát 
elnöklete alatt egyházmegyei tanács szerveztetik, mely az 
önkormányzat hatásköréhez tartozó egyházmegyei ügye-
ket intézi. 

46. §. Az egyházmegyei tanács üléseit a megyés 
püspök székhelyén tartja. 

47. 8. A megyés püspök, illetve coadjutor magát az 
egyházmegye az egyházmegyei tanács ülésein bármikor 
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helyettesítheti. A püspök (illetvo coadjutor) helyettese 
ilyen alkalommal ugyanazon jogokat gyakorolja, melyek 
a jelen szervezet szerint a püspököt (illetve coad-
jutort) illetik. 

Széküresedés esetében a megyés püspök és a 
pannonhalmi főapát jogát a káptalani helynök gya-
korolja. 

48. §. Az egyházmegyei tanács tagjai az elnökön 
vagy helyettesén kivül: 

a) az egyházmegyei tanfelügyelő és a káptalani ala-
pítványokat kezelő kaaonok; 

b) 8 választott egyházi férfiú, ezek közül kettőt a 
káptalan, illetve a káptalanok kebelükből választanak ; 
6 rendes és 2 póttagot az egyházmegyei áldozópapok vá-
lasztanak. 

c) 20 világi rendes tag és 4 póttag. Ezeket 
az egyházmegye egyházközségi tanácsai választják. 
(40. §). 

Az egyházmegyei áldozópapok által választandók az 
56. § b a n foglalt módon választandók. Az egyházi és 
világi póttagok szavazattal csak az esetben birnak, ha a 
rendes tagok akadályoztatása esetében helyettük behivatnak. 

49. §. Az egyházmegyei tanács saját kebeléből vá-
laszt egy egyházi és egy világi jegyzőt. 

III. F E J E Z E T . 
Az országos katholikus gyűlés és az igazgató tanács. 

A) Az országos katholikus gyűlés. 
50. §. Az országos katholikus gyűlés elnöke az 

ország herczegprimása. Ha az esztergomi érseki szék 
betöltve nincs, azon főpap, kire a primási teendők 
háramlanak. 

51. §. Az országos katholikus gyűlés egyházi 
tagjai : 

a) A kalocsai, az egri s a gyulafehérvári és fogarasi 
gör. szert, érsekek ; a beszterczebányai, eperjesi gör. 
szert., győri, munkácsi gör, szert., nyitrai, pécsi, székes-
fehérvári, szombathelyi, váczi, veszprémi, csanádi, erdélyi, 
nagyváradi lat. szert., kassai, rozsnyói, szatmári, szepesi, 
lugosi gör. szert., nagyváradi gör. szert., szamosujvári 
gör. szert, püspökök, a pannonhalmi főapát, (illetőleg az 
érsekek és püspökök coadjutorai) széküresedés esetén a 
káptalani helynökök ; a zirczi apát, a jászói és csornai 
prépostok és a kegyes tanitórend tartomáuyi főnöke, 
széküresedés esetén a kormányzó perjel, illetve a helyettes 
rendfőnök. 

b) Az esztergomi, kalocsai, egri és gyulafehérvári 
érseki tartományokhoz tartozó káptalanok által érseki 
tartományonkint a káptalani tagok közül választott 
2—2 tag. 

c) Az egyházmegyék részéről a megyei áldozópapok 
és az egyházmegye területén lakó, de külön nem képviselt 
szerzetek áldozópapjai (a.) által saját kebelükből választott 
44 egyházi képviselő, jelesen : 

az esztergomi 3, a besztercze bányai 1, az eperjesi 
gör. szert. 1, a győri 2, a munkácsi gör. szert. 2, a 
nyitrai 2, a pécsi 2, a székes-fehérvári 1, a szombathelyi 2, 
a váczi 2, a veszprémi 2, a kalocsai 3, a csanádi 2, az 
erdélyi 2, a nagyváradi lat. szert. 1, az egri 3, a kassai 2, 

a rozsnyói 1, a szatmári 1, a szepesi 1, a gyulafehérvári 
és fogarasi gör. szert. 3, a lugosi gör. szert. 1, a nagy-
váradi gör. szert. 1, a szamosujvári 2, a pannonhalmi 1 
egyházmegyékből. 

52. §. Az országos katholikus gyűlés világi tagjai : 
a) A világi katholikus kegyurak által kebelükből 

választott 6 tag és pedig az esztergomi, kalocsai s egri 
érseki tartományhoz tartozó kegyurak két-két tagot vá-
lasztanak. 

b) A katholikus főiskolák világi férfi tanárai által 
kebelükből választott négy tag. 

c) A tanszéket világi tanerőkkel ellátó katholikus 
középiskolák világi férfi tanárai által keblükből választott 
8 tag. 

d) A katholikus tanitó- és tanitónő-képezdék világi 
férfitanárai által kebelükből választott 2 tag. 

é) A katholikus népiskolák világi tanitói által ke-
belükből választott 8 tag. 

f ) Az egyházmegyék részéről, ide számitva a pan-
nonhalmi főapátság területét is, választott 134 világi kép-
viselő, jelesen : 

az esztergomi 16, a beszterczebányai 3, az eperjesi 
gör. szert. 3, a győri 6, a munkácsi gör. szert. 7, a 
nyitrai 5, a pécsi 7. a székesfehérvári 3, a szombathelyi 
5, a váczi 7, a veszprémi 7, a kalocsai 8, a csanádi 10, 
az erdélyi 5, a nagyváradi lat. szert. 2, az egri 8, a kas-
sai 5, a rozsnyói 3, a szatmári 2, a szepesi 4, a gyula-
fehérvári és fogarasi gör. szert. 6, a lugosi gör. szert. 2, 
a nagyváradi gör. szert. 2, a szamosujvári gör. szert. 7, 
a pannonhalmi 1 egyházmegyékből. 

53. §. Yilági képviselőnek választható bármely egy-
házközségi gyűlésnek irni s olvasni tudó világi tagja, ki 
életének 30. évét betöltötte. 

Nem választható azonban : a főszolgabíró, szolgabíró, 
polgármester, községi biró, községi vagy körjegyző azon 
területen, melyre működési köre egészben vagy részben 
kiterjed. 

54. §. Egyházi képviselőnek választható minden ál-
dozópap, aki valamely egyházközségi gyűlés tagja, ha 
30-ik életévét betöltötte, ha egyházi fenyíték hatálya alatt 
nem áll és nem deficiens. 

55. §. Az összes választott, ugy egyházi, mint világi 
képviselők 6 évre választatnak ; ha valamelyik választott 
képviselő időközben meghal, lemond, vagy választói ké-
pességét (22., 23., 53. §§.) elveszti, az országos katholikus 
gyűlés u j választást rendel. Az ily módén választott kép-
viselő megbízása csak a legközelebbi általános válasz-
tásig tart. 

56. §. Az egyházmegyénkint választott 44 egyházi 
képviselő választása ekként történik : 

a) Minden egyházmegye világi papsága és az egy-
házmegye területén lakó, de külön nem képviselt szerze-
tek (51. §. a.) áldozópapjai az országos katholikus 
gyűlésre választanak annyi egyházi képviselőt, a hány az 
illető eg5házmegyére esik. (51. §. c.) 

b) A választás maga az esperesi kerülethez tartozó 
áldozópapok részéről az e végett egybehívott esperes-
kerületi gyűlésen, az esperesi kerülethez be nem osztott 
püspöki székvárosok, vagy más helyek papsága és az 
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egyházmegye területén lakó, de külön nem képviselt 
szerzetek (51. §. a.) áldozópapjai részéről pedig az illető 
főesperes által e czélból összehívott külön papi gyülekeze-
ten akként történik, hogy beadatván a szavazó lapok, 
azok összeszámittatnak és arról, ki mennyi szavazatot 
nyert, jegyzőkönyv vétetik fel, mely a megyés püspökhöz, 
küldetik be. 

Azon áldozópapok részéről, kik egyházmegyéjükön 
kivül, de az országban tartózkodnak, a szavazás olykép 
foganetosittatik, hogy annak nevét, illetve azoknak neveit, 
kikre szavatjukat adják, lepecsételt boríték alatt, melyre 
följegyeztetik, hogy e levél az önkormányzati választásra 
vonatkozik, saját megyés püspökükhöz küldik be; az 
átvett levél p3dig annak idején fölbontatlanul az egyház-
megyei tanács elé terjesztetik. 

c) A megyéspüspök, vagy annak helyettese és az 
egyházmegyei tanács által kiküldött két egyházi tag a 
szavazatokat összeszámítja, aunak, illetve azoknak, kik 
viszonylagosan legtöbb szavazatot nyertek, a megbízó-
levelet kiállítja és azok lesznek az egyházmegye meg-
választott egyházi képviselői. 

57. §. Az egyházmegyénként választandó 131 világi 
képviselő választása ekként ejtetik meg : 

a) Minden egyházmegye annyi választó kerületre 
osztandó, a hány világi képviselő illeti az egyházmegyét. 
Ezen felosztásnál figyelembe tartandó, hogy az egy espe-
rességi kerülethez tartozó világi képviselőválasztók együtt 
osztassanak be egy választó kerületbe. A választó kerüle-
tek beosztását az egyházmegyei tanács javaslata alapján 
és az igazgató-tanács előterjesztésére az országos katho-
likus gyűlés állapítja meg. 

b) A választás foganatosítására az egyházközségen-
kint megválasztott képviselő-választókat a megyés püspök 
hivja meg azon esperes-kerület székhelyére, melyhez az 
illető egyházközség tartozik. A választás napját, óráját 
és helyiségét a megyés püspök állapítja meg. 

c) A szavaztszedő küldöttség elnöke az esperes, 
kinek akadályoztatása esetére a megyés püspök helyettest 
nevez, — a szavazatszedő küldöttségbe két tagot és egy 
póttagot az egyházmegyei tanács jelöl ki. (82. §.) 

d) A képviselő-választók megbízó levelük (31. §.) 
bemutatása mellett a szavazatszedő küldöttség elnökének 
adják át zárt szavazó lapjaikat. 

e) A szavazás lefolyásáról jegyzőkönyv vezetendő, 
melyb8 feljegyzendők azon képviselő-választók nevei, kik 
szavazó-lapjaikat beadták. 

f ) A szavazatszedő küldöttség a beadott lepecsételt 
szavazó-lapokat a felvett jegyzőkönyvvel együtt az egy-
házmegyei tanács elnökének beterjeszti. 

g) Az egyházmegyei tanács elnöke az esperességi 
székhelyekről beérkezett szavazó-lapokat az egyházmegyei 
tanácsnak adja át. A szavazatok összeszámítása választó-
kerületenkint nyilvános ülésben történik, ott bontatván 
fel a lepecsételt szavazó-lapok. 

h) Ha egy szavazó-lapra egynél több név van írva, 
csak az első név vehető számításba. 

i) Aki azon választó-kerülethez tartozó képviselő-
választók részéről viszonylagosan legtöbb szavazatot nyert, 

az lesz ezen választó-kerület által megválasztott világi 
j képviselő. 

j) A megbízóleveleket egyénenként külön az egyház-
megyei tanács elnöke állítja ki, — mellékelve az egyház-
megyei tanácsülés jegyzőkönyvének kivonatát. 

58. §. Az országos katholikus gyűlés saját kebeléből 
6 évre világi elnököt választ, aki az ország herczegpri-
másának akadályoztatása esetén elnököl. Választ ezen 
kivül 2 egyházi és 4 világi jegyzőt, valamint ház-
nagyot. 

59. §. Az országos katholikus gyülé3 első napján az 
elnök által egy egyházi és két világi korjegyző kijelöl-
tetvén, 2 egyházi és 4 világi tagból álló igazoló-bizottság 
választatik a megbízólevelek átvizsgálására. 

60. § Mind az egyházi, mind a világi képviselők 
általáuos többségének megbízólevele rendben talál-
tatván, az igazolt tagok alakuló gyűlésre elnökileg 
egybehivatnak. 

61. §. Az országos katholikus gyűlés igazgató-tanácsot 
6 évre választ. (63. §). 

B) Az igazgató-tanács. 
62. § Az igazgató-tanács élén az ország herczeg-

primása áll, annak másodelnöke az országos katholikus 
gyűlés által választott világi elnök. (58 §). 

63. §, Az egyházi elnök és a világi másodelnökön 
kivül az igazgató-tanács tagjai : 

a) A magyar püspöki kar által kebeléből 6 évre 
választott 5 tag ; 

b) az országos katholikus gyűlés által 6 évre vá-
lasztott 6 egyházi és 23 világi tag. 

64. §. Az igazgató-tanács kebeléből előadót választ, 
kinek fizetését az igazgató-tanács állapítja meg. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUD0SITÂS0&. 
Esztergomi föinegye. Minden katholikus esperesi 

kerület papi koronainak megszivlelcséül. — 
A nagytapolcsányi esperesi kerület főtisztelendő pap-

sága f. é. junius hó 6-án Sissón megtartott papi értekez-
leten a következő fontos ügyeket tárgyalta: 

I. Főt. főhatóságunk engedelmével azon helyen, a 
melyben ezentúl papi értekezletünket tartani fogjuk a 
templomban a szokásos Veni sancte és sz. mise előtt a 
legméltóságosabb Oltáriszentséget imádás czéljából ki-
tenni fogjuk. Magától értetődik, hogy hiveinket is eme 
megtartandó ajtatosságról értesitendjük. A legm. Oltári-
szentség kitétele után oltárte3tvértink közül egy az Oltári-
szentségről a hivek nyelvén rövid elmélkedést tartand 
ezután következik a sz. mise, melynek végén az Oltári-
szentséggel áldás adatik. A papi tanácskozmánynak többi 
pontjait Statútumaink értelmében pautosau betartandjuk 
azon hozzáadással, hogy kerületi papságunk közül egy 
egyelőre kidolgozott, sz. egyházunk legégetőbb napi kér-
déseire vonatkozó thémáról értekezni fog. 

II Kötelezzük magunkat minden korona alkalmával 
bizonyos évi összeggel az alapitindó kath. egyetem költ-
ségeihez hozzájárulni. A jegyzett összeget a nagytapol-
csányi takarékpénztár egyletnél kamatozás czéljából lete-



RELIGIO. <±407 

endjük. Eme alapitvány kezelését az időszerű kerületi 
esperesre bizzuk, ba pedig az annyira szükséges katb. 
egyetemnek eszméje a lehető legrövidebb idő alatt tetté 
nem válnék, ugy az egész gyűj töt t összeget kamatjaival 
együtt kerületünk szegény kath. iskola és r. kath. taní-
tóinak felsegélyezésére forditandjuk. 

III. Ő eminencziáját kegy. főpásztorunkat és atyán-
kat esdve kérjük, hogy a várva-várt, és óhajtva óhajtot t 
papi nyugdijunk kérdését megnyugtatásunkra minél előbb 
rendezni méltóztassék. A hírekből eredő válaszszal mi meg 
nem elégszünk, amely abban konkludál mindig, hogy a 
papi nyugdíj rendezéséhez szükséges pénzösszeggel nem 
rendelkezünk. Mi önönmagunk képességéhez mért évi leg-
magasabb megadóztatásra alapított tisztességes évi nyug-
dijat kérünk. 

IV. Jelszavunk : Küszöböljük ki a zsidó és szabad-
kőműves sajtó összes bármily nyelven szerkesztett termé-
keit, nekünk csak kath. u^ság, folyóirat, népiratok, és 
szakkönyvnek, a tudomány minden ágából, kellenek. Ébred-
jünk fel már egyszer ama halálthozó álomból, hogy saját 
vérünk verejtékével szerzett pénzünket holmi zsidó firká-
szok és szabadkőműves atheusok felsegélyezésére, azok bő 
eltartására fordítsuk. Eme polyp karokkal bíró vámpírokat 
csak ily módon lesz lehetséges ártalmatlanokká tenni. 

Egy jelenvolt. 

6yŐr. Meghívó Sz. László királyunk ünnepére. — 
Nem ismeretlen a ro. t. közönség előtt a krónikások 

azon följegyzése, mely szerint e nemes várost 1763. 
junius 28-án igen nagy c Japás ér te : t. i. rettentő föld-
rengés sújtotta, minek következtében teljesen romba dőlt. 
Bizonyítja ezt egyebek között a várost és annak meg-
rendült közönségét térdepelve ábrázoló azon kép, melyet 
akkor Öreg-Mária-Czellben a szomorú esemény emlékére 
és hálából a fenyegető végpusztulás elhárításáért felaján-
lottak. Bizonyítja ezt a Szent László király tiszteletére 
akkor fogadott-ünnep, minél fogva e nemes város a szent 
király napját junius 27-én, 1767 —1840-ig közünnep gya-
nánt ülte meg, egyszersmind az ő diszes hermába foglalt 
fejereklyéjét körmenetileg hordozván a város bástyáin 
körül. 

Nevezett évben a nemes város kérelmére Stankovics 
János győri püspök junius 19-ről kelt átiratában meg-
engedte, hogy ezentúl az ünnepség és körmenet Szent 
László napjáról, a reá következő első vasárnapra té-
tessék át. 

Minthogy azonban a Szent László ünnepe után 
következő első vasárnap néha már julius hóra esik, s 
mivel ujabb időben az iskoln nagy szünidő már junius 
végével veszi kezdetét, hogy a haza reményei, a tanuló-
ifjúság e kegyeletes, vallásos és hazafias ünnepségben 
való részvételtől el ne essék: kegyelmes főpásztorunk 
1893. junius 8-án bölcsen elrendelte, hogy olyan eszten-
dőkben, melyekben az ünnep vasárnapra nem esik, az 
ezentúl nem az ünnep után következő, hanem az azt 
megelőző vasárnapon ülessék meg. 1104 számú s a bel 
városi plébánoshoz intézett rendelete igy hangzik: 

Főtisztelendő Apátkanonok Ur ! 
Győr. szab. kir. városban, jelesül a székesegyházi 

szent László királyunkról nevezett kápolnájában tiszteltetik 
több század óta a dicső apostoli király fejereklyéje, mely 
egyházhatóságilag kiadott rendelet szerint szent László 
ünnepe után való vasárnapon szokott ünnepélyes körmenet-
ben körülhordoztatni. Ezen intézkedés addig, mig a tanuló-
ifjúság szünideje augusztus hóval kezdődött, czélszerünek 
mutatkozott. Most azonban, midőn a szünidők már julius 
hóval kezdődnek, kevésbbé látszik teljesen megfelelni 
azon óhajnak, miszerint, vajha minél többen legyenek 
jelen ezen, ugy a vallásos, mint a nemzeti érzelmek táp-
lálására szolgáló fogadalmi ájtatosságon. Az ifjúság t. i. 
több évben, későre ki esvén a vasárnap, akkor már el-
hagyta az iskolát. 

Ezennel elrendelem tehát, hogy ez idén és jövőre, 
midőn szent László napja nem esnék vasárnapra, a szent 
László napja megelőző vasárnapon tartassék s igy alka-
lom adassék a tanuló-ifjuságnak is arra, hogy megemlé-
kezzék a magyar nemzet e nagy s keresztény és hazafiúi 
erényekkel annyira tündöklő fejedelméről s ennek közben-
járása által esedezze le a kedves hazára és királyára 
Istennek legbővebb áldását. 

Közölje ezeket főtisztelendőséged a többi nt. plébá-
nosokkal s intézetekkel kihirdetés végett. 

Isten hallgassa meg fohászainkat ! 
Győr, 1893. évi junius hó 8-án. 

Ft. Uraságodnak 
jóakarója 

Zalka János 
győri püspök. 

Ehhez a főp. intézkedéshez az alulirt lelkes plébániai 
hivatal a következő szózatot csatolta: 

E főpásztori lelkes szózat alapján m. t. kérjük a 
nemes város minden lakosát, kivált minden rendű, rangú 
hatóságát, katonaságát, főleg a kath. autonomiát, a többi 
testületet, intézetet, vegyenek részt a f. hó 25-én a szé-
kesegyházban 8 órakor kezdődő istenitiszteleten, a reá 
következő körmeneten, az utána hirdetendő dicséreten, 
melyet Nagy Antal kanonok ur a szent király tiszteletére 
elmond, melyet végre „Te Deum" fejez be. 

Adjunk hálát Istennek, hogy nemzetünknek ily dicső 
királyt adott, t i ri tkítja párját a népek történetében. 
E hálára, az ő jeles érdemei magasztalására első sor-
ban mi győriek vagyunk hivatva, mert fejereklyéjét 
mi bírjuk. (Napragi Dömötör püspök hozta Győrrbe 
1607-beD.) 

E fő már éltében is megfordult itt, midőn 1064-ben 
szent Sebestyén napján Salamonnal kezet fogott, midőn 
innen Szent-Mártonba ment országgyűlésre. 0 nemcsak 
termetével magaslott ki kortársai fölött, hanem még inkább 
tündöklő erényeivel. Bölcsesége, jámborsága, harczi dicső-
sége, keresztény lovagiassága világhírűvé tették nevét ; mái-
éltében azt tartották róla, hogy a „legerősebb ő s a haza 
szentje vala." 

Halála kesergő bánattal töltötte el hű nemzetét. 
„Sitt előtte az összes magyarság és három esztendeig ez 
országban szép öltözet, tánczjárás és semmi vigasságtétel 
nem láttaték, sem hallattaték." Sirja oltárává lett a 
nemzeti kegyeletnek s a nagy Isten csodákkal tette azt 
tündöklővé; ő tehát a szentek dicső sorában is ragyogó 
csillag. 
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Hogy mily nagy tiszteleiben részesítették eleink e 
szent királyt, ezernyi emlék beszéli mai napiglan : az 
egyház ítélete, tisztelete, a magasztaló énekek, művészek 
remek alkotásai, költők dalai, a sok gyönyörű legenda 
megannyi bizonysága e hagyományos tiszteletnek. Hát a 
mi szivünk meghidegült volna már e dicső szent király 
iránt? El tudnánk feledni őt? 

Jöjjön el mindenki tiszteletére, mert mindenki szá-
mára megmentette s megerősítette ő e hazát. 

Mondja mindenki lelkesülten : 
„Huniának szent királya 
Vagy te László és csodája!" 

De mondjuk apáinkkal élő hittel, erős bizo-
dalommal : 

Szent László királyért, 
Annak érdeméért, 
Jézus Krisztus hallgass meg, 
Földindulástól ments meg ! 

Ha ő éltében erős oltalma volt a hazának, az égben 
még hatalmasabb közbenjárónk; ha ő kijelölte a nemzeti 
haladás, megerősödés és boldogulás útját, ezen az uton 
járjunk s „a haza fényre derüljön." 

Dicsérjük Istent az ő szentjeiben ! 
A belvárosi plebániahivatal. 

KATH. KÖZTE VÉKEN YSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
Az angolkisasszonyok tanítóképzőjének segítő egye-

sülete. 
Vaszary Kolos bibornok hgprimás és esztergomi 

érsek ur fővédnöksége alatt f. hó 25-én a nagyérdemű 
angolkisasszonyok országoshirü budapesti tanítóképző in-
tézetével kapcsolatosan magasztos czélu, kifejlesztendő te-
vékenysége által messze kiható jótékony egyesület jöt t létre 
és alakult meg, t. i. a nevezett tanitóképző segítő egyesülete. 

Az alakuló gyűlésen a vallás- és közoktatásügyi 
minister Í9 képviseltette magát Axaméty Lajos ministeri 
tanácsossal. A tervbe vett segitő egyesület czélját maga 
az elnöklő főtanfelügyelő, dr Walter Gyula apátkanonok 
ismertette meg. A virágzó intézetben végzett iskolaláto-
gatásai közben tapasztalta, hogy a tanitónőképezde növen-
dékei közt nem kevesen anyagi gondokkal küzdenek. Ez 
a tapasztalat érlelte meg lelkében az eszmét, hogy a 
növendékek eme'sztő gondjainak enyhítése czéljából a 
nemes áldozatkészségnek, a társadalmi jótékonyságnak cso-
dákkal határos eredményeket termő varázserejéhez kell 
fordulni. Az ország szivében, Budapesten egymagában, 
másfélszáznál több humanitárius intézet működik. Ez a 
körülmény lelkesitőleg hatott. Az intézet tanári testülete 
buzgón felkarolta az eszmét Hogy a társadalomban is 
viszhangra talált, mutatja az alakuló gyűlés sikere. 

A nagy tetszéssel fogadott elnöki beszédre Váracly 
Árpád apát, kultusministeri osztálytanácsos adott visszhan-
got, lelkesen pártolva a tervet. 

Miután az alapszabályok tervezetét Ember Károly 
felolvasása alapján többek hozzászólása után elfogadták, 
a segitő egyesület megalakult, és pedig a következő tiszt-
viselő karral : Elnök : dr Walter Gyula, alelnökök : 

Felsmann József, Farkóczy Ilona bárónő, Almássy Mária 
zárdafőnöknő, t i tkár: Ember Károly, igazgató: Elbacher 
Adél, pénztáros : Hopp Lajos dr, ügyész : Csillag dr. 

Isten áldása legyen ra j ta! 

VEGYESEK. 
— XIII. Leo pápa. Lachnit Jánosnak, *a budapesti 

keleti pályaudvar állomásfőnökének a szent-Gergely-rend 
lovag-keresztjét adományozta. 

— Császka érsek bérmautja. Ő exclja Veprová-
czon 794, Filipován 750, Bresztováczon 1121 hivőt bér-
mált meg. 0 exja Hodsághon búcsúzott el a vidéktől, a 
hol a bérmálás szentségét kiosztotta „hódolatot és rokon-
szenvet támasztva apostoli buzgalmával és hazafias kultur-
tényeivel még a megye másvallásu polgárainak szivében is." 

— Egyházmegyei hirek. Szmrecsányi Pál szepesi 
püspök ur jul. 5-én kezdi meg bérmautját Árvavármegyé-
ben. Desseívffy Sándor csanádi püspök ur Makóról szék-
helyére Temesvárra utazott. Az esztergomi főmegyében 
Pongrácz Adolf gróf vágujhelyi prépost f. hó 22 én tar-
totta nagy tisztelettől környezve felszentelésének 40-ik 
évfordulóját. A. m. a. 

— A hágai béke-konferenczia és a pápa. A kath. 
képviselők visszautasították a német-alföldi kormány meg-
hívását a béke-konferenczia tagjai tiszteletére rendezett 
ünnepre. Ez által ismét tiltakoztak azon eljárás ellen, 
hogy a pápát nem hívták meg a béke-kongresszusra. 
Ezek az önérzetes katholikusok ! 

— Nagylelkű adomány. Dr Hornig Károly báró 
veszprémi püspök ur Gyepű-Kajár fiókhitközség templo-
mára 1000 frtot adott. 

— Mély részvéttel vettük a következő gyászjelen-
tést : Alólirottak fájdalomtól megtört szívvel jelentik a 
maguk, valamint a közelebbi és távolabbi rokonok nevé-
ben, hogy a forrón szeretett anya, illetve testvér, anyós 
és nagyanya özv. magyarzsákódi Hegeclüs Sándorné kö-
vendi Váradi Anna élete 79-ik, hitvesi gyászanak 33-ik 
évében, végelgyengülés következtében folyó hó 23-án dél-
előtt 7 J 1 órakor elhunyt. A megdicsőültnek porhüvelye 
f. hó 25-én d. u. 3 órakor fog az ev. ref. egyház szer-
tartása szerint kismester-utcza 9. számú házából a köz-
temetői családi sirkertbe férje hamvai mellé elhelyeztetni, 
mely végtisztestégre a résztvevő barátok és ismerősök 
szomorúan meghivatnak. Áldás drága emlékén, béke 
porain! Kolozsvárt, 1899. jun. 24. Hegedűs Sándor, m. 
kir. kereskedelmi minister, Kololozsvár sz. kir. város I. 
kerületének orsz. képviselője, dr Hegedűs István, budapesti 
egyetemi tanár, Hegedűs Béla, budapesti fögymn. tanár, 
Hegedűs Anna, dr Jánosi Béláoné, Hegedűs lika, Bodor 
Gézáné, mint gyermekei. Yáradi Amália, mint egyetlen 
élő testvér. Hegedűs Sácdorné, Jókai Jolán, Hegedűs 
Istvánné, Indali Ida, Hegedűs Béláné, Kolosváry Boriska, 
mint menyei. Dr Jánosi Béla, budapesti főreáliskolai 
tanár, Bodor Géza, ev. ref. lelkész, mint vejei. Dr Hegedűs 
Lóránt, orsz. képviselő, Hegedűs Sándor, m. k. mérnök, 
Hegedűs Rózsika, Hegedűs Irénke és Arthur, Jánosi 
Béla, László és Margit, mint unokái. 

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

Budapest, 1899. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. Felhivás előfizetésre ! — A spiritismus a tudomány és a ker. katholikus fölfogás 
Ítélőszéke előtt. — A latin és görög szertartású római katholikus egyház magyarországi önkormányzatának szervezete a szervező 
congressus által kiküldött 27-es bizottságának javaslata szerint. — Egyházi Tudósítás. B u d a p e s t : Kereeztfeltevés a karmeliták 

templomának tornyára. — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. — Kath. Köztevékenység és Egyesületi Élet. — Vegyesek. 

FELHÍVÁS előfizetésre, -^g 
Üldözés idején nem szokás elhagyni a küzdő-

tért. Padtársaink és lelkes világi hiveink pártolá-
sára támaszkodunk. Istenbe vetett reménynyel a 
„Religio" 116-ik félévére nyitunk előfizetést. Gyors 
megrendelés ebben az időben nagy segítség. 

A szerkesztő. 

A spiritismus a tudomány és a ker. katho-
likus fölfogás Ítélőszéke előtt. 

7. 
Előadásom végére sietek és átadom a szót 

dr Schneider Vilmosnak. Ámbár a spiritisticus 
tünetek (úgymond ő) egy jó nagy részét tisztán 
természetes okokra vezethetjük vissza, mégis 
kénytelenek vagyunk mai alakját és gyakorlatát, 
mint vakmerő, bűnös és őrületes üzelmet a leg-
határozottabban elitélni és mint valami szellemi 
kóros járványt föltétlenül kerülni. Sőt ha a 
spiritisticus ülések mindmegannyi csodálatos 
jelenségeiről idővel kiderülne, hogy azok vagy a 
természeti erők működései, vagy pedig a szem-
fényvesztő bűvészet és csalárdság productiói: 
még akkor is a spiritismus, mint az elméleti 
tévedéseknek, tévelyeknek és babonás practicák-
nak összfoglalatja, az ős gonosznak jellegével 
marad megbélyegezve. A spiritismusban ez idő 
szerint nem nehéz fölfödözni a mai ferde irányú 

korszellem szolgálatába szegődött és vele nagyon 
is bizalmas lábon álló olyan túlvilági értelmi-
séget, melyet a spiritisták hasztalan igyekszenek 
ártat lannak, vagy plane erkölcsileg jónak is 
hirdetni: mert sem én, sem semmiféle ker. gon-
dolkozású ember nem nevezheti azt jó és ár-
tatlan szellemnek, a mely Üdvözítőnk istenségét 
határozot tan tagadja, nyiltan káromolja fana-
tikus dühvel az Isten földi országa ellen tör, az 
erkölcsiség alapját aláássa, leghatásosabb inditó 
okait megsemmisiti, — a mai társadalmi rend 
esküdt ellenségeinek, a szocziálisták államrontó 
törekvéseinek szolgálatjába szegődött. Tény, hogy 
a vallási közömbösség és nemzetközöttiség benne 
hatalmas szövetséges társra találtak. Egy szóval a 
spiritismusnakszellem-cultusahalálamindenpositiv 
vallás szellem-cultusának. 

Ha a spiritismus, ez a modern eszme-zavar, 
csak időleges ós localizált jelenség volna, vagy 
értelmi inferioritásban levő emberek osztályára 
szorítkoznék: akkor tán egyszerű hallgatással 
ki lehetne szolgáltatni azt a megérdemelt nevet-
ségességnek. Ámde a spiritismus óriási gyorsa-
sággal mintegy járványszerüleg ter jedt el minden 
népek között és bizonyos előszeretettel éppen 
a műveltebb köröket ej tet te hálójába, ugy, hogy 
elterjedtsége maga egyenesen tünemény szerű-
nek mondható. A régi boszorkány hitnek nem 
volt annyi babonás áldozata, mint manap az 
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ujabbkori veszedelmesebb babonaságnak művelt 
szószólója. 

Tehetséges férfiak, jeles tudósok, büszke szabad 
gondolkozók, kiknek mi sem esik nehezebben, mint 
h inni : ma a spiritek fecsegését, az asztalkopogás 
zagyvalékát oly érdeklődéssel lesik, mint a kis 
gyermekek a dajka meséit, és tudományuk egész 
készültségével, nagy tehetségük varázs erejével 
ezen szánalmas trivialitásnak fanatikus terjesztőivé 
váltak. 

Távol vagyok attól, hogy a spiritismus el-
terjedésének sőt kedveltségének természetes, 
mondhatnám, ár ta t lan okait ridegen mellőzzem, 
egyáltalán ne is méltányoljam. Ezekről röviden 
már meg is emlékeztem, midőn fölemiitettem, 
hogy a spiritismus elterjédésének fő rugói voltak: 
a kiváncsiság, az újdonság ingere, az asztalko-
pogással járó szórakozás. Hozzá adom most : hogy 
a holtak iránti szeretet és a vágy — a túlvi-
lágról bizonyosat tudni — természetüknél fogva 
még mindig és mindenütt nagy hatással voltak az 
emberi szivre; de meg a materialismus sivár 
durvaságát is megelégelte már a hit vigaszai 
után sóvárgó emberiség. 

Lényegökben a spiritismus alaptanai nem 
ujak, hanem régi elavult tévelyek, melyek 
az idők folyásában ma körfutá^ukat teszik, 
éppen ugy, mint a divatnak hóbort jai! A 
mi uj hozzákerült, az nem egyéb, mint szá-
nalmas elcsavarodása a józan észnek, mint 
phantaster iája azoknak, kik vallásukat egyéni 
nézeteikhez és óhajaikhoz szeretnék alkal-
mazni. 

A spiritismus menedékül kinálkozik mind-
azoknak, kik a materialismus szolgálatában meg-
nyugvást nem találnak, a kereszténység t aná t 
pedig nagyon keménynek tar t ják . 

A spiritismus tehát több akar lenni, mint 
az idők viszonyai által is előidézett visszahatás 
a materialismus ellen; a spiritismus ma már 
igényt t a r t arra is, hogy uj és pedig egyedül 
jogosult vallásnak tekintessék, oly vallásnak, 
mely mint általános világ-egyház valamennyi 
más vallást, felekezetet felolvasztani, magába 
átszűrni van hivatva. Ez az uj egyházalapítás 
a szellemek műve gyanánt magasztaltatik. Való-
ban nincs abban semmi valószínűtlenség, hogy 
egy túlvilági szellem, melynek Krisztus egyháza ! 
kezdettől fogva nem tetszett — nyit ja meg az 
uj egyház aj ta i t mindazok számára, kik kényei- I 
mesebb módon kívánnak élni és az üdvözülésnek 

könnyebb szerét keresik, mint a melyet különö-
sen a kath. egyház meghatározott . 

Ugyhiszem, hogy egyházi jellegemnél fogva 
üdvös, legalább is jogosult munkát végeztem, 
midőn ezen négy rendbeli szerény előadásomban 
a spiritismussal tudományos és valláserkölcsi 
szempontból foglalkoztam. Fölteszem, hogy elő-
adásaim alat t szives hallgatóim, különösen azok, 
kik gyengédebb vallási érzékkel bírnak, nem 
egyszer vetet ték föl magukban azt a kérdést : 
hogyan tudja a jó Isten, különösen napjainkban, 
midőn a romlottság ugy is már óriási hatalom-
má növekedett, hogy tudja megengedni, hogy 
még a túlvilágnak socialisticus és nihilisticus 
elemei is oly erővel belenyúljanak a földi viszo-
nyokba, hogy már több milliója az embereknek 
a legkárhozatosabb tévelyekbe sodortatott 2 Erre 
megfelelt hazánk egy tudós írója ezen szavakkal: 
„Nincs nép és nem lesz, melyet az igaz vallás 
torzképe érintetlenül hagyott volna. A hol az 
igaz vallás, az észnek és szívnek Isten iránti 
teljes odaadása nem tud gyökeret verni: helyébe 
lép a babona; és ez a babona torzképe az igaz 
vallásnak, ha ugy tetszik, kárpótlás az igaz 
hitért, de bizonyos, hogy folyománya a kételke-
désnek, a hitetlenségnek Ilyen babona a spiri-
tismus." 

Ha pedig engem kérdeznek, — megvallom, 
e kérdésre nem találok tudományos feleletet; 
erre csak keresztény hitem világánál tudom azt 
mondani, hogy a spiritisticus járvány az egyik-
nek megpróbálására, a másiknak büntetésére le t t 
Istentől megengedve. 

Megjövendölte azt már előre Üdvözítőnk: 
„hogy hamis Krisztusok és hamis próféták fognak 
támadni és nagy jeleket és csodákat fognak mű-
velni, hogy még a választottak is, ha lehetséges, 
tévedésbe jussanak. Lám megmondtam ezt nek-
tek előre, — ne higyetek nekik." (Máté, 24, 24.) 

A kik eléggé vakok, hogy a spiritismusban 
keressék a világ üdvösségét, azoknak csak azt 
mondhatom, a mit a kereszténység lángszellemű 
hirnöke megirt az ő híveinek ezen szavakkal: 
„Mivel pedig az igazság szeretetét nem vették 
íöl magukba, hogy üdvözüljenek, azért az Isten 
a tévelyt fogja rájuk bocsátani ugy, hogy a ha-
zugságnak fognak hinni" (II. Thes. 10.) 

És ezzel értekezéseimnek végére ju tot tam. 
Köszönöm szives figyelmöket. Vajha sikerült 
volna, mit velük elérni óhaj tot tam ! 
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A latin és görög- szertartású római katholikus egyház 
magyarországi önkormányzatának 

S Z E R V E Z E T E 
a szervező congressus által kiküldött 27-es bizott-

ságának javaslata szerint. 
III. RÉSZ. 

Az önkormányzat hatásköre. 
I. FEJEZET. 

Az egyházközségi gyűlés és tanács hatásköre. 
A) Az egyházközségi gyűlés hatásköre. 

65. §. Az egyházközségi gyűlés évenkint legalább 
egyszer hívandó össze, rendszerint Szent-Mihály hava 
utolsó vasárnapján. 

66. §. Az egyházközségi gyűlés választja hat évre, 
irni és olvasni tudó világi tagjai közül az egyház-
községi tanács választás alá eső tagjait. (34 §.) 

67. § Az egyházközségi gyűlés választja hat évre 
az egyházmegyei képviselő-választókat. (24 — 30. §§.) 

68. §. Az egyházközségi gyűlés állapítja meg az 
esetleg kivetendő egyházi vagy népiskolai adó nemét s 
mérvét és vállalhat magára rendkívüli teherviselést. (98. 
§.) Az egyházközségi gyűlésnek e tárgyban hozott hatá-
rozata az egyházközség tagja (18. § ) által az egyház-
megyei tanácshoz (80. §.) és onnan az igazgató-tanácshoz 
(130. §.) felebbezhető. 

69. §. Az egyházközségi gyűlés határoz az egyház-
községi tanács javaslata (71. §. b. pont.) alapján az egy-
házi és iskolai vagyon ' elidegenítése, elcserélése, vagy 
megterhelése, illetőleg ingatlanok szerzése iránt. Bármely 
törzsvagyonnak elidegenítése, vagy ideiglenes átengedése 
csak annyiban foganatosítható, amennyiben az az alapítók 
rendelkezésével nem ellenkezik. Az egyházközségi gyűlés-
nek ily határozata jóváhagyás végett az egyházmegyei 
tanácshoz (98. §.) felterjesztendő és csak jóváhagyás 
után foganatosítható. 

B) Az egyházközségi tanács hatásköre. 
71. §. Az egyházközségi tanács, mely minden hóban 

legalább egyszer összehívandó : 
a) Kezeli az egyházközségben levő egyházközségi 

vagyont. 
b) Javaslatot készít, ha az egyházi és iskolai vagyon 

elidegenítésének, elcserélésének, megterhelésének, vagy 
ingatlan szerzésének szüksége forog fönt. 

c) Ellenőrzi a templomi és alapítványi vagyont. 
<72. §.) 

d) Végzi az iskolaszéki teendőket. 
e) Választja a gondnokot, illetve gondnokokat világi 

tagjai sorából. 
f ) Választja az egyházmegyei tanács világi tangjait. 

( 4 0 - 4 1 . §§.) 
g) Az egyházközségi gyűlés által választandó világi 

képviselő-választók, valamint az egyházközségi tanács 
tagjainak (34. §.) választásához a szavazatszedő küldött-
ségbe két tagot és egy póttagot választ. (26. §.) 

h) Evi működéséről az egyházközségi gyűlés részére 
jelentést készít. 

72. §. A gondnok ügyel a templomnak és az iskolá-
nak az egyházközségben létező vagyonára és jelentését 
évenkint legalább egyszer az egyházközségi tanács elé 
terjeszti. (71. §. c) Kisebb egyházközségi tanács meg-
megbizásából a gondnok végzi az iskolalátogatói teendő-
ket is. (76. §. h.) Nagyobb egyházközségekben ezen 
hatáskör elkülöníthető, vagyis egyik gondnok ügyel a 
vagyonra és egy másik gondnok az iskolára. 

73. §. A gondnok illetve gonduokok hatáskörét 
tekintettel a fennálló szabályokra az országos katholikus 
gyűlés által alkotandó szabályrendelet állapitandja meg. 

74. § Az egyházközség vagyoni ügyeire nézve az 
egyházközségi tanács hatáskörébe tartozik : 

a) az egyházközség költségvetésének megállapítása 
és zárszámadásának vizsgálása ; 

b) a vagyongondnok működésének ellenőrzése és a 
gondnoki számadások felülvizsgálása; 

c) az Egyházlátogatás (Canonica visitatio), egyéb 
szerződések, vagy az egyházközségi gyűlés által meg-
állapított adónak, vagy köztehernek egyénenkint való 
kivetése és behajtása, valamint a plébános, káplán, nép-
tanító, tanítónő, óvónő, kántor és egyéb személyzet járandó-
ságainak behajtása ; 

d) a templom, iskola, paplak építésére vagy javítá-
sára, esetleg más beruházásokra az Egyházlátogatás 
(Canonica visitatio), egyéb szerződések, vagy az egyház-
községi gyűlés által megállapított terhek és szolgálmá-
nyok kivetése és behajtása ; 

e) az egyházi éa iskolai adó kivetésének előkészí-
tése, az egyházközségi gyűlés által kivetett és az egy-
házmegyei tanács által (98. §.) megerősített adó behajtása. 

75. §. Az egyházközségi tanács hatásköre az iskola 
vagyoni ügyeit illetőleg : 

a) Az iskola ingatlan és ingó vagyonát és jövedel-
meit az országos katholikus gyűlés által alkotandó sza 
bályrendelet szerint kezeli ; 

b) az iskola személyi és dologi szükségletéről — 
utalással az iskola jövedelmi forrására — költségvetést 
készit, melyet az egyházmegyei tanácsnak felterjeszt ; 

c) felügyel az iskolai épület és tanítói lak jókarban 
tartására és ez iránt a szükséghez képes intézkedik ; 

d) uj és nagyobb iskolai építkezések iránt terv és 
költségvetés melléklésével, az egyházmegyei tanácshoz 
felterjesztést intéz ; az építést az engedély megnyerése 
után az egyházmegyei tanács rendelete szerint foganato-
sít ja; (99. §.) 

e) halasztást nem tűrő javításokat az iskolaépület és 
tanitólakon az egyházmegyei tanácshoz való utólagos 
fölterjesztés mellett rögtön foganatosíthat ; 

f ) az iskolai leltárt évenkint előkészíti és rendben 
ta r t j a ; (96. §.) 

g) az iskola zárszámadását megvizsgálja és felül-
vizsgálat (97. §.) czéljából az egyházmegyei tanácshoz 
felterjeszti. 

79. § Az iskola tanügyére nézve az egyházközségi 
tanács hatásköre a következő : 

a) Választja a néptanítókat, tanítónőket, óvónőket, 
' kántort. választási jegyzőkönyv a tanítói, tanítónői, 
' óvónői, kántori fizetést megállapító dijlevél tervezetével 

52, 
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együtt helybenhagyás czéljából az egyházmegyei tanács 
utján az egyházmegyei főhatósághoz (érsek püspök) fel-
terjesztendő. Gondoskodik a néptanitók, tanitónők, óvó-
nők, kántorok illetményeinek pontos kiszolgáltatásáról ; 

b) szigorúan felügyel a néptanitók, tanitónők, óvó-
nők kántorok erkölcsi magaviseletére, hivatali kötelessé-
gük pontos teljesitésére, a tanulókkal való bánásmódjukra 
valamint arra is, hogy a népiskolai törvény 141. §-a 
értelmében a tanitó kántori teendőkön kivül semmi más 
hivatalt ne viseljen, vagy az egyházmegyei tanács által 
meg nem engedett mellékfoglalkozást ne gyakoroljon ; 
(94. §.) 

c) az olyan néptanitót, tanitónőt, óvónőt, kántort 
aki ellen fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja 
forog fenn : az egyházmegyei tanácsnak bejelenti, (89. §.) 
ellenben a szorgalmas és kitűnő tanitót, tanitónőt, óvó-
nőt, kántort jutalmazásra és kitüntetésre ajánlja ; (92. §.) 

d) felügyel, bogy a néptanitók, tanitónők, óvónők 
az igazgató-tanács által megállapított (125. §.) tantervet 
szünnapokat és szorgalmi időt szorosan megtartsák ; 

e) felügyel arra, hogy a katholikus iskolákban oly 
könyvek és taneszközök ne használtassanak, melyek tör-
vény szerint tiltvák, vagy az egyházmegyei főhatóság, 
illetve az igazgató-tanács által engedélyezve nincsenek ; 
(125- §.) 

f ) gondoskodik az iskolának tanszerekkel való el-
látásáról ; 

g) az összeirt tankötelesek névsorát a községi elöl-
járóságtól átveszi és szigorúan felügyel, hogy ezek az 
iakolába, templomba rendesen eljárjanak ; a mulasztók 
szüleit, gondviselőit első izben meginti, az iskolamulasz-
tók jegyzékét minden két hétben a községi elöljáróság-
nak a büntetések kiszabása végett átadja, attól a behaj-
tott büntetéspénzeket átveszi; 

h) iskolai gondnoka által az iskolákat meglátogat-
tatja. Ezen gondnok a tanításba bele nem szólhat, hanem 
csak az iskolát és a tanitás menetét szemléli; különösen 
tudomást szerez arról, vájjon a gyermekek rendesen jár-
nak-e az iskolába, az előirt imádságokat elvégzik-e. A 
tapasztaltakról és az iskola szükségei felől az egyház-
községi tanácsnak jelentést tesz ; 

i) az évi vizsgálatokon képviselteti magát és erről 
nyert jelentése alapján a kitűnő és jó magaviseletű tanu-
lók jutalmazásáról gondoskodik ; 

j) a tanügyi statisztikai adatokat elkészíti és az 
egyházmegyei tanácshoz fölterjeszti ; 

k) felügyel az iskolákban a közegészségügy álla-
potára és az országos törvényekben foglalt rendelkezések 
megtartására ; 

l) javaslatot terjeszt elő az egyházmegyei tanács-
nak a tandíj mérvének megállapítása és elengedése iránt, 
tekintettel a népiskolai törvény rendelkezéseire, melyben 
a szegények tandíjmentessége van kimondva; 

m) általában felügyel, hogy az igazgató-tanácsnak 
és az egyházmegyei tanácsnak az iskolaügyre vonatkozó 
rendeletei pontosan végrehajtassanak. 

77. §. Az egyházközségi tanács minden határozata j 
az egyházmegyei tanácshoz felebbezhető. 

78. §. Az egyházközségi gyűlés tagjainak névjegy- ! 

! zéke az egyházközségi tanács által állíttatik össze s éven-
kint hivatalból igazittatik ki. 

Az egyházközségi gyűlés tagjai névjegyzékének ösz-
szeirására és évenkinti kiigazítására az egyházközségi 
tanács a plébános elnöklete alatt 3 tagból álló küldött-
séget választ. 

Az összeíró küldöttség elnöke meghatározza a napot, 
melyen az összeírás foganatosíttatni fog. Ezen nap az 
összeírást 8 nappal megelőzőleg alkalmas módon kihir-
detendő, közbejött elháríthatatlan akadály esetén uj határ-
nap tűzendő ki, mely hasonlólag 8 nappal előbb kihir-
detendő. 

Aki a jelen szervezet 22. §-a szerint egyházközségi 
gyűlés tagsági jogosultsággal bir, az a névjegyzékbe fel-
veendő, habár személyesen nem is jelentkezett. Ha valak* 
a küldöttség előtt egyházközségi gyűlési tagsági jogosult-
sága végett személyesen megjelen, meghallgatandó. 

Minden egyházközségi gyűlési tag azon egyházköz-
ség névjegyzékébe veendő föl, melyben legalább 3 év óta 
állandóan lakik. 

Ezen szabály alól kivételt képeznek az egyházköz-
ségi gyűlés következő tagjai : 

a) a kegyúr, ha római katholikus; 
b) az áldozópap és néptanító ; 
c) azon római katholikus férfiú, aki az egyházköz-

ségi terhek viselésében az egyházközség területén fekvő 
ingatlana után állandóan részt vesz. 

A névjegyzék évenkinti kiigazításánál ugyanazon 
eljárás alkalmazandó, mely az első összeíráskor követ-
tetett. 

A kiigazításnál mindazok, kik meghaltak, jogosult-
ságukat elvesztették, a névjegyzékből kihagyandók, ellen-
ben azok, akik jogosultsággal bírnak és a névjegyzékben 
fölvéve nincsenek, a névjegyzékbe fölveendők. 

Az egyházközségi tanács hirdetményt bocsát ki, 
melyben felveendő, hogy az összeállított ideiglenes név-
jegyzék hol és mily időben lesz közszemlére kitéve; 
továbbá, hogy a kimaradt egyházközségi gyűlési tag a 
névjegyzék ellen írásban a névjegyzék nyilvános kitételét 
követő 10 nap bármelyikén az egyházközségi tanács előtt 
felszólalhat. 

Az egyházközségi tanács határozata a felszólalóval 
írásban közlendő. 

A felszólaló a kézbesítéstől számított 10 napon belől 
az ellen az egyházmegyei tanácshoz felebbezhet. Ennek 
határozata végérvényes. 

II. F E J E Z E T . 
Az egyházmegyei tanács hatásköre. 

79. §. Az egyházmegyei tanács havonkint legalább 
egyszer tart ja üléseit. 

80. §. Az egyházmegyei tanács határoz az egyház-
községi gyűlési tagságra vonatkozó jogosultság tekinteté-
ben, valamint egyházmegyei képviselőválasztók és az egy-
házközségi tanácstagok választása ellen beadott panaszok 
fölött. 

Az egyházmegyei tanács dönt az egyházközségi 
tanács határozata ellen beadott felebbezésben és az egy-
házközségi tanács eljárása következtében felmerülhető 
sérelmek és panaszok fölött. 
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81. §. Az egyházmegyei tanács 2 tagot választ saját 
kebeléből az igazoló-bizottságba, mely az egyházmegyei 
tanács világi tagjainak választása ellen beadott panaszok 
fölött dönt. (44. §.) 

82. §. Az országos katholikus gyűlési világi képvi-
selők választásához az esperességi székhelyekre 2 tagot 
és 1 póttagot jelöl ki (57. §. c), kik az esperes elnöklete 
alatt beszedik a beadott szavazó-lapokat. 

83. §. Az egyházmegyei tanács az esperesi kerüle-
tekből beérkezett, a képviselőválasztásra vonatkozó sza-
vazó-lapokat összeszámítja és a szavazás eredményét 
megállapítja. (42. §.) 

84. §. Az országos katholikus gyűlésre választott 
képviselők választása ellen a választás eredményének ki-
hirdetésétől számított 15 napon belül lehet az egyház-
megyei tanácshoz panaszt beadni, mely azt az igazgató 
tanácshoz fölterjeszti. 

85. §. A káptalanoknál kezelt templomi, iskolai, 
jótékonysági és közművelődési alapítványok zárszámadását 
egyházmegyei főhatósági (érseki, püspöki) jóváhagyás 
után átveszi és azokat tudomásvétel czéljából az igazgató 
tanácshoz fölterjeszti. (124. §.) 

86. §. Az anyaegyháznak a fiókegyházzal egy egy-
házközséggé való egyesítését, valamint ugy az anyaegyház, 
mint a fiók-egyháznak külön-külön egyházközséggé való 
alakulását, amint azt az egyház érdekében fekvőnek 
találja : az egyházmegyei tanács állapítja meg. 

Azon esetre, ha az egyesítendő anya- és fiókegyházak 
az egyházközségi tanács alakítására, vagy a tanács tagjai 
arányára nézve nem tudnak megegyezni, ezt is az egyház-
megyei tanács állapítja meg. (36. §). 

87. §. Felügyel arra, hogy az egyházmegye terü-
letén levő katholikus fő-, közép-, szakiskolákban, népta-
nító-, néptanitónő- és kisdedóvónő- (óvó) képzőkben az 
országos katholikus gyűlés és az igazgatótanács által hozott 
határozatok végrehajtassanak. 

Felügyel arra, hogy a katholikus iskolák, mint 
ilyenek föntartassanak és azok katholikus jellege meg-
óvassék, mely czélból ezen iskolákhoz egyházmegyei 
főhatósági (érseki, püspöki) jóváhagyással vizsgáló-biztost 
küld ki. 

88. §. Az egyházmegyéhez tartozó néptanítói-, nép-
tanítónői-, óvónői-, kántori állomásokra a pályázatot ki-
tűzi, illetőleg az egyházmegyei főhatóság (érsek, püspök) 
által hirdetett pályázatot tudomásul veszi. 

89. §. Katholikus népiskolák világi tanítói, tanítónői, 
óvónői, a kántorok ellen az egyházközségi tanács jelen-
tése (76. §.), vagy panasz alapján a szükségesnek ítélt 
fegyelmi eljárást elrendeli, foganatosítja, a megalkotandó 
fegyelmi szabályrendelet értelmében fegyelmileg bíráskodik. 
A néptanítók, néptanitónők, óvónők, kántorok fegyelmi 
ügyében hozott határozat foganatosításához az egyház-
megyei főhatóság (érsek, püspök) jóváhagyása szükséges. 

90. §. Katholikus világi tanárok, néptanítók, népta-
nitónők, óvónők, kántorok nyugdíjazása, illetve hivatali 
képtelensége ügyében az országos katholikus gyűlés által 
alkotandó szabályrendelet értelmében határoz. 

91. §. A katholikus néptanítók, néptanitónők, óvónők 

és kántorok járandóságai, vagy hátralékos követelései 
iránt intézkedik. 

92. §. A szorgalmas és kitűnő néptanítók, néptani-
tónők, óvónők, kántorok jutalmazásáról az egyházközségi 
tanács ajánlata (76. §.), vagy saját közegének jeleniése 
alapján gondoskodik. 

93. §. A néptanítói, néptanitónői, óvónői, kántori 
dijlevelek, néptanító, néptanitónő, óvónő, kántor előd és 
utód, valamint a néptanítók özvegyeinek járandósága tár-
gyában felmerülő vitás kérdésekben határoz. 

84. §. Az egyházmegye területén katholikus nép-
iskolák felállítása, u j néptanítói, néptanitónői, óvónői, kán-
tori állomások szervezése, a katholikus népiskolákban 
a tandíj mérvének megállapítása és elengedése, a 
néptanítók, néptanitónők, óvónők, kántorok által gya-
korolható mellékfoglalkozások tekintetében határoz és 
intézkedik. 

95. §. Az egyházmegye területén katholikus bölcsődék, 
óvodák, gyermekmenedékházak felállításáról és föntartá-
sáról egyházmegyei főhatósági (érseki, püspöki) jóváhagyás 
mellett a rendelkezésre álló anyagi eszközök mérvéig 
gondoskodik. 

96. §. Felügyel arra, hogy az egyházmegye terü-
letén levő iskolai vagyon és iskolai felszerelések évenkint 
leltároztassanak. 

97. §. Az egyházközségi tanácsok által készített 
egyházközségi költségvetéseket és zárszámadásokat felül-
vizsgálja. 

98. §. Az egyházközségi gyűlések által megállapí-
tott (68. §.) egyházi, vagy iskolai adót, vagy rendkívüli 
teher vállalását ; egyházi és iskolai vagyon elidegenítését, 
elcserélését, megterhelését, ingatlan szerzését (69. §.) 
megerősíti. 

99 §. Uj iskolai építkezések tervét (75. d.) és 
költségvetését jóváhagyja, azokon az esetleg szükséges 
módosításokat elrendeli. 

100. §. Felügyel arra, hogy a világi kegyurak 
kegyúri kötelességeiket pontosan teljesítsék és erre nézve 

! az egyházmegyei főhatóságnak (érseknek, püspöknek) 
jelentést tesz. 

III. F E J E Z E T . 
Az országos katholikus gyűlés és igazgatótanács hatásköre. 

A) Az országos katholikus gyűlés hatásköre. 
101. §. Az országos katholikus gyűlés az ország 

herczegerimás által évenkint egyszer pünkösd havában 
Budapestre hívandó össze. 

102. §. Az országos katholikus gyűlés a legfőbb ön-
kormányzati hatóság, mely a magyarországi katholikus 
egyházat az önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyekben 
képviseli. 

103. §. Az országos katholikus gyűlés tárgyalja 
az igazgatótanács évi jelentését és javaslatait és azok 
fölött határoz. Az önkormányzat körében felmerült 
sérelmek és szabálytalanságok orvoslása iránt intéz-
kedik. 

104. §. A katholikus egyetem létesítését az e czélra 
létező alapok felhasználásával foganatosítja. 

105. §. Egyéb katholikus fő , közép- és szakiskolákat, 
tanító-, tanítónő-, óvóképzőket alapit, fejleszt ; létező 
ilyen jjaté^eteket esetleg megszüntet, vagy leszállít; 
mindenik eeetben ő felsége főkegyúri jóváhagyása 
mellett. 
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106. §. Amennyiben a katholikus köznevelésnek s 
az egyházi szolgálat ellátásának szükségletei a katholikus 
önkormányzat rendelkezése alatt álló jövedelmi források 
felhasználása mellett csak a hivek adóztatásával volnának 
fedezhetők, az országos katholikus gyűlés állapítja meg 
ezen adóztatásnak mertékét. 

107. §. A királyi katholikus fő- és középiskolák 
világi tanâraioak, valamint a szakiskolák és népiskolák 
világi tanítóinak, tanítónőinek, óvónőinek fegyelmi és 
nyugdíjügyére vonatkozólag az állami törvények ren-
delkezéseinek figyelemben tartása mellett az igazgató-tanács 
előterjesytése alapján szabályrendeletet alkot. 

108. §. A királyi katholikus fő-, közép- és szak-
iskolák, valamint a népoktatási intézetek hallgatóinak, 
illetve tanulóinak fegyelmi szabályzatát az állami törvények 
rendelkezéseinek figyelemben tartása mellett és az igazgató-
tanács előterjesztése alapján megállapítja. 

109. §. Az országos katholikus gyűlés tanácskozási 
ügyrendét önmaga készíti és kötelező szabályrendelete-
ket alkot. 

110. §. Az országos katholikus gyűlés az igaz-
gatótanács által foganatosítja határozatainak végre-
hajtását. 

B) Az igazgatótanács hatásköre. 
111. §. Az igazgatótanács rendszerint negyedévenkint 

tart ja üléseit Budapesten. Érvényes határozathozatalra az 
elnökön kivül 12 tag jelenléte szükséges. 

112. §. Érseki szék üresedése esetében az ország 
herczegprimása (50. § ) által meghivatnak az érseki mél-
tóságban levő érsekek és a megüresedett érseki szék tar-
tományához tartozó püspökök ; kik három oly méltó egy-
házi férfiút neveznek, kiket a püspöki szék betöltésére 
érdemeseknek találnak. 

Püspöki szék üresedése esetében az illető érsek 
hivja meg a tartományához tartozó püspököket és ezek 
neveznek három oly méltó egyházi férfiút, kiket a püspöki 
szék betöltésére érdemeseknek találnak. 

Az érseki tartomány ezen véleménye az ország 
herczegprimásához felterjesztendő. 

Az ország herczegprimása mindkét esetben az igaz-
gatótanácsot is meghallgatja és ugy a püspökök, mint az 
igazgatótanács ajánlását, saját véleménye kíséretében a 
miuis'erium utján a főkegyurboz fölterjeszti. 

113. § A gyulafekérvári görög szertartású római 
katholikus érseki és metropoliai szék üresedése esetében 
az érvényben levő gyakorlat szerint a megejtett jelölésnek 
felterjesztése ő felségéhez, az apostoli királyhoz az 
igazgatótanács elnöke utján történik, aki mind a 
jelölést, mind a királyi kinevezést, az igazgatótanácsnak 
bejelenti. 

114. §. Olyan szerzetes rendi apátságok és prépost-
sagok széküresedéseinek esetében, melyeknél egyfelől a 
jelölés a rendtsgok választása által történik, melyek 
másrészről ő felségének, az apostoli királynak kinevezését 
igénylik, ugy a megüresedett szék betöltésére irányuló 
eljárás, mint a megejtett jelölésnek fölterjesztése ő fel-
ségéhez, az apostoli királyhoz az igazgatótanács elnöké-
nek közreműködésével foganaíosittatik, aki mind a jelölést, 
mind a királyi kinevezést az igazgatótanácsnak be-
jelenti. 

115. § A katholikus vallás és tanulmányi alap, 
valamint egyéb a jelen szervezet 8. § ában föl nem 
sorolt egyházi és katholikus iskolai czélokra rendelt alapok 
és alapítványok költségvetését évenkint megállapítja és 
észrevételeivel együtt ő felségéhez, az apostoli királyhoz, 
mint a magyarországi katholikus egyház főkegyurához 
tölterjeszti és erről jelentést tesz az országos katholikus 
gyűlésnek. 

116. § A katholikus vallás- és tanulmányi alap, 
valamint egyéb egyházi és katholikus iskolai czélokra 

rendelt aiapok és alapítványok zárszámadásait évenkint 
megvizsgálja és észrevételeivel együtt ő felségéhez, az 
apostoli királyhoz, mint a magyarországi katholikus egy-
ház főkegyurához fölterjeszti és erről tesz jelentést az 
országos katholikus gyűlésnek. 

117. §. Ügyel a katholikus vallás- é3 tanulmányi 
alap, valamint egyéb egyházi és katholikus iäkolai czé-
lokra rendelt alapok és alapítványok törzsvagyonának, 
nemkülönben egyéb vagyonának sértetlen épségben 
tartására. 

118. §. A katholikus vallás- és tanulmányi alap, 
valamint egyéb egyházi és katholikus iskolai czélokra tett 
alapítványok vagyonának kezelését ellenőrzi. 

119. § A katholikus vallás- és tanulmányi alap 
törzsvagyonának átváltozását, ingatlan vásárlását, eladását, 
elcserélését és haszonbérleti szerződéseit ellenőrzi. 

120. §. Püspöki széküresedés esetében a javak át-
vételére, valamint az uj javadalmas részére történő átadá-
sára megbízottat küld ki 

121. §. A püspöki széküresedés tartama alatt 
a vagyonkezelés felügyeletére megbízottat küld ki. 

122. §. A püspöki javadalmasok életében a javak állaga 
csonkitatlan épségben tartását megbízottai által állandóan 
ellenőrzi, észlelt hiányok esetén pedig ő felségéhez, a 
főkegyurboz fölterjesztést intéz. 

123. §. Az előző három §-ban foglalt esetekben az 
eljárás ő felsége, az apostoli király által helyben hagyandó 
szabályrendeletben lesz megállapítandó. 

124 §. A káptalanoknál kezelt templomi, iskolai, jóté-
konysági és közművelődési alapok- salapítványokról készített 
zárszámadásokat nyilvántartja. 

125. §. A katholikus alapokból föntartott fo-
es középiskolák, továbbá az összes katholikus nép-
oktatási tanintézetek és szakiskolákra nézve a tan-
rendszert, a rendtartást, a tantervet, a szorgalmi időt, 
szünnapokat a tankönyveket és tanszereket állami tör-
vények rendelkezésének és a püspökök részére a jelen 
szervezet 7. §-ában föntartott jogoknak figyelemben 
tartása mellett megállapítja, illetőleg szabá'yrendelet által 
intézkedik. 

Az általa alapítandó iskolában a tandijat megszabja. 
A szoros értelemben vett papi, zárdai, egyházi 

nevelésre azonban rendelkezései ki nem terjednek. 
126. §. A királyi katholikus jogakadémiái': igazgatóit 

és tauárait az arra képesítettek közül választja és meg-
erősítés végett ő felségéhez az apostoli királyhoz föl-
terjeszti. 

127. §. A királyi katholikus gymnasiumok igazgatóit 
és tanárait az arra képesítettek közül választja. 

128 §. A királyi katholikus középiskolák érettségi 
vizsgálatára biztost küld, aki az Írásbeli dolgozatokat 
átnézi, a szóbeli vizsgálatokon kérdéseket intéz, szavazati 
jogot gyakorol, a bizonyítványokat aláírja, aláírásának 
megtagadása esetében a bizonyítvány ki nem adatik. Ily 
esetben a bizonyítvány kiadása iránt a biztos meghallga 
tása után a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi mi-
nister dönt. 

129. §. Érsekek, püspökök, tanitórendek, városok, 
községek, vagy magánosok által föntartott katholikus fő-, 
közép-, szakiskoláknál továbbá néptanító , néptanitónő-, 
óvóképzőknél az iskola fentartóinak jogai épségben tar-
tatnak, azonban arra, hogy ezen iskolák mint ilyenek 
fentartassanak és azok katholikus jellege alatt 'megóvassék 
felügyel és ezen felügyeletét kiküldött biztosa által 
gyakorolja. 

130. §. Az igazgató-tanács a hozzá felebbezett ügyek-
ben határoz. 

131. §. Általában pedig az igazgató-tanács hivatása 
lesz, hogy az országos katholikus gyűlés által hozott 

! határozatok végrehajtását ellenőrizze és hogy a magyar-
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országi katholikus egyház jogaira és hazáokbeli érdekeire 
őrszemmel ügyet vessen és egyházunk igazait oltalmazza. 

IV. RÉSZ. 
Vegyes határozatok. 

132. §. Az erdélyi egyházmegyére eső egyházi és 
világi képviselőket a statusgyülés választja. Jelen szer-
vezetnek az egyházközségi gyűlés, továbbá az egyházköz-
ségi tanács és egyházmegyei tanács szervezetére és 
hatáskörére vonatkozó rendelkezései az erdélyi egyház-
megyére nem terjednek ki. 

133. §. Budapest szék- és főváros latin és görög 
szert, római katholikus egyházközségi szervezetére vonat-
kozó szabályrendelet alkotása a főváros s az igazgató-
tanács meghallgatása után az országos katholikus gyűlés 
feladata lesz. 

134. §. Ha egy politikai község, vagy város terüle-
tén több plébánia, tehát több egyházközség van, az egy-
házközségek bármelyikének kezdeményezésére, ha az egybe 
olvasztásba az összes érdekelt egyházközségek beleegyez-
nek, azokat az egyházmegyei tanács egy összesitett egy-
házközségbe egyesíti. 

135. §. Első alkalommal azok névjegyzékét, kik az 
egyházközségi gyűlésen a 22. §. rendelkezései szerint 
résztvenni jogositvák, a megyés püspök által kinevezett 
bizottság a 78. §. szerint készíti el. ennek elnöke a plé-
bános; tagjai a megyés püspök által felkért két világi 
katholikus férfiú. 

136. §. E'ső alkalommal az egyházközségi tanács 
választásához szavazatszedő küldöttség két tagját az egy-
házközségi gyűlés választja. Az egyházmegyei képviselő-
választók választására már a megalakult egyházközségi 
tanács választja meg a szavazatszedő küldöttség tagjait. 
(26. §.) 

137. §. Az esperesi szavazatszedő küldöttségbe (82. 
§.) küldendő tagokat, az egyházmegyei tanácsosok válasz-
lásánál a szavazatok összeszámítása czéljából elnököt és 
két tagot (42. és 56. §. c) és az egyházmegyei tanács 
igazoló-bizottsáyát (81. §.) első alkalommal a megyés 
püspök nevezi ki. 

Első alkalommal ugyancsak a megyés püspök ala-
kit j a meg az esperességi kerületekből a választó kerülete-
ket. (57. §. a) 

138. § Az országos katholikus gyűlésre választott 
képviselők választása ellen a választás eredményének ki-
hirdetésétől számított 15 napon belől az egyházmegyei 
tanácshoz beadott panasz, első alkalommal az ország her-
czegprimásához terjesztendő föl. 

139. §. A létező kormány- vagy püspök-hatóságilag 
megerősített szabályrendeleteken, avagy jogszokásokon 
nyugvó egyházközségek a jelen szervezet életbeléptetésé-
től számított két év leforgása alatt tartoznak szervezetü-
ket a jelen szervezet egyházközségi szervezetének meg-
felelőleg újjászervezni. 

140. §. Ha létező egyházközség 2 év leforgása alatt 
szervezetét nem szervezné újra, vagy ha valamely egyház-
község az egyházközségi tanácsot megalakítani nem 
akarná, ezen esetben az egyházközségi tanácsnak a jelen 
szervezet 38. §-a szerint választás alá eső tagjait az 
egyházmegyei tanács elnöke (a megyés püspök, káptalani 
helynök) nevezi ki; ezeknek működése 1 évig és ezután 
addig tart, mig az egyházközségi gyűlés választási jogá-
val élni nem akar, illetőleg az egyházközség magát a 
jelen szervezet szerint újra nem szervezi. 

Budapest, a 27-es bizottságnak 1899. Pünkösd hava 
25-én tartott üléséből. 

Gróf Szapáry Gyula, Dr Hoványi Gyula, 
a 27 -es bizottság elnöke. a 27-es bizottság előadója. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, jun. 30. Keresztfeltevés a karmeliták tem-

plomának tornyára. —-
A főváros hitéletében emlékezetes esemény marad 

a buzgó karmelita atyák templomának keresztfeltevése. 
Valamivel délntáni négy óra után vette kezdetét 

az ünnep. 
A karmelita atyák zsúfolásig megtelt házikápol-

nájában Tantum Ergo-t, utána Lorettói litániát mondott 
Kanovieh Béla Móricz, józsefvárosi apátplébános, fényes 
segédlettel. A boldogságos Szent Szűz képmásával 
díszített oltár előtt, ott nyugodott díszes állványon a 
virágfűzérektől ellepett, vadonuj kereszt, a gyönyörű 
templom uj disze, fénye. Körötte állott a 12 fehérbe 
öltözött gyöngyvirág-koszorús hajadon, a bájos, tiszta, 
kedves leányok ; de ott állottak körötte a városrész 
előkelői is, Stieber Vincze terézvárosi apátplébánossal 
élükön. Ott láttuk Medvei Zsigmond kir. tanácsos főv. 
bizottsági tagot, Hofhauser Antalt, a remekművű tem-
plom tervezőjét, Majorossy Gézát, a templom építőjét, 
Szentiványit, Eigner Vilmost, Diettrich Miklóst, Biliéin 
Szaniszlót, Stadler Nándort és sok mást, e városrész 
előkelő és hangadó eleméből. 

A szertartás tartama alatt a Katholikus Népkör 
Czeczilia dalárdája Meissner Imre dr. vezetése mellett 

! preczizül előadott karénekekkel lepte meg az ájtatos 
hallgatóságot. Előadták meglepő sikerrel a Tantum 
Ergo-n kivül, a Lauretumi litániát, és a Salve Keginá-t. 

Majd azután a diszes menet, élükön a hófehér 
ruhás leánykákkal és a 38-as Molinári katona-zenekar-
ral a templomtéri tribünhöz vonult. 

Itt az ezrek és ezrek által körülvett emelvényen 
Kanovieh apát imája után Kálmán Károly tartott gyö-
nyörű beszédet. S az ezrek által, mély csöndben, kalap 
levéve hallgatott beszédből különösen szép két oly 
részlet tűnt ki, a melyet a nagy szónok a pillanatnyi 
szent lelkesedés hevében szőt beszédébe. Az egyik egy 

j gyönyörű hasonlat volt a szorgos méhekről, kik sej-
tekből házat emelnek királynőjüknek, hasonlatosan az 
Angyalföld szegény népéhez, amely hangyaszorgalom-
mal, mélységes szeretettel diszes hajlékot emel király-
nőjének, Magyarország Patronájának, a Boldogságos 
Szűznek. A másik gyönyörű hasonlata arról a nagy-
jelentőségű momentumról szólt, mikor a Capitolium 
előtti obeliszkre felhúzták a keresztet és a kötelek 
szakadozván, valaki felkiáltott ! Vizet a kötelekre Î 
Innét merítette a szónok azon remek hasonlatot, hogy 
éppen ilyen viz a mi lankadó, kimerült lelkünkre az 
a fönséges szeretet és kegyelem, a melyiket az örök 
Isten hirdet és áraszt szent jele, a kereszt által mi 
reánk. 

Az -általánosan mély hatást keltett gyönyörű 
beszéd után a jelenlevő papság, de szintúgy a notabi-
litások buzgó imára járultak a virágfüzéres kereszthez, 
amelyet folytonos ének és zeneszó mellett felvontattak 
a 120 méter magas torony tetejébe. Közben, mig az 
énekkar, a karmester kitűnően sikerült Vexilla Begis-ét 
énekelte, valamint Beethoven „Isten dicsőségét", a nép 
között a-templom sikerült képét ábrázoló emlékképeket 
osztottak ki. 
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Mikor azután a szent kereszt a magasba ért, a vonatkozólag adott be tervezetet, melynek tényleges 
dalárda a Hymnuszba kezdett 

A gyönyörűen sikerült ünnepélyt a kápolnában 
Te Deum fejezte be, mialatt a kereszttel ékitett virág-
füzéreket hajigáltak le a széditő magas állványokról. 

Sok szokásos köszöntőt mondtak az építőkre, a 
kikre méltán is mondtak ennyi dicséretet a sikerült 
munkáért. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
A katholikus tanügyi tanács ülése. 

A kath. tanítók százas bizottságának tanügyi 
tanácsa junius 27-én d. u. 5 órakor rendes ülést tartott 
a közp. papnevelő-intézetben Steinberger Ferencz dr. és 
Ember Károly elnöklete alatt. Az egyházi elnök tudo-
mására adta a megjelenteknek, hogy a püspöki kar 
helyeslőleg vette tudomásul a bizottság eddigi műkö-
dését ; egyúttal bejelentette, hogy a bizottság köz-
ponti irodájának létesítésére szánt 1818 frtnyí költség-
vetést egy a herczegprimáshoz intézett felterjesztésben 
a püspöki kar elé juttatta. Ugyanezen felterjesztésben 
kérelmezte a bizottság nevében a tanügyi tanács tagjai 
számára az évi utazási átalány megadását. Kérelmezte 
továbbá a néjoiskolai tankönyvek megbirálásának a 
bizottság hatáskörébe való áttételét, anélkül azonban, 
hogy a Szt-István-Társulat jogköre a könyvbirálatot 
illetőleg csak némiképpen is csorbittatnék. A folyó 
évi közgyűlés idejére nézve Ember K. világi elnök azt 
az indítványt terjesztette elő, hogy tekintettel a 
püspöki karnak augusztus hóban tartandó konferen-
cziájára, melyen hir szerint a katholikus világ század-
végi hódolatának megünneplésére határozatot hoz, a 
folyó évi közgyűlés julius 11-éről szeptemberre halasz-
tassék. Csávolszky J. főtanfelügyelő, kanonok (Yácz) és 
Dreisziger F. (Esztergom) hozzászólása után a tanács 
elhatározta, hogy ez évi közgyűlését augusztus hó 
második felében tartja meg. A gyűlés további folya-
mán az elnök bemutatja a folyó évi közgyűlés tárgy-
sorozatának tervezetét, melyet a bizottság egészében 
elfogadott. A kitűzött vitatélekre vonatkozó javaslato-
kat 14 egyházmegye 45 tanitó-egyesülete dolgozta ki 
és küldötte be, melyek az illető előadóknak feldolgozás 
végett kiadattak. — Ember Károly a tanítóképzésről, 
Dreisziger F. a záróvizsgákról előadták alaposan át-
gondolt s gonddal kidolgozott tételeiket, melyeket a 
tanács élénk hozzászólások után magáévá tett s a 
közgyűlés elé terjeszt. Erdődy Jánosnak (Kassa) a 
tanítók nyugdij sérelmeire vonatkozó és irásba foglalt, 
megokolt határozati javaslatait a bizottság egyhangú-
lag a magáévá tette s a közgyűlés tárgysorozatába 
felvette. Elnök bemutatja a közoktatásügyi tanács által 
megküldött népiskolai tantervjavaslatot. A katholikus 
^anügyi tanács tekintettel arra, hogy az osztott és 
osztatlan katholikus iskolák részére immár évekkel 
ezelőtt végleg kidolgozott tanterv áll a püspöki kar 
iskolatanácsa előtt, amelyet munkálatában a közokta-
tásügyi tanács alapul vett, a véleményezés végett 
megküldött tantervet megvitatni ily körülmények 
között szükségesnek nem tarthatja. 

A többi előadó részint betegségi, részint más 
okok miatt ez ülésen jelen nem lévén, felkéretnek, 
hogy javaslataikat augusztus l-ig az elnökséghez 
küldjék be. A tanács megbízásából Ember K. világi 
elnök a kilenczszázados jubileum ünneplésére készített 
részletes tervezetet terjesztett elő, melyet a tanács el-
fogadott. Bertalan az iskolákban tartandó ünnepélyekre 

megállapítására Ember Károly elnöklete alatt egy 
szűkebb bizottság küldetett ki. 

KATH. KÖZTEVEKENYSÉG 
es 

Egyesületi Élet. 
K a t h o l i k u s k o n g r u a . 

A katkolikus központi kongrua-bizottság szerdán 
délután 5 órakor ülést tartott, amelyen tárgyalta a 
kongrua-bizottság Y-ik osztályának indítványát a gyula-
fehérvár—fogarasi görög szert, katholikus érseki egyház-
megyéhez tartozó plébániák jövedelmi összeírásainak 
felülvizsgálata tárgyában. 

Elnök : Daruváry Alajos, a kongrua-bizottság másod-
elnöke. Központi előadó : Timon Ákos dr. min. tanácsos. 

Elnök az ülést megnyitván, felhívja a közp. elő-
adót a napirenden levő ügy előadására. 

Timon Ákos dr. közp. előadó tüzetesen kifejti azon 
aggodalmakat, amelyek az Y-ik osztály tagjaiban a 
gyulafehérvár—fogarasi gör. szert. kath. érseki megyé-
hez tartozó plébániák jövedelmi összeírásainak felül-
vizsgálatánál az egyes jövedelmi tételek megbízható-
ságának tekintetében felmerültek és felolvassa az Y. 
osztály indítványát, mely oda irányul, hogy a legaggá-
lyosabbaknak látszó jövedelmi összeírások helyszíni 
felülvizsgálására háromtagú bizottság küldessék ki. * 

Ezen indítvány tárgyalás alá vétetvén, többek 
hozzászólása után a bizottság az Y. osztály ezen 
indítványával szemben Hordnszky Nándor azon indít-
ványát fogadta el, hogy azon törvényhatóságok, amelyek-
nek területén a gyulafehérvár—fogarasi gör. szert, 
kath. érseki megyéhez tartozó plébániák feküsznek, a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter utján felhivassanak, 
hogy a központi előadó által készített utasítások 
szerint az aggályosaknak mutatkozó jövedelmi és 
kiadási tételek megállapithatása végett a helyszínén 
haladéktalanul nyomozást eszközöljenek. 

Ezen indítvány elfogadása után felolvastatott a 
központi előadó által készített utasítás és azt az elnök 
a bizottság által elfogadottnak jelentvén ki, az ülést 
bezárja. 

VEGYESEK. 
— Papszentelés volt a mult héten Yáczon. Az 

egyházmegye végzett theologu9ait szentelte fel Jung János 
fölsz. püspök ur. Hétfőn vették fel a kisebb rendeket, 
kedden a subdiákonatust, szerdán a diakonátust, szombaton 
a presbyterátust Csatáry Gusztáv, Gregor Géza, Lakatos 
Antal, Mácsay Károly, Matlon János, Túry Károly, 
Wimmerth Béla. Confirmât Deus ! 

— Visszatért a zárdába. Bán Bonifácz ferencz-
rendi áldozár, aki tavaly egy évre fölvétetett a pécsi 
egyházmegye kötelékébe és azóta Harkanovczin működött 
mint segédlelkész, most visszatért szent Ferencz rendjébe. 

— Az Országos Pázmány-Egyesület választmánya 
folyó hó 8-ikán tartott ülésében bizottságot küldött ki az 
alapszabályok ügyében. Ez a bizottság folyó hó 30-ikán 
(pénteken) délután fél hatkor az Egylet helyiségében 
(Gyöngytyuk-utcza 3.) ülést tartott. 

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

Budapest, 1899. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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