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T A R T A L O M - J E G Y Z É K 
a „Religio-Vallás" 1895. D. félévi folyamához. 

Vezérczikkek, szózatok, tanulmányok. 
U j idők, u j viszonyok, u j dolgok. A szerk. 1. 
Szent László király emléke. Beszéd. Balits Lászlótól, 1. 
Lapszemle, 2. 
Ka tho l ikus irók kongresszusa. A szerk. 3. 
X I I I . Leó pápa levele a ka th . legényegyletekhez. 3, 4. 
K a t h . felolvasásokat kérünk országszerte. A szerk. 4. 
A rozsnyói szeminárium jelentésekben való bemutatkozása 

az ezredévi országos kiállításon. Dr. Fábián Antal tó l . 
5, 6, 7, 8, 10. 

Pázmány Péter természetbölcselete. Pázmány „Physica"- já-
nak első kötetéhez dr. Steiner Fü löp és dr. Bognár Ist-
ván előszava. 50. 

H a t nap Lourdesban. I r t a dr. Koperniczky Ferencz. 6, 
^ 7, 8, 9, 10, 11. 
Szent László halálának nyolczszázados évfordulójára . 

A szerk. 9. 
Bo ldog emlékű Hám János szatmári püspök élete. I r t a 

Irsik Ferencz. 11. 
SS. D. N. Leon i s PP. XIII. Li t encycl. ad episcopus 

Belgii , 12. 
•A lourdesi szűz Mária segítsége. Dr. Purt Ivántól . 12. 
Esz te rgom iskolázása a középkorban. 13, 14, 18, 19. 
Az Is ten létezése. Didón utan Somogyi Sándortól . 14, 27 
Egyház i beszéd szent István napján . Budavárában mon-

dot ta Kereskényi Gyula. 15. 
Dr. S a m a s s a József egri érsek főp. utasi tása az 1894. 

XXXI. , XXXII . és XXXII I . t. czikkek tárgyában. 15, 
17, 18, 19, 20. 21, 22. 

A magyar kathol ikusok országos lourdesi zarándoklásának 
részletes u t ip rogrammja . Dr . Purt Ivántól . 15. 

Igazi házasság, vagy ágyasság-e az u. n. polgári házasság? 
Zelestyei-tői. 17. 

f László királyi herczeg. 1875—1895. 20. 
Mi tu la jdonkép a polgári házasság? 20. 
Reflexió az »Igazi házasság, avagy ágyasság-e az u. n. 

polgár i házasság" czimü czikkelyre. Szvidrony Bonifácz-
tól. 21. 

SS. D. N. Leon i s PP. XIII. epistola apostolica ad omnes 
episcopos. 22, 23, 24. 

A cooperat io kérdésének rövid megvilágítása. A szerk. 22. 
Magyarország püspökeinek közös főp. levele. 24, 25. 
Szeptember huszadika. Fel i rat a „Rel igio"- tói a pápához. 

A szerk. 24. 
Válasz Szvidrony Bonifácz úrnak. Zelestyei-tői. 24, 25, 26. 
A lourdesi ú jság a magyar zarándoklatról . 25. 
A szorongatás napja iban . (Költ.) Paszlavszky Sándortól . 26. 
Dr . Bozóky Alajos igazgató beszéde, melylyel a nagyvá-

radi kir. kath. jogakadémián az isk. évet megnyi to t ta . 26. 
Az u j kornak küszöbén. Korszerű czikksorozat. 27, 28, 

30, 34, 35. 
Egy német kathol ikus püspök utasitása a polgári házas-

ságra vonatkozólag. —|—töl. 27. 
Mit tanulunk a püspöki kar kétrendbeli pásztorleveléből? 

Zelestyeitől. 28. 
Lehet -e a polgár i házasság szentség? Szvidrony Boni-

fácztól. 28. 
Az u j korszak küszöbén. 29. 

Magyarország kathol ikus papi és világi közönségéhez 
néhány szó. A szerk. 29. 

Polgár i házasság vegyes vallásúak között. Dr. Bölim 
Jánostól . 29. 

Hogyan á l lunk? I r t a egy plébános. 30, 34, 35. 
Glosszák a „Religió-Vallás" bécsi czikkéhez. B—-ss-tól. 30. 
Polgár i házasság vegyes vallásúak között, Dr . Böhm J á -

nostól. 30, 31. 
XIII. Leó pápa levele ál lamti tkár jához. 31. 
Csupán katholikusok s nem egyszersmiad protestánsok 

közt is általán ágyasság-e az u. n. polgári házasság ? 
Zelestyeitől. 32, 33. 

A közös hadsereg házasságjoga. 32. 
Volt! Yagvis mit tesz az, hogy Magyarország keresztény 

je legű állam megszűnt lenni? A szerk. 33. 
Házs3ág-e vagy ágyasság? E g y esperes-plebánostól. 34. 

! E g y szemtanú arról a jetenetröl , midőn a főrendiház októ-
ber 21-én a keresztény vallást leszavazta. 35. 

Az embernek Istenhez való viszonya keresztény hitrend-
szerünk és hi téletünk szabályai szerint. Biesz Gáspártól .36. 

A három isteni erény szerepléséről keresztény hi trend-
szerünkben és hi téletünkben. Biesz Gáspártól. 37. 

A magyar állami ha ta lomnak a keresztény vallástól való 
teljes apostasiáját kimondó főrendiházi 91. ülésnek lefo-
lyása a hivatalos O. T. szövege szerint. 37, 38, 39. 

Megdöbbentő a képviselőháznak a tör tént dechristianisatio 
fölött való nyugodt napirendre térése. 38. 

VaSZary Kolos b ibornok, hgpr imás az esztergomi főmé-
gyében szent József pa t r ia rka legfőbb egyházvédő pa-
tróciniumának jubiláris ünneplését elrendelte. 39. 

Assistentia possiva. Zelestyeitől. 40. 
A kathol ikus körök czéljáról. dr. Palotai László beszéde a 

nagyváradi ka th . körben. 40. 
Vizszentelési szertar tás Epiphania vigiliáján. Dr. ^ - t ő l 

41, 42. 
Faludi Ferencz emlékezete. A Faludi-emléktábla leleplezése 

a lkalmára ir ta és felolvasta dr. Dallos József. 41. 
A toll m u n k á j a kötelesség parancsa. Dr . Párvtyy Sándor 

megnyitó beszéde az egri í rod. Egyes , közgyűléséé. 42. 
Rossi-ünnep Budapesten és Pár isban. A szerk. 43. 
Rektor i évnyitó beszéd a párisi kath . egyetemen. 43. 
Ur jövet . Zelestyeitől. 44. 
Dr. F irczák Gyula munkácsi püspök emlékirata az isko-

lák elállamositása ügyében. 44, 45. 
SS. D. N. Leon i s PP. XIII. allocutio in consistorio 29. 

Nov. 45. 
Kathol ikus temetőink. Senki Pál tó l . 45. 
Szeplőtelen foganta tás . (Költ.) Kálmán Károlytól . 46. 
SS. D. N . Leon i s PP. XIII. l i t terae apostolicae de patr i -

archatis Alexandrino Coctorum, 46. 
Az első egyházmegye Magyarországban, hol a millénium 

vallásos üuneplése elrendeltetet t . Dr . Zalka János győri 
püspök főp. levele. 47. 

Ad S. Joseph Ecclésiae Pa t ronum. (Költ.) Capistrano-tó 1. 48. 
A Mária Társula t tagja ihoz a szeplőtelen fogantatás ün-

nepén intézett szentbeszéd. Kozáry Gyulától. 48. 
Dr. S t e iner Fü löp elnöki beszéde a Szent-László-Társulat 

X X I X . közgyűlésén. 48. 
Milléniumi katholikus indítvány. A szerk. 49. 



Az egyház helyzete Svájczban. 49, 50. 
Kisded született n e k ü n k ! Zelestijeitől. 5(h 
Dicsőségével betelik az egész fold. Dr. Kádár Ambrus tó l . 51. 
Karácsonyra. (Költ .) Balassy Istvántól . 51. 
Zsendovics József emlékezete. Emlékbeszéd az egri í rod . 

Egyl . közgyűlésen. Dr . Kerekes Arvédtól. 51, 52. 
Vaszary Kolos bibornok, bgpr imás főp. levele az ország 

milléniumi jubilár is évének kezdetére 52. 
Az év végén. Szent Józsefhez. (Költ.) V. 0,tói. 52. 
Buzgó fohászok. ( K ö l t ) Balassy Is tvántól . 52. 
Még egyszer a milléniumi kathol ikus indítványról. A 

szerk. 52. 
Császka György érsek mil léniumi főp. levele. 52. 
Dr. Sch lauch Lőrincz bibornok, püspök milléniumi főp. 

levele. 52. 

Egyházi Okmánytár 
Dr. S a m a s s a József egri érsek főp. utasítása az 1894. 

XXXI. , XXXII . és XXXII I . t .-czikkek t á rgyában . 15, 
16. 17, 18, 19, 20, 21, 22. 

Dr . DulánSZky Nándor pécsi püspök alapi tványa. 34. 
S. Rit . Congr. Decre tum de jubilaeo pa t rona tus S. J o -

sephi. 39. 

Nekrológok. 
f Danilovics János ha jdu-doroghi püspöki vikárius. 34. 
f Jedlik Ányos volt egyet, rector. 48. 

Egyházi Tudósitások. 
a) Belföld. 

Budapest . Az „Alliance Izraelite Universelle" uralkodása 
Magyarország felett . 1. — A »nagy re form" kész tör-
vényeinek életbeléptetése. 3. — A magya r állami hata-
lom elkereszténytelenedésének „törvényes" életbelépte-
tése megkezdve. 6. — Nemzetközi par lament és valami, 
a mi ebből a nemzetközi par lamentből hiányzik. 7. — 
„Vallásfelekezeti magyar unió." 8. — Bábeli eszme- és 
nyelvzavar. 9. — Visszhang egy czikkünkre. 10. — 
Gravámen a lak jába öltöztetett protes táns dicsekvés, 
oldalrugással a katholicizmusra. 12. — Szomorú szent 
Is tván nap . 16. — Még egyszer az ezidei Szent-
István-napról. 17. — A protestáns „püspöki" utasí tás. 
19. — Csáky után Bánffy. 22. — Az állami anya-
könyvvezetők felesketése Pes tmegyében. 23. — Az 
istentelen vi lágforradalom szeptember huszadiki római 
ünnepsége alkalmából. 24. — A pápa szeptember 20-án. 
26. — Egy hét rövid tör ténete . 28. — Krisztus e l len! 
29. — Lángokban áll a szent kereszt az égen ! 30. — 
Az iskolák államosítása és a milléniumi országos tan-
ügyi kongresszus. 33. — Veszprém üünepe. 35. — Egy 
és ugyanaz a dolog-e protestáns felfogás szerint a pol-
gári és a protestáns házasság ? 36, 38, 40. — Két pro-
testáns egyetem Magyarország keletén. 37. — Asbóth 
János nyilatkozata a képviselőházban. 41 : — A német-
országi kath . Centrum negyedszázados jubi leuma. 43. — 
Adventi Gondolatok. 46. — Sárospataki és debreczeni 
protestáns hangok. 48. — Négy nyilatkozat és egy 
tanulság. 49. — Dicsősség a magasságban Istennek s a 
földön békesség a jóakara tú embereknek. 51. 

Csanádi egyházmegye . Hi tok ta tásügyi értekezlet . 21. 
Erdélyi egyházmegye . Felhívás adakozásra a magyar 

kath. közönséghez. 12. 
Esztergom. Magyarország „házi a j ta tosságáról" , 27. — 

A hgprimás és a ka th . nevelés és tani tásügy. 41. 
Győr. A püspöki tápintézetről . 7. — Főpásztor i szózat a 

papsághoz a honfoglalás milléniumi évének egyházi 
megünneplése ügyében. 47. 

Győri egyházmegye . A szanyi esperesi kerület papságá-
nak nyilatkozata a néppár t ügyében. 4. 

HajdU-Dorogh. Danilovics János emlékezete. 36. — A 
püspöki külhelynökség betöltéséről . 50. 

Kalocsa . Főpász tor i szózat a papsághoz lelki szent gya-
kor la tokra való összejövetele i ránt . 9. — Tehetősebb 
templom pénztárak, a lazaristák budapest i t emplomára 
adakozhatnak. 15. — Szent-Is tván-napi egyházi beszéd. 19. 

Kalocsa i f ő m e g y e . A bács-topolyai esperesi kerület pap-
ságának fe l i ra ta Agliardi nunt iushoz. 1. — A zombori 
alesperesi kernlet őszi tanácskozmánya. 31. 

Kassa . Beöthy Zsolt elnöki beszéde az országos tanár-
egyesület közgyűlésén és valami, a mi e beszéd há t -
terébe bevilágít . 2. — Primicia. 5. 

K e c s k e m é t . Bogyó P . apát-plebános félszázados papi 
jub i leuma. 9. 

K e c z e l . A vihar után. 18. 
Kolozsvár . Királyi válaszok ka th . egyházi küldöt tségek 

hódoló nyi la tkozata i ra . 25. 
Komárommegye . Is tenitélet . 15. 
Mária-Radna. Kétszázados jubi leum. 29. 
Marosmente . Az erdélyi püspök szózata papságához. 34. 
MezŐ-Kövesd. A ka th . legényegylet zászlószentelése. 4. 
Munkács i e g y h á z m e g y e . Hajna lhasadás . 29. Kibővítet t 

szentszéki tanácskozmány. 32. 
Nagyvárad. Kathol ikus gyűlés és tisztelgés a bibornoknál . 21. 
Nyitra. A papi nyugdi j -ügy a nyi t rai egyházmegyében. 38. 
P é c s . Indítvány a papi nyugdí jnak 2000 f r t r a való fel-

emelése i ránt . 37. 
P é c s i e g y h á z m e g y e . Főpász tor i felhivás adakozásra, a 

lazaristák budapest i t emplomára . 26. — Esperes-kerü-
leti akczió. 33. 

Pozsony . A szent-ferencziek t emplomának tornyáról . 1. 
Rozsnyó . Rek tor i búcsúzó. 24. 
Sopron. Az első magyar euchariszt ikus kongresszus. 14. 
S z é k e s f e j é r v á r . „Szent Imre iskolai alap." 43. 
Szolnok. Egy lélekemelő ünnepélyről . 13. 
Tolna-Tamási , Katholikus népgyűlés. 26. 
Újvidék. Templom megáldása. 37. 
Ungvár. Krisztus-képek az ungvár i kir. kath. gymnasium-

ban a püspök a jándékából . 27. 
Veszprém. A sz.-Domonkos-intézet gyűlése. 2. 
Zircz. Epi lógus egy ant inéppár t i pap esetéhez. 5. 

b) Külföld. 

Amerika. A kathol ikus vallás Mexicóban. 10. 
Angolország. Kathol ikus kongresszus Bris tolban. 27. 
B é c s . A kereszténység a magyar állam a lapja és támasza. 

Gieswein Szent- Is tván-napi beszéde. 16 ,17 , 18. — Vissza 
a néphez ! 28. — Auszt r ia -Magyarország püspökeiről . 52. 

Berl in. A ka th . iskolák h i tokta tásának ügye a porosz 
országgyűlés előtt . 8. 

B r u x e l l e s . A belgiumi püspöki kar egységes akczióra 
szervezi a hiveket. 32. 

Clermont-Ferrand. A clermonti zsinaton 1095-ben kihir -
detet t első keresztes had já ra t nyolczszázados évforduló-
ján mondot t két beszédről. 11, 13, 20. 

F r a n c z i a o r s z á g . Mit akar Francziaországban elpusztítani 
a szabadkőmivesség. 1. 

Köln. A világ legnevezetesebb kathol ikus par lament i pá r t j a . 
14. A sz ept. 10-ik i évforduló a lkalmából a porosz 
püspöki kar fe l i ra ta és a pápa válasza. 43. 

Lausanne . Pon tos határőrzés állam és egyház között 
Svájczban. 3. 

London, Az angl ikán egyházról. 5. 
Luzern. A svájczi püspöki kar fel i rata a pápához, a szept. 

20-iki évforduló a lkalmából és a pápa válasza. 42. 
Mecheln . A belgiumi püspöki kar fel irata XI I I . Leo 

pápához a szept. 20 iki évforduló alkalmából , és a pápa 
válasza, 41. 

München. Meghivó Németország kathol ikusainak 42. 
nagygyűlésére , 16. — Előzetes je lentés a német ka tho-



l ikusok 42: nagygyűléséről , 18. — Zichy Nándor gróf ; 
beszéde, 21. 

New-York. Megtérés, 38. 
Páris . A franczia kathol ikusok legú jabb vívmánya. 3. — 

Richard bibornok levele a köztársaság elnökéhez, 30. 
— Az Ins t i tu t de France százados íenállásának jubi-
leuma alkalmából mise és predikáczió, 36. — Franczia-
ország szabadkőmives uralom ala t t , 44. — E g y pillan-
tás visszafelé az egyházra Francziaországban, 45. — A 
nevelés és tanitás ál lamosításának rossz következményei, 
47. — A „fekete mise", 51. 

Róma. Gibbons bibornok az örök városban, 6. — XII I . 
Leo pápa legújabb levele a b. Sz. Mária tiszteletéről 
és segitségül hivásáról, 22, 23. — Kik kinek a j avára 
tör ték be a P o r t a P iá t s fogla l ták el a pápa világi 
fejedelemségét, 29. — Az ausztriai püspöki kar és XII I . 
Leo pápa levélváltása a gyászos emlékű szept. 20 iki 
évforduló alkalmából, 34. — Hírek tisztázása, 35. 
— A ruthén unió háromszázados jubi leuma Rómában 
és még valami, 39. — A keleti egyházak vissza-
egyesüléséről, 45, 46 — A pápa karácsonyi beszéde, 51. 

Strassburg . E g y plébános üldöztetése a gyónás t i tkának 
őrzése miatt, 44. 

Utrecht. A hollandiai püspöki kar felirata szept. 20 ika 
a lkalmából a pápához, es ennek válasza. 40. 

A „Religio" Tárczája. 
Lévay I m r e emlékezete, a budapesti kathol ikus kör gyász-

ünnepén, Vinter Kálmán alelnöktől . 3. 
XIII. Leo pápa i f júkor i levelei. 6. 8, 10, 11. 12. 
László főherczeg vallásosságáról. 23. 
Korunk ura lkodó eszméi. Asbóth János országos képvi 

selő akadémiai székfoglalója, 32, 33, 34, 35, 36. 
Giovanni Batt is ta de Rossi. Dr . Czobor Bélától. 42. 
XIII . Leo szobája Carpinetóban. 46. 

Katholikus Köztevékenység. 
A budapesti Kathol ikus Kör részvényeinek az ország 

bíboros herczegprimása által főp. levelben ajánlása. 5. 
Bán Sándor zárdafőnök nyílt köszönő levele. 9. 
Tájékozta tó a lourdesi zárandoklat ügyében. Dr . Part 

Ivántól . 10. 
A magyarországi lat . és gör . szerb róm. ka th . tanítók 

segélyalapjának vagyonáról jelentés. 11. 
A budapesti Kath. Kör. milléniumi akcziója. 13. 
M ivei lehet l egha tha tósabban elősegíteni a ka th . saj tó 

terjeszkedését , A szerte. 16. 
Szülik József emlékünnepe Ó-Becsén. 22. 
A budapest i Kath . Kör háza ügyében. 26. 
A sasvári búcsújáró helyen népgyűlés. 33. 
Erdélyi róm. ka th . s tátusgyülés. 34, 35. 
Főpásztor és kath . kör . 40. 
A budapesti Kath . Kör felhívása a vidéki ka th . körökhöz 

kath . felolvasások rendezése ügyében. 47. 
Az ország milléniumi felajánlásának imája és hitvallása 

a győri egyházmegyében. 48, 49. 
Nova et Vetera . A „M. Á l l a m i r ó l és az „Alko tmány i -

ról. 51 

Kath. Nevelés- és Tanitásügy. 
Az esztergomi érseki kisdedóvónő-képző intézetbe való 

felvétel szabályai. 4. 
Csippék Ferencz felső nevelő-intézete és in ternátusának 

terve. 8. 
A nagyszombati kir. érseki konviktus p rog rammja , 12. 
Paedagogus püspök. 32. 

Katholikus Egyesületi Élet. 
XIII. Leo pápa levele a kath . legényegyletekhez. 7. 
Az első magyarországi encharistikus kongresszus meghívója 

és p rog rammja . 9. 
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Uj idők, uj viszonyok, uj liangok. 
Az első szó, mely a „Religio-Vallás" e mai 

számmal meginduló 108-ik félévének kezdetén 
ajkainkon megjelenik, az üdvözlet és áldás ki-
vánása. 

Üdvözlet t. olvasóinknak ; áldásos legyen 
minden igyekezetük, minden müködésök ! 

Soha még Magyarországnak s benne a kath. 
papságnak, a kath. egyháznak, a mely „az igaz-
ságnak oszlopa és erőssége" oly nagy szüksége 
az Istenre, Istennek áldására és segitségére nem 
volt, mint jelenleg. 

Midőn századok előtt török-tatár puszti totta 
az országot, pusztult igaz tömegestől, százezré-
vel a test, de épségben maradt a lélek, az Isten-
ben, az ő gondviselésében, a Jézus Krisztus egyedül 
üdvözitő vallásában való hit. 

Most a nemzet lelki élete van megtámadva. 
És hogyan, mily veszedelmesen van megtámadva! 
Nem egyes üdvösséges igazságok vannak homály-
ba vonva, háttérbe szoritva, hanem alapjaiban 
van megtámadva a földi s földöntúli igazi bol-
dogságnak egész nagy keresztény üdvintézménye. 

Eddig szabadság volt szabadon követhetni 
azt, szabadon lelkesülhetni, szabadon áldozhatni 
azért, a mit az Isten akarata az emberiségnek 
a maga dicsőségére s az emberek boldogságára 
változatlan üdvtörvény gyanánt kiszabott s az 
örök evangéliumban kihirdetett. 

Ezentúl, az uj valláspolitikai „reform-törvé-

nyek* szellemében és értelmében, szabadság lesz 
szabadon elpártolhatni az üdvösségnek Isten által 
megmásithatatlanul meghatározott elveitől, sza-
badon meggyalázhatni az Isten akara tá t , szaba-
don megrugdalhatni az Isten egyházát és ennek 
az emberiség nemesitésére szolgáló intézményeit. 

Oh modern szabadság, mily rettenetesek a 
te utaid, mily keservesek lesznek a te következ-
ményeid ! 

Kimondhatatlanul megsulyosodott fejünk 
fölött az Isten keze. 1848-ban a hazai protes-
tantizmus harczolt csupán receptióért és egyen-
lőségért az ősi kath. vallás ellen. Ma a párisi 
„Alliance Israelite" parancsol az országnak 
egyenlőséget a zsidóság antikeresztény vallása 
számára, és a szabadkőműves titkos szövetkezet 
törvényes jogállást az „apostoli" király által irat 
alá a v a l l á s t a l a n i g és egyházüldözés egyed-
uralmának századok hosszú sorára tervezett meg-
alapítása végett. 

0 tempóra, o mores! Es ez — hálaadás 
akar lenni Istennel szemben egy zivataros bár, 
de azért nem dicstelen ezeréves múltért, s ké-
szület akar lenni határtalan nemzeti élet viru-
lásához. 

Pokoli káprázat, ördögi szemfényvesztés 
e j te t te meg az emberek látását és szivök dobo-
gását. Az Istentől való eltávolodás gyászos fejlő-
dését dicső vivmánynak és haladásnak veszik s 
midőn az egyéni, társadalmi és állami élet 
biztonsága és jóléte számára Isten és a történe-

í 
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"lem, az ősök bölcsesége által lerakott alapokat 
szórják szét, azt mondják, hogy soha nem látott 
szííbb jövőnek vetik meg alapjait. „Surge, illu-
m nare Jerusalem!" Kelj föl, uj szövetség papsága; 
g mdolj hivatásod nagyságára, felhatalmazásod 
isteni eredetére! Szedd össze magadat ámulatod-
ból, bámulatodból a nagy változáson, mely a 
regnum Marianum keresztény államiságát oly 
rútul tönkre tet te! Öltsd fel „a hit és szeretet 
pánczélját, és sisakul az üdvösség reményét"1); 
harczold az Ur harczait rettenthetetlen bátor-
sággal és megbonthatatlan egyetértéssel és mentsd 
meg Magyarországot, mentsd meg ennek a ma-
gvar államnak keresztény jellegét, eszközöld ki, 
esdd le ez ország számára az Isten irgalmasságát 
és áldását. 

Ha nem volna, most kellene a „ Religio "-t 
megalapitani, hogy hirdesse az Isten akaratát 
és az emberek kötelességeit, szemben a közbó- j 
dulatot okozó szabadelvüséggel szemben, mely 
avval a balga hiedelemmel jár körül, csábitva 
az okos gondolatokból kifogyott s a lelkileg 
legazdálkodott embereket, hogy ő uj Isten és 
uj világot fog teremteni, melyben nem az Isten 
lesz az, a ki mértéket szab a világnak, az ember 
te'szésének, hanem az ember tetszése fogja meg-
h ttározni a viszonyt, melyben az embernek az 
ő saját képére és hasonlatosságára alkotott 
istenével szemben lenni -— tetszik. 

Üdvözlet t. olvasóinknak, a „Religio" 108-ik 
félérének kezdetén! Sikeres, áldásos legyen min- | 
d j n igyekezetök, minden müködésök! 

Szent László király emléke. 
Ir ta és a győri kath. kör sz. László-jubileumi ünnepélyén 

felolvasta Balics Lajos nagyczenki plébános. 

A nemzetek háztartásában anyagi tőke mellett, éppen 
•olyan nagy szerepet játszik a szellemi. Kisebb nemzeteket 
csak szellemi fölényük tarthat fon a népek mozgásának 
nagy árjai között. 

A midőn az isteni gondviselés nemzetünket mai 
hazánkba telepité, az anyagi téren való haladás annyi s oly 
értékű eszközeit adta kezeibe, a milyenekkel kevés, jobbak-
kai egy nép sem dicsekedhetik. Egykor tejjel mézzel 
folyó országunk földje ma is megtermi arany kalászait; 
hegyeinken ismét zöldéi a nemes szőlőtő ; bányáink nem 
fogytak ki aranyból, — ha az Isten megsegít minket, 
még késő unokáinknak is bőséges örökséget hagyhatunk. 

Megadta az Isten a másik áldást is. Bevezetvén 
aiemzetünket a kereszténységbe, a szellemi és lelki élet 

I. Thess. 5, 8. 

minden tényezőjével még sokkal jobban, mint az anyagi-
akkal ellátta azt. Nincs, s nem is volt soha ez Istentől 
megáldott országnak az a televény földje, mely a beié-
vetett magot annyiszor meghozná, mint a magyar egyház 
megtermette az ő szentjeit. Szent István kereszténynyé lesz, 
nemcsak kereszténynyé, hanem szentté, őt követi fia Imre 
herczeg, szent Gellért, sz László, szent Erzsébet, szent 
Margit s még annyian. Ha nemzetünk nem éri a mohácsi 
vész, a midőn mint nemzet már már nevünket is elvesz-
tettük, ugy ma kalendáriumunk telve volna magyar szen-
tekkel, elmondhathatjuk bátran, hogy szentek unokái 
vagyunk. 

István nádor 1303-ban az életében annyit zaklatott 
és üldözött III. András királyt, — kiben az Árpád-ház — 
kihalt aranyágnak, az utolsó arany sarjadéknak nevezi, 
ki szent István véréből és törzséből származott. 

Nagy munkát végeztek elődeink ; mekkora jámbor-
ságot, hitet szenteltek e haza akkori nemzedékeibe, — 
részben még ma is abból élünk. 

Rá is szorult szegény nemzetünk az ő nagy férfiúira ; 
az ő szentjeire ; mi pedig igen-igen rá vagyunk utalva, 
hogy emlékeiket felujitsuk ; a hol a vallásos erények 
kivesznek, vagy kellőleg nem méltányoltatnak, — üzletté 
válik minden, a piaczra kerül — s elveszik. 

Emeljük föl tehát szemeinket Szent László királyra, 
s keressük ki fenséges alakjából ama vonásokat, melyek 
őt nagygyá, s nemzetének feledhetetlen és népszerű kirá-
lyává tették. 

Mikor Géza király 1077. ápril. 25 én meghalt — a 
temetésére nagysokasággal összegyűlt nemesség már egy 
szivvel, egy lélekkel László herczeget választotta meg a 
királyságra. 

Meg volt ennek a nagy oka. Baj volt az országban 
már régóta, azóta, hogy Szent István meghalt, mindig. 
Rosszul becsülték nipg a szent királytól maradt nagy 
örökséget. Hisz 39 év óta hatszor cserélt uralkodót az 
ország. Három király erőszakos halállal mult ki. I. Bélát 
csak halála mentette meg, hogy el ne kergessék, mint 
Salamont, ki háromszor volt kénytelen menekülni trón-
jától. A királyi család villongásai kilenczszer hoztak ide-
gen sereget, németet, csehet, lengyelt a nemzetre ; három 
évre német hübérré tették Magyarországot és öt király 
könyörgött és alázta meg magát a német királyok trónja 
előtt. Benn az országban pedig a közbiztosság teljesen 
megrendült. Tolvajkodás, erőszak annyira elhatalmasodott, 
hogy egész faluk voltak, melyek azt rendszeresen űzték.2) 
Ezen okokért kellett László király, ki erejével imponált, 
jóságával s igazságával megnyert mindent, elfogadta a 
koronát, ámbár nem vágyott reá, sőt fejére se tette, „s 
a királyi méltóságot nem abban kereste, hogy az első 
legyen, hanem hogy minél inkább használjon." 

László király egész életében a példa-adás embere 
volt. Összehívta az ország urait s kemény törvényeket 
hozott velők. „Kegyes László király idejében, igy hangzik 
e törvényhozás bevezetése: mi Magyarország összes fő 

Anjouk. Okmt. I., 52. 
2) V. ö. Pauler Gyula. A magyar nemzet története az Árpád-

házi királyok alatt. I. 179. 
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emberei összejöttünk a szent hegyen, — itt a szomszédos 
Pannonhalmán és kerestük, miképp lehessen a rossz embe-
rek törekvését megakadályozni és nemzetünk ügyeit elő-
mozdítani. S meghozták a törvények egész sorát, de 
elsőben megesküdtek, hogy ha a főbb emberek közül 
valamelyik bűnösnek találtatnék, hogy egy tyúk áránál 
többet, (akkor egy krajczárt ért egy tyúk) lopott e l ; 
akaszszák föl és egész családja veszszen el. így megy 
ez tovább. E rémületes szigorú 'törvényeknek s azok 
kemény végrehajtásának, meg volt a hasznuk, mert 
csakhamar példás rend lett az országban, mely már 
latrok barlangjává kezdett átalakulni. 

Bölcs törvényekkel szilárd alapokra fektetvén az 
ország kormányát, s a nemzet polgári életét, áttért szent 
László az egyház és hitnek megerősítésére. E téren való 
működésével is örök időkön át hálára kötelezte nemze-
tünket A korábban megtért nemzeteknek mindenütt meg 
volt már a maguk szentje. Francziaországnak Klodvig, 
Csehországnak szent Adalbert. De nem volt még a ma-
gyarnak. Bár István királyt már életében szentnek tar-
tották, s halála után nem is igen nevezték másképp mint 
a „szent k i r á ly / -Régi háláját és tiszteletét fejezte ki 
ezzel megtért népünk. Szent László, hogy nemzetének, 
s a magyar királyoknak példaképet állitson, hogy népének 
és saját lelkének régi óhaját megvalósitja, felkérte Gergely 
pápát, rendelné szent Istvánnak szentté avattatását. Ez 
1083. augusztus 20-án meg is történt. Az egész ország 
ugy szólván önkívületbe esett örömében. 

Reggel, augusztus 20 án, a székesfehérvári temp-
lomba sereglettek az ország főemberei, élükön László 
király. A papok elmondták a gyászmisét, azután felemel-
ték a követ, mely István király koporsóját födte. A ko-
porsóban feküdtek az első magyar király csontjai : össze-
szedték, mint drága kincset, s fehérgyolcsban, azután 
ezüst tartóban a boldogságos szűz oltárára helyezték. 

László egyébként is a nagy szent király nyomdokai-
ban járt. Bőségesen megadományozta az egyházakat. 
Pannonhalmának ő adta Ravazd falut. Báthán Pozsony 
megyében a szent Benedekrendnek monostort alapított ; 
megalapította a nagyváradi és zágrábi püspökségeket ; 
már azon tűnődött, hogy Nyitrán is püspökséget alapit. 
Elfoglalta Horvátországot s azt Magyarországhoz csatolta, 
— ott megalapítva a püspökséget, nem messze onnan 
.Somogyvárott apátságot alapított. 

Az erdélyi egyházat is ő rendezte ; azért Erdélynek 
patrónusa ő, a nagy szent király lett. Később oltárt is 
emeltek tiszteletére a gyulafehérvári főtemplomban. 

Mint hóditó hadvezér mindig szerencsésen küzdött. 
Ugy vágta a kunokat mint a tököt. Katonái meg voltak 
győződve, hogy az Isten különös segedelme van László 
fegyvereivel, — nem is vesztett csatát soha. Az ország 
tudta, hogy míg László király él sem kül, sem bel ellen-
ségtől nem görbülhet meg senkinek még haja szála sem. 

Nagy, de szétzilált, minden rétegében romladozó 
örökséget vett át elődeitől szent László; élte végével 
Európa legbecsültebb fejedelme a magyar király, legte-
kintélyesebb országa a magyar birodalom volt. 

Szent Lászlónak már termete, külső megjelenése is 
elég volt arra, hegy büszkesége és öröme legyen népé-

nek. Mert, — mint a szentnek életirója mondja, — erős-
karu s gyönyörű ábrázatú vala, s mint az oroszlán tes-
tének izmos tagjai valának. Magas termetével más embe-
rek fölött egy fejjel kitűnő vala, ugy, hogy az adományok 
telje ő benne duzzadozván, már maga testalkata is királyi 
koronára méltónak tünte t i föl .3) Oly szépnek, oly deli-
nek ismerték őt, hogy még századok múlva is szólott, 
felhangzott róla az ének : ..Nem elégeszik senki Tereád 
nézni." 

Hogy nemzetünk örömét, a nagy király kiváló, szép, 
magas termete fölött megérthessük, tudni illik azt, mi-
lyennek rajzolták és tartották Európában a miveltebb 
nemzetek még Szent László király után is mintegy ötvem 
évvel a magyarokat. 

A magyarok pfdig — igy festi őket, nem is valami 
köznapi ember, hanem Ottó freisirgeni püspök, — fekete 
képüek, szemeik beesve, mélyen feküsznek, akcsony apró 
termetűek, szokásaik, nyelvük egyaránt vad, barbár, ugy r 

hogy méltán el lehet csodálkozni az Isten türelmességén,, 
aki ezen embereknek, vagyis inkább emberi szörnyetegek-
nek ily gyönyörű országot adott." 4) Még a legújabb korú 
német történetírók is azt tartják, hogy a magyarok által 
külíöldi kalandozásaik és becsapásaik alkalmával maguk-
kal rabságba hozott nők s ezek származékai javitották s 
emelték a magyar nép faji jel legét.5) 

Egy akkorbéli szőke (a németek is szőkék voltak) 
szláv, mondjuk tót legény, vagy ember, eszményi szépség 
számba ment a kikiáltott csufságos magyar mellett. 

S micsoda lélek lakott szent László hatalmas lelké-
ben. „Kegyes király lévén, alázatossággal fegyverkezett, 
kegyességben hatalmas — még a dorgálásban is hűséges 
vala." e) 

Szent László nagy népszerűségének — használjuk 
tovább is ezt a kopott, de azért közkeletű szót — egyik 
nagy oka az volt, hogy minden magas erényei mellett 
igen közel állott a magyar néphez. Nincs benne semmi, 
idegen, úgyszólván gyermekkora óta látták őt a csatában, 
német és görög, besenyő és kunok ellen. Mint hadvezér 
Árpádra, mint keresztény a legnagyobb szentekre, Szent-
Istvánra emlékeztet. S ha érdemeire nem is, de kedveit-
ségre felülmulta magát a nagy apostolt is. S ezt a körül-
mények magyarázzák meg. 

Amig Szent-Istvánnak idegenekre, olaszokra, néme-
tekre, frankokra, szlávokra, kellett támaszkodnia nagy 
munkájának keresztülvitelére, hogy a magyarokat meg-
téríthesse s a nemzetbe a nyugati műveltség magvát el-
hinthesse : királyi udvarát a minden országból behívott 
hittéritőkkel, világi előkelő vendégekkel kellett benépesí-
tenie ; ezekkel foglalkozott a nagy király, ezek vették 
igénybe kincstárát, — addig Szent-László idejében, ugy a 
kereszténység, mint a nemzeti kultura már a fejlődés 
illetve a befejezés oly fokán állott, hogy kevés kivétellel 
minden iziben s minden részében magyarrá lettek a nem-
zeti intézmények. 

3) Szent László legendája, 94 1. 
4) Otto frisingen. hist. Friderici I. 31. 
5) Lásd p. u. Alfonz Huber Geschichte Oesterreichs I. 119. 

Szent-László életirata i. h. 
1* 
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Szent-István vérbeli magyarjai ellen fegyverrel ke-
fében háborúskodással védi meg a terjedő kereszténysé-
get, — Szent-László a már teljesen kereszténynyé lett 
magyarokkal a pogány kunok, besenyők ellen védelmezi 
a, keresztény kulturát. Az idegen nemzetü papokat ma-
gyarok váltják föl, pedig oly tömegesen, bogy már Szent-
Gellért csanádi püspök alig tudott helyet szoritani mind-
nyájuknak; az előkelő bevándorolt idegenek pedig ma is 
virágzó nemesi és főrangú magyar családok őseivé váltak. 

Szent-István elültette, öntözte, életképessé tette ha-
zánk földjébe a kereszténységet, s ez az áldott szent fa 
Szent-László idejében teljes tavaszi virágzásban állott, 
virágzásba hozva a nemzet minden intézményét. 

Szent Istvánt rettegve, néma ámulattal tisztelte a 
magyar ; a nagy komoly szentet, kiről életirója külön fel-
jegyezte, hogy soha senki nem látta őt nevetni, vagy 
mosolyogni — addig Szent-Lászlóhoz nyájas bizalommal 
járul a nép, — ő jobban közéjük való volt. 

Szárnyára is kapta őt a dal, aranyszoborban örökíti 
meg a művész. Regékben, legendákban mai napig is él a 
nagy király közöttünk. 0 érette, a szent királyért előjön-
nek az erdők vadjai, s körülveszik mint a szelid bárányok. 
Szomjúságtól lihegő seregének vizet nyit a kősziklából, 
ellőtt nyila csodafüben akad meg; az aranynak, ezüstnek 
nincsen előtte értéke — kavicscsá válik. És mindez nem 
magáért a szent királyért történik, hanem általa az ő 
jósága és szentsége miatt nemzetéért, mely neki szeme-
fénye, melyért még sirjából századok múlva is kikel és 
vágtat hegyen-völgyön, hogy védje harczban a magyart. 

Kis lelkek kicsiny emberek közönséges sorsa, hogy 
bármily lármával töltsék be kisebb-nagyobb körüket éle-
tükben, annak elfogy tával hirük-hamvuk veszik, valódi 
nagy jellemeket és lelkeket nem érhet enyészet, ezek 
haláluk után csak nagyobbra nőhetnek. Az emberi fára-
dozásnak, érdemnek, — mint a legtöbb anyagi tárgynak 
vagy alkotásnak — mértékvesztője az idő. Ez mutatja 
meg igazában azt a hatást, melyet egyesek a népek 
lelkében felkeltettek, felneveltek, s állandositottak. 

Szent László 1095-ben, tehát éppen nyolczszáz esz-
tendővel ezelőtt meghalt; ma ünnepeljük halálának 800 
<íves fordulóját. A mélységes gyászt, mely a nemzet 
apraját-nagyját nagy királyának halála hirénél elfogta, 
nem ecsetelem ; hiszen e nagy király elvesztének tudata, 
ma is megrezegteti szivünk egy-egy húrját. Feljegyezte 
a krónikás őseink szomorúságát, az ifjak és szüzek gyász-
ruhába öltözködve, három egész esztendőn át tánczra nem 
keltek, s mindenféle zeneszerszámaik a gyász ideje alatt 
hallgattak. 

Szent Lászlóból az enyészet csak azt vitte el, ami 
az övé volt, halandó testét; még ezt sem egészen. Alko-
tásai, nsgy lelkének vonásai, erényei ránk szállottak, késő 
unokákra. De az egykorúak előtt még sokáig élt. Halá-
lával a királyi jogar kiesett kezéből, de azért csudála-
tosan tovább uralkodott. A királyi hatalom legelőkelőbb 
funktióját, melyen a birodalmak felépülnek és nyugosz-
nak, mely erőssége a trónnak, s felemeli a népeket, az 
igazságosztást, a jogszolgáltatást még halála után is 
évszázadokig gyakorolta. 

Amint Szent-István jobbkeze, melylyel a keresztény 

egyházat a magyar földön megalapította s fejedelmileg 
megadományozta, a mely jobbjával az ország kormányát 
tartotta, s a keresztény czivilizáczióba bevezette s a foly-
tonos működésben mai napig sértetlenül nemzeti palla-
diumunknak megmaradt, éppen ugy a népét a keresztény 
igazságok utján való javára bölcs és szigorú törvényho-
zásával szoritó, s a kereszténység megállapítását betetőző, 
megkoronázó feje szent László királynak, a mai napig 
épségben körünkben lakozik. 

E szent fejével osztotta az igazságot tovább és kor-
mányozta az országot szent László király. Az egész Árpád-
korszak alatt, s még később is az ország minden részé-
ből, annak végső széleiről, Pozsonymegyéből, Csallóközből, 
sőt a szomszédos Némáról, Vasvárról stb., helyekről 
Nagyváradra, hol a szent királyt eltemették, küldik a 
birák az ügyes-bajos pörlekedő feleket, hogy az igazsá-
got Szent-László sírjánál vagy fejénél megtalálják, s 
hogy ott letegyék ha merik, ha igazságuk van, a tisztító, 
vagy pördöntő esküt. A hol a törvénynek bírája meg-
akad, s ítélni nem tud, ott Szent-Lászlóhoz utasitják a 
feleket, s Szent-László ítél halála után és éppen ugy mint 
életében. Százak, ezrek, mennek Szent-László sirjához, 
annak legszentebb fejéhez. Legszentebb fejnek mondja őt 
egy 1273-ban kelt okirat. Az akkor élt elődeink igy be-
csülték meg e szent fejet. 

E legszentebb fej közelében lakunk mi, székesegy-
házunk drága kincse az, legyen a mi még drágább kin-
csünk. A nagy szentnek életében oly nyájas arcza itt 
komoly, — csak közelebbről s hosszasabban szemlélve 
engednek föl némileg vonásai. — Legyen e szent fej, s 
az azt őrző kápolna vigasztalója fájdalmainknak, buzditója 
hazafias törekvéseinknek, a nagy szent glóriája, dicsőült 
fénye sugarazza be küzdelmeinket. 

A mint a nemzetek, ugy a család és egyesek nem 
élhetnek anélkül, hogy ez anyagias kufár világban maga-
sabb eszményekre ne emeljék föl szemeiket. Emelje föl 
Szert László fejéhez az anya gyermekét, — ajánlja föl 
neki egészen, hogy a hazának és egyháznak önzetlen hű 
daliás fiává növekedjék. Menjen el hozzá a férfiú, s legyen 
keresztény férfiúvá, emberré. Szent-László király hus a 
húsúnkból, vér a mi vérünkből. 

0 bár termékenyítené meg városunkat, vidékünket 
az ő nemes erényeivel, hogy ne csak itt-ott hangzanék 
dicső neve bágvadozó ajkainkról, hanem élve tovább az 
ő életszentsége, ragaszkodása n mi édes anyánkhoz az 
egyházhoz nemzetének minden fiában ő is elmondhatná 
rólunk : Nem elégszik eleget reánk nézni ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 1. Az „Alliance Izraelite Univer-

selle* uralkodása Magyarország felett — csattanósabb 
konstatáltatást nem is nyerhetett volna, mint a milyen a 
Sadok Kahn párisi nagyrabbi s titkárja által aláirt német 
proMamáczióban a „magyar" zsidósághoz rejlik. 

Ha még francziául írtak volna Francziaország fővá-
rosából, talán még hagyján volna; de németül komman-
dirozni Párisból Magyarország 800,000 zsidaját, ez már 
aztán igazi zsidó vakmerőség. 
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De mi a vakmerőségnek nem evvel a fajtájával aka-
runk itt foglalkozni, hanem avval a másikkal, melyhez 
képest ez a lingvisztikai vakmerőség, a mely pedig már 
magában is elég nagy, még csekélységnek látszik. Ert jük 
pedig itt a zsidóságnak azt a vakmerő felfogását és eljá-
rását, melynél fogva ők magukat minden állami kötelé-
ken felül állóknak tekintik s „Alliance Izraelite Univer-
selle" nevü internationalis főkormányuk által a nemzetek 
és országok egész souverain élete, törvényhozása, igaz-
ságszolgáltatása és közvéleményképzése fölött saját faji és 
felekezeti érdekökben fensőbbséges befolyást követelnek 
és gyakorolnak. 

Az „Alliance Israelite Universelle" Magyarország-
nak szóló proklamácziója oly kolosszális bizonyítéka a 
zsidóság tűrhetetlen hatalmaskodásának, hogy annak leg-
vakmerőbb vallomását lehetetlen nekünk is hallgatással 
mellőznünk s ide nem iktatnunk. Szól pedig ez a passzus 
a következőképpen : 

„Harminczöt év óta az izraeliták egyenjogúsításán 
munkálkodik az Alliance ; ez ügy mellett állítja sorom-
póba a közvéleményt ; közbenjár a kormányoknál, hogy 
följelentse azokat az igazságtalanságokat és erőszakossá-
gokat, melyeknek zsidók az áldozatai. Általában mindenütt, 
a hol egy zsidó ebbeli minőségeért szenved, azon van, 
hogy segítségére legyen. 

De különösen azon fáradozik, hogy a rituális gyil-
kosság gonosz és alaptalan vádját alaposan megczáfolja 
és a magyar izraeliták bizonyára emlékeznek azokra a 
körülményekre, midőn az Alliance nem riadt vissza a 
legnagyobb áldozatoktól, hogy az igazságot kideritse és a 
gyűlölködő vadakat elnémítsa." 

Szándékosan nem időzünk e szavak magyarázatánál 
hosszasabban ; hisz azok jellemezhetetlen vakmerőséggel 
vannak a nem zsidó, a gój Magyarországnak a szemébe 
vágva, hogy még a vaknak szeméből is kell hogy 
szikrák és fénysugarak fakadjanak annak az igazságnak a 
látására, hogy a zsidóság Magyarországban az állami ha-
talommal kénye-kedve szerint intézkedik s hozzá még 
annyira szemtelen, hogy ezt, különösen az igazságszolgál-
tatásnak „áldozatok"-kai való befolyásolását szemébe meri 
vágni a gojimok Magyarországának. 

Evvel a rég ismert s most vakmerőségének egész 
nagyságában leleplezett, jobban mondva bemutatkozott 
zsidó hatalommal szemben a keresztény magyar államiság 
megmentésére, fentartására és biztosítására nincs más ut, 
mint a melynek megmutatásaért annak idején Esterházy 
Miklós Móricz grófot a szabadelvű tábor s az ehhez szító, 

') Eredeti szövegben : „Seit 35 Jahren arbeitet die Alliance 
auf die rechtliche Gleichstellung der Israeliten hin ; sie ruft für 
diese Sache die öffentliche Meinung an, sie interveniert bei den 
Regirungen um Ungerechtigkeiten und Gewaltakte anzuzeigen, 
deren Opfer Juden sind. Ueberhaupt allerorten, wo ein Israelit 
wegen seiner Eigenschaft als solcher leidet, bemüth sie sich, ihm 
zu Hilfe kommen. 

Ganz besonders lässt sie sich es aber angelegen sein, die 
ruch- und bodenlose, dumme Ritual-mordsanklage gründlich zu 
wiederlegen, und die ungarischen Israeliten haben gewiss die Um-
stände in Andenken behalten, da die Alliance die grössten Opfer 
nicht gescheut hat, um die Wahrheit an den Tag zu bringen und 
«die gehässigen Anklagen verstummen zu machen." 

ehhez dörzsölődző névleges katholikusok majdhogy meg 
nem kövezték, mikor kimondotta, hogy Magyarország 
10 millió katholihusának katholikus társadalmi életet kell 
teremteni ! 

Mikor a pogány önérdektől sugallt antisemitizmus 
Magyarországban először mutatkozott, mi ebben a lapban 
már akkor, tehát egy évtizeddel az előtt rámutattunk a 
keresztény ezivilizáczió útjára a zsidósággal szemben. Azt 
mondottuk és hirdettük akkor, hogy nekünk nem zsidó-
gyűlöletre, hanem igazi nagy emberszeretetre, s hogy erre 
a magaslatra felemelkedhessünk, öntudatos keresztény val-
lásosságra s erős katholikus társadalomra, van szükségünk. 
Ne pogány antiszemiták, hanem Önérzetes keresztények s 
akczióinkkal mindeneket felülmúló katholikusok legyünk. 

Ez a „Religio" álláspontja, ez az ő szózata, az ő 
programmja most is. 

És valóban ! Mig e hazában minden felekezet embe-
rileg egész a félszegségig menő összetartással van fegyel-
mezve és szervezve, ugy hogy például, mig a másvallá-
suak a mi katholikus intézeteinket valóságosan elárasztják, 
addig a mi katholikus embereink a más vallásúak inté" 
zeteiben kenyérhez semmi szin alatt sem juthatnak, — a 
mi egyébiránt nem is kívánatos, csak az ellentét feltün-
tetése végett szerepel itt. Általában, egy pillantás Ma-
gyarország közéletébe azt mutatja, hogy itt a felekezeti 
összetartás és részrehajlás a katholikusok előtt minden 
tért elfoglal, még a jó hirneveét is, annyira, hogy itt ka-
tholikus vallásához ragaszkodó ember okvetetlenül kios-
toroztatik a jóhirnevüek sorából s kath. ember tetszésben 
és elismerésben csak egy föltétel alatt részesül : ha a 
felekezeti szűkkeblűség által csinált bálványok előtt tér-
det s fejet hajtogat. 

Hogy e 10 millió katholikusnak 17 millió lakos 
közt nem lehet sem isteni, sem emberi jog szerint való 
rendeltetése, az ugy hiszem, oly világos, hogy bizonyításra 
nem szorul. 10 millió katholikusnak erős katholikus tár-
sadalmi életet kell alkotnia: akkor a zsidó vakmerőség 
által hajszolt felekezeti szűkkeblűség s üldözési mánia 
kénytelen lesz megszelídülni s a jog és igazság, a mél-
tányosság és egymásra való tekintet korlátai közt szeré-
nyen meghuzkodni. 

Minden családnak megvan, meg kell lenni a maga 
kis családi külön, önálló társadalmának és működésének. 
Erős családi önállóságok adják meg a nemzeti élet alap-
jainak a szilárdság és tartósság biztositékát. így kell 
minden faluban, minden hitközségben katholikus egyesü-
letek és körök alakítása által az országos katholikus tár-
sadalmi élet számára is szilárd alapot és kimeríthetetlen erejű 
termőföldet készíteni. Más módja a zsidó uralom békés 
megszüntetésének nincsen. 

A zsidó uralom vakmerő csinjeinek azonban hasznuk 
is van. Felnyitják az ébren álmodók szemeit s felrázzák 
lethargiájából a keresztény ember öntudatát s a katholi-
kusok önérzetét. 

Ámde ne ámítsa magát senki azzal, hogy a zsidóság 
cíinjai mindenkinek a szemét fel fogják nyitni, s hogy 
ekképpen a katholikus körök és egyesületek minden falu-
ban gombamódra mintegy önmaguktól fognak a zsidó-
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protestáns-szabadkőműves szövetség erőszakoskodásainak 
toborzékolása nyomán a földből kinőni. 

Nem ! Erre nevelni, kis koruktól, gyermekségüktől, 
az iskolában nevelni és kioktatni kell a katbolikusokat. 

Magyarország jövője a katholikusok kezében van ; 
Magyarország 10 millió katholikusának a jövője pedig az 
iskolán fordul meg. A kié az iskola, azé a jövő. Ezért 
államosít az állam oly SZÍVÓS kitartással ; ezért ragaszkod-
nak a felekezetek intézeteikhez. Csak mi katholikusok 
tétovázunk ! A ki ennek a tétovázásnak, különösen a 
középiskolák és a főiskolák terén véget vet : az lesz a 
magyar katholikusság megmentője s ujjáteremtője ! 

? ? 

Kalocsai főmegye. A bács-topolyai esperesi kerület 
papságának felirata Agliardi nuntiushoz. — 

Nagyságos Szerkesztő Ur ! 
Kérem, kegyeskedjék alábbi igénytelen soraimnak 

becses lapjában helyet adni. 
A bács-topolyai esperesi kerület lelkészkedő papsága 

f. év junius hó 18-án Topolyán tartott tavaszi gyűlésén 
egyhangúlag elhatározta, hogy szentséges atyánk bécsi 
követéhez, nm. és főt. Agliardi nuntiushoz hodoló felíra-
tott intéz azon hallatlan és durva megtámadtatásért, a 
melyet Magyarországon tett látogatásai miatt a magyar 
kormányelnök és ennek révén a zsidó-szabadkőműves hír-
lapok részéről szenvednie kellett ; és e latin szövegű 
felirat megszerkesztésével Schadl Ignácz omoroviczai 
lelkész és kerületi jegyző lőn megbízva. 

A kerületi papság a feliratban, míg egyrészről nem-
csak a legmélyebb sajnálkozásának, de méltó megbotrán-
kozásának ad kifejezést azon udvariatlan és lovagiatlan 
eljárásért, a melyben a magyar kormányelnök a pápai 
nuntiust az országgyűlésen részesítette és ellene valóságos 
hadjáratot indított, mert pokoli terveit nem volt hajlandó 
támogatni : addig másrészről örömét fejezi ki a fölött, 
hogy e jeles férfiú méltónak találtatott az egyházért 
ártatlanul szenvedhetni, és biztosítja egyszersmind a nagy-
érdemű férfiút ugy az ő magas személye iránti legnagyobb 
hódolatról, mint a szentszékhez való fiúi ragaszkodásról 
és törhetetlen hűségről nemcsak a lelkészkedő papság, 
hanem a reájok bízott kath. hivek részéről is . . . Quous-
que tandem ? Oh imádkozzunk állhatatosan, hogy a vég-
hetetlen kegyelmű Isten szabaditsa föl valahára édes 
hazánkat azon súlyos békokból, a melyekbe a hitetlen 
és erkölcstelen szabadkőművesség verte ! 

Omoroviczán, 1895. jun. 28-án. 
Teljes tisztelettel 

Schadl Ignácz, 
kerületi jegyző. 

Pozsony. A sz. ferencziek pozsonyi templomának 
tornyáról. — 

Mintegy két évvel ezelőtt egy monumentális emlék, 
egy tiszta góth stylű torony megmentése, illetve renová-
lása ügyében fordultam a lelkes magyar közönséghez. Egy 
torony megmentéséről volt szó, a melynek költségvetése 
a 36000 forintot meghaladja. Jó Istenben és a magyar 
haza lelkes polgáraiban bízva, kértem az illetékes főható- ' 

ságtól engedélyt a gyűjtésre a torony érdekében. A kormány 
a legnagyobb előzékenységgel adott engedélyt az ország-
ban folytatandó gyűjtésre. Az engedély 2 évre szólott. 
Szent Ferencz rendjének négy buzgó kollektora járt 
ajtóról-ajtóra, hogy a filléreket összegyűjtse és magyar 
közönségünk áldozatkészségéből lehetővé tétessék a majd-
nem 600 éves múlttal biró torony-műremek megmentése. 
A négy rendtag a következő eredménynyel tért vissza : 
Majthényi Szilveszter rendtag 6360 frtot, Kiss Pongrátz 
4766 frtot, Milley Vendel rendtag 2250 frtot, Németh 
Gábor 3800 frtot és Hovád Zefirin rendtag 1324 frtot 
gyűjtöttek honpolgáraink áldozatkészségéből. Ezen összeg 
kitesz 18.500 frtot, a melyhez hozzácsatolva az elöljáró-
sághoz beérkezett 3,268 frtot a főösszeg kitesz 21,769 frt 
34 krt. Ezen kegyes adománynyal szemben az eddigi 
kiadás : faállvány 4096 frt 35 kr., kőművesmunka 1277 
frt 28 kr., rajzoló 88 frt, villámhárító 40 frt 60 kr. s 
egyéb munkák 320 frt 67 krra, a főösszegben 5829 frtra 
rug. Marad tehát a további munkálatra 15,940 frt 34 kr. 
Ezen összeg azonban koránt sem elégséges a mű helyre-
állítására és befejezésére. A nagymélt. vallás- és közokta-
tásügyi miniszter ur meleghangú leiratban kérte Pozsony 
város érdemes tanácsát, hogy a restaurálandó torony ér-
dekében minden adatot küldjenek fel. Hisszük, hogy ugy 
az ügybuzgó miniszter ur ő nméltósága, mint városunk 
páratlanul áldozatkész tanácsa és lelkes közönsége, 
megteszi a lehetőt, hogy édes magyar hazánk ezen párat-
lan műemléke, mübecséhez méltóan restauráltassék. Ezen 
kimutatással kapcsolatban a magyar haza bőkezű polgá-
rainak, kik valláskülönbség nélkül hozzájárultak adako-
zásukkal a torony restaurátiójához, mély köszönetet mon-
dunk. Köszönő szónk s mély hálánk illesse a magas 
kormányt, a tekintetes szerkesztőségeket s mindazon fak-
torokat, a kik e szent hazafias ügy előmozdításában eddig 
is olyan sikerrel jártak közre. Isten fizesse meg nekik 
áldozatkészségüket. Köszönetünk és hálánk kifejezéséhez 
csatoljuk abbeli esdő szónkat, hogy a szent és hazafias 
ügyet továbbra is támogatni méltóztassanak. Pozsony, 
1895. junius 27. P. Bartos Arnold m. p. quardián, P. 
Klein Ipoly m. p. számadások revisora. 

Francziaország. Mit akar Francziaországban el-
pusztítani a szabadkőművesség ? — 

A szerzetesi életet, a mi Francziaországban a ka-
tholikus élet fellegvára s a katholikus kiterjesztés leggaz-
dagabb kincses háza. 

A „Revue religieuse de Rodez et de M ende" czimü 
folyóirat a következő statisztikai adatokat közölte, melyek 
a franczia szerzetes rendek óriás tevékenységébe engednek 
néhány pillantást vetni. 

Francziaországban van valamivel több mint 1200 
férfi és nő kongregáczio (nem rendház, hanem kongre-
gáczio), melyekben van körülbelül 30,000 férfi szerzetes, 
köztük 2000 tisztán kontemplativ, és 130,000 apácza, kik 
között 4000 kontemplativ. A franczia szerzetes rendek 2 
millió gyermeket tanítanak és nevelnek, 104,000 beteget, 
elaggottat ápolnak, 60,000-nél több árvát gondoznak, több 
száz bütttől óvó vagy javító intézetben 12,000 személyt 
adnak vissza Istennek és önmagának, több ezerre menő 
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elmebeteget látnak el, sok ezerre menő vakot és siket-
némát nevelnek, gondoznak. Összeszámítva mindent, 200;000 
nyomorultnál több azoknak a száma, kiknek sorsa a szer-
zetes rendek válán nyugszik. 

Louvet, „Les missions catholiques an XIX. siècle" 
cz. müvében a franczia szerzetesek misszióbeli működésé-
ről a következő statisztikai adatokat közli : 

A misszió országaiban van összesen körülbelül 
13,300 pap, 4500 fráter laicus conversus és 42,000 apácza 
(nem számitva be az illető országokban benszülött 10,000 
apáczát). A világ méltán csodálattal telik el,-midőn hallja, 
hogy a missziókban működő összes áldozó papi személy-
zetnek kétharmad réssé franczia, az összes szerzetesi sze-
mélyzetnek pedig négyötödrésze franczia, vagyis : 13,300 
misszionárius áldozópapból 8500 franczia, 42,000 misszió-
beli apáczából 33,600 franczia, 4500 fráter laicusból, 3600 
franczia. Misszióban van Fraocziaországból 3000 jezsuita, 
530 lazarista, 700 benczés, 500 dömés, 1750 Ferencz-
rendi, 240 marista, a Szentlélekről nevezett kongregáczió-
ból 321, az iskolás testvérek közöl (12,000 létszám mel-
lett) 2000, a maristák missziókban körülbelül 10,000 
gyermeket tanítanak, a ploërmeli tanitó testvérek 15,000 
gyermeket. 

Misszióban van 1300 apácza a jó Pásztor rendjéből, 
1700 sz. Ferencz harmadrendjéből, 3000 sz. József külön-
féle kongregáczióiból, 200 borromaei sz. Károly rendjéből, 
250 a chartresi sz. Pál-kcngregáczióból, 1180 sz. József 
clugny-i kongregácziójából, kik közöl 700 a koloniákban, 
hol sz irgalmas nénékkel s más apaczákkal sok ezer be-
teget ápolnak. 

Tessék most megmondani : hát nem ördögi gonosz-
ság kell ahhoz, hogy ennyi jótevést az adóprés vérlázító 
igazságtalan erőszakolása — tönkre tegyen?! 

Keresztények az egész földkerekségéről ! 
Óvakodjatok a szabadkőművesség uralmának felállí-

tásához akár mulasztás, akár közreműködés által hozzá-
járulni. 

A Nérók és Diokletiánok ennyi furfanggal és kér-
lelhetetlenséggel nem rendelkeztek, mint Krisztus egyhá-
zának e modern, szabadelvül üldözői ! 

IRODALOM. 
*** Szent László király élete. A győri Szent-

László-Társulat megbízásából a szent király halálának 
nyolczszázados évfordulójára. Irta dr Karácson Imre. Győr, 
1895. 16-r. 109 1. 

Nemzetünknek van egy kedves szent legendája. E 
szerint sz. László még halála után is védi az országot. 
A legenda ugyanis azt mondja, hogy mikor őseink a 
nagy király halála után egykor nagy veszélybe kerültek 
s az országot végpusztulás fenyegette, sz. László király 
felkelt sirjából, hogy megvédje nemzetét. 

Nagyobb veszedelemben ez az ország még nem 
volt, mint jelenleg. Eddig minden veszedelmében legalább 
az Istenben va!ó hit és remény megmaradt biztatónak 
és kezességnek, hogy ez az ország Mohiból, Mohácsból 
is képes feltámadni. Most? Most a hazafi lélek veszélyez-
tetve látja magát a veszélyekből való menekvésnek leg-

hathatósabb eszközét és biztositékát : az Istenben való 
hitet, a vallást, a melynek egyedül elég erős szankcziója nél-
kül pedig sem egyesek, sem egész nemzetek nem képesek 
ellenállani a ragyogó fénybe és kábitó élvezetekbe öltöz-
tetett romlás csábító ingerének s fejbóditó kisérteteinek. 

Szent László a vallásos, a keresztény magyar férfi-
asság és hazafiság legvonzóbb, a varázs minden kellékével 
felruházott mintája, példaképe. S most, mikor itt a val-
lásos hazafiság és a keresztény magyar hazafiság forog 
veszedelemben, amaz a kozmopolitikus szabadelvüség, 
emez a haszonleső szolgalelkűség sürü felburjánozása 
következtében, most isteni gondolat volt a magyar nem-
zet, a magyar ifjúság, a jövő reményei előtt, rámutatni 
sz. László király alakjára s mintegy újra feltámasztani a 
nemzet lelkében sz. László igazi magyar, lovagias, bátor, 
férfias, vallásos, keresztény szellemét,— hógyazaz orszá-
got újra megmentse, nagygyá, tiszteltté és hatalmassá 
tegye. 

Ez ennek a becses kis könyvnek a tartalma, a 
czélja, a lelke, a mindene : hogy szent László kultusza a 
magyar egyéni, családi, társadalmi és állami életben uj 
életre támadjon — a keresztény magyar államiság meg-
mentésére. 

Adja Isten, hogy minden családba bejusson ! Csoda-
szerü hatása leszen ! 

Tartalma, rövid áttekintésben, a következő fejezetek 
alá van foglalva: 1. Szent László gyermekkora és nevel-
tetése. 2. Szent László élete királylyá koronáztatása előtt. 
3. Szent László a királyi trónon. 4. Szent László király 
sirja és szentté avattatása., 5. Szent László tisztelete és 
emlékei. 

-f- A „Hitszónoklati Folyóirat" szerkesztősége „In-
stitntiones logicae" és „ínstitutiones metaphysicae" 
czimü két kötetes munkára hirdet előfizetést. A munka 
lehetőleg röviden foglalja egybe a logica és metaphysi-
canak alapigazságait. E mű nem a kritikusok számára 
Íratott, s szerző nem a nyelv szépségeinek csillogtatására 
törekedett, hanem czélja volt, hogy ezt a sokak előtt 
száraznak tetsző tudományt könnyen érthető nyelven (a 
mi azonban nem tévesztendő össze a „pongyola nyelvvel") 
érdekesen és vonzón adja elő. Nem a nyelvészt akarja 
gyönyörködtetni, hanem a tanulót kivánja tanitani. A mű 
papnöveldei oktatásra és magánhasználatra Íratott. Mi-
helyt annyi előfizető jelentkezik, hogy a költségek bizto-
sitva lesznek, a mü azonnal sajtó alá kerül. Ára lesz a 
két kötetnek (mintegy 17—18 ív) együtt í frt 60 kr. 
(Etiam erga 7 sacra.) Megrendelhető a „Hitszónoklati 
Folyóirat" szerkesztőségében Szegeden (Alsóváros). 

Millenium.x) 
= Papi szemináriumok emlékei a milleniumi 

kiállításon. Az 1896-iki ezredéves, orsz. kiállítás I. osz-
tályának 4. Judomány-történeti bizottsága részéről dr Bé-
csey Viktor, pannonhalmi főkönyvtárnok kapott kikülde-
tést, hogy a hazai papneveldék, kath. jogakadémiák, kö-

Ezennel külön rovatot nyitunk lapunkban a nagy országos 
ügynek, a melyből azonban főleg a szellemiekre tartozó ügyekről 
fognak kiszemelt részek megjelenni, A szerit. 
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zép- és polgáriskolák, tanitó- és tanitónő-képezdék, 
konviktusok és árvaházak történeti fejlődését feltüntető 
emlékeket a kiállítás czéljából felkeresse. Nevezett kiállí-
tási biztos, mint bennünket értesítenek, már megkezdette 
ezen kutató körútját. Figyelmeztetjük az érdekelteket, 
hogy a tan- és iskola-ügy, minden fokozaton fel, a mil-
leniumi kiállításon ketté osztva fog megjelenni : az egyik 
rész a történeti, az 1867 előtti, a kiállítás retrospektiv 
történeti ki állit ás ab an, a másik rész, a jelenkori, az 1867 
óta levő, a jelenkori kiállítás közoktatásügyi csoportjában 
kerül bemutatás és közszemlélet alá. Fent nevezett tudó-
sunk az 1867 előtti történeti „emlékeket" gyűjti össze a 
fent elősorolt intézetek körében ; e lap szerkesztője, mint 
a jelenkori kiállítás I I I / l . vagyis felsőoktatási csoportjá-
nak egyik teljhatalmú biztosa a hittani és papnevelő-in-
tézeteknek 1867 óta kifejlődött állapotát s bemutatásra 
érdemesült adatait van hivatva összegyűjteni. Ennyit a 
két hatáskör megkülönböztetése és az érdekelt nagytekin-
tetü körök tájékozása végett. 

V E G Y E S E K . 
*** Sión Őrei vigyázzatok. Az van írva a kormány 

zászlajára, hogy „pacificatio". Es miben áll ez a pacifi-
catio ? Az Isten ellen való lázadás szabadságának végre-
hajtásában, törvény-, paragrafusok, büntetések és szoronyok 
által való erőszakolásában. Azt se higyjétek, hogy az 
iskolaügy terén mutatkozó szélcsend igazi csendes 
időt jelent. Nem a ! Épp most értesültünk arról, 
hogy egy helyen, hol az iskolákat elállamositani sikerült, 
egy befolyásos, hatalmas ember a tanítótestület előtt fog-
vicsorgató beszédet tartott a papság, vagyis a kath. vallás 
ellen. „Mit gondolnak önök, igy szólt a hires férfiú, talán 
azért dobtuk ki a papot az ajtón, hogy befolyását az 
ablakou visszabocsássuk az iskolába?!" Gondolom ennyi 
elég annak megtudására, hogy milyen szelleműek azok 
az állami iskolák s hogy milyen szellő kezd a fentes 
régiókban fújdogálni. Ki a pappal az iskolából ! Ez a 
szabadelvüség pacificatiójának legújabb mákvirágszála! 

= A katholikus társadalom egyik főfalát építik 
azok, kik a katholikus inasok Budapesten épülő házára 
adakoznak. Ebben a házban égetően szükséges inas-me-
nedékhely lesz felállítva, hol az iparos ifjúság zsengéje a 
vallásnak és jó erkölcsöknek lesz megmentve. Az inasok 
nevelése egy papi igazgató és az iskolatestvérek rendjé-
nek tagjaira lesz bizva. A kegyes adományok Fokorny 
Emánuel hittanár s egyesületi titkár czimére küldendők. 
(Budapest, Toldy-Ferencz-utcza 46. sz.) 

— Zsidóország — nem volt, hanem leszen ! Hogy 
hol, megmondják a budapesti kir. magyar tudomány-
egyetem következő számadatai, melynek Magyarország j 
dekatholizácziójának s ezzel párhuzamosan haladó elke- j 
reszténytelenedésének kiáltó tanúbizonyságai, szomorú em- ! 
lékkövei. Az egyetem hallgatói közt volt vallásra nézve 
róm. kath. 41 ,60% (hol vagyunk már az országos arány 1 

alatt!), zsidó 31'86%, (hol vannak az országos arány 
fölött!), protestáns 20,30°/oi görög 6'13°/0. Az orvosi 
karban pláne 51 "10°/0, vagyis 439 zsidóval szemben csak 
28'29°/0 százalék, vagyis 243 róm. katholikus. Rengeteg 
aránytalanság, rettenetes jövő ! A katholikus jövő, a kath. 
ifjúság ügye — maga elég óriá3 nagy tárgy egy nemzeti 
zsinat eszméjéhez. 10 millió katholikus iskolai fensőbbsé-
gét számra és a műveltség fensőbbségére nézve, ha más-
képp nem megy, a földből kell földrengető erős munká-
val kitaposni! Ezt, mig meg nem valósul, mi nem fogunk 
megszűnni hangoztatni, sürgetni, égtől-földtől kérni, kö-
nyörögni. 

— Fejedeimi jótékonyság. Pánthy Endre egri 
nagyprépost Török-Szent-Miklóson diszes zárdát és abban 
nevelő-intézetet alapított. Most azzal tetézte e nagy ala-
pítást, hogy a török-sz.-miklósi uj templomra 24,000 frtot 
adományozott. 

F e l h i v á s e l ő f i z e t é s r e . 

Kérjük t. olvasóinkat mind közönségesen, azokat is, 
a kik részint egész évre, részint a jövő félévre már 
előfizettek, azokat is, kik a jövő félévre előfizetésökkel 
még hátra vannak, hogy a „Religio-Vallás" olvasóinak és 
előfizetőinek körét a katholikus értelmesség minden réte-
gére egyre növekvő arányban kiterjeszteni segítsenek. 

Magyarország életkérdésének, a vallási kérdésnek, a 
„Religio-Vallás*, az élet és a történet által felállított 
világító tornya. E félszázados világító torony tájékoztató 
fényének előteremtésében, az eget s földet s a poklokat 
is felzaklató jelen időben, — a dicsekvés szándékától 
messze eső alázatos szívvel valljuk be — sokkal több a 
remegő imádság, mint a maga erős tudásában bizakodó 
bármilyen tanultság érdeme. 

Vezér vagy közkatona, tengernagy, kapitány vagy 
közmatróz legyen valaki, hogyha a jelen zivataros időben, 
a saját elszigetelt otthonából, messze-messziről, a saját 
szemeivel világosan akarja látni, hogy Magyarország ha-
jóján merre mutat a vallásosság iránytűje, s mely renge-
teg hullámzásoknak van e hajó itt most kitéve, az kisérje 
figyelemmel, vizsgálódó szemekkel a „Religio-Vallást", 
a keresztény vallásnak, a kath. egyháznak, csendes idők 
és a maiakhoz hasonló borzalmas hajózások tájékoztatása 
számára egyiránt szolgáló felszázados világító tornyát. 

Az esperesi kerületek különösen a katholikus olvasó 
körökbe és egyesületekbe igyekezzenek lapunkat bevinni, 
a mely minden szűkkeblű partikularizmustól és pajtáskodó 
részrehajlástól menten a közügyet ideális tisztaságában 
igyekszik maga is szolgálni mások által is szolgáltatni. 

Az előfizetés módja a lap czime mellett van ismer-
tetve. 

Budapesten, 1895. jun. 15-én. 

A lap tulajdonos kiadó szerkesztője. 

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Brsfn iy Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 189e»- Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Szerkesztő lakása : 
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VI., Bajza-utcza 14. sz., 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 

Budapesten, julius 6. 
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2. 

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

SZ. II. Félév. 1895. 

TARTALOM. Vezéreszmél és Tanulmányok: Lapszemle. — Egyházi Tudósítások : K a s s a : Beöthy Zsolt elnöki beszéde az országos 
tanáregyesület közgyűlésén, és valami, a mi e gyönyörű beszéd hátterének homályos útvesztőjébe kissé bevilágít. — V e s z p r é m : A 

Szt. Domonkos intézet gyűlése. — Vegyesek. — Felhívás előfizetésre. 

L a p s z e m l e.*) 
A mint t. olvasóink látják, ezennel egész 

uj rovatot nyitunk és azt itt, a lap élén, azon-
nal be is mutatjuk. Később alantibb helyen fog 
majd megjelenni. 

A kath. egyház helyzete hazánkban néhány év 
alatt egészen megváltozott. A kath. vallás „ural-
kodó" vallásból üldözött vallás sorsára jutott . Az 
uj magyar állam politikája minden egyéb, csak nem 
barátságos a kath. egyházzal szemben, sőt ha- ! 
tarozottan ellenséges. Ellenséges minden izében, 
ellenséges legfőbb elvében, ellenséges minden 
dedukcziójában, mert az uj magyar állam sza-
badelvű épitőmesterei oly kulturára akarnak 
épitkezni, a melynek alapjait nem az Isten adta, 
a melynek törvényeit nem az Isten szabta meg, 
a mint a kath. vallás a kulturáról tart ja, hanem 
a melynek alapjául az emberi önkény szolgál s 
a mely törvényeit, — ha lehet ily esetben szó 

*) Nagyobb irodalmakban, például az angolban és a 
francziában már vaunak oly folyóiratok is, melyeknek 
kizárólagos foglalkozása a többi lapok fölött szemlét tar-
tani s az eredményt velős ismertetésekben közölni. An-
golországból a „Review of Reviews", Francziaországból a 
„Revue Catholique de Revues des Deux Mondes" czimű 
folyóiratot emiitjük. Mi itt e lapban az egész katholikus 
élet minden terére levén kötelesek figyelmünket és mun-
kásságunkat kiterjeszteni, természetes, hogy puszta „Szem-
lék Szemléjé"-vé nem válhatunk ; de a mi éppen a kath. 
élet terén való lehető legteljesebb tájékozás végett szük-
séges, hogy t. i vidéki katholikus lapjaink szava, leg-
alább fontosabb ügyekben, országos visszhangzás sulyjával 
essen a latba, — annak teljesítését ime rendszeresen és 
megfelelő arányban megkezdjük. 

törvényről — az emberi tetszés szabadságnak 
nevezett kényéből, igazán mondva szabadoncz-
kodásából meríti. 

így fordulván a körülmények, természetes 
következményül beállt a katkolikus egyházra 
nézve is az uj viszonyokban való elhelyezkedés-
nek a szüksége. Ellenséges állami hatalommal 
szemben gondoskodni kell a kath. egyház vé-
delmi eszközeinek a szaporításáról s azoknak a 
helyzet és szükséglet parancsolta követelmények 
magaslatára való felemeléséről. 

így jöt t létre szemünk előtt, egy év alatt, 
a kath. sajtónak az orgánumok számában és tar-
talmában egyaránt örvendetes, eddig szokatlan 
fel gyarapodása. A Csákv-hajszából keletkezett 
vihar uj időket teremtett, uj embereket, friss 
erőket tolt előtérbe s a kath. sajtó közegeinek 
-a számát és sulyját bámulatos gyorsasággal fel-
•szaporitotta. 

A ki nem számol az uj helyzettel, az a 
dolgok haladása mellett lassankint elmarad. Le-
tűnt az az idő, midőn csak egy vagy két lap 
csinált katholikus közvéleményt Magyarország-
ban. Ma csaknem minden vidéknek van már 
katholikus lapja, mert van örvendetes fejlődés-
nek indult katholikus akcziója, mely érzi, hogy 
orgánumot, lapot nem nélkülözhet már többé. 
Igaz, hogy a „Tiezántul" kivételével még csak 
heti lapok állnak a vidéki katholikus akczió 
rendelkezésére; de már ez is nagy haladást és 
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gyarapodást jelent, melyet érdemes is, hasznos 
is, kötelesség is megbecsülni. 

Mi tehát, azért is, hogy a különböző vidé-
ken megjelenő kath. heti lapoknak a jelentőségét 
konstatáljuk, de meg azért is, hogy a katholikus 
vallás ez ősrégi organumának olvasói számára a 
vidéken fejledező katholikus akczió körül való 
tájékozódást elősegitsük, az eddigi szokástól, 
mely csak napi lapokból közöl lapszemléket, 
eltérve, hazánk valamennyi hetilapjából fogunk 
közölni időszakonkint oly lapszemléket, melyek 
az illető hetilapok vezereszméit fogják hol váz-
latosan, hol bővebb kifejtésben bemutatni. 

Mi azt hiszszük, hogy ezzel t. olvasóinknak 
kedves, a katholikus ügynek pedig jó szolgála-
tot teszünk. 

Isten nevében mindjárt meg is kezdjük a 
dolgot. 

A „Közművelődés" jun. 29. számában a három csil-
lagos vezérczikk tárgya — „a jövő vallása." A jövő val-
lásának dicsőségére, tudvalevőleg, jelenleg Magyarország-
ban két „nemzeti" (!) felekezet: az ev. ref. és az unitárius 
pályázik. Mily jogon nemzetiek, azt csak ők tudják, mert 
hogy eredetök nem nemzeti, az oly világos, mint a nap-
fény. A „Közművelődés" kellő mértékre, semmire szállítja 
le ezúttal különösen az unitáriusok reménykedéseinek 
okait. Számban való növekedésüket a „felvilágosodás" 
terjedésének tulajdonitják. Ez a felvilágosodás, ha jól 
megnézzük, nem egyéb, mint az uj pogányság, melyben 
kiki maga csinál magának Istent, vallást, morált ilyen-
olyan izlése, sokszor igazán sehonnai, semmire való er-
kölcse szerint. Ettől az áramlattól, ettől a „haladástól" 
várják az unitarizmus szóvivői, az ő hitüknek gyarapodá-
sát. S éppen ebben tévednek. 

A „Közművelődés" ezt be is bizonyitja nekik a követ-
kező csattanós argumentáczióval : 

Az a katholikus ember ugyanis, aki meghasonlott a 
saját vallásából, soha sem áll át elvi meggyőződésből 
bármely akatholikus, legkevésbé pedig az unitárius val-
lásra. Egyszerűen azért, mert lelkének vallása iránti el-
idegenülése sohasem származik elvi okokból, hanem kizá-
rólag erkölcsi motívumokból. A test szerint való ember a 
test törvényei szerint akar élni s mert a kath. vallás 
ebben örökös alku nélkül való vétót mond, a testi ember 
folyton dohog ellene, de addig nem szakit vele, mig vá-
gyai kielégítésének külső akadálya nem támad. Mivel 
pedig VIII. Henrik angol király esete a hétköznapi em-
berek társadalmában ugyancsak elég gyakran előfordul : 
ez a bizonyos kényes pont szokott okul szolgálni arra, 
hogy a kath. ember ősi hitét, amelylyel romlott szive 
már régen meghasonlott, külsőleg is odahagyva, valamely 
hazai felekezet kebelébe térjen át Amiban sokaknak igen 
nagy segítségére volt az unitárius házassági jog. Nem 
akarunk ennek a már kiérdemült kulturális eszköznek 
bővebb taglalásába bocsátkozni, hanem kész szivvel elis-
jük, hogy a közerkölcsök javítása körül páratlan ered-

; ményeket ért el, ugy hogy parlamentünk egyik vezérlő vilá-
I gossága a külföld bázasságjogi szemetjének lerakodó 
I helyeit konstatálta bizonyos erdélyi zónákban. Mi, akik a 

múltban előfordult aposztaziák statisztikáját és indokait 
meglehetősen ismerjük, minden félelem nélkül merjük 
áilitaní, hogy száz esetből egyet sem tudnának Socin 
„jövő vallása" javára kimutatni, hogy abban elvi vallásos 
meggyőződés vezette volna azt, aki hozzájuk áttért. Már 
pedig erkölcsi motívum az áttérésnél csakis a benső meg-
győződés lehet ; csak ez biztos talaja annak, hogy az illető 
vallás tanai meg tudnak erősödni, uralmat tudnak gyako-
rolni az emberek lelkén s azok cselekvéseit az erkölcsi 
jóra hathatósan irányítani képesek. Minden más ok az 
erkölcsi éltető erő híjával szűkölködik s így egészséges 
fejlődési alap nem is lehet. Ilyenformán nem sok hiva-
tása lehet az unitárius szektának arra, hogy valaha a 
„jövő vallása" legyen. A törvényhozás kirántotta lába 
alól azt a gyékényt, amelyen eddig oly nagy reklámmal 
s oly szép jövedelemmel árult ; házasság perei, háza-
sulandó aposztatái nem lesznek többé. A társadalomnak 
az a része, mely erkölcsi szükségét érzi a vallásosságnak, 
oda fordul, ahol egészen ki tudja elégíteni, az élő vizek 
forrásához ; az, amely a vallással nem törődik, vele is 
époly kevéssé fog törődni, mint mással, amely gyűlöli és 
üldözi a vallást, őt nem fogja bántani, mert a svájczi 
nemzetközi conventió szerint a csatatér sebesültjeit és ha-
lottjait bántalmazni nem szabad. 

A „Nyitramegyei Szemleu jun. 29. számában. D. 
„Középiskoláink" eredményét konstatálja és bírálja. 

A középiskolák ifjúsága a nemzet jövendő intelli-
gencziája. Azért ennek az ifjúságnak az állapota, 
erkölcsi és elmebeli fejlettsége, testi és erkölcsi nevelő-
döttsége, melyet az iskola van hivatva megadni, oly fon-
tos kérdés a nemzet életében, kivált annak jövőjét illető-
leg, mely első sorban kihívja a figyelmet. 

Ha már most az iskola próbakövéül az életet vesz-
szük, ha a középiskolák volt növendékeit a közpályákon 
szemléljük, nézzük működésüket, életmódjukat, cseleke-
deteiket, irányító elveiket s mindazt, a miből a közélet 
szelleme, a közmorál alakul : akkor lehetetlen, hogy a 
nemzet javát szivén viselő polgár, látva a fiatalabb nem-
zedék jellembeli fogyatkozásait a komolyabb munka ke-
rülését, az élvezetek hajhászását, a hányavetiséget s er-
kölcsi gyengeségeit, — arra a gondolatra ne jusson, hogy 
középiskoláink nem azon szellemben végzik a nevelés és 
tanitás munkáját, mint amiként ezt magas hivatásuk meg-
kivánná. 

Az értesítők statisztikái után ugyan azt a látszatot 
nyeri az ember, látva a tömérdek feldolgozott anyagot, a 
sok tantárgyra fordított sok óraszámot, hogy nálunk az 
iskola-ügy magas színvonalon áll : áll is, de csak látszatra, 
melynek az élet valósága sehogy sem felel meg. Közép-
iskoláink a theoretikus ismereteket illetőleg többet kíván-
nak, mint amennyit az ifjú szellemi ereje megbír, a'apo-
san feldolgozni képes és midőn tultömik a fejét annyira, 
hogy kedvét veszti az igazi komoly tanulástól, a nevelésre 
— némi hatástalan formaságokat leszámítva — kevés gon-
dot fordítanak. Szakiskolának teszik meg a gimnáziumot, 
melynek pedig egész lényegénél fogva első sorban hiva-
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tása a klasszikus műveltség alapján munkabíró ifjút , a 
társadalmi életre alkalmas embert nevelni, egészséges ész-
szel, egészséges szivvel. 

Ha valaki a mai gymn. értesítőt összehasonlítja a 
század eleji gymnasiumi értesítőkkel, csodálkozva veszi 
észre, hogy a mai középiskola egész egyetemmé lett a régi-
hez viszonyítva. Akkor egy pár tárgyat tanultak s azt is 
latinul, de annál több volt az ájtatossági, nevelési gya-
korlat. S mégis vájjon azok a régiek oly elmaradott em-
berek voltak a maiakhoz viszonyítva ? Legkevésbé. A 
század eleje egész légiójával dicsekedett a nagy férfiak-
nak. Abból a régi iskolából való volt Berzsenyi, Kölcsey, 
Vörösmarty, Széchenyi István, felsőbüki Nagy Pál, Jókai, 
Kossuth, Deák, Eötvös stb., férfiak a javából, jellemre 
szilárdak, gondolkodásra mélyek, ismeretekben gazdagok. 
Vájjon ki vetekedhetik Kossuth ragyogó stiljával, Deák 
bölcseségével a mai iskolából kikerültek közül? 

Amiből kitűnik, hogy a régi iskola, mely nem csinált 
komédiát az ismeretekből, hanem keveset, de alaposan 
tanított és nevelt, többet ért a mainál, mely szemfény-
vesztést űz és nem nevel. 

Amit pedig különösen felpanaszolunk a mai közép-
iskoláról, az az, hogy a nevelést elhanyagolja. Ez megbo-
csáthatatlan bűne, melynek rovására írandó, hogy a tanuló-
ifjúság között annyi a korán megöregedett ifjú, az 
életkedvet vesztett fej, mely nem vidor szivet, de sivár 
kebelt hoz magával a közpályára, az élet küzdelmeire. 
Már élt, mikor még csak élői kezdeni kellene. Ehhez 
járul a vallásosság, a vallás-erkölcsi érzet megfogyatkozása 
a mai ifjúságnál ; mig a régi iskolából kikerült ifjak, a 
fent elősorolt nagy nevü férfiak is, jellemök alapját a vén 
korig ápolt vallásosságban bírták. 

Mit érnek hát azok a fényes statisztikák, melyeket 
az értesítőkben elénk tálalnak, ha az élet nem látja az 
iskola neveltjeiben a fényes eredményt? Mit ér az, ha 
kimutatják, hogy a tanuló ennyi meg ennyi tárgyat 
tanult s nem képes jó magyarsággal egy levelet megírni 
s a mi több és fontosabb : jellemileg oly gyenge marad, 
hogy az élet minden apró veszedelme elsodorja, mint a 
szél a gyenge fűszálat ? 

A nevelés hiánya gymnáziumainkban és ennek siral-
mas kihatása az életre, annál súlyosabb beszámítás alá 
esik, mert ezen iskolák igen nagy része a szerzetesek kezé-
ben van. Es nem igen vesszük észre a különbséget az 
erkölcsi nevelés tekintetében a szerzetesi és a világiak 
által vezetett gymnasiumok között. Pedig ennek mégis 
csak kellene jelenteni valamit, sőt az ember egyenesen 
megkívánja, hogy ennek nyoma legyen éppen az ifjúság 
felnevelésében. De ezzel is csak ugy vagyunk, mint a 
modern életben sok mindenfélével ; áz emberek inkább a 
világnak, mint hivatásuknak kívánnak tetszelegni és eköz-
ben megfeledkeznek a legszebbről : a jó példáról és a 
saját személyiségükön visszatükröződő amaz erkölcsi 
erőről, mely jobban megragadja az ifjút, mint az összes 
kathedrai bölcseségek. 

') Nagy nyűg kath. iskoláinkon a másvallásuakra való — 
tekintet is. Ezt bátran a katholikus nevelés megölőjének lehet ne-
vezni. A szerk. 

Annyi bizonyos, hogy a jó iskola jó if jakat nevel s 
az iskola lelke a jó tanár, ki midőn tanit nevel s midőn 
nevel tanit, nemcsak az iskolában, de egész életével az 
iskolán kivül is. Ám most a tanév végével nem felesleges 
az illető köröket egyenesen a tanuló-ifjuság és a társa-
dalom érdekében ezekre figyelmeztetni, mert az élet két-
ségtelen tapasztalata bizonyitja, hogy a mai középiskoláink 
szervi bajokban szenvednek. 

A rTécsi Közlöny" 73. száma egy Brunetière mo-
dorú czikkben azt veti büszke századunknak a szemére, 
hogy felveti a problémák egész hosszú sorozatát, de azo-
kat meg nem oldja. A dicsőség nem a kérdések felvetésé-
ben, hanem azok megoldásában rejlik. 

Századunk fölvetette a béke kérdését, és a nemzetek 
a század végén nyakig fegyverben állnak. Fölvetette a 
társadalmi kérdést és a munkások mindenütt a szocziáliz-
mus és anarchia karjaiba futot tak vagy futnak, a hol az 
egyház nem segit. Fölvetette a szabadság kérdését é3 a 
szabadelvűek, kezökben a hatalommal, mindenütt lábbal 
tapossák azt a szabadságot, melyet a kapitolium falain 
kivül tömjéneztek. Fölvetette századunk a politikai kér-
dést, és meg nem oldotta. A demokraták vadul rombolják 
a vallást, a bölcs demokráczia létalapját ; bukott kormány-
formák makacs védői, pedig megbukott eszmékből dogmá-
kat csinálnak. Fölvetette a gazdasági kérdést, és meg nem 
oldotta. A munka a kapzsiság önző befolyásának van ki-
szolgáltatva. Fölvetette a tanitás és nevelés kérdését, és 
meg nem oldotta, sőt pocsékká tenni készül, mert az 
állam a családtól és a társadalomtól minden jogot a jövő 
nemzedék nevelésére magának lefoglalni igyekszik. Sok-
féle alakban fölvetette a vallás kérdését és gyakorlatilag 
egy alakban sem oldotta meg, sőt a vallástalanság ural-
mát hozta létre. 

Mindenütt problémák, mindenütt villongások, min-
denütt félelmes zűrzavar. 

Erőszakosan rohan az ember előre, még csak a^t 
sem kérdi magától, hogy nem délibáb-e az, a mi után 
t ö r ; — megfeledkezik arról, hogy az időnek kell e'őké-
sziteni és kipróbálni azon javításokat, melyekről álmado-
zik ; haraggal, türelmetlenséggel rombolja le a mult ha-
gyományait. Forradalmakat támaszt, a helyett, hogy a 
termékeny fejlődéseket ügyesen kihasználná. Átkozza a 
multat a helyett, hogy azt tökéletesítené, és egy u j 
világ teremtésének ürügye alatt romokat romokra halmoz. 
Szánandók azok az eltévedt férfiak, kik nem tudják 
felismerni őseik nagyságát, és a kik gyermeteg elbizakod-
ottságukban azt hiszik, hogy ők a világ központjai. 

A rontók csak arról álmodoznak, hogyan szerezzenek 
meg mindent maguknak ? Ha uralomra jutnak, akkor 
mindenkinek hozzájuk kell alkalmazkodni, minden élő 
lénynek az ő bélyegöket kell viselni. Az állam követel-
ményével leplezik el saját zsarnokságukat. Éppen nem 
akarnak meggyőzni, kényszeríteni akarnak. A helyett, 
hogy lelkes apostolokat küldenének közénk, zsoldosaikat 
küldik nyakunkra. 

Hadd teremtse meg a szenvedély antagonizmusokat, 
hadd állítsa szembe a jövőt a múlt tal : azt a minek lenni 
kell, azzal, a mi volt; iparkodjunk inkább kibékíteni a 

I fiút az apákkal. "^v,. 
1* 
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Ne legyünk egy ősök nélküli jövőnek fiai. Ne feled-
kezzünk meg soha arról, hogy számolnunk kell mindazok 
munkájával, a kik minket azzal megelőztek, ha az épü-
lethez mi is egy kővel akarunk járulni. 

Ne lökjük el lábaink alól a meglevő talajt. A zak-
latott lelkek a megoldásokat hajhászva nem olyanok-e 
máris, mint a kormány és iránytű nélkül tévelygő hajók, 
a melyek a helyett, hogy a világitó torony felé tartaná-
nak, a vihar kénye-kedve szerint ide-oda hányattatnak ? ! 

A Fejérmegyei Napló' jun. 28-án „Péter és Pál"-ról 
czimzett vezérczikkében ismerteti az „Alliance Israelite"-ot. 
Ez, úgymond, sem hazafias, sem erkölcsi intézmény, sem 
nemzeti, sem állami érdek, hanem tisztán zsidó faji intéz-
mény a zsidók kizárólagos érdekében, mely a zsidók pre-
potencziáját akarja világszerte elősegíteni. 

Laptársunk igen találóan ráolvas a magyar liberá-
lizmus hőseinek lágyfejére, kik váltig azt hirdetik, hogv 
az egyházpolitikai reformok — egységes nemzetet fognak 
Magyarországban teremteni. 

Hát Francziaországban, úgymond, és a többi államok-
ban, a melyekre mint megdöbbentő bizonyítékokra hivat-
koznak a mi liberálisaink, már régen meghonosultak a 
„nagy egyházpolitikai reformintézmények" és váljon beol-
vadt-e a zsidóság a nemzetbe, ledőlteJc-e a válaszfalak, 
hogy a zsidó faj francziává, olaszszá, vagy németté váljék ? 
Ennek legcsattanósabb czáfolata az „Alliance" körlevele, 
mely az egyenlőség hazájában látott napvilágot, és a 
párisi főrabbi által indítja meg azt a faji harczot, mely 
a világ összes zsidóságát összetartásra és együttműködésre 
biztatja. 

Nagyon rövidlátó politikus tehát az, aki azt hiszi, 
hogy az egyházpolitikai reformok akár a zsidóság, akár a 
többi nemzetiségek faji sajátságait ki fogják irtani és 
bármely más nemzetbe beolvasztani. 

Egészen más indokokon alapszik az egyetemes keresz-
ténység nemzetközi helyzete, mely nem az emberek faji 
jellegében keresi az összekötő kapcsokat, hanem a közös 
erkölcsi motívumok ápolására allapitja nemzetközi hivatását. 
Erkölcsre vagy erkölcsi tökélyetesitésre, mint a czivilizá-
czió alapvetőjére, minden nemzetnek szüksége van, és 
mivel Cicero szerint még nem volt nép és nemzet vallás 
és erkölcsi szabadságok nélkül — mely természetesen az 
ősi kinyilatkoztatás utján, midőn még nem volt az embe-
riség darabokra szaggatva, vert gyökeret az emberi ter-
mészetben, — tehát közös hit és erkölcsi télelek állíthatók 
fel a nemzetek kormányzására, de közös faji és nemzeti 
tuladjonok soha nem lesznek az emberiségre ráoktroyál-
hatók. A kozmopolitizmus teremthet közös vallásokat, de 
nemzeteket soha sem fog egybeolvasztani, viszont azonban 
a vallás soha sem fogja a nemzeti sajátságokat a kozmo-
politizmus czéljaira felhasználni. 

Fényes bizonyítéka ennek a kath. egyház elterjedése 
világszerte, mely nem a közös faji tulajdonokban kereste 
Krisztus hit és erkölcstanának megszilárdítását és az 
anyaszentegyház megállapítását, hanem a közös emberi 
tulajdonokban, az ész meggyőződésében, a sziv érzelmei-
ben és az akarat elhatározásában. Az igazság keresése, a 
lelki béke és vigasztalás, a tiszta öröm és nemes elhatá-
rozottság oly tulajdonok, melyeknek minden ember szük-

ségét érzi és törekszik is utánuk fajra vagy származására 
való tekintet nélkül. És mivel Krisztus hite ezen leki 
tulajdonokat a legtökéletesebb alakban indította fel az 
emberben, azért talált gyorsan követőkre a nemzetek között, 
azért nevelte nagyra a nemzeteket, azért avatta laghivebb 
követőit egyszersmind nemzeti hősökké is, mert a mely 
tulajdonok egyes embert tökélyre vezetnek, azok tökélyre 
nevelik a nemzeteket is. Ha nincs kath. vallás, ugy soha 
sem lett volna a magyarnak Sz. Istvánja és Sz. Lászlója; 
ha nincs az egyháznak Sz. Péter és Pálja, a kik rettent-
hetlen bátorsággal hirdették az evangéliumot minden 
népeknek, ha nem alapítja Krisztus egyházát sz. Péter és 
utódjai csalhatatlan tekintélyére, ugy a nemzeti egyházak 
és a caesaropapizmus régen elnyelték volna a keresztény 
igazságot és az államszuverenitás spártai módra regulázná 
az emberi lelkiismeretet és a Madách jósolta bölcseleti 
elvek szabnák meg az emberi foglalkozások körét a ko-
ponya hosszméretei alapján. 

A kath. egyház a valódi szabadság és felvilágosodás 
őre, mely sem innen, sem tul nem engedi az emberi szen-
vedélyt lépni az isteni tekintély és a közös emberi bol-
dogulás határain. A kik más alapra helyezkednek, azok 
babyloni toronyépítők, a kikben megzavarta az Ur a 
büszke elmét. 

Az emberiségnek lenne kötelessége ezt a fókust, az 
egyház és pápa jogkörét, mint egy nagy demarkaczióná-
lis területet szigorúan őrizni és hatáskörében neki teljes 
szabadságot biztosítani, mert különben nem lesz hatalom, 
mely a szenvedélyek támogatta ,Alliance"-szal szembe 
tudjon szállani. 

EGYHÁZI TUDÓSÍT ÁSOK. 
Kassa, jul. 3. Beöthy Zsolt elnöki beszéde az orszá-

gos tanáregyesület közgyűlésen, és valami, a mi e gyönyörű 
beszéd hátterének homályos útvesztőjébe kissé bevilágít. — 

Az országos tanáregyesület elnökének megnyitó be-
széde, mely a benne kidomborított eszmék nagyságánál s 
a forma szépségénél fogva egyaránt megragadó, egyaránt 
elbűvölő, a következő : 

»Mélyen tisztelt közgyűlés! Nemcsak a magyar sziv 
örömének, a hasonlíthatatlan vendégszeretetnek szavai 
azok, melyekkel bennünket Kas*a fogadott. Másféle sza-
vak is hangzanak itt felénk : saxa loquuntur. Es Kassa 
köveinek szavai is voltaképp a magyar lélek mélyéből 
jönnek és mélyébe kell hogy jussanak. Ez az, a mi mon-
dásukat ez alkalommal kiválóan tanulságosakká teszi ránk 
nézve. Hogy mást ne is említsek : e város őrzi a régi 
magyar művelődésnek legnagyobbszerü építészeti emlékét. 
E fenséges emlékműnek, a kassai dómnak árnyékában 
kezdjük meg ez évi tanácskozásainkat. Nem, vele szem-
közt, változtatnom kell a régi szólamon : a dóm nem ár-
nyékát, hanem fényét veti gyülekezetünkre. Hajdani 
művelődésünknek, nagy emlékeinknek, melyektől nem szabad 
elszakadnunk, épp oly hatalmas jelvénye ez az egyház, mint 
törekvéseinknek és reményeinknek, melyekről nem szabad le-
mondanunk. Eredete, legrégibb köveinek egymásfölé kerü-
lése, első megalkotása emlékeztet arra, hogy nemzetünk 

i politikai eszménye mindenkor kulturális eszményekkel fv nó-
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dott egybe. Minden emberi munka, valamennyi emberi pálya 
erkölcsi erejét, buzgalmát, kitartását legelső sorban és leg-
biztosabban annak a kapcsolatnak, bensőségének és fontossá-
ságának öntudatából meríti, melyben nemzetének és az em-
beriségnek érdekeivel áll Mióta lord Brougham századunk 
húszas éveiben először mondta ki a nagy szót, hogy: „a 
nemzetek sorsát ezután nem az ágyú, hanem az iskola 
fogja eldönteni" ; mióta tételét a világraszóló események-
nek egész sora igazolta : mind mélyebb gyökeret ver a 
meggyőződés, hogy nincsen pálya, mely ezt a kapcsot 
belsőbbnek és szorosabbnak mutatná, mint a tanári, első 
sorban a középiskolai tanári, melytől a nemzet összes 
vezető osztályainak művelődési szinvonala függ, tehát az 
hogy az úgynevezett müveit nemzet valósággal müvelt-e 
vagy sem? Nincs pálya ennélfogva, mely a lét munkájá-
ban, küzdelmeiben, törekvéseiben az erkölcsi erőnek gaz-
dagabb forrását nyújtaná ; de ezzel egyszersmind — s 
ezt kivánom különösen kiemelni — a kötelességet kérhe-
tetlenebb alakjában állítaná elénk, mint a magunké. Nem 
a külső kényszernek, de a belső, lelkiismereti, alkut nem 
tűrő erőnek alakjában. Pályánknak, feladatunknak, köte-
lességünknek ilyen természetéből következik, hogy betöl-
tésében az úgynevezett pontosság, követésében az úgyne-
vezett állandóság magukban alig kielégítők : nemzetünk 
érdeke, mely, ha szabad magamat igy kifejeznem, közös 
lelkiismeretünkben szól hozzánk, azt követeli, hogy a 
teljes odaadás, a munkánkhoz való belső ragaszkodás, ha 
kell, a lelkes áldozatkészség veszitse el kivételességét, 
legyen mindennapivá közöttünk. Mert ne felejtsük el soha. 
hogy tanári kötelességünknek ilyen felfogásától és betöl-
tésétől függ nemcsak munkánk sikere, hanem benne és 
általa állásunknak emelkedése, magunknak boldogulása. 
Előrehaladásunk, anyagi és erkölcsi emelkedésünk termé-
szetes arányban van és lesz annak a szolgálatnak nagy-
ságával, melyet nemzeti közmivelődésünknek teszünk; ha 
egyszer mélyen és általánosan beoltjuk, mélyen és álta-
lánosan tápláljuk az igazi műveltség lelkét nemzetünkben, 
az elismerés mértéke szükségképp geometriailag fog emel-
kedni. Nem hiszem, hogy helyzetünk javítására irányuló 
törekvéseinkben czélravezetőbb ut mutatkoznék annál, 
melyet ez az igazság jelöl meg előttünk. Egy perezre se 
feledjük el, hogy szerény katedránkon és Íróasztalunknál, 
tanítva, gyakorlatot javítva, kísérletekkel vesződve s talán 
a napi munkától lopott órákban továbbképzésünkön fá-
radva: nemzetünk jövőjén munkálkodunk. 

Karunk emelkedésének ez az első feltétele. Ez a 
magunkra utaltságunk, jövőnk kalapácsának ez a kezünkbe 
adatása nem hogy kedvetlenitene, de sőt inkább biztathat 
és bátoríthat bennünket. Kifejtésére hathat haladásunk 
ama másik föltételének, melynek újból és újból hangoztatá-
sára mai viszonyaink között talán még nagyobb szükség 
van. A függetlenség szel leme ez, uraim, mindabban, a 
mi a tanár tudományos és pedegógiai meggyőződésére 
vonatkozik. Érvényesülhet, uralkodhatik és dúsan gyümöl-
csözhet ez a szellem ama viszonyok rendjének természetes 
és helyes korlátai között is, melyek közé helyezve vagyunk, 
bár e tekintetben jogos kívánságunk lehet, hogy ez a 
rend, összes szolgálati viszonylataink rendje, különösen a 
tanárt illető fegyelmi eljárás módja pontosan és világosan 

szabályoztassék. A függetlenség szelleme, melyről szólok, 
mint valamennyi müveit nemzet példája, de különösen az 
angol és német példák mutatják, összefér a legnagyobb 
tisztelettel a törvények, a szabályzatok és az elöljárósá-
gok iránt; csak a meggyőződés felületességével, az alku-
dozó kegykereséssel s a pártfogolások rendszerébe való 
kész beilleszkedéssel nem fér össze. Hiszen az a tisztelet, 
a mely független lélekből árad, a legőszintébb és legmeg-
bízhatóbb tisztelet. A függetlenség e szellemének ápolása 
kétségtelen érdekében van közoktatásügyünk legfőbb veze-
tőségének, mely előtt szakkérdésekben csak befolyásolat-
lan véleményünknek lehet értéke, s a melynek bizonyára 
csak az a törekvése, hogy a tanárnak és a tanári karnak 
e belső függetlenségéből folyó lelkessége minél általáno-
sabban érvényesüljön a tanitás munkájában, helyes tapin-
tata és hamisítatlan igazságérzete a munka eredményének 
megbirálásában. Nem is említem a magunk érdekét. Hiszen 
mi más ez a függetlenség szelleme, mint kifejlődése 
magunkban pályánk, munkánk, készültségünk ama meg-
becsülésének, melyet az állam, az autonómiák, a társadalom 
részéről minél nagyobb mértékben kivívni óhajtunk. De 
érdekében áll különösen társadalmunknak, melynek nem-
csak értelmi, hanem erkölcsi nevelése is, legalább részben 
a mi föladatunk. Es ha ennek az erkölcsi nevelésnek van 
ma valami különösen fontos, korunk viszonyaiból követ-
kező sajátlagos föladata, ugy ez bizonyára a nem^s 
értelemben vett önnállóság meglazulásának sürgős orvos-
lása, az összeköttetésekre alapított élettervek, a pártfogó-
keresés és pártfogókban való bizakodás szellemének kiir-
tása a jövő nemzedékeiből. A maguk lábára kell állítanunk, 
a maguk erejéből való haladásra tanítanunk. Ha valahol, 
itt kell a tanárnak, a komoly és nemes függetlenség szelle-
mében, jó példával járnia elül. 

De, uraim, ugyan mi lehet ránk nézve annak a 
szellemnek legközelebbi és legtisztább forrása? Bizonyára 
nem más, mint a tudomány, a melylyel foglalkozunk. Akár 
miveljük önállóan, kutatva és irodalmilag, akár oktatva 
és terjesztőleg : pályánknak, még pedig mindegyikünk 
pályájának, a tudománynyal való foglalkozásból, a tudo-
mány szeretetéből kell megnyernie változhatatlan és mély 
erkölcsi jellemét. A tudomány légköre a függetlenség 
légköre. 

A tudomány szeretete, pályánk szeretete s az állásunk-
kal járó nemes függetlenség: az eszméknek e háromsága 
vezesse sikerre mai és mindenkori munkánkat s abban 
diadalra a magyar közmivelődés ügyét. Ezzel a buzgó 
óhajtással üdvözlöm tisztelt tanártársaimat s nyitom meg 
a közgyűlést." 

Viharos lelkes* dés és éljenzés kisérte és fejezte be 
a magyar stílus nagymestere e mesteri beszédének elmon-
dását. 

Távol legyen tőlünk, hogy e mestermüvet durva 
kézzel összetörjük. Nem! Eltesszük azt a jövő nemzedé-
kek számára, a sanctuariumok ne ellé, annak a sok szép 
és nemes eszmének a kedveért, melyet a magyar közép-
iskolai országos tanáregyesület lelkes elnöke e beszédében 
nemcsak érint, de phidiászi kézzel ki is domborít az ol-
vasó lelke előtt. Mily szép, például, a kassai dómra való 
hivatkozás és az a mondás, hogy „hajdani művelődésünk-
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tői — nem szabad elszakadnunk !" Az is gyönyörű és 
rendkívül hatásos fordulat, midőn az ország középiskolai 
egyesület tanárai előtt ugy tünteti fel magukat, mint a 
kiknek hatalmas alakító kezébe van letéve az ország nagy-
ságának a sorsa. Az is rendkívül becses utalás a mai 
el8zolgalelkűsödött, haszonleső, kegykereső, pártfogókra 
leselkedő korban, hogy az ifjúságot erkölcsi nevelés által 
önálló munkásságra kell emelnünk, „a maguk lábára kell 
állítanunk, a maguk erejéből való haladásra tanítanunk." 

Mi tehát, ily fényes levén ez a beszéd, egy hely 
kivételével, a hol azt mondja, hogy a tudomány a szelle-
mi függetlenségnek „legtisztább" forrása, — e beszéd 
tartalmát nem bonczoljuk, annak eszmemenetét nem boly-
gatjuk. Tehát, hogy egészen világosan szóljunk, midőn 
mi itt a kassai elnöki beszédet mégis szó tárgyává tesz-
szük, mi tulajdonképpen nem arról akarunk itt néhány 
szót ejteni, a mit az országos középiskolai tanáregyesület 
elnöke mondott, hanem arról, a mit mondani elmulasztott, 
a miről pedig mi, kik Sión őrzésére vagyunk mindenki-
vel szemben kötelezve, egy kicsit világos szavakba fog-
lalt nyilatkozatokat szeretünk hallani, kivált ily kétes 
világitásu időben, a midőn egy egész nagy tábor van 
ebben az országban, mely haladásnak veszi, a mi előttünk 
hanyatlás, művelődésnek hirdeti, a mit mi, szint valló 
keresztény katholikusok, elfajulásnak, elkereszténytelene-
désuek, dekatholizácziónak nevezünk a maga igazi nevén. 

A kassai dóm árnjékának emlitésénéi, mily meg-
nyugvást keltett volna például az, ha azt lehetett volna 
az ország középiskolai tanáregyesületéről olvasni, hogy az 
nem csak a dóm külső árnyékában tanácskozott, de belső 
árnyékában — imádkozott is, elismerve és hirdetve, a mit 
bizony sem az elnök, sem az egész tanácskozás nem is-
mert el, nem hirdetett, hogy a legfőbb tanitó mégis csak 
ai Isten. A mai kor a színvallások kora, az alaposságra 
és világosságra való törekvésnek a kora. Jól esett volna 
lelkünknek hallani az országos tanáregyesület közgyűlésén 
ennélfogva azt is, hogy ők a kassai dómban „hajdani 
művelődésünkének nemcsak külső formáját, stíljét tudják 
megbecsülni, nemcsak külső formájához, stíljéhez ragasz-
kodnak, hanem hogy az országos tanáregyesület tagjai 
hajdani művelődésünk szellemétől, a ker. kath. vallásos 
szellemtől sem akarnak sem maguk elszakadni, sem a 
jövő nemzedéket nem akarják elszakítani. Természetes, 
hogy a kálvinista elnök ezt igy a maga nevében nem 
mondhatta; de mondhatott volna a közgyűlés kath. tan-
férfiaira és Magyarország 10 millió kath. lakosára való 
tekintettel, valami hasonló világos megnyugtatót. Mert 
igy, tisztán ugy tüntetve fel a dolgot, hogy az országos 
középiskolai tanáregyesület a kassai dómnak csak külső 
árnyékát vette igénybe, belső árnyékát pedig, a hol a 
szellem lakik, tulajdonképpen kerülte, bizony nem nagy 
biztatást adott szerzetes tanárainknak arra, hogy lelkesed-
jenek egy oly egyesületért, a mely a széparányu templo-
moknak külső árnyékát ugyan keresi és felhasználja tró-
pusnak, de belső árnyékát, a hol imádkozni kellene, nagy 
műgonddal elkerüli. 

A „függetlenség szelleme", melyről az elnöki beszéd 
szól, mondjuk oly szépen és nemesen szól, az is mindjárt 
világosabb szinben tünt volna fel az ország előtt, hogyha 

azt — a kassai dóm belső árnyékában is megfürösztöttük 
volna egy kicsit, s nem csupán a „legtisztább forrásban", 
a tudományban. Kérem szépen, szép fórrá?, tiszta fórrá», 
gyönyörű forrás a tudomány, azt okos ember nem tagadta 
soha. De már „legtisztább" forrásnak nevezni túlzás, 

! tévedés nélkül még sem lehet. Legtisztább forrás a „szel-
lemi függetlenség" számára nem a tudomány, melybe gyarló 
énünből már sok szemét és más homályos tárgy vegyül, hanem 
maga a tudománynak örökragyogásu forrása, maga az 
Isten. Az erre való világos utalást az országos tanár-
egyesület közgyűlésén az elnök ajkain fájdalmasan kellett 
nélkülöznünk. 

Mi a tanulsága a dolognak ? 
Az, hogy az Isten szint valló hivei, a kath. közép-

iskolák tanárai, mindenek előtt maguk közt alakítsanak 
országos katholikus középiskolai tanáregyesületet s csak 
igy mint acies bene ordinata menjenek el az Istennel 
szemben ha nem ellenséges, hát se hideg se meleg álla-
mi országos középiskolai tanáregyesület közgyűléseibe 
vitatkozni és kivivni azt, hogy a legfőbb kötelességet, az 
Isten iránt való kötelességet Magyarország közoktatás-
ügye, gyűlésekben és gyűléseken kivül az életben, szent 
kötelességének tartsa teljesiten'. 

Ha kath. tanférfiaink másképp, vagyis mint oldott 
kéve fognak az elkereszténytelenedett állami hatalom 
által vezetett országos tanáregyesületben szerepelni, sze-
replésüknek az a szomorú vége leszen, hogy vagy ki kell 
lépniök onnan, a hová kellő szervezettség nélkül betéved-
tek, vagy eszközeivé törpülnek, a mit fel nem teszünk, a 
dekatholizácziónak s az állami közoktatási monopoliumának, 

Veszprém. A Szt.-Domonkos-intézet gyűlése. — 
Junius hó 27-én, Szent-László napján tartotta a 

Szt.-Domonkos-intézet, minden hatodik évben tartatni 
szokottt nagygyűlését. A nagygyűlésen dr báró Hornig 
Károly megyés püspök ur elnökölt. Mi ez a Szt.-Domon-
kos-intézet, alább fog kidomborodni. Papi nyugdij-in-
tézet. 

Jelen voltak : a káptalan s az egyházmegyei kerü-
letek küldöttei. A kiküldöttek r.évsora a következő: A 
veszprémi kerület részéről: Virágh János esperes, nagy-
vázsonyi plébános, Népessy Károly vöröstói plébános ; a 
palotai kerület részéről : Rosos István esperes, siófoki 
plébános, Bendekovics Adolf tanfelügyelő, enyingi plébá-
nos ; a cseszneki kerület részéről : Fülöp Antal suúri 
plébános, az esperes betegsége miatt nem jelenhetett meg ; 
a füredi kerület részéről : Jakab Károly esperes, cs csói 
plébános, Molnár József, talliándörögdi plébános ; a tapol-
czai kerület részéről : Bakacs Imre esperes, monostorapátii 
plébános, Ley József, tapolczai plébános; a keszthelyi 
kerület részéről : Kránitz Kálmán esperes, alsó-páhoki 
plébános, Hajba Mihály szántói plébános ; a kis-komáromi 
kerület részéről : Illés István tanfelügyelő, pacsai plébá-
nos, Csánk Béla, merenyei plébános; a kanizsai kerület 
részéről : Modrovics János esperes, ge'sei plébános, Szűcs 
Móricz kapornaki plébános ; a karádi kerület részéről : 
Czupy Bálint esperes, tabi plébános, Szabó József török-
kopányi plébános ; a kaposvári kerület részéről : Ujváry 
Ferencz cz. apát, kaposvári plébános, Kozma László, 



15 RELIGIO. 

s/őllős-györöki plébános; az igali kerül részéről: Saára 
József esperes, igali plébános, Seidl Károly, göllei plébá-
nos; a pápai kerület részéről: Néger Ágoston apát, 
esperes, pápai plébános, Kaufmann Géza, csató plébános, 
tanfelügyelő ; a szombathelyi kerület részéről : Miháldy 
István, esperes, bakony-szent lászlói plébános, Bognár 
Ernő tanfelügyelő, bakony-szombathelyi plébános ; a deve-
cseri kerület részéről : Pados Lajos esperes, felső iszkázi 
plébános, Somogyi Lajos nagyszőllősi plébános; a sümegi 
kerület részéről : Bf S9ányi Ferencz esperes, csehi plébá-
nos, Pály János kiérd, esperes, kis-görbői plébános ; a 
següsdi kerület részéről: Ádám János h. esperes, marczali 
plébános, Káuzli Gyula tanfelügyelő, nemesvidi plébános; 
a csökölyi kerület részéről: Osvald Péter esperes, német-
ladi plébános, Ujlaky József, csököli plébános; a csurgói 
kerület részéről : Szijjártó Károly esperes, csurgói plebá-
noi, Péller Pál, murakereszturi apá t ; a központi papság 
részéről : Molnár Dénes theol. tanár, dr Rada István pápai 
t. kamarás, püspöki titkár. 

A gyüsés lefolyásáról a „V. H." hiteles jelentése a 
következő : Az elnöklő megyés püspök ur ő mlga a 
Szentlélek segitségül hivása után szép beszéddel nyitotta 
meg a gyűlést, üdvözölvén a megjelenteket, röviden vázol-
ván a gyűlés tárgyát, mely nem más, mint az elaggott, 
a munka által kidőlt paptársaink öreg napjairól való mél-
tányos gondoskodás. Kijelentette megyéspöspökünk ő mél-
tósága beszédében, hogy nyugdíjintézetünk állapota telje-
sen rendezett, a mi azonban nem zárja ki azt, hogy ne 
történjenek eszmecserék, értekezletek, az intézet mindin-
kábbi felvirágoztatása czéljából. Majd felkérte megyés-
püspökünk Kemenes Ferencz pápai praelatus, kanonok 
urat, hogy ismertesse meg a tanácskozmánnyal a nyug-
díjintézet jelenlegi állapotát. 

Kemenes Ferencz praelatus ur ő méltósága felkéré-
sének megfelelőleg felolvasta jelentését a nyugdíjintézet 
jelenlegi állapotáról, mely után a tanácskozmány Kemenes 
Ferencz pápai praelatus urnák, ő méltósága megyéspüs-
pökünk indítványára, a nyugdíjintézet pénzügyeinek lelkes 
gondozásáért köszönetet szavazott. 

Ezután különféle indítványok kerültek tárgyalás alá. 
Kránitz Kálmán keszthelyi esperes iditványára többek 
hozzászólása után határozatba ment : „az évi nyugdíj 
1896. évi január hó 1-től, 600 frtról 700 frtra felemel-
tetik; a nyugdijat élvezők száma 15-ben állapittatik meg 
oly formán, hogy ezentúl a Szt.-Domonkos-intézetből 
állandóan 15-nél többen nem részesülhetnek. A tanácskoz-
mány az egyházmegyei papság nevében kimondta, hogy 
szintén 1896. jan. 1-től kezdve a javadalmas lelkészek évi 
tagdija 15 frt, a lelkipásztorkodással nem foglalkozó s 
akár az egyházmegye szolgálatában, akár azon kivül mű-
ködő egyházmegyei áldozároké pedig 10 frt lesz. Az egy-
házmegyében kiosztatni szokott misedijak tőkesités és az 
alaptőkéhez leendő csatolás czéljából az intézet részére 
egyszer s mindenkorra átengedtetnek, a mesedijaknak 
megfelelő misék pedig az egyházmegyei papság által a 
kellő számban ezentúl dij nélkül elvégeztetnek. 

A tanácskozmány folyama alatt Molnár Dénes dr, 
a központi papság küldöttje tett lényeges indítványt, mely 
abban áll, hogy vétessék fel az alapszabályok III. fejeze-

tének 3. ponta után a következő pont: 4. „Valamint nem 
kaphat nyugdijat, s nyugdíjra nem ajánlható az az egy-
házmegyei pap, ki az I. 4. pontban megállapított tagdijat 
három éven keresztül az egyházmegyei hatóságnak mind 
a három évben megismételt intésére sem fizette meg. Az 
intések foganatosabbb eszközlésére az alapítványi hivatal 
minden év január havában jelentést tesz az előző évi 
hátralékosokról, az egyházmegyei hatóságnak." Dr Molnár 
Dénes eme indítványát a tanácskozmány nagy szótöbb-
séggel elfogadta. 

A gyűlés végén Néger Ágoston cz. apát, pápakerü-
leti esperes hálás köszönetet mondott a tanácskozmány 
nevében megyéspüspökünk ő méltóságának a tanácskozás 
vezetéseért, nemkülönben ama atyai szeretetért, melylyel 
a nyugdíj intézés iránt mindenha viseltetett. Viszont ő 
méltósága kifejezte elismerését és köszönetét a tanácskoz-
mány tagjainak. Mielőtt a gyűlést ő méltósága bezárta 
volna, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Ujváry Ferencz 
cz. apát, kaposvári esperes plébánost és Kránitz Kálmán 
alsópáhoki esperes plébánost. 

A tanácskozmány jegyzője dr Rada István pápai t. 
kamarás, püspöki titkár volt. 

V E G Y E S E K . 
*** Ne hagyja magát megtévesztetni senki ! Ked-

ves themája a szabadelvű lapoknak, hogy a néppártból 
nem lesz semmi. Miért? Mert egyes papok ellene nyilat-
koztak, ellene cselekedtek. Nos, hát az apostolok testü-
letében is akadt egy áruló ; sőt maga Péter is zavarba 
hagyta magát hozatni egy szolgáló trécselése által. A ki 
tisztában van azzal, hogy mi a néppárt létalapja, azt a 
Polgárok, Haskók, Buzsákok és a többi megtévedettek 
eljárása bizonyára nem fogja megtéveszteni soha. A nép-
párt oly feladat teljesítésére alakult, a mely feladatot az 
eddigi pártok valamennyien vagy elárultak vagy legalább 
is elhanyagoltak, t. i. a végett, hogy a magyar állam 
Isten és a JcatJi. egyház jogainak sértegetése nélkül, tehát 
azokkal összhangzólag rendeztessék törvényeiben, vezérel-
tessék kormányzásában. Gondolom azt, hogy ezt a felada-
tot az eddigi pártok valamennyien elhanyagolták, azt 
bizonyitani szóval nem kell, hisz tények elég hallhatóan 
hirdetik minden katholikusnak, a kinek füle van a hal-
lásra, hogy a magyar állam az ő radikális törvényei és 
kormányzása által ellentétbe került Isten kinyilatkoztatott 
igazságaival és a kath. egyház jogaival. Papnak tehát 
nemcsak kifogásolni nem szabad, annál kevésbé pedig 
szabad akadályozni azt, hogy létre jöjjön hazánk törvény-
hozásában egy oly párt, mely e mellőzhetetlen feladat 
teljesítésére azért vállalkozik, mert azt az eddigi pártok 
mind elhanyagolták. Ezenfelül, bármely politikai párt 
józan irányához tartozott eddig valaki, a néppártban ott-
hon találhatja magát, mert a néppárt programmja minden 
más párt pro grammjának lényegét magában foglalja, javí-
tott kiadásban. Kétszeres kötelessége tehát minden ka-
tholikusnak, minden papnak mindenütt mindent megtenni 
a végett, hogy a néppárt mindenütt megalakuljon és szer-
vezetet kapjon, még oly kerületekben is, a hol eddig 
kitűnő képviselők nyertek mandatumot ; nem azért, hogy 
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ezeket az országos nevű, például nemzeti párti képviselő-
ket meg lehessen buktatni, hanem a végett kell minden 
ilyen kerületben is megalakítani a néppártot, hogy ezek 
az oszlopos emberek a néppárt ujraszülesztő szelleme 
által kijavított programm alapján kerüljenek vissza a kép-
viselőházba és saját egészséges programm jukat az Isteat 
és kinyilatkoztatást ignoráló szabadelvüség fertőző bacil-
lusaitól megtisztítsák, azok ellen magukat, a néppártra 
támaszkodva, immuoisokká tegyék. Tehát rosszlelkü áruló, 
vagy rövidlátó, rászedett, orránál fogva vezetett ember 
mindaz, a ki a néppárt alakulását bárhol és bármiképp 
ellenzi, akár szóval, akár tettel, s a ki egész erejét latba 
vetni elmulasztja, midőn arról vau szó, hogy Magyarország 
Istennel és a keresztény katholikus vallással békében és össz-
hangzásban éljen és viruljon. Maledictus qui opus Dei facit 
fraudulenter ! Két Urnák senki sem szolgálhat. Isten ellen 
vétkezik s a ker. kath. vallás ellen dolgozik az, a ki az 
Isten és a kath. egyház ellen küzdő szabadelvüségnek 
tesz szolgálatot. Az ilyenek bűnrészesek a hitárulásban az 
állami istentelenség egyeduralmának felállításában. Ez nem 
utczai politika ; ez az örök elvek, keresztény dogmák 
konzekvencziája ! 

— A lourdesi országos zarándoklatra vonatko-
zólag nyilatkozat : A lourdesi országos zarándoklatra 
vonatkozólag több oldalról hozzám, alulírotthoz intézett 
kérdezősködésre tudatom, hogy az előlegek befizetésére 
az utolsó határidő julius 31-ike, kérem azonban a zarán-
doklatban részt venni óhajtókat, hogy ezen óhajukat 
levelezőlapon velem minél előbb tudassák, hogy a részt-
vevők számáról tájékozva lévén, a vasúti igazgatóságokkal 
u különvonatra nézve az Írásbeli szerződést idejekorán 
megköthessem és igy a zarándoklat sorsát biztosithassam. 
A zarándoklatra vonatkozó felvilágosítással bárkinek igen 
szívesen szolgálok. Budapest, 1895. junius 28-án. Dr Purt 
Iván, a magyar katholikusok lourdesi országos zarándok-
latának vezetője. 

— „Protestáns Szemle". Ez lesz a czime annak az 
uj kőnyomatos Japnak, melynek kiadását a protestáns 
vezérférfiak elhatározták. Szó volt ugyanis arról, hogy 
egy protestáns napilapot fognak kiadni. Belátták azonban, 
hogy ez fölösleges, hisz az egész zsidó, szabadkőműves és 
szabadelvű sajtó úgyis készségesen szolgálja a protestáns 
érdekeket, csak informálni kell róla. Hogy tehát a sza-
badelvű sajtó az eddiginél még jobban kiszolgálja a pro-
testántizmust, a vezérférfiak elhatározták, hogy a napi 
sajtó befolyásolására egy külön informáló protestáns kő-
nyomatu lapot fognak „Protestáns Szemle" név alatt 

"kiadni. 
— Az országos középiskolai tanáregyesület, bár 

közel 1200 tagot számlál, mégis távol van attól, hogy az 
egész tanári kart, képviselje. Kétharmada a tanároknak 
nem tagja a tanáregyesületnek. Most ez a tanáregyesület 
közgyűlést tartott Kassán két világos és egy kissé 
sötét czéllal. A világos czélok egyike az, hogy a tanár-
egyesületen kivül állók 2/s többség bevonása végett a 
tanáregyesület megváltoztatja szervezetét annyiban, hogy 
a vidék nagyobb városaiban tanárköröket létesít, melyek 
valóságos kis vidéki tanáregyesületek lesznek. A világos 
czélok másodika az, hogy e deczentralizáczió daczára az 
országos tanáregyesület nem adja fel a centralizáczió 
elvét, nem bontja meg az egyesületnek országos egysé-
gét, sőt éppen azzal, hogy a vidéki körök felállítása által 
valamennyi tanárnak a bevonását akarja létesíteni, az 

egész tanári kart, mint egységes kommandó alá kerített 
testületet szándékozik a magyar kultura vezetését ke-
zökbe ragadt kormányon belüli és kormányon kivüli kö-
rök lábai elé zsákmányul letenni. A sötétes czél tehát 
ott rejlik, hogy katholikus intézeteink tanárai s első sor-
ban szerzetes tanáraink a vidéki körök által az országos 
tanáregyesületbe betereltetvén, esetleg oly befolyások alá 
kerüljenek, a melyek talán a radikális szabadelvüségnek 
igen, de a conservativ és vallásos érdekeknek bizony nem 
fognak hasznára lenni. A tizenkettedik órában kiáltom 
tehát innen szét az országba még egyszer minda/.okhoz, 
akiket illet és érdekel, hogy az erdélyi kath. Status közép-
iskolai tanári karainak példájára mennél előbb meg kell 
alkotni a kath. középiskolák tanárainak országos egye-
sületet, illetve szövetségét Szerzetes rendeink gondolják 
meg, hogy az államomnipotenczia Molochjának karjaiba 
jutásuk s megsemmisülésük vagy ennek kikerülésével meg-
menekülésük és felvirágzásuk kritikus évei bekövetkezé-
sek, és hogy nincs menekvés számukra, mint csak az 
összetartás és országos kath. tanáregyesület vagy szö-
vetség létrehozása által. 

F e l h í v á s e l ő f i z e t é s r e . 

Kérjük t. olvasóinkat mind közönségesen, azokat is, 
a kik részint egész évre, részint a jövő félévre már 
előfizettek, azokat is, kik a jövő félévre előfizetésökkel 
még hátra vannak, hogy a „Religio-Vallás" olvasóinak és 
előfizetőinek körét a katholikus értelmesség minden réte-
gére egyre növekvő arányban kiterjeszteni segítsenek. 

Magyarország életkérdésének, a vallási kérdésnek, a 
a Religio-Vallás", az élet és a történet által felállított 
világító tornya. E félszázados világító torony tájékoztató 
fényének előteremtésében, az eget s földet s a poklokat 
is felzaklató jelen időben, — a dicsekvés szándekától 
messze eső alázatos szívvel valljuk be — sokkal több a 
remegő imádság, mint a maga erős tudásában bizakodó 
bármilyen tanultság érdeme. 

Vezér vagy közkatona, tengernagy, kapitány vagy 
közmatróz legyen valaki, hogyha a jelen zivataros időben, 
a saját elszigetelt otthonából, messze-messziről, a saját 
szemeivel világosan akarja látni, hogy Magyarország ha-
jóján merre mutat a vallásosság iránytűje, s mely renge-
teg hullámzásoknak van e hajó itt most kitéve, az kisérje 
figyelemmel, vizsgálódó szemekkel a „Religio-Vallást", 
a keresztény vallásnak, a kath. egyháznak, csendes idők 
és a maiakhoz hasonló borzalmas hajózások tájékoztatása 
számára egyiránt szolgáló felszázados világító tornyát. 

Az esperesi kerületek különösen a katholikus olvasó 
körökbe és egyesületekbe igyekezzenek lapunkat bevinni, 
a mely minden szűkkeblű partikularizmustól és pajtáskodó 
részrehajlástól menten a közügyet ideális tisztaságában 
igyekszik maga is szolgálni mások által is szolgáltatni. 

Az előfizetés módja a lap czime mellett van ismer-
tetve. 

Budapesten, 1895. jun. 15-én. 

A lap tulajdonos kiadó szerkesztője. 

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Brezoiy Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 189^. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, julius 10. 3. 

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. II. Félév. 1895. 

TARTALOM. Vezcreszmék és Tanulmányok : Katholikus irók kongresszusa. — XIII. Leo pápa levele a kath. legényegyletekhez. — 
Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A nagy „reform" kész törvényeinek életbeléptetése. — L a u s a n n e : Pontos határőrzés egyház és 
állam között Svájczban. — P á r i s : A franczia katholikusok legújabb vivmánya. — Tárcxa. Lévay Imre emlékezete. — Vegyesek. — 

Felhívás előfizetésre. 

Katholikus irók kongresszusa. 
Katholikus irók országos köréről már volt 

szó a lapokban, még nem elég ugyan az ügy 
érett befejezésére, de mindenesetre elég az esz-
mecsere hasznos továbbvitelére. 

Katholikus irók országos kongresszusáról még 
tüzetesen nem volt szó sehol. 

Éppen azért sietünk tehát mi megpenditeni 
ezt az utóbbi eszmét, annál is inkább, mert a 
katholikus irók köre első nagyérdemű emiitőjé-
nek, mondjuk tervezőjének, Lévay Mihály ujszá-
szi plébános urnák abban az inditványában, 
hogy »az irói központban (Budapesten) működő 
jeleseink hívjanak össze mindenkit, a ki csak a 

kath. irók köre iránt érdeklődik és érzékkel bir," 
a katholikus irók országos kongresszusának esz-
méje, mint a földből kibúvni kész csira, már 
világosan benfoglaltatik. 

Ne vitatkozzunk a szavak értelmének ár-
nyalatai felett, hogy nagygyűlés, közgyűlés vagy 
kongresszus legyen-e a tervbe vett összejövetel" 
nek a neve. Elég az hozzá, hogy a kath. irók 
körének megpenditője maga is első és legszük-
ségesebb lépésnek tar t ja a kath. irók köre iránt 
érzékkel és érdeklődéssel birók összehivását Buda-
pestre. 

Az is világosan és határozottan van Lévay 
ur inditványában megfogalmazva, hogy : kik hiv-
ják össze a kath. irók kongresszusát? 

„Az irói központban (gondolom Budapesten) 
működő jeleseink," úgymond. 

Világos, határozott, és még sem elégi 

A „jeleseink" czim oly megtisztelés, hogy 
azt, ha megadják, mindenki nagy megtisztelés-
nek veszi; de hogy valaki, vagy többen, ezen a 

czimen, mint jogczimen, a saját inicziativájukból 

a kivánt akczió megkezdését magukra vegyék, a 
jelen esetben a katholikus irók kongresszusát 
összehivják, azt én, a legdelikátabb tekintetekre 
gondolva, erkölcsileg lehetetlennek tartom. Ké-
rem a bővebb megokolástól felmentésemet. 

I t t is újból kitűnik, hogy könnyebb a dol-
got kimondani, mint megcselekedni. 

En a Religio részéről pártolom, lelkem egész 
erejével pártolom a katholikus irók országos 
kongresszusának az eszméjét, de, jelen körül-
ményeink között, csakis egy feltétel alatt. 

És ez a feltétel az: ha általános, minden 
katholikus ügyet felkaroló, a németországi és 
más országbeli katholikusokéhoz hasonló egye-
temes katholikus kongresszus vagyis általános 
katholikus nagygyűlés nem volna tartható, nem 
volna legközelebb várható. 

Az általánosban, az egyetemesben, a részle-
tes is benfoglaltatik, és ha sikerűi például a 
jövő millenáris évben Budapesten egy, a katho-
likus ügyeknek katkolikus kongresszusokban tár-
gyaltatni szokott egész nagy egyetemlegességére 
kiterjeszkedő nagygyűlést létrehozni, én ama 
logikai elvnél fogva, hogy a részletes az egyete-
mesben az általánosban benfoglaltatik, minden-
kire nézve kötelességnek tartom azt, hogy az 

s 
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egyetemes kongresszus létesítésére törekedjünk, 
mert ez által két dolgot érünk el: 1. sokkal 
többet teszünk, mintha csak részletes, csupán 
csak irói kongresszust, tartanánk, 2. mert az 
egyetemes kath. kongresszusban vagyis az álta-
lános kath. nagygyűlés keretében tartunk irói 
kongresszust is. 

Altalános, minden odavonható katholikus 
ügyre kiterjeszkedő országos gyűlés tartása sok-
kal több haszonnal jár, valljuk meg, sokkal szük-
ségesebb is, mint egy speciális katholikus irók 
kongresszusa. 

De hogyha általános katholikus nagygyűlés 
ez idén már nem tartható, a jövö millenáris 
évre pedig már nem várható: akkor hát legyen 
legalább katholikus irók országos kongresszusa, 
ha ebben az évben nem, legalább a jövő évben, 
a nagy történeti forduló évében, okvetetlenül, 
annál is inkább, mert ez a specialis, ez a kath. 
irók kongresszusa úttörője lehet, s abban az eset-
ben, ha azt csakugyan megelőzi, köteles is lenni 
— egy a kath. kongresszusok elé való minden 
ügyet felkaroló egyetemes, általános kath. nagy-
gyűlésnek. Egyelőre ennyit. *** 

XIII. Leo pápa leirele a 

LEO PP. XIII. 
Ad futuram rei memóriám. Expositum est Nobis 

piam juvenum opificum societatem in Coloniensi Dioecesi 
primum institutam ea incrementa, Deo fautore, suscepisse, 
ut nunc in universae Germaniae, Austriae et Hungáriáé, 
atque Helvetiae dioecesibus reperiatur erecta. Societas in 
sectiones partitur, unaquaeque sectio Sacerdote gaudet 
Praeside. Nuncvero, cum sicuti ad Nos admotae praese-
ferunt preces, tum Coloniensi Antistiti tum sectionum 
Praesidibus, tum reliquis Christifidelibus eandem in Socie-
tatem adscitis in votis admodum sit, ut tam frugiferum 
institutum coelestium munerum, quorum dispensatores 
Nos voluit Altissimus, largitione augere velimus, Nos 
votis hujusmodi benigne obsecundandum censuimus. Quare 
de Omnipotentis Dei misericordia ac B. B. Petri et Pauli 
Apostolorum ejus auctoritate confisi, omnibus et singulis 
Christifidelibus, qui dictam Societatem in quacumque Ger-
maniae, Austriae et Hungáriáé atque Helvetiae Dioecesi 
in posterum ingredientur, die primo eorum ingressus, si 
vere poenitentes et confessi SSmmum Eucharistiae Sacra-
mentum sumpserint, Plenariam, ac tam inscriptis quam 
pro tempore adscribendis, in dictam Societatem Sodalibus, 
Sacerdotibus, Praesidibus, Magistris et Benefactoribus, 
pariter in Germaniae, Austriae et Hungáriáé, atque Hel-
vetiae Dioecesibus existentem, si vere poenitentes et con-
fessi ac S Communione refecti respectivam Parochialem 
Ecclesiam, vel respectivae sectionis oratorium die festo 
Patrocinii S. Josephi et die anniversario fundationis ejus-
dem societatis vel Dominica immediate sequenti a primis 
vesperis usque ad occasum solis dierum hujusmodi singu-
lis annis devote visitaverint, et ibi pro Christianorum 
Principum concordia, haeresum exstirpatione, peccatorum 
conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad 
Deum preces effuderint, quo die praefatorum id egerint, 
Plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et 
remissionem misericorditer in Domino concedimus. Insuper 
dictis fidelibus nunc et pro tempore eandem in Societa-
tem adlectis, aliisque supra recensitis, qui corde saltern 
contriti qualibet per annum feria secunda psalmum „Mi-
serere" recitaverint, et quoties quodlibet bonum opus vel 

L a t h , legényegyletekhez. 

XIII. LEO PÁPA. 
Örök emlékezetül. Tudomásukra hozatott, hogy a 

kölni egyházmegyében legelőször megalakult iparos ifjak 
jámbor társulata, Isten kedvezéséből oly elterjedésnek 
örvend, hogy most már egész Németország, Ausztria és 
Magyarország, valamint Svájcz egyházmegyeiben is meg-
alakult ; mely fióktársulatokra osztva, azok mindegyike 
papi elnökkel bir. Miután pedig ugy a kölni főelnök, 
mint a fióktársulatok elnökei, nem különben az ezen tár-
sulatokba felvett többi keresztény hivők is, azon forró 
kéréssel fordultak Hozzánk, miszerint az annyira áldásos 
intézményt, mennyei malasztok adományaival, melyek 
kezelőjéül és osztogatójául Minket hatalmazott föl a Föl-
séges, gazdagítsuk : ezen kérdésnek kegyesen eleget tenni 
Magunkban elhatároztuk. Miért is bizva a Mindenható 
Isten irgalmában, szent Péter és szent Pál apostolok 
tekintélyében, mindazon keresztény hívőknek, kik Német-
ország, Ausztria ésMagyarország, valamint Svájcz bármely 
egyházmegyéjében, a nevezett társulatba lépnek, belépé-
sök első napján, ha töredelmes szívvel a szent gyónáshoz 
járulnak és az Oltáriszentséget is magukhoz veszik : teljes 
bucsut, továbbá ugyancsak a Németország, Ausztria és 
Magyarország, valamint Svájcz egyházmegyéiben, ugy az 
ezen társulatba már felvett, mint idővel felveendő ifjak-
nak, papi elnököknek, iparosmestereknek és jótevőknek, 
ha szintén bünbánólag a szent gyónáshoz és szent áldó 
záshoz járulnak és az illető plébánia templomot, vagy 
fióktársulati kápolnát, szent József oltalmi ünnepén, 
ugyanazon társulat alapítási napján, vagy az ezt követő 
vasárnopon, kezdve az első estétől a következő nap nyug-
táig, évenként a mondott napokon látogatják és ott a 
keresztény fejedelmek egyetértéseért, az eretnekségek 
kiirtásáért, a bűnösök megtéréseért és az anyaszentegy-
ház fölmagasztaltatásáért, Istenhez ájtatos imákat mon-
danak; a mely napon a fentiek közöl ezt végzendik, teljes 
bűnbocsánatot az Urban engedélyezünk. Végre, ha emlí-
tett keresztényhivők, a kik ama társulatba már felvétet-
tek, vagy idővel felveendők, nem különben és a többiek, 
a kiket fönnebb emiitettünk, az évnek bármely hétfő-
napján a „Könyörülj Istenem" zsoltárt töredelmes szívvel 
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juxta Societatis statuta, vel in ejus utilitatem et incre-
mentum exercuerint, centum dies de injunctis eis, seu 
alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae 
consueta relaxamus. Quas omnes et singulas indulgentias, 
peccatorum remissiones, ac poenitentiarum relaxationes 
etiam animabus Christifidelium, quae Deo in charitate 
conjunctae ab hac luce migraverint per modum suffragii 
applicari posse indulgemus. In contrarium facientibus non 
obstantibus quibuscumque. Praesentibus valituris ad De-
cennium. Volumus autem praesentium litterarum tran-
sumptis, seu exemplis etiam impressis, manu alicujus 
Notarii publici subscriptis et sigillo Personae in eccle-
siastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides 
adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent 
exhibitae vel ostensae. 

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscato-
ris die XIX. Decembris MDCCCXCIV. Pontificatus Nostri 
Anno Decimo septimo. 
Nro 2507. L. S. Pro Dno. Card, de Ruggiero 

„Vidi." 
Strigonii, die 26. Juni 1895. Nicol. Marini 

Josephus Boltizár ' sub. 
Eppus, Yicarius Generalis. Concordat cum Originali 

Arth. L. B. Gudenus, Archivarius. 

EGYHÁZI TUD0SITÁS0K. 
Budapest, jul. 9. A nagy „reform" kész törvényeinek 

életbeléptetése. — 
Magyarország kormányának félhivatalos lapja mult 

kedden 12 rendelet közlését kezdette meg. Ez a 12 ren-
delet a már kész, vagyis a királyi sanctióval már ellátott 
három „reform-törvény" végrehajtására vonatkozik, akképp, 
hogy mind a kötelező polgári házasságról, mind a gyer-
mekek vallásáról, mind az állami anyakönyvekről szóló 
1894. XXXI., XXXII. és XXXIII. törvényczikkek már 
f. évi október 1-én életbe lépnek. 

Az elvi vita a törvényekkel szemben ezidőszerintre 
teljesen ki van meritve. Az állami anyakönyvvezetés 
Magyarországot mindenesetre megilleti és nagy dolog, de 
roppant költséges és riszkirozott dolog, hogy miképp fog 
sikerülni ; homlokán pedig rajta marad kisütve a Kain 
bélyeg, mely örökre hirdetni fogja, hogy csakis a polgári 
házasság behozhatása végett s a Csáky-rendelet vissza-
vonását követelő kath. papságon való bosszúállás czéljá-
ból — indult meg az egész luxus. A gyermekek vallásá-
ról szóló törvényről mindjárt javaslat alakjában való 
bemutatkozása idején kimutattuk, hogy az szintén a ter-
mészetjogba ütközik, mint a Csáky-rendelet, bár nem oly 
alakban; mert megváltoztathatatlannak dekretálja a szülők 
elhatározását, a mi bizony embernél, mikor nem egészen 
tőle függő dolog az emberi határozat tárgya, non sens, 
képtelenség, észjogi absurdum. A kötelező polgári házas-
sággal, no azzal már aztán csakugyan nyakig tisztában 
van az ország józan és vallásos közönsége, tisztában van 
különösen minden katholikus ember, a ki hitét megőrizte 
és annak világánál világosan látja, hogy ez a fajtája a 
polgári házasságnak a legáltalánosabb dechristianizácziója, 

mondandják, valahányszor akár a társulat szabályai szerint, 
akár annak javára és gyarapodására bármely jócseleke-
detet végzendenek : a nekik feladott, vagy akármiképpen 
még tartozásban levő vezeklésekből, az egyház szokása 
szerint, száz napot engedélyezünk. Egyúttal akarjuk, hogy 
mindezen összes és egyes búcsúkat, bűnök bocsánatát* 
vezeklések elengedését, az Isten szeretetében elhunyt 
keresztény hivők lelkeért is közbenjáró köuyörgésképpen 
alkalmazhatók legyenek. Minden ellenkező intézkedés ki-
zárásával. Jelen intézkedésünk tiz évre érvényes. Akarjuk 
végre, hogy ezen levelünk másolatainak, vagy akár nyom-
tatottaknak is, feltéve hogy közjegyző aláirásával és egy-
házi méltóságában levő személynek pecsétjével vannak 
ellátva, oly hitel adassék, mintha eredeti levelünket mu-
tatnák fel. Kelt Rómában, Szent Péternél a Halász 
gyűrűje alatt 1894. deczember 19-én. Pápaságunk tizen-
hetedik esztendejében. 
2507. szám. 

Láttam ! Buggiero bibornok helyett : 
Esztergom, 1895. jun. hó 26. Marini Miklós 

Boltizár József sub. 
püspök, ált. érseki helynök. 

szentségi jellegéből való kivetkőztetése a házasságnak, a 
mennyiben minden házasulót de praesenti az állami hata-
lom egész sulyjával kényszerit akkor de praesenti házas-
ságot kötni, t. i. az állami hatalom előtt az egyház szine 
nélkül, mikor és a hol a kath. vallásnak dogmája szerint 
keresztény embernek házasságot kötni, vagyis szentséget 
felvenni nem lehet. Hiába mondják a pacificatio Pilátusai 
most utólag, hogy az életbe léptető rendeletekben az 
állam házasságkötő közege figyelmeztetni lesz köteles a 
feleket, hogy vallási kötelességüknek ís eleget tegyenek 
s menjenek el a templomba is „áldásra", vagy „eske-
tésre." Képmutatás ! Miután jól megtiporták a kath. felek 
lelkiismeretét a házasságról mint szentségről, mely előtt 
semmiféle nyilatkozat és kijelentés katholikusra nézve há-
zasságot nem jelenthet, egyszerre ájtatos pofát vág a 
vallástipró állam szolgája és — vallási kötelességökre 
figyelmezteti a vallási kötelességök teljesítésében meggyö-
tört kath. házasfeleket ! Egyébiránt törvény ugy mint 
rendelet nem egyéb, mint az erőszakos kálvinista észjárás 
felerőszakolása 13 millió nem protestáns és nem zsidó 
lelkiismeretére. Protestáns felfogás szerint a házasság 
lényegére nézve a faluházára való polgári dolog, melyet 
kegyeletes jó szokás a templomba vinni „áldás"-ra és 
„ráesküvés"-re. Punktum. Magyarország népei, a lelkiis-
mereti szabadság hires dicsőségére, különbség nélkül, mind 
a protestáns észjárást kövessétek ; máskülönben az állami 
hatalommal a nyakatok közé suhintatok ! Ez a polgári 
házasságról -szóló hosszú történetnek rövid értelme! 

A kath. egyház mindennel a mi nem igaz, a mi 
jogtalan, a mi Krisztus tanításába és törvényeibe ütközik, 
fentartja a maga oppositióját. Tiszteli az állami hatalmat, 
mely Istentől származik ; de inkább engedelmeskedik az 
Istennek, mint az embereknek. 

1* 
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Magyarország kath. híveinek magatartását tehát 
Krisztus törvényei és az egyháznak azokról szóló tanítá-
sai szabályozzák és irányítják. 

Várjuk be tehát előzetes tisztelettel és hódolattal s 
mindenben szót fogadó kész akarattal főpásztorainknak 
nyilatkozatát és utasításait, melyekre vonatkozólag a kö-
vetkezőket, jó forrásból, jelenthetjük : 

A legutóbbi püspöki koníerencziából Schlauch bibor-
nok elnöklete alatt bizottság küldetett ki avval a meg-
bízással, hogy tanulmányozván az állam törvényét s idő-
közben kiadandó rendeleteit, kellő időben tegye meg 
javaslatait az iránt, hogy mi tevő legyen az episcopatus, 
mi legyen Magyarország 10 millió katholikus hívének a 
magatartása s eljárása. Mihelyt ez a bizottság jelentése 
elkészül, püspöki konferenczia lesz s valószínűleg közös 
főpásztori levél fog megjelenni. 

Az idők mindenesetre súlyosak. Imádkozzunk, buz-
góbban mint valaha! ? ? 

Lausanne. Pontos határőrzés egyház és állam között 
Svájczban. — 

Az. itt helyben székelő szövetségi bíróság (Bundes-
gericht) nemrég egy tisztán egyházi pörben oly végzést hozott, 
mely e magas testület részrehajlatlan, tárgyilagos szelle-
méről fényes tanúságot teszen. Minthogy az alsóbb fokú 
bíróságokról hasonló esetekben ezt nem mindig lehet el-
mondani, sietünk a legfőbb törvényszék kifogástalan eljá-
rását, melyben nagy bölcseség rejlik, konstatálni és az 
egész világ előtt dicsekedve hirdetni. 

Clervaz asszony pört indított Defforel abbé ellen 
Freiburgban a szentségek megtagadása czimén. A lausannei 
szövetségi törvényszék panaszost elutasította, és pedig a 
következő megokolással: „A szentségek kiszolgáltatása 
tisztán egyházi belügy. Gazdasági károk a szent áldozás 
megvonásával nem járnak ; ennél fogva minden állami 
beleszólásra az alap hiányzik és a törvényszékek teljesen 
illetéktelenek ez esetben igazságot szolgáltatni. Erre csak 
az egyházi hatóság jogosult. Mindenki, a ki valamely 
egyházhoz tartozik, tisztán lelki ügyekben illetékes lelki 
hatósága alá tartozik. Ennélfogva világi hatóság eljárása 
valamely pap ellen, hogy kényszeríttessék szentség kiszol-
gálására, teljesen ki van zárva. Annál kevésbé illeti meg 
a biróságot annak eldöntése, vaijon a szentség ilyetén 
megtagadása jogos volt-e vagy sem ; ennek következtében 
a világi hatóság nem illetékes annak megítélésére, vájjon 
az illető személy jogaiban sérelmet szenvedett-e. Csak ha 
valamely szentségnek megtagadása nyilván az egyház 
törvényei ellen történt volna, lehetne szó esetleg világi 
törvényszék előtt kártalanítás czimén jogot szolgáltatni. 
Ez például akkor történhetnék, hogyha a pap a szentsé-
get nyilvánosan sértő szavakkal vagy más ily külső (dif-
t'amáló) jelekkel tagadná meg. De erről ez esetben nincs 
szó. Clervaz asszony a szentség megtagadása által nem 
tétetett ki nyilvánosan polgártársai megvetésének." 

PáriS. A franczia katholikusok legújabb vívmánya. — 
A franczia katholikusok ez esztendőn egy igen be-

cses szabadságot vivtak ki : a processziók szabadságát. 

Azt mondhatnók, hogy lelkes, bátor, vallásos és 
hazafias fellépésökkel visszavivták az Isten szabadságát 
Francziaország nyilvános téréin. 

így beszélni, szerintem, nem tiszteletlenség, nem túl-
zás az Isten végtelen felségével szemben, miután tény, 
hogy Francziaországban jó idő óta tilös volt az oltári 
szentségben jeleulevő Istennek az utczán megjelenni, 
tiltva levén a processziók rendezése, tartása. S vájjon mi 
a nyilvános körmenet egyéb, mint az Istennek kíséretül 
szolgáló emberi társadalom ? 

Igen sok városban és számtalan faluban jelent meg 
az ezidei Ur napján a legméltóságosabb oltáriszentséget 
körülhordozó körmenet az utczákon és tereken az ajtatos 
és térdepelő nép körében. Hiába való fáradság volt a 
községi elöljárók és a megyefőnökök részéről minden 
erőködés, hogy Isten a templomban maradjon; a katholi-
kus Francziaország Istenét a szabadban is megtisztelni 
akarta, miután ő Ura az égnek es főidnek egészen véve 
és mindenestől.*) 

Akik mindig valami rosszabbtól félnek, s a kik a 
kisebb rosszat oly könnyen elfogadják és követik, azok a 
félénk emberek, kiknek az erő és a szám jobban imponál, 
mint az igazság és kötelesség — láthatták most, hogy 
semmi baj sem tör tént : a processziók békében jártak 
körül s alig egy-két helyen mutatkozott tehetetlenségre 
kárhoztatott kísérlet megakadályozására annak, hogy a 
franczia katholikusok nyilvánosan gyakorolhassák a legelső 
és legfőbb szabadságot, azt hogy az Istent, kötelességök 
szerint nyilvánosan is vallhassák és tisztelhessék. 

Most már végre teljesen világossá lőn az is, hogy 
nem mindig a szabadság hiányzik nekünk, hanem hogy 
mi vagyunk gyakran olyanok, hogy a szabadsággal élni 
nem tudunk, élni nem bátorkodunk, nem akarunk. 

Non libertás de est, sed voluntas deficit. 
Az ezévi események után, a clairmonti, rubaixi fel-

vonulások s az ezidei urnapi körmenetek után reméljük, 
hogy ezentúl másképp leszen. 

TÁ R C Z A. 
Lévay Imre emlékezete. 

Pintér Kálmántól. 
(Elmondotta május 29 e'n. a Katholikus Kör gyászünnepén.)**) 

Ma három hete, a Kath. Kör jubiláló fölolvasó-esté-
jén, ezen a helyen derült hangulatban élczelő kedvvel 
szólottam arról a közönségről, mely a mi fölolvasásaikon 
meg szokott jelenni. És ma a legigazabb és legmélyebb 
fájdalom hangján kell megemlékeznem arról, a ki közön-

*) Nevezetes jelenség, hogy e processziókon a munkások is 
tömegesen trikolórt lobogtatva jelentek meg. Brestben a nép, a 
templomba visszavonulva a következő szózatot énekelte : 

Nous sommes chrétiennes, nous sommes bretons 
Notre vieille foi, nous la garderons. 
(Mi keresztények, mi bretonok vagyunk 
Osi hitünkért mi élünk-halunk !) 

**) Az emlékfüzetből szerző engedelmével külön közölve. 
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ségünk soraiból soha sem hiányzott, csak éppen jubiláló 
esténken nem jelenhetett meg, s nem fog megjelenni 
többé soha, bizalmat keltő, jóságos mosolygó arczát nem 
fogjuk itt közöttünk látni többé soha. Oh, hogy ennek 
igy kellett történnie ! . . . hogy közönségünkről szólván, 
éppen ő róla, ki mindnyájunk lelke volt, ki érdeklődésé-
ve), bátorításával, lelkesedésével egymaga egy közönséget 
pótolt, róla akkor nem szólhattunk, mert nagyon beteg 
volt; s most ezt ugy kell pótolnunk, hogy kizálólag ő 
róla emlékezünk meg ünnepies módon, de gyászosan, de 
nagyon szomorúan ! 

Fájdalmunk első hevében a gyarló ember szólal meg 
bennünk, veszteségünk érzetében keserű panaszra fakadunk, 
hogy a sors kegyetlen gúnyt űz velünk. Hiszen az éltető 
tavasz első lehelete döntötte őt halálos ágyába, s a teljes 
pompájában viruló május virágaiból az ő koporsójára 
kellett koszorút fonnunk. Testalkata erőtől duzzadt, mint 
a fiatal tölgyfa, szervezete daczolt a romlandóság gondo-
latával, piros arczárói a megtestesült egészség mosolygott 
le, kedélye elpusztíthatatlan, munkaereje fogyhatatlan, aka-
rata, jelleme szilárd, mint a szikla. S néhány heti gyön-
gélkedés után a testi és lelki egészség mintaképe, a ki 
mellett csak törékeny alakokként mozogtunk annyian, 
meginog, összeomlik, romba dől. „És e nagy omladékon 
élünk-e hát mi ?" — kérdezzük megszomorodva a 
költővel. 

Hadd öntse keserű panaszát a fájdalom, hadd vádolja 
a sorsot az emberi gyarlóság, hadd törjön ki belőlünk 
az önzés, melyet el nem tagadhatunk, mig emberek 
vagyunk, s leginkább veszteségünk érzetében vagyunk 
azok. Legönzőbbek pedig a szeretetben vagyunk. Nem őt 
gyászoljuk, nem őtet siratjuk, a kit annyira szerettünk, 
hanem magunkat, mert éreztük, hogy nagyon szeretett 
bennünket, s érezzük, hogy jóságával többé nem halmoz 
el, hogy szeretetében többé nem részesülünk, s aggódva 
kérdezzük, ki pótolja őt nekünk? De fölszárad a köny s 
megnyugszik a lélek, mert meg kell nyugodnia egy szent 
hitben, egy édes reménységben, s meg kell vigasztalódnia 
a vallásos érzelemben. Nem beszélünk aztán fájdalmunk 
csillapultával kegyetlen sorsról, hanem ég felé tekintünk 
s megnyugszunk az isteni Gondviselésben, mely bölcsen 
intéz mindeneket. 

Nem guny az a sorstól, hogy tavasz derűjében, 
virágok nyilása közt szállott el a lelke A virág a föld 
jósága, a szeretet jelképe, s a jóság és szeretet a lélek 
virága. S az ő lelke tele voit e virággal, csupa szeretet 
és jÓ9ág volt, s olyan derült, mint a tavaszi verőfény. 
Lelkének derűje még halálos ágyán sem hagyta el. Mert 
boldog volt egész életében ; én legalább, ki most annyi 
fájdalommal mondhatom, hogy élete jó részének tanuja 
voltam, drága halottunknál boldogabb embert nem ismer-
tem. Boldog volt, mert mindent elért azon a pályán, 
melyet fiatalon magának választott, mert szenvedélyek 
nem háborították soha, mert legszebb álmai megvalósul-
tak, eszmei szarnyra keltek és czélhoz jutottak, s min-
denkor nemes törekvéseinek jutalmát még életében élvez-
hette. Boldog volt, mert a mennyire tehetségében állott, 
boldogítani törekedett mindenkit, a ki szivének közelébe 
juthatott. Saját lelkének nemességét olvashatta le minden 

arczról, mely feléje közeledett. Jellemét, törekvéseit, egész 
életét Vörösmarty gnómájával jelezhetem leghívebben : 

Szólj, gondolj, tégy jót : s minden szó, gondolat és te t t 
Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. 

Számára az élet csakugyan tükör volt, magamagát 
láthatta benne, szavainak, gondolatainak, tetteinek mását, 
mert ezt kereste mindig és mindenben. Gondolkodó fő 
volt a szó legszorosabb értelmében ; idealista, néha tán 
igen nagy mértékben, de mindig a legnemesebb jelent-
ményben, s azzal az erős meggyőződéssel, hogy ideái 
jogosultak, megvalósíthatók, s eljön az az idő, mikor a 
közős jó érdekeben meg is valósulnak. Gondolkodásában 
optimista, a ravasz szándék, a rossz akarat észrevevéséhez 
úgyszólván semmi érzéke, mert csak a jót tudta föltenni 
mindenkiről, s még csalódásában is megvigasztalta az a 
hit, hogy nincs az a rossz, a mi meg nem javítható, csak 
a módját kell eltalálni. Optimizmusa néha mosolyt keltett, 
de hitének és meggyőződésének dialektikájával le tudta 
fegyverezni a kételkedőt is, mert azt még a legridegebb 
számítás is belátta, hogy gondolatai mindig szépek, szán-
dékai, ha egyelőre nehezen valósithatók is, de mindig 
nemesek voltak, s igy a kételkedő, legalább vele szemben, 
mosolyogva hódolt meg, és ő e szótlan beismerésben bol-
dogan szemlélte eszméinek igazságát. Szivesebben gon-
dolkodott mint beszélt, de ha a közjó érdekében tehette, 
örömest fejtette ki nézeteit. Ez és nem az irói viszketeg 
birta rá, hogy könyvet írjon („Kalobiotika") a testi és 
lelki jólétről, a mi gondolatainak leggyakorabb tárgya s 
a minek maga is élő mintaképe volt. Két vidéki lapját is 
szinte azért szerkesztette, hogy bennök a társadalmi jó-
létre vonatkozó eszméit hirdesse. 

A mennyire működése terjedhetett, nem is volt a 
társadalmi jólétnek, egyetértésnek, békességben gyümöl-
csöző munkának lelkesebb hirdetője és bajnoka boldogul-
tunknál. A mint sokat gondolkodott, ugy embere volt a 
szónak és tettnek is. Minden szavát megfontolta, komoly 
kérdésekben és könnyebb társalgásban egyaránt, csakhogy 
amott a határozottság, emitt a kedély melegsége és a 
mindenki iránt kifejezett tisztelet jellemezte. Ezért köze-
ledett feléje mindenki nemcsak tisztelettel, hanem biza-
lommal is ; és minden szó, melyet hozzá intéztek isme-
rősei, tükre volt saját szavainak, az emberekkel való 
érintkezésének. 

De emelkedett szellemének, becsületes jellemének, 
egész egyénisége nemességének tettei voltak leghívebben 
mutató tükrei. Megfontolatlanul nem határozott, nem 
is cselekedett, inkább a lassú, de biztos működés embere 
volt. Czélja, szándéka, jelszava mindenben a használni 
akarásvolt, s ez mint bélyeg rá van nyomva minden tet-
tére, nagyra, kicsinyre egyaránt. A szobrász műtermében 
nagy minták mellett figyelmünkre méltatjuk az apró al-
kotásokat, a mindennapi kedvtelésre szánt zsánerdolgokat 
is, mert érezzük rajtok a művész ihletét. Ezt látjuk a 
megboldogultnál is, lelki nemességét bizonyítják még 
csekélyebb jelentőségű tettei is, melyekre egyéni érdek 
vagy másféle mellékgondolatok árnyékot nem vetettek, 
ugy hogy tettei valóban tiszta tükörként mosolyogtak 
reá vissza. 

Szükséges e ezek után életét bővebben rajzolnom? 
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A közérdek embereinek szorosan vett életrajzuk nincs ; 
mert nem önmagukért élnek, hanem minden gondolatuk-
kal, érzelmeikkel, tetteikkel és egész valóságukkal bele-
olvadnak a sokaságba, mint az eltitkolt jótétémény, 
melynek, látjuk az eredményét, de a jótevő kezet nem 
ismerjük. Elég, ha rámutatunk a korra, melyben éltek és 
cselekedtek; mert sorra szedni a szálakat, melyek őket 
és életük pillanatait a sokasághoz és ennek változatos 
sorsához fűzték, szinte lehetetlen. S a mai drága hallot-
tunk élete ilyen volt; a közérdeknek, a társadalmi 
jólétnek szentelve teljesen. 

1842-ben született Makón, nagyon egyszerű és sze-
gény polgári családból. Atyját korán elveszitvén, testvé-
reivel együtt özvegy édes anyjának gondjait növelte 
mindaddig, mig pártfogás utján a temesvári Emericanumba 
a szegény gyermekek nevelő-intézetébe juthatott . Kiváló 
képességei arra birták sorsának intézőit, hogy lehetővé 
tegyék számára a magasabb kiképzést; minthogy azonban 
a temesvári gymnasium akkor teljesen német volt, a né-
metül egy szót sem tudó makói kis fiút előbb el kellett 
küldeni egy német községbe, melynek plébánosa, Miha-
lovics, a későbbi zágrábi érsek volt, ki a szép remé-
nyekre jogosító gyermeket atyai pártfogásába vette. 
Jóindulatát, mely később szinte bizalmas viszonya vált, 
egész haláláig megtartotta irányában s viszont a boldogult 
is a legmelegebb tisztelet és kegyelet hangján emlékezett 
meg mindenkor nagy jótevőjéről. Ily előzmények után jó 
későn jutott a temesvári gymnasiumba, ugy hogy 19 éves 
volt, mikor a 4-ik osztályt végezvén, a piarista rendbe 
lépett, s ez időtől fogva egész lényét a rend alapitójának, 
Kalazanti szt. Józsefnek szelleme hatotta át. Özvegy édes 
anyjához a leggyöngédebb fiúi tisztelet és szeretet csatolta 
mindig, s az özvegy öreg asszony boldogan ölelhette 
keblére évenkint a nyári szünet alatt látogatására siető 
derék fiát. E szerető viszonyt néhány évvel ezelőtt szakí-
totta meg a halál. Az anyja iránt érzett szerető és tisz-
telő kegyelet indította arra is, hogy előbbi családi nevét, 
Kosok-ot, anyja nevével, a Lévay névvel cserélte föl. 
Aldozópappá 1867-ben széntelték ; tanári működését 1865-
ben kezdte meg a váczi gymnasiumban, s folytatta Buda-
pesten hét esztendeig. Tanári oklevelét sietett jókorán 
megszerezni, s nemcsak a magyar, latin és görög iroda-
lomból tette le a tanári vizsgálatot, kanem, hogy háláját 
kimutassa, a német nyelvből és irodalomból is. 

Budapestről került Veszprémbe házfőnöknek és a 
gymnasium igazgatójának 1874-ben. Tevékenysége itt 
kezdődik, müküdésének köre itt kezd mindegyre terjedni ; 
tapintatos modorával, előzékenységével, egyéniségének sok 
jeles tulajdonságával és előkelő műveltségével csakhamar 
kedvelt alakjává lesz a város társadalmi életének. Előbb 
a város képviselő-testülete, majd a megyei bizottság 
sietnek őt kebelükbe fogadni, s ő a legszorgalmasabb, 
legpontosabb tagja mindenféle bizottságnak, s lelkiisme-
retes komolysággal szól hozzá a kérdéses ügyhöz. Neve 
nemsokára hangzatossá lesz a város falain túl, ismertté 
lesz megyeszerte és a szomszédos megyékben is, midőn 
átveszi a „Veszprém" czimü megyei lap szerkesztését, s 
maga köré toborozza munkatársakul valamennyi tanártár-
sát. Most már teljesen elemében van : buzdít, tanácsol, 

itél, eszméket hirdet, lelkesül és lelkesít, — csak mellékes 
vagy pártérdekek eszközéül nem tud szegődni soha, lelke 
egyenességén elsiklik az önző érdek. S mikor nem min-
den keserűség nélkül azt kell tapasztalnia, hogy az embe-
rek szándékát nem mindig a tiszta és magasabb eszményi 
törekvés irányítja, s hogy az igazságot nagyon haugozta-
tókra olykor követ is dobnak : átengedi a teret mások-
nak, de kedvét nem veszti gyáva lemondással, u j térre 
lép, maga alapit u j lapot, a keresztény vallásos irányú 
„Veszprémi Közlöny"-t. Ezzel a vállalkozással lesz neve 
lassanként ismertté, majd országosan tisztelté a magyar 
katholikus társadalomban. Lelkiismeretes gonddal s élénk 
kedvvel szerkeszti lapját, de soha tollát epébe nem 
mártja, a reá dobott követ vissza nem dobja, s eléri azt, 
hogy akik minden áron ellenségei akartak lenni, nemes 
magatartása s közhasznú tevékenysége előtt önkényt 
meghódoltak. 

Mint tanár képzett, buzgó, tapintatos, nemcsak tanit 
hanem atyailag nevel is ; mint igazgató pontos, figyelmes, 
lelkiismeretes, telve ügyszeretettel és lelkesedéssel ; mint 
házfőnök gondos és éber házigazda, nyájas családfő, a 
társak közt első társ, minden jogos kivánságot lehetőleg 
kielégítő, s legfőbb törekvése az, hogy a közös jólét és 
elégültség derűjét lássa környezetében minden arczon. Oda 
száll képzeletem és emlékezetem a veszprémi piarista-ház 
virágos udvarára, kis bástyakertjébe, barátságos ebédlő-
jébe, hol együtt látom, mint egy boldog családot, az 
egész tanári kart, a viruló egészségű és kedélyű 32 éves 
igazgatót, a tanári karnak komolyan vett legidősbjeit, a 
kik csak 27 évesek, és magammal együtt a másik gyerek 
tanárt 20—21 évünkkel, majd komoly vitában, majd vidám 
élczelődés közt, melyen a rang- és korkülömbség mit sem 
változtatott Az volt akkor az ország legfiatalabb tanár-
testülete, fiatal korban, erőben, egészségben, munkakedv-
ben és szép reményekben, s lelke mindennek a rokon-
szenves házfőnök, igazgató és szerető rendtárs. Nehezen 
tudnám én most annak az egykori szép életnek kedves 
képeit sorba fölidézni ; elborította őket nem a feledésnek, 
hanem a gyásznak fátyola . . . 

Tizenhárom évig volt a boldogult egyik legtisztel-
tebb alakja a veszprémi városi és megyei közéletnek. 
1887-ben vette át a budapesti piarista főgimnázium igaz-
gatását. Tevékenysége itt a fővárosban most még élén-
kebb lett, az ország szivében az ő szive is hevesebben 
kezdett dobogni, s szinte izgatottan várja a perczet, mi-
kor hőn ápolt ideája valóra válik. Nem kellett soká vár-
nia : budapesti igazgatósága második évében megérte azt 
az örömet, hogy a megalakult „Budapesti Kath. Körnek" 
még akkor szerényebb helyiségében egy kisebb, de lelkes 
csapathoz e szavakat intézhette: „a Budapesti Kath. Kör 
helyiségeit ezennel megnyitom!" Nem tudom, Lévay Imre 
érezte-e valamikor boldogabbnak magát, mint e pillana-
tokban. Egy újkori keresztes lovag, a ki a bomladozó 
magyar katholikus társadalom várfalára fölhatol és kitűzi 
a zászlót, szelid békekötés jeléül, vagy ha kell, a védel-
mi harcz jeléül. Azóta leng a lobogó, s ujabb meg ujabb 
lelkes csapatok sorakoztak a lá ja ; a Budapesti Kath. Kör 
a keresztény társadalom, közművelődés és kath. egyesül éS 
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tényezőjévé erősödött, alapitójának neve országos tisztelet 
tárgyává lett. 

Nem sok mondani valóm van még. Nem rajzolom 
azt a szép életet, melyet e falak közt ő létesített, a hol 
az ő szivétől melegedtek föl a szivek, a hol az ő lelké-
nek örömét sugározta vissza minden arcz. A kath. egye-
sületi életben kifejtett érdemeit hivatott toll fogja meg-
rajzolni. 0 megalapította, szervezte körünket; de a Gond-
viselés ugy akarta, hogy ügyeinek közvetetlen intézését 
nemsokára másokra bizza. A piaristák kis^yülése 1891. 
julius havában Lévayt emelte a rendfőnöki méltóságra, 
miután köztiszteletben álló elődje hosszú működése után 
lemondott a terhes méltóságról. Egész tevékenységét már 
most rendjének akarta szentelni, de azért lelkében a 
szeretet és meleg érdeklődést csorbítatlanul megtartotta 
az általa alapított kör iránt, s nehéz napi munkájának 
végeztével ide ött üdülni, kezet szorítani és barátságos 
szót válta katholikus testvéreivel, választmányi üléseinken 
pedig számtalanszor hallatta irányadó, tanácsoló bölcs 
szavát. Halálos ágyán talán utolsó vigasztaló gondolatai-
nak egyike az volt, hogy a Budapesti Kath. Kör házépíté-
sének eszméje közel van a megvalósuláshoz, mert boldog 
mosolylyal fogadta a hirt, hogy a ház telke már meg-
vétetett. 

Fájdalom, hogy abba a házba, ha Isten segítségével 
majd fölépülhet, már csak gyászba borult arczképe fog 
átköltözni. Sejtelem nem bírhatott rá bennünket, hogy 
arczképét siessünk megfestetni, s benső lelkesedés közt 
jelenlétében leleplezni. Nem sejtelem, hanem az iránta 
tartozó tisztelet és szeretet siettetett minket, óh hiszen 
nem gondoltuk, hogy ő oly sietve távozik tőlünk. Emléke 
feledhetetlen lesz előttünk, óh de halálának napja, 1895. 
május 20-ika is kitörölhetetlen gyászos betűkkel vésődött 
szivünkbe. 

Eletéből apróságokat, mintegy szines mozaikképet, 
a minőt a köztiszteletben részesült emberekről szoktak 
rajzolni, adhatnék én is ő róla, de lelkem mostani han-
gulatában nem tudnám kiszínezni. Ebbe a közös megem-
lékezésbe az egyéni fájdalom és veszteség részéről legyen 
szabad beleszőni csak ezt a néhány szót : ő nekem Men-
torom volt. . . . 

Apró vonások helyett szavaim befejezéseül három 
nagy jellemvonását emelem ki : vallásosságát, embersze-
retetét és tiszta haza fiságát. Vallásossága szemmel látha-
tólag nyilvánult komoly szerzetesi életében, s vallásos 
lelkesedésének ékesen szóló bizonyitéka a kath. körök 
eszméjének megvalósulása országszerte. Nemes humaniz-
musával és hazaszeretetével nem dicsekedett soha. Hogy 
emberszeretete lelkét meneyire áthatotta, annak bizonysá-
gául csak saját szavait idézem : „a társaságnak, társaink-
nak használni, a boldogság legnagyobb foka." Hazaszere-
tete alkuvást nem ösmert; gondolkodásában, érzelmeiben, 
viseletében és tetteibeo igazi magyar, s e tekintetben 
annyira mégis dicsekvő volt, hogy büszkén vallotta magát 
alföldi magyarnak. A haza határát csak egyetlen egyszer 
lépte át, mikor a bécsi világkiállítást megnézte. Egy hő 
óhajtása volt, mint nekem mondá, Rómát látni, de rend-
főnökké választása után terhes gondjai miatt erről a 
vágyról is végképp lemondott. Fájdalom, csakugyan vég-

kép ! Eszembe jutnak most abból a szép beszédből, melyet 
Kalmár Endre intézett hozzá a mult év julius 19-én, 
midőn a boldogult újra rendfőnökké választatott, a záró 
szavak, hogy „hírét, 'nevét emlegessék az utódok akkor 
is, mikor porhüvelye már régen összevegyült a haza szent 
földével". . . . 

Összevegyültek már, dicsőült szellem, a haza szent 
földével poraid : itt nyugszol már a haza szivében, a hová 
szived vágyott, a hol annyi szépet és jót alkotott nemes 
lelked, a honnan a tisztelet szárnyán szállott szerte hired, 
neved. Nemes alakodat még könyeinken keresztül szem-
léljük, emlékedet még sajgó fájdalom környezi, de éppen 
igy érezzük, hogy feledhetetlen maradsz számunkra, mig 
élünk, s emlékedet áldva emlegeti a jók és igazak hálája 
és kegyelete. Hült poraid fölött szent béke virraszszon ! 

V E G Y E S E K . 
— Főpásztorainkról. Vaszary Kolos bibornok, 

Magyarország hgprimásánál e napokban vendégül járt 
báró Fehérváry honvédelmi miniszter, a ki nejével váló-
pert folytat. CsászTca György kalocsai érsek üdülés 
végett f . hó 8-án Balaton-Füredre érkezett. Meszlényi 
Gyula szatmári püspök Simontsits Béla szatmármegyei uj 
alispán beiktatási ünnepében előkelő részt vett. Veni 
Sanctét tartott s a papság üdvözlő küldöttséget vezette. 
A főispán a püspök vendége volt. Dr Steiner Fülöp szé-
kesfejérvári püspök jun. 30-án Bián bérmált, jun. 4-én 
ordinált. Dr Dessetvffy Sándor csanádi püspök Hercules-
fürdőből meglátogatta az orsovai plébániát és vidékét. 
Dr Schlauch Lőrincz bibornok 3 heti tartózkodásra Ischlbe 
utazott. Hidasy Kornél szombathelyi püspök mult héten 
végezte szokott évi mária-czelli ájtatosságát és jelenleg 
ordinál. Dr báró Hornig K. veszprémi püspök Dankó 
hagyatékából több hungaricumot vett meg. Lönhart 
Ferencz erdélyi püspök a Székelyföld egy részét láto-
gatta meg. — Most e hó elején folytak le jobbára 
a papi pályára jelentkező ifjúk felvétele. Panasz hiány-
ról sehol sem hangzott fel. Adjon Isten a jelöltek-
nek sok, igen sok malasztot ! Az egyházra Magyarország-
ban súlyos idők következnek. Imádságos és fáradhatatlan 
munkásságu papokra nagy számban lesz szükség. 

— A királyné miséje Bártfafürdön. Ö csász. és 
ap. kir. felsége Erzsébet királyné a bártfai fürdőben töl-
tött első vasárnapon lakásán hallgatott szent mise-áldozatot, 
melyet Korányi bártfai apát plébános mutatott be az 
Istennek. Bártfafürdön a vallási kötelességek teljesitheté-
séről ritka gonddal maga a tulajdonos város gondoskodik. 
Vagy maga a plébános, vagy káplánja állandóan a fürdő-
telepen tartózkodik a város költségén s mise, több is, 
mindennap van a fürdő diszes kápolnájában. 

— József kir. herczeg nyilatkozatát a klérusról, 
melyet Nagyváradon, mint dr Schlauch Lőrincz bibornok 
vendége a bibDros háziúr felköszöntésére válaszolva mon-
dott, mi is hálás tisztelettel registráljuk. Ö fensége a 
magyar klérust a következő dicsérettel tüntette k i : „A 
magyar klérus mindig a legerősebb támasza és oszlopa 
volt a koronás királynak és a hazának ; én is, mint jó 
magyar, hiven ragaszkodom ez erős oszlophoz és támasz-
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hoz." Hajh, csak szabadelvű mágnásaink legalább jobban 
figyelnének a királyi berezeg példájára. 0 fensége vallá-
sos lelke nagyon jól tudja, bogy a magyar klérus akkor 
teszi a trónnak a legerősebb oszloptartó szolgálatot, mi-
dőn a trónt ostromló hitetlen szabadelvüség ellen küzd, 
harczol. 

— Kápolnaszentelés Uj-Tátrafüreden. 1888 óta 
gyűjtöttek kápolnára Uj-Tátrafüred számára, a hol Fraknói 
V. cz. püspök villatulajdonos és állandó nyári lakó. Most 
végre készen áll az uj kápolna felszerelve, megáldva. A 
felavatást a megyei püspök megbízásából Zimmermann 
Jakab szepesi kanonok végezte. 

— Nevezetes találkozása az eseményeknek. 
Európa két főfö protestáns metropolisában, Londonban 
és Berlinben egyszerre volt u j katholikus templom alap-
kőletétele. Péter és Pál napján szentelte be Londonban 
Vaughan bibornok westminsteri érsek az uj kathedrális 
alapkövét. Ugyanakkor volt, a mint már jelentettük Ber-
linben a Windhorst Lajos emlékére tervezett sz. Lajos 
templom alapkövének megáldása. 

— A Szent László-Társulat ezévi hivatalos László 
napi istenitisztelete a ferenezrendiek templomának restau-
rálása következtében maradt el, de meg fog tartatni, 
mihelyt a templom restaurácziója be lesz fejezve. 

— Rómában 32 képviselőt jelölt a katholikus hithű 
szövetség, s mind a 32-őt nagy szótöbbséggel beválasz-
totta a lakosság a városi tanácsba. Az olasz katholikusok 
lassan, de biztos lépésekkel haladnak a hatalomnak a sza-
badelvűektől való visszavételére. 

— „Laczi bácsi." Ki ez a Laczi bácsi? A pécsi 
egyházmegye Nesztora, Hegyessy László esperes, hosszu-
hetényi plébános, a ki Magyarországban az egyháznak e 
században élő történelme s a ki talán századok óta egy-
magában áll nemcsak hazánkban, de messze földön a vilá-
gon az által, hogy 60 esztendőt töltött eddig egy és ugyanazon 
plébánián. 1835. szent László napján nyerte el a hosszu-
hetényi plébániát b. e. Szepessy püspök kezéből, a kinek 
ti tkárja volt s azóta szakadatlanul ott működik. Ehhez 
is lelki nagyság s isten nagy áldása kívántatik. Üdvözle-
tünket küldjük a pécsi egyházmegye aranyos lelkű Nesz-
torának ! 

— Roscher Vilmos imája egv egyetemi félév kez-
detén. — Roscher Vilmos a nemzetgazdaságtan tanára 
volt a lipcsei egyetemen. Mint lutheránus vallásban ne-
velt ember sok tekintetben elfogult és igazságtalan volt 
a kath. egyházzal szemben, természetesen csak a maga 
kárára. De a mi vallásosság az orthodox protestantizmus-
ban megmaradt, azt Roscher mind halálig lelkiismeretesen 
gyakorolta, bátran hangoztatva kárhoztató Ítéleteit a val-
lási nihilizmus felé vitorlázó észelviség és vallási szabad-
elvüség felett. Meghalt 1894. jun. 4-én. Fia most „Geistli-
che Gedangen eines National-Oekonomen" czim alatt az 
elhunyt hagyatékából kiadta azokat a naplóv'.erü feljegyzé-
seket, melyekben a boldogult vallásos gondolkodása, val-
lási élete tükröződik vissza. A sok becses nyilatkozat közt 
van egy imádság, melylyel a nagynevű tudós félévi elő-
adásai előtt Istenhez fohászkodott. „Ima egy akadémiai 
félév kezdetén." Ez az ima czime. A szövege pedig szó-

rói-szóra ekkép következik : „Édes mennyei Atyám ! Még 
nem tudom, sok-e vagy kevés az. a mit nekem ezúttal 
szántál. De én kérlek, ha kevés hallgatót fogok ma ta-
lálni, segits meg, hogy ez el ne kedvetlenitsen engem, 
és hogy a kevésért épp oly hálás legyek, mint a sokért. 
Ha sok hallgatót találok, ne engedd, hogy ez hiúságra 
és elbizakodásra ragadjon. Es a mi előadásaimnak tanít-
ványaimra való hatását illeti, engedd, hogy a mi jót és 
igazat azok tartalmaznak, az gyökeret verjen és gyümöl-
csöt teremjen. Ha pedig azokba valami nem igaz férkez-
nék, az erős ellenmondásra találjon : hogy igy minden 
körülmények közt a te országod, mely az igazság és jóság 
országa, bennem ugy mint tanítványaimban gyarapodjék. 
Amen." Igazi keresztény tanári álláspont, mely csak az 
Istenre, az igazságra és tanítványaira van tekintettel s 
ezeknek szenteli életét. Hány tanár van ilyen, kérdi egy 
német folyóirat, a német egyetemeken ; hány tanár van 
ilyen, kérdjük, a mi főiskoláinkon ? 

D f l T Fe lM-yás e l ő f i z e t é s r e . 
Kérjük t. olvasóinkat mind közönségesen, azokat is, 

a kik részint egész évre, részint a jövő félévre már 
előfizettek, azokat is, kik a jövő félévre előfizetésökkel 
még hátra vannak, hogy a „Religio-Vallás" olvasóinak és 
előfizetőinek körét a katholikus értelmesség minden réte-
gére egyre növekvő arányban kiterjeszteni segítsenek. 

Magyarország életkérdésének, a vallási kérdésnek, a 
„Religio-Vallás", az élet és a történet által felállított 
világitó tornya. E félszázados világító torony tájékoztató 
fényének előteremtésében, az eget s földet s a poklokat 
is felzaklató jelen időben, — a dicsekvés szándékától 
messze eső alázatos szívvel valljuk be — sokkal több a 
remegő imádság, mint a maga erős tudásában bizakodó 
bármilyen tanultság érdeme. 

Vezér vagy közkatona, tengernagy, kapitány vagy 
közmatróz legyen valaki, hogyha a jelen zivataros időben, 
a saját elszigetelt otthonából, messze-messziről, a saját 
szemeivel világosan akarja látni, hogy Magyarország ha-
jóján merre mutat a vallásosság iránytűje, s mely renge-
teg hullámzásoknak van e hajó itt most kitéve, az kisérje 
figyelemmel, vizsgálódó szemekkel a „Religio-Vallást", 
a keresztény vallásnak, a kath. egyháznak, csendes idők 
és a maiakhoz hasonló borzalmas hajózások tájékoztatása 
számára egyiránt szolgáló felszázados világitó tornyát. 

Az esperesi kerületek különösen a katholikus olvasó 
körökbe és egyesületekbe igyekezzenek lapunkat bevinni, 
a mely minden szűkkeblű partikularizmustól és pajtáskodó 
részrehajlástól menten a közügyet ideális tisztaságában 
igyekszik maga is szolgálni mások által is szolgáltatni. 

Az előfizetés módja a lap czime mellett van ismer-
tetve. 

Budapesten, 1895. jun. 15-én. 

A lap tulajdonos kiadó szerkesztője. 

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

Budapest, 189^- Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. ss.) 
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: Budapesten a szerkesz- : 
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: 8. sz. alatt, hova a : 
: netaláni reclamatiok is, : 
E bérmentes nyitott : 
: levélben, intézendők. jj 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: Kath. felolvasásokat kérünk országszerte. — Lapszemle. — Egyházi Tudósítások: G y ő r j 
e g y h á z m e g y e : A szanyi esperesi kerület papságának nyilatkozata. — M e z ő - K ö v e s d : A katholikus legényegylet zászlószen-
telése. — Ratli. Nevelés- és Tanitásügy. Az esztergomi érseki kisdedóvónő-képző intézetbe való felvétel szabályai. — Irodalom. — 

Vegyesek. — Felhivás előfizetésre. 

Kath. felolvasásokat kérünk országszerte. 
Evek hosszú során át egy nagy csalódásban 

éltek igen sokan nálunk. Valami olyast vártak, 
mint a minő a zsidókkal történt, a pusztából 
az ígéret földére való bevonulás kezdetén. Mi-
után a Jordánon a frigyszekrény védelme alatt 
csodálatosképpen, szárazlábbal átkelének, ostrom 
alá vették a legelső útba eső várost, Jerichót. 
De hogyan ? Hat napig körüljárták mindennap 
egyszer a falakat. Elülmenének a fegyveresek, 
azután mene 7 pap harsonát fúva, azután a 
frigyszekrény, azután a többi „község". Hetedik 
nap hétszer járták igy körül a várost. A hetedik 
kerülésben, midőn megszólalt a harsona, a nép 
elkezdett kiáltozni s a harsona és a nép kiál-
tásának a zajára Jerichó falai — összeomlának. 
S a város be volt véve. 

Ez az eset egyetlen egyszer történt nem-
csak az emberiségnek, de magának a kiválasztott 
népnek történetében is. S nincs isteni igéret 
sehol téve arra, hogy valaha ily eset ismétlő-
deni fog. 

Mi Magyarországban mégis hasonló esetet 
vártunk. A Csáky-féle rendelet s az ahhoz alapul 
vett 1868-iki törvény ellen, mely a testnek igen 
alsórendű szervét állította fel leglelkibb s leg-
szentebb dologra nézve döntő kritériumul, ki-
mondottuk, hogy tiltakozunk s revíziót követe-
lünk. S tiltakoztunk állhatatosan, s revíziót kö-

Józsue, 3, 7. 

veteltünk oly hangosan, hogy nemcsak a kiket 
illetett, meghallották tiltakozásunkat is, követelé-
sünket is, hanem meghallotta az egész világ. 
Éveken át szólt a papok harsonája s ott jár-
tunk csoportonkint körül Jerichó falai körül; a 
tiltakozás és revízió-követelés is szakadatlanul 
ostromolta az államistenségnek várfalait; de a 
mi meg nem történt, az Jerichó falainak össze-
omlása vala, vagyis Jerichó falainak összeom-
lása nemcsak be nem következett, de sőt a 
keresztény vallástól elszakadni eltökélt magyar 
állami hatalom a pogány államistenségnek falait 
még jobban kiszélesítette, még magasabbra fel-
emelte, s árkok körülásása által épp most készül 
a Csáky-féle rendeletben s előbb már az 1868-iki 
törvényben és másokban még félénken és tartóz-
kodólag megnyilatkozott önkénynek várát csak-
nem bevehetetlenné tenni, 

Miért lett a revízióból teljes felforgatás, vagyis 
mi az oka annak, hogy a magyar állami hata-
lom, melyet tiltakozásaink és követeléseink által 
felszólítottunk arra, hogy a Csáky-féle rendeletet 
vonja vissza, az annak alapul vett 1868-iki tör-
vényt pedig a szülők természetjogához s az 
egyház positiv isteni jogához szabva dolgozza 
át, a C áky-féle rendeletet ugyan visszavonta, 
de már az 1868-iki törvényen csak szemfény-
vesztő módosítást csinált, Magyarország keresz-
tény államiságát pedig alapostól, kezdve a há-
zasságnál, s teljesen felforgatta? 

Miért? Hát azért, mert vakmerő bizodalom-
4 
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mal abban reménykedtünk,1) hogy Jericho falai 
maguktól fognak összeomlani s a mai büszke 
istentelen korban, mely sem az alázatosságot, 
sem a bűnbánatot és vezeklést nem ismeri, 
talán már hirből sem, az egyház ellenségei s a 
velők szövetkezett hitáruló névleges katholikusok 
önként fogják kimondani és végrehajtani az Ítéletet 
maguk és balvégzetű törvényalkotásuk s áldatlan 
törekvéseik felett. 

Az embereknek sem belátásától, sem jóaka-
ratától nem lehet ezt a dolgot elvárni, akkor, 
midőn mind a kettőt magára hagyjuk. A belátás 
magától meg nem jő; azt csak kapaczitáczió és 
okulás hozza létre; a rosszra irányult akarat 
pedig, szintén, nem fordit a maga irányán ma-
gától semmit; fordulat i t t csak belátás után áll 
be, vagy ha „muszáj," például országos képvise-
lőknél, törvényalkotóknál akkor, hogyha meg-
érzik, hogy a hátuk megett álló szavazatokat 
elveszítik. 

Most, hogy elvesztettük a nagy csatát, 
melybe készületlenül siettünk belebocsátkozni, s 
Magyarország államiságának, állami hatalmának, 
néhány kereszténységre emlékeztető symbolum 
s egyéb régiség kivételével, elkereszténytelene-
dése, illetve elpogányosodása betetőzéséhez köze-
ledik, ugy látszik, mindenkiben teljes világos-
ságra emelkedett az a meggyőződés, hogy takti-
kát, eljárást kell változtatnunk s törvényhozá-
sunktól evangeliumi cselekedeteket, hitet és 
igazságot nem lehet már többé várnunk, csak 
azután, ha az ország evangelizáczióját újból 
egész terjedelmében felvettük és bevégeztük. 

Tökéletesen igaza van annak a franczia 
missionárius papnak, a ki nemrég ezt i r ta : 
„Addig, mig a plébániákban az Ur asztalánál 
nem fogunk látni csak asszonyokat és gyermekeket, 
a vallás nem lesz sem egészen komolyan véve, 
sem eléggé tiszteletben tartva, és nem fogja soha 
sem a családra, sem a társadalomra (annál ke-
vésbbé az állami hatalomra) azt az uralmat 
gyakorolni, a mely őt megilleti. A férfihoz, a 
családapáig kell jutni, őt kell a templomba 
visszatéríteni s visszavezetni összes övéi élén az 
oltári szentséghez. "2) 

É n n e m ! 
2) „En effet, tant que, dans une paroisse, on ne 

verra guère à la table sainte que des femmes et des en-
fants, la religion ne sera ni assez prise au sérieux ni 
suffisament respectée, et n'exercera jamais ni sur la fa-
mille ni sur la société l'empire qui lui est du C'est 
l 'homme, c'est le père de famille qu'il faut atteindre, 

Oltáriszentséghez járó férfiak, családapák, 
választó polgárok, képviselők, főrendek, minisz-
terek, államférfiak: ime a czél! 

De ehhez nagyszabású uj evangelizáczió 
szükséges. 

Igen ám, csakhogy éppen a kikre Krisztus 
hálóját kivetni legfőbb szükség, éppen azok gon-
dosan kerülik a hálót, nem járnak templomba, 
nehogy az Isten igéjét meghallják s az evangé-
lium szelleméből lelki táplálékot merítsenek. 

Ezeket az Isten- és templomkerülő embere-
ket tehát csakis a templomon kívül lehet meg-
közelíteni. Előbb a templomon kivül, mondjuk, 
semleges téren kell megnyerni őket az Istennek 
s a keresztény vallás fenségének: akkor aztán 
beterelhetők a templomba s járni fognak az 
oltári szentséghez s bizonyára nem fognak sza-
vazni sem oly törvényre, sem oly képviselőre, a 
kinek homlokára az istentelenség, az elkeresz-
ténytelenedés s az uj pogányság, Isten akarata 
helyett az önzés imádása van rásütve. 

Ennek a czélnak elérésére pedig még a 
sajtónál is biztosabb és hathatósabb eszközül 
bizonyultak az élő szóval adott felolvasások, érte-
kezések, az Istenhez vezető filozófia és apologia 
köréből. 

Egy franczia missionárius, — az, a kit fen-
tebb idéztünk, — leirja, hogy ő miképp vezeti 
vissza az istenkerülő s vallásukat feledett em-
bereket a templomba. 

Mielőtt valamely városban missionáriusképp 
a templomi szószéken fellépne, egy-két héttel előbb 
igyekszik megérkezni a városba. Az igy nyert 
időnek nagy részét a lelkek állapotának s a 
társadalmi viszonyok kipuhatolásáraszenteli.Mikor 
az emberekkel s a viszonyokkal megismerkedett, 
kibérel vagy kikölcsönöz egy termet s történeti vagy 
tudományos felolvasásokat rendez közérdekű tárgy-
ról, melyeknek előbb a hatóság engedélyét s néhány 
neves, tudós, tekintélyes ember tetszését is igye-
kezik megszerezni. Megjelennek a lapokban, a 
táblákon és falakon a hirdetések: X, Y, Z. fel-
olvasást fog tartani. Összejön mindenféle ember. 
Négy-öt felolvasás, vagy szabad szóval tar tot t 
előadás után, azok előtt, kik állhatatosak ma-
radtak, a papnak már van annyi tekintélye, 
hogy szívesen követik meghívását, hogy jöjjenek 

faire rentrer à Veglise et ramener à la tête de tous les 
siennes au banquet eucharistique." Lemoigne s. J . L'évan-
gélisation des hommes à Paris, 1888, 12. C. 
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a templomba, a hol magasztosabb dolgokról fog 
beszélni. 

Néhány héttel Lévay Imre, a kath. körök 
atyjának halála előtt, foglalkozni kezdtem az 
eszmével, hogy jó lenne hazánkban is katholi-
kus felolvasásokat rendezni. Már kész voltam 
a tervvel, hogy elmegyek a boldogulthoz s kérni 
fogom őt, üttesse nyélbe a kath. körök által a 
dolgot, a nélkül, hogy a sajtóban előzetesen 
nagyobb zajt verne fel a tervezés. Ekkor közbe 
jöt t a páratlan ember váratlan halála s a terv 
— maradt tervnek. 

Most előterjesztem a katholikus közvélemény 
elé. Azért pártolom a katholikus irók kon-
gresszusának tervét is, hogy ott szintén elő-
terjeszthessem. 

Vegye kezébe az ügyet akár az Szent-István-
Társulat tnd. és irod. osztálya, akár a Budapesti 
Kath. Kör, vagy vegyék a kezökbe mind a 
ketten, s alakitsanak it t a központban s az 
egyes vidékek számára külön-külön az illető 
vidék kath. íróiból, tudósaiból és szónokaiból 
2—3—4 tagú felolvasó rajokat, kik az arra 
alkalmas helyeken 1—2 felolvasást tartsanak a 
keresztény vallás, a keresztény gondolkodás, a 
keresztény műveltség — előzményeiről s alap-
tételeiről. Minden tudomány, a természet, a 
szellemi, az erkölcsi világrend, az egész élet, 
tömegesen szolgáltatja ehhez a maga adatait. A 
napi politika izgató kérdéseit azonban ezeknél 
az irenikus előadásoknál gondosan kerülni kell. 

Aztán ? 
Aztán . . . kezdjük meg a dolgot. 
Annyira meg van az már érve, annyira 

sürgős már annak használatba vétetése. így 
terjeszkedik legújabban a szocziáldemokraczia. 
így tesz minden, a mi propagandára szorul. így 
tettek az apostolok. Szent Pál az ismeretlen 
Isten oltáráról vett értekezésével kezdte meg 
Athén evangelizáczióját a piaczon, az agórán. 

Fiat! Fiat! 
Adja Isten rá áldását! 

L a p s z e m l e . 
A „ Szombathelyi Újság" 28. számában egy rend-

kívül becses tárczaczikk jelent meg Modena trónfosztott 
fejedelméről, „Estei V. Ferencz"-ről, a ki, úgymond czikk-
iró, „talán nagyobb hős volt minden csodált hősnél", mert 
nem volt benne önzés és nagyravágyás. „Az emberek 
önczélu versenye, ádáz és szeretet nélküli harczának e 

durva és önző korában V. Ferencz nemes alakja igazán 
a megdicsőülés fényében áll előttünk, kinek homlokára a 
nemeslelküség, a lemondás és a néma szenvedés font 
hervadhatatlan koszorút." Szombathelyi laptársunk a bol-
dogultról, mint a katb. egyház- és iskolaügy ritka jószelle-
mü és bőkezű patronusáról emlékezik meg s a követke-
zőleg ir róla : 

Lelke mélyéből vallásos lévén, a vallást az iskolai 
és erkölcsi nevelés alapjának s a polgárosító eszmék ha-
talmas eszközének és hordnokának tekintette. Örömest 
vallotta magát az isteni, a végtelenbe vetett hit hívének 
és szívesen ragaszkodott azon magasabb világnézlethez, hogy 
összhang, béke, közjólét, erkölcsösség és igazi czivilizáczió 
csak erkölcsi és vallásos nevelés által érhető el. Szivesen 
időzött annál az állításnál, hogy Krisztus evangeliuma 
képezi a keresztény nemzetek társadalmi alkotmányát és 
hogy a vallás hatalma sokat megad olyat, amit a bölcsé-
szeti iskola csak igérni tudott. Ugy tekintette a vallást, 
mint a jog őrét, a rossz szenvedélyek fékét, az irgalom 
kötelékét, a szomorúak vigasztalását, a félénkek támaszát, 
a haldoklók reményét. 

A nevelést gyakorlati tudománynak, oly tudomány-
nak tekintette, melynek tárgya a lélek betegségeinek és 
háborgásainak gyógyitása. Müveit lelke igen jól tudta, 
hogy mik bizonyos nevelési módnak, bizonyos szoká-
soknak, bizonyos könyvek olvasásának, társaságnak, ver-
sengésnek és utánzásnak hatásai az emberi jellemre. A 
magasztos erkölcsi meggyőződésen alapuló vallás-erkölcsi 
nevelést tartotta annak a nevelési módnak, mint amely 
leginkább képes megadni az emberi élet minden oldalá-
nak a vigasztaló, megnyugtató kenetet ; mely erkölcsi 
felfogást terjeszt és amely legvalószínűbben megóvja és 
visszaadja az erkölcsi egészséget. Oly irányban és aként óhaj-
totta a nevelést eszközöltetni, hogy az : töreked jék növelni 
örömét s enyhíteni baját millióknak, kik nem lehetnek 
és nem akarnak bölcselők lenni, hogy annak következté-
ben a felvilágosodott ész hódoljon az erény rendeleteinek 
és végre, hogy az képesítse a tökéletlen embert arra, 
hogy e földön lehetőleg jól érezze magát s megadással, 
türelemmel küzdje végig az életet, melyet a létjog biz-
tosit mindannak, aki csak dolgozni akar. A nevelési ala-
pokat az emberi természet azon részeibe kívánta lerakatni, 
melyek mélyen feküsznek, de melyek változásnak nincse-
nek alávetve. 

Ily meggyőződéstől, ily nemes gondolkodástól vezé-
reltetve, fenkölt szelleme Sárvárott elsőben is azoknak a 
megfelelő oktatásáról kivánt gondoskodni, akikre az élet 
és család nagy és szent kötelmei várnak. Tudván azt, 
hogy a családi nevelés napjainkban egyedül az anyákon 
fordul meg, kiváló gonddal és figyelemmel karolta fel 
Sárvárott a vallásos nőnevelés ügyét, melyre oly nagy 
szükség van korunkban. E czélból akként intézkedett, 
hogy az általa Sárvár községe nőifjusagának szellemi és 
testi hasznára alapított és nyilvános joggal felruházott 
leányiskola egy czéljának és rendeltetésének megfelelő, 
alkalmas urodalmi épületben nyerjen elhelyezést. Az ala-
pítványi kath. leányiskola vezetését a gráczi anyaházban 
székelő s a keresztény szeretetnek páli szt. Vinczéről 
elnevezett leányaira bizta, akiket e czélból Sárvárott meg-
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telepitett és számukra — alapitóleveiében — rendes évi 
járadékot biztosított. A megbízott szerzet köteles a gond-
jaira bízott iskolánál állandóan öt iskolanővért alkalmazni, 
a leánygyermekeket — a törvénynek és az előirt tanítási 
tervnek megfelelően — az ő magyar anyanyelvükön ok-
tatni, a kézimunkát tanítani, „hogy a leánykák erényre 
és jámborságra neveltetvén és oktattatván, egykor — mint 
becsületes családanyák — hitközségök áldásává legyenek." 
Ez alapítványi leányiskola 1865. évi október hó 1-én lett 
felszerelve és rendeltetésének ünnepélyesen átadva; azóta 
évenkint mintegy 350 mindennapi és 100 ismétlő iskolás 
leánygyermeket részesít teljesen ingyenes oktatása áldá-
saiban. 

Sokan azt hitték, hogy azon áldozatokkal, melyeket 
Ferencz eddig Sárvár községének, szegényeinek és az 
egyháznak hozott, Sárvárt illetőleg ki van merítve jóté-
konyságának sorozata; pedig a legnagyobb meglepetést 
halála utánra tartotta fönn számukra, ezzel is megmutat-
ván, hogy az elismerést nem e földön, hanem a jobb 
hazában keresi. Aki oly melegen felkarolta nőífjuságunk 
vallásos nevelésének kérdését, az szivén viselte a sárvári 
fiuk oktatási ügyét is. Nemes szelleméről és éles eszéről 
tanúskodó végrendelete fényes bizonyságot tesz erről 1875. 
évi junius hó 17-én kelt végrendeletéből tudjuk, hogy 
Sárvárott, valamelyik oktatással foglalkozó vallásos 
testület vezetése alatt, nyilvános fiúiskolát szándékozott 
alapítani. 

Az Ur nem engedte megérnie, hogy a sárvári ala-
pítványi fiúiskolát felállíthassa. A halál fagyos keze ráne-
hezedett, mielőtt életének e szép, nemes és a magyar 
kulturát is közelebbről érintő tervét megvalósíthatta volna. 
1875. évi november 20-án, 51 éves korában ég felé 
sóvárgó lelke az örök béke hónába tért. Becsukódott 
Bécsben a sir, annyi fájdalom s annyi dicsőség fölött ! 
Csillagokon tul, jobb hazába költözött a példás ember-
barát, kinek nemes arczvonásaiban dicsősége és szenvedései 
büszke és szomorú történetét olvastuk. 

Fereücznek a sárvári alapitványi fiúiskola felállítá-
sára vonatkozó intézkedését főörököse és hazánk reménye: 
Ferencz Ferdinánd m. kir. herczeg, osztrák főherczeg, a 
leendő trónörökös hajtotta végre ; még pedig azzal a 
módosítással, hogy a felállított iskola vezetését szerzetes 
tanitórend, illetőleg iskolatestvérek helyett a szombathelyi 
megyés püspök úrral egyetértőleg, világi tanítótestületre 
bizta. Jövendőbeli uralkodónk 1889-ben ritka bőkezűséggel 
emeltetett hajlékot e fiúiskolának. Nincs az a czélszerü-
ségi vagy kényelmi igény, mely ez impozáns iskola-
épületben ne érvényesült volna. Pompás lakások, gyö-
nyörű osztályok, rajz-, olvasó- és tornatermek, tágas 
folyosók, világos lépcsőházak és csinos épületszárnyak 
harmonikus egészszé folynak benne össze. Igazi palota, 
a legfényesebben berendezve és a leggazdagabban föl-
szerelve. 

E nagyszerű intézetet, mely berendezésével a modern 
követelményeknek minden tekintetben megfelel, 1889. 
október hó 10-én szentelte fel ünnepélyesen méltóságos 
és főtisztelendő Hidasy Kornél megyés püspök. 

A tanítói teendőket — az iskolafentartó főherczeg 
és a főfelügyeletet gyakorló megyés püspök ur nagylelkű-

ségéből — ez idő szerint hat világi kath. tanító látja el, 
akiket a már emiitett főherczeg ur példásan javadalmaztat. 
Azóta e hatosztályu nyilvános elemi fiúiskolában éven-
kint 300-nál több mindennapi és mintegy 70 ismétlő 
iskolásfiú nyer vallásos és ingyenes nevelő oktatást. 

A „Tiszántúlu jul. 7. számában Kaas Ivor báró 
nyilatkozik „Sisyphus köve" czim alatt az elkeresztény-
telenedés „reform"-törvényeit végrehajtó rendeletekről a 
mint következik : 

E rendeletekből, úgymond, aki elolvassa, megtudhatja, 
hogy Magyarország keresztény állam lenni megszűnt. 

A hivatalnokok belebódulnak, vagy belebolondulnak 
ezen rendeletekbe. Az igaz, hogy oly részletesen intéz-
kednek mindenről, hogy se születni, se meghalni, legke-
vésbbé pedig házasodni, az állam rendőri engedelme és 
beavatkozása nélkül, nem lesz szabad. Mindent államosí-
tanak, nemcsak az egyházat és a családot, a természetet 
is. Kiállhatatlanná teszik az embereknek Magyarorszá-
gon lakni. 

Annyi futkosás, intés, fenyegetés, költség, birság, 
idővesztegetés, irka-firka és jogi bizonylat sehol a világon 
nem lesz, mint nálunk a polgárok és hatóságok megkin-
zására. S ez a roppant apparatus mind semmirevaló és 
egészen fölösleges. Nélküle jobban meg voltunk idáig, 
mint leszünk ezentúl. Mire való ez a sok kiadás, fölös-
leges munka, fölösleges hivatalnokkal s egész népet meg-
zavaró intézkedésekkel ? Semmire való, csupán a szabad-
elvű párt uralkodásának megmentésére. Ennek pedig éppen 

i ellenkezőjét fogják tapasztalni. 
Pokoli munkát végeznek. Feltolták nagy nehezen a 

követ a hegyre ; most odaértek a tetejére, rendeleteikkel 
elérték czéljukat, s október elsején a kő visszagurul s 
őket agyonüti. A negyedik egyházpolitikai miniszterválság 
a juliusi reudeletekkel kezdődik. Azokból meggyőződhetik 
mindenki, hogy a nagy reform voltaképpen nagy szamár-
ság, mert nemcsak szükségtelen, de eszeveszett és káros, 
mert egész társadalmunkat fenekestül felforgatja. Csakha-
mar ki fog tűnni, hogy tarthatatlan. A miniszteri búrok-
ban készült rendeletek végrehajthatatlanoknak fognak 
bizonyosodni s akkora lesz a zavar és visszahatás, hogy 
nemsokára vissza fognak vonatni. Akik pedig azt hiszik, 
vagy azzal ámítanak, hogy ezután vallási békeség lesz 
hazánkban, az igazságnak ellenkezőjét állítják. Még csak 
ezután lesz az igazi háború, urak ! 

Avagy azt gondolják, hogy a magyar nép könnyen 
belenyugszik abba, ha gyerekének októbertől kezdve a 
falu jegyzője adand utónevet? Eddig keresztelés volt és 
keresztnévnek mondják magyarul azt a nevet, melyet a 
gyermek családja nevéhez kap és melyen szólittatik. íme 
a nemkeresztények, zsidók és pogányok kedvéért a mi-
niszterek a keresztnévből utónevet csináltak, s ez lesz 
már most törvényesen bizonyítva, mert a keresztlevél, az 
semmi, hanem az anyakönyvvezetők kivonata határoz 
mindenképpen a gyermekek nevére és vallására nézve is. 
Hogy megkeresztelteti-e valaki gyermekét, vagy sem, 
ugylátszik szabad tetszésére hagyatik, mert anyakönyv-
vezető csak inti, hogy, ha fiát megakarja kereszteltetni, 
adja a papnak oda azt a czédulát, amelyre fel vagyon 
irva, hogy micsoda nevet és vallást kapott az államtól. 
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Megeshetik, hogy liberális magyarjaink beérik azzal, hogy 
az anyakönyvvezető beiktatta a törvény értelmében, hogy 
a gyermek római katholikus, vagy református, de meg 
nem kereszteltetik. Lesz tehát keresztség nélkül való ke-
resztény. Igy nyitnak ajtót a felekezetnélküliségnek, és a 
vallástalanságnak, még mielőtt törvénybe iktatták volna. 
És benne van a rendeletekben, hogy a 7 éven aluli gyerme-
kek hogyan változtatják vallásukat szülőik után, ha ezek 
áttérnek vagy gyermekeiket utólagos házassággal törvé-
nyesitik, s mert a polgári házasság a zsidókra is szól, 
tehát a keresztény gyermekek körülmetéltetéséről is eleve 
gondoskodva van, még mielőtt az ide vonatkozó törvény-
javaslatokat az uj mágnások megszavazták volna. 

A házasságnál eddig is a két fél beleegyezése volt 
a döntő, mióta a kereszténység a nők rabszolgaságát 
megszüntette. De a keresztény házassághoz nem volt elég 
a két fél beleegyezése a közös élethez és ennek jegyző-
könyvbe vétele, hanem a pap Isten oltára előtt megkér-
dezi a vőlegényt és a menyasszonyt, hogy egymást sze-
retik-e, mert a szeretet adja meg a házasságnak erkölcsi 
a lapját ; azután megkérdezi tőlük, hogy egymáshoz hűk 
lesznek-e, még pedig nem ideiglenesen, hanem, mig a 
halál őket el nem választja, s e kérdésre kötelező Ígére-
tet vesz tőlük. Ezzel biztosítja a család állandóságát és a 
gyermekekről való közös gondoskodást. Ezután esküt vesz 
tőlük, hogy a házasságot megtartják, s Isten nevében 
adja őket össze, egyesitvén a férfit és a nőt, Krisztus 
szavai szerint. Mindenki tudja, hogy ez valóságoságos 
házasság, ami az ágyasságtól abban külömbözik, hogy 
magasabb erkölcsi és jogi kölcsönös kötelezettséggel jár. 

Most mi lesz a házasság? A legegyszerűbb polgári 
szerződés két külömböző nemű ember között természetes 
együttélésre és közös háztartásra — punktum. Szeretet-
ről, hűségről szó sincs, csak a törvények szerinti kötele-
zettségről, mely felett perpatvar esetére a biróság dönt. 
Isten áldása egészen fölösleges. Mindössze annyi van uta-
sításba adva, hogy az anyakönyvvezető jegyző ur, vagy 
helyettese, a bíró, figyelmeztessék az uj házasokat, hogy 
templom is van a világon, oda, ha akarnak, elmehetnek 
és meg is esküdnek. Mit fog jó népünk szólni az ilyen 
házasságra ? Nem-e fog lelkében és lelkiismeretében fel-
háborodni; nem-e fogja az anyakönyvvezető urakat a 
faluból kiűzni ? Avagy zsandárokkal akarja Dezső utónevü 
belügyminiszter ur a házasulandókat a községházára be-
hajtatni, mint rabokat szokás ? 

Természetesen az ilyen törvények végrehajtására 
nemcsak keresztény és zsidő anyakönyvvezetők kellenek, 
hanem istentagadók. Ezért mondja ki Perczel rendeleté-
nek legelső paragrafusában, hogy az anyakönyvveze-
tőknek esküt letenni nem kell, aki kijelenti, hogy 
Istenben nem hisz, meggyőződése szerint hivatalba iktat-
tatik eskü nélkül, becsületszó helyet ezen formával, hogy : 
„Fogadom ünnepélyesen." íme a vallástalan állam, az 
istentelenség és keresztény-gyülölség benne van a minisz-
teri rendeletekben, melyek az ariyakönyvvezetőknek uta-
sitásul adatnak. 

A keresztények üldözése megkezdődik. Papok és 
hivek egyaránt zaklattatnak, megbirságoltatnak, törvénybe 
idéztetnek, becsukatnak. Ez lesz a szabadelvű forradalom 

munkája az ezer éves ünnepély nagyobb dicsőségére. Ó 
nem. Magyarország veszedelmére és szégyenére, de a 
kereszt nagyobb dicsőségére. 

Most fog kitűnni, van-e Magyarországon keresztény-
ség, vagy már kiveszett; van-e a papokban élő hit, vagy 
meghalt ; van-e a férfiakban bátorság a szabadságra, vagy 
több a gyávaság a szolgaságra ; imádkoznak-e az asszo-
nyok, vagy csak mulatnak; küzd-e a római katholikus 
egyház, vagy lemond ? 

Lesznek, kik kitartanak és küzdenek. Az emberekben 
nem bizom, Istenben bizom. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Győri egyházmegye. A szanyi esperesi hevület pap-

ságának nyilatkozata. — 
A közelmúltban a „Soproni Újság" után több hazai 

lapban közölt híresztelések ellenében a szanykerületi pap-
ság azon kijelentéséhez hiven, melyben a megelőző évben 
Zichy Nándor és Esterházy Miklós Móricz gróf urakat, 
mint a néppárt vezéreit tántoríthatatlan ragaszkodásáról 
biztosította, folyó julius hó 2-án Szili-Sárkányban meg-
tartott rendkívüli gyűlésén ezennel kijelenti, hogy a folyó 
évi május hó 29-én Rába-Pordányban megtartott rendes 
egyházkerületi gyűlésen egyházunk szorongatott helyzete 
következtében az egyházpolitika is szóba került s habár 
a néppárt megalakítása felől egyelőre szó sem volt: a 
kerületi papság a néppártot illetőleg kedvezőleg nyilat-
kozott. 

A kerület négy tagja, kik a néppárt programmjának 
elveit szintén vallják, csupán az opportunitás szempontjá-
ból nyilatkoztak oda, hogy bármely más ellenzéki képvi-
selőt, ki az egyházpolitikai törvények revízióját illetőleg 
morális garancziát nyújt, szükség esetén készek volnának 
támogatni. 

Ezen kijelentésünk után több kormánypárti lapnak 
azon igaztalan és nemtelen vádjait, melyeket Polgár Dénes 
egyedi plébános ur nyilatkozatának alapján közvetlen a 
néppárt, közvetve pedig a kerület s annak általunk nagyra-
becsült és szeretett feje, nagys. dr Sinkó István esperes-
kanonok ur ellen szórtak, mintha ő és mi az izgatás, a 
szeretet és békebontás s a testvérháború üszkeit dobnánk 
a felekezetek közé, lelkünk teljes felháborodásával vissza-
utasítjuk. 

Szili-Sárkány, 1895. évi julius hó 8-án. 
Virágh Antal, rába-pordányi plébános. 

Csigi Vincze, szilli plébános. 
Torkos József, bősárkányi plébános. 
Lőrincz Ferencz, barbaczi plébános. 
Faár József, bágyogi plébános. 
Lőrincz Antal, rába-csanoki plébános. 
Huiler János, szili sárkányi plébános. 
Fürst Mihály, nagy-vághi plébános. 
Nagy Lajos, egyházaskeszői plébános. 
Harsányi József, farádi plébános. 
Poller Endre, csornai plébános. 
Domonkos István, dőri plébános. 
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Mező-Kövesd. A katholikus legényegylet zászlóssen-
telése. — 

Alig ért véget itt a püspök látogatási ünnep, mely 
a bérmálás szentségének kiszolgáltatása alkalmával tör-
tént ; a házakról még el sem tűntek a trikolorok, mozsa-
rak döreje sem ment még ki a fülünkből, de a diadal-
kaput diszitő fényű tűlevelei sem hullottak még el, és 
már is egy ujabb, szép, szivet-lelket emelő ünnepségnek 
voltunk részesei, szem- és fültanúi. Az egri fő-egyház-
megye ezen egyik legnagyobb hitközségében, hol a hivek 
száma a tizenkétezret meghaladja, még eddig az iparos-
segédek egyletté tömörülve nem voltak s csakis most két 
éve Nagy Géza, akkori káplán, most edelényi lelkész ur 
buzgólkodása folytán következett be a rég óhajtott egye-
sülés, a mikor megalakult a „katholikus legényegylet* s 
mely azóta Kucsera Ferencz s. lelkész ur tapintatos ve-
zetése s az ügy iránti meleg érdeklődése mellett csendes 
mederben, de biztos léptekkel halad azon ösvényen, me-
lyen az ifjak mindazt, a mi szép, nemes, hasznos, de a 
mellett tanitva szórakoztató is : fellelhetik nemcsak, de a 
nemes versenynek nem egy neme őket a folytonos önne-
velésre is serkenti. Ezen kath. legényegylet zászlajának 
felszentelése alkalmából öltött újra ünnepi mezt a város 
m. hó 29-én, amikor ismét lengő zászló hirdette minden 
házról, hogy egy testület szép ünnepet ül. 

Az ünnepség programmjának egyik pontja szerint 
az egylet tagjai, követve az ipartestület, tűzoltóság, olvasó-
kör és kiváncsiak sokasága által reggel 8 órakor kivonult 
a zászlóanya, Bottlik Lajosné urnő fogadására a városon 
kivül, kit folytonos éljenzések között, hosszú kocsisor 
által követve kisértek be s kinek balján ült férje Bottlik 
Lajos ur, városunk országgyűlési képviselője. A bevonu-
lás után Kőszeghy Mihály apat-plebános ur fényes segéd-
lettel ünnepélyes nagy misét mondott, melynek végeztével 
a templom terén zöld gallyakkal és zászlókkal ékesitett 
emelvényen elhelyezett diszes zászló mellett felállított 
szószékről, — miután a polgári dalkör a „Kérjük szent 
fölségedet" czimü alkalmi éneket avatott jártassággal éne-
kelte — Babik József, egri tanitóképző-intézeti tanár és 
egri legényegyleti elnök ur mondott egy magvas, tarta-
lomgazdag és szépségekben remek szent beszédet, fejte-
getvén a kath. egyletnek czélját, szükségességét és neme 
sitő hatását ; s midőn beszéde végén a zászlóanyát üdvö-
zölve, megköszönte neki az egylet nevében a zászlóanyai 
tiszt elfogadását és hálából az ég áldását esdette le éle-
tére, végre Kőszeghy Mihály apát-plebánoshoz fordult s 
az öreg áldozárral szemben érzett őszinte érzelmektől 
duzzadó beszédben kérte, hogy a zászlót, az egyesülés 
eme szép jelvényét, szentelné meg s még egyszer áldást 
esdve a hallgatóságra: nagyszabású s mindenkit velőkig 
megható beszédét befejezte. 

Beszédje után a polgári dalkör Beethoven : „Isten 
dicsősége" czimü remek, de nehéz és gyakorlott dalárokat 
is próbára tevő müvét adta elő korrektül és szabatosan. 
Majd Kőszeghy Mihály apát ur, az apáti jelvényekkel 
díszítetten rövid ima után megszentelte a zászlót, mely 
fölött lengett az országos központi kath. legényegylet és 
az egri katholikus legényegylet zászlaja, az előbbi Nagy 
Ferencz és Bán János budapesti, az utóbbi Székfi László, 

Nagy János, Martincsek István, Füstös János és Czipszer 
János egri legényegyleti tagok által kisérve. Ezt követte 
a zászlószegek beverése. A Bottlik Lajosné urnő által 
nagyértékü kék selyem szalaggal fölékesitett zászló nye-
lébe első sorban Kőszeghy Mihály, aztán a zászlóanyai 
tisztet viselő urnő ütötte be a zászlószeget, kik után az 
egyesületek képviselői, majd egyesek verték be szegeiket 
szebbnél szebb jelmondatok kiséretében. Az „Egri Híradó" 
megbízásából a szegbeverést ftdő Babik József tanár ur 
volt szíves eszközölni. A szegbeverésnél szokásos dijakból 
mintegy 500 frt bevétele volt az egyletnek. 

Az egylet helyiségében tartott díszülés után 100 
terítékű bankett volt, melyen derült kedv s a szó igaz 
értelmében ünnepi hangulat uralkodott és persze, hogy 
toasztokban sem volt hiány. A legelső beszédet Kucsera 
Ferencz egyleti elnök mondotta a zászlóanyára, amely 
ugy a kidolgozást, mint az előadást illetőleg igazi szónoki 
remekmű. Mondottak még beszédet Kőszeghy Mihály és 
Bottlik Lajos és mások. 

Délután volt még dijjal egybekötött kugli-verseny 
este pedig tánczmulatság, mely kivilágos kivirradtig tar-
tott. Szóval : az egész zászlószentelés fényesen sikerült s 
az ott jelenvoltak egy, leikökből sokáig ki nem törölhető 
ünnep és jól sikerült mulatság emlékével távoztak onnan 
természetesen ezen jelszóval: Isten áldja meg a tisztes 
ipart ! 

KATH. NEVELÉS- és OKTATÁSÜGY. 
Âz esztergomi érseki kisdedóvónő-képző intézetbe 

való felvétel szabályai. 

Az I. osztályba felvétetnek oly tisztességes előéletű 
katholikus nők, kik 

1. 14. évöket betöltötték, de a 40. életévet még tul 
nem haladták; 

2. a polgári vagy felsőbb leányiskola IV. vagy a 
felső népiskola II. osztályát nyilvános tanintézetben siker-
rel végezték, vagy a megfelelő tananyagból jó eredmény-
nyel felvételi vizsgálatot tesznek ; 

3. tiszta hanggal és jó zenei hallással bírnak ; 
4. egészséges, ép testüek. 
Oly nők, kik valamely nyilvános felsőbb leányiskola VI. 

osztályát, vagy az elemi iskolai tanitónő-képezde I. osztályát 
legalább is jó sikerrel végezték, 15. életévöket betöltötték 
és tiszta hanggal, ép, egészséges testalkattal birnak, azon-
nal a kisdedóvónő-képző intézet II. osztályába léphetnek. 
Úgyszintén felvehetők a II. osztályba olyanok is, kik az 
I. osztály tananyagát magánúton elsajátítván, abból jó 
eredménynyel felvételi vizsgálatot tesznek. E vizsgálatért 
20 frtot tartoznak fizetni. 

A felvétetni óhajtó növendékek a hgprimás ő emjá-
hoz intézzék folyamodványukat, melyhez melléklendők : 

a) keresztlevél ; 
b) a legutóbbi két tanévről iskolai bizonyítvány ; 
c) orvosi bizonyítvány a testi épségről ; 
d) a második védhimlőoltást igazoló bizonyítvány ; 
e) ha a folyamodó a megelőző tanévben iskolába 

nem járt, erkölcsi bizonyítvány a saját plébánosától. 
Ezen eredeti vagy hiteles másolatban kiállított, 
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mellékletekkel felszerelt folyamodványt augusztus 15-ig 
az igazgatóhoz küldjék be. Később érkezett folyamodvány 
tekintetbe nem vétetik. Aug. 30-án reggel 8 órakor, min-
den külön felszólítás nélkül, kötelesek a felveendők sze-
mélyesen megjelenni az intézetben, hol először az orvos 
által vizsgáltatnak meg, vájjon egészséges testalkattal 
birnak-e, s alkalmasak-e a kisdedóvónői pályára, azután 
az énektanár minden jelentkező hangját s zenei hallását 
vizsgálja meg. 

Azok, kik a 2-ik pontban kivánt képzettséggel nem 
bírnak, felvételi vizsgálatot is kötelesek tenni és pedig a 
magyar nyelvből, számtanból irás- és szóbelit; a német 
nyelv-, történelemből, földrajz-, természetrajz-, természet-
tan- és mértanból csak szóbelit. E felvételi vizsgálatok 
aug. 31-én tartatnak meg. A szépírásban, rajzban s a női 
kézimunkában tanúsított ügyességöket sajátkezű dolgoza-
taik s kézi munkáik által tartoznak igazolni. 

Tandij nincs, beiratási díjul 2 írt fizetendő. 
Élelmezésre, lakásra, ösztön- vagy segélydijra nem 

számithatnak, hacsak az alapító hgprimás ő eminencziája 
különös kegye ebben kivételesen nem részesiti őket. 

A tanfolyam két évig t a r t ; egy osztályba 40 tanuló 
vétetik fel. 

Esztergom, 1895. junius 30-án. Számord Ignácz, 
igazgató. 

IRODALOM. 
*** P. Didón: A tudomány Isten nélkül. Fordí-

totta megsyesi dr Somogyi Aladár prémontrei főv. tanár. 
Budapest, 1895. 8-r 277 1. Ára 2 írt bérmentve küldve. 

Kevés ember találta el ugy Magyarországban, hogy 
hol kell kezdeni a vallási bábeli zavarba hajszolt lelkek 
felvilágosítását s igazi pacifikatióját, mint dr Somogyi 
Aladár prémontrei tanár, a ki egymás után gyorsan két 
oly munkát ültetett át a magyar irodalomba, a melyek 
csodaszerüen épp oda alkalmazzák a gyógyírt, a hol a 
század magasabb hitben vajmi szűkölködő szellemének 
s az általa áthatott lelkeknek legnagyobb betegsége, a lelki 
anaemia, az istennélkülözés rettenetes betegsége rejlik. 
Mult évben lefordította és kiadta P. Didón müvét „ A 
Jézus-Krisztus istenségében való hit"-ről, melyet Német-
országban valaki a XIX. század Kempisének mert nevezni. 
Most kiadta ugyanazon szerzőnek fent emiitett müvét az 
Isten nélkül való tudományról, melyet körülbelül a XIX. 
század Summa contra gentiles-ének lehetne nevezni. Ez 
utóbbi az előbbinek alapvetője, a mi a két műnek szak-
szerű összevetéséből világosan szembetűnik. Zajos és nagy 
vitát keltett Brunetière ismeretes czikke a „Revue des 
deux Mondes"-ban a tudomány csődjéről, mert a mellett, 
hogy igazat modott, azon felül még a mit mondott a Revue 
des deux Mondes-ban jelent meg akadémikus irta. Pedig 
Brunetière csak dillettáns a szakszerű dömés filozóffal és 
theologussal szemben, a ki a stílnek is ritka nagy mes-
tere. A mai világban, midőn Istentől kezdve a legutolsó 
vallási vonatkozású porszemig minden discussio, megbe-
szélés és megvitatás tárgya, fölöttébb kívánatos dolog 
volna, hogy az ily munkát, a milyeneket Somogyi Aladár 
doktornak köszönhet a magyar irodalom, egy-egy év alatt 
12 kiadásban s 20,000 példányban kelnének el. 

— Alulírtak tiszteletteljesen jelentik, hogy Schultz 
Imre katholikus népiskolai olvasókönyvének I. része a II. 
osztály számára a Szent-István-Társulat kebelében mű-
ködő könyvvizsgálási bizottság f. é. junius 20-án és 21-én 
tartott gyűlésén föltétlenül és egyhangúlag jóváhagyatott. 
Rövid időn megjelenik a III. osztály számára szerkesztett 
olvasókönyv is. E müveknek jövő 1895/96. tanévre tan-
könyvül való bevezetését tisztelettel kérve, hódolatteljesen 
maradtunk Pozsonyban Stampfel Károly udvari könyv-
kereskedése, mint kiadó és Pécsett Schultz Imre képezdei 
r. tanár, mint szerző. 

= Helyzetmennyiségtudomány. Dr Steétz György 
czimzetes kanonok, apatini plébános ezen a czimen nagy-
szabású matematikai müvet irt, mely egyszersmind a 
mennyiségtudomány alapjainak revíziója Arisztotelész és 
aquinói szt. Tamás bölcseleti elvei alapján. Magyar nyelven 
ily irányú tudományos munka még nem jelent meg és a 
szerzőnek úttörő munkát kellett végeznie. A munka 
Császka Gy. érsek ur támogatásával jelenik meg és két 
kötet lesz a terjedelme. A most megjelent első kötet 
megrendelési ára 3 forint. 

V E G Y E S E K . 
— Veszprémben kath. legényegylet alakult, mely, 

miután alapszabályai megerősítést nyertek, mult hó 30-án 
már tisztválasztó közgyűlést tartott Perényi Antal, a 
végrehajtó-bizottság elnökének vezetése alatt. A közgyűlés 
a veszprémi kath. legényegylet elnökévé dr Fejérváry József 
kanonokot választotta meg. 

— A magyar Kneipp sírkövére egy püspök. 
Bende Imre nyitrai püspök ur, mint volt pazmanita s 
később felszenteltetése után, mint tanulmányi felügyelő, 
két izben fordult egészsége ügyében I. b. Madva Ferencz 
néhai rudnói plébánoshoz, s akkor személyesen is meg-
győződött a hires naturalista paporvos legendaszerü gyó-
gyító tudásának alaposságáról. Most hogy megtudta a 
püspök ur, hogy a boldogult, a ki annyi sok jót tett 
egészen ingyen és önzetlenül, Nyitra Szucsányban, a tisz-
teletadás minden jele nélkül nyugszik a temetőben, meg-
bízta az ottani plébánost, hogy diszes síremléket emel-
tessen a magyar Kneippnak, melynek költségeit a püspök 
ur vállalta el. Most már készen áll e síremlék s rajta e 
felirat olvasható : 

P IAE MEMORIAE 
FRANCISCI MADVA 

EM. PAROCHI RUDNENSIS 
AESCULAPI ARTE MORBOS 

CURANTIS 
A. MDCCCLXXXVI SZAKOLCZAE NATI 

XX. AUG. MDCCCLII FATIS FUNCTI. 

EX grata VoLVntate 
EMerlCVs BenDe 
EpIsCopVs NItr. 

proprio aere CVraVIt. 
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— Kath. misszionáriusok és a tudomány. A fran-
czia földrajzi társaság Colin Jézus-társasági atyának Ma-
dagaskár szigetén tett megfigyeléseiért és szögmértani 
fölvételeiért odaítélte a nagy arany érmet. Mint a társa-
ság kiadott jelentése tudatja, a társaság elnöke ápr. 19-én 
nyújtotta át az arany érmet a következő szavakkal: Fő-
tisztelendő Atya! Ön egyidejűleg az Úristen és a tudo-
mány érdekében fáradozik. Az ön apostoli munkálkodásait 
az ég meg fogja jutalmazni ; mi szerencsésnek érezzük 
magunkat, bogy a tananarivói csillagvizsgáló alapitóját 
és Emirnei térképének felvevőjét kitüntethetjük. 

— Történeti emlékű ajándék. Abból az alkalom-
ból, hogy Esterházy Miklós Móricz gróf fiai a győri 
szent-László-ünnepélyen megjelentek, dr Zalka János győri 
püspök, mint a D. H. irja, érdekes ajándékot küldött 
általuk édes atyjuknak. Ez az ajándék egy sétabot, mely 
a régi győri vár egyik történelmi nevezetességű kapujá-
ból készült. Midőn Tálffy Miklós és Schwarzenberg Adolf 
1598-ban Győrt a törököktől visszafoglalták, az ostrom-
lóknaknak először a „fejérvári kaput" sikerült betörniök 
petárdáikkal. A kaputestet később a győri székesegyház-
ban helyezték el, hevederéből azonban a megyés püspök 
sétabotokat készíttetett. Ezek egyikét küldte el a csákvári 
grófnak, kinek nagyanyja és neje a győri hős, Schwar-
zenberg herczeg családjából származik. 

— A „Miasszonyunkéról nevezett apáczák zár-
dája Pécsről annak jelentésére kérte fel lapunkat, hogy a 
jövő tanév kezdetén Isten segítségével tanitónő-képezdét 
nyit. Ajánljuk t. olvasóink figyelmébe. 

— Nyitraegyházmegyei hirek. Bende Imre püspök 
ur ő mélt. f. hó 7-én nyaraló helyén Mocsonokon adta 
föl az egybázi rendet: Krasznyánszky János, Rezan Antal, 
Schmidt Géza és Tomanóczy Lajos végzett theologusok-
nak. Ezt megelőzőleg junius 30-án Nyitrán föladta a ton-
surát és a kisebb rendeket, julius 1-én a subdiakonátust 
és julius 5-én a diakonátust. 

— A két de Maistre testvérek, Józsefnek, a vi-
lághírű állambölcsésznek, és Xaviernek, a ritka elegan-
cziával iró bölcselő humoristának, együttes szobrot emel-
tett a savoya4 akadémia, születésök helyén, Chambéryben. 
Xavier de Maistre ül, tollal jobb kezében, ballábán pedig 
a „Voyage autour de ma chambre" czimü müve van ki-
nyitva, arczát a székére támaszkodó bátya felé fordítja s 
élénk tekintettel néz fel reá, ugy hogy meglátszik, hogy 
a „Soirées de Saint-Pétersbourg" hatalmas írójától inspi-
rácziót kap. Első pillanatra meglátszik, hogy József a 
fensőbb lény, a mester. A savoyai akadémia gyűjtést in-
dított a szobor-csoportozat költségeire. 

— A budapesti papnevelő-intézet alkormányzó-
jává Vaszary Kolos bibornok hgprimás Krizsán Mihály 
pápai kamarást és józsefvárosi káplánt nevezte ki. A ki-
nevezett theologiai tanulmányait a bécsi egyetemen mint 
Pázmány intézetének növendéke végezte. Ad multos 
annos! 

— „A fekete bibornokok." Kik voltak ezek a 
„fekete bibornokok?" Az a tizenhárom bibornok, a kik 
A II. Pius franczia fogsága alatt Párisban, nem félve I. 
Napoleon haragjától, nem jelentek meg a császárnak Mária 

I Lujzával való házasságkötésén. Ok ezt a házasságot az 
egyház törvényeibe ütközőnek tartották s jelenlétükkel 
nem akarták megtisztelni. HallaHan tett volt ez akkor s 
csakis papi jellemektől telt ki. Érezték is a császár ha-
ragját. Napoleon megfosztotta őket a bíbortól ; nem sza-
bad volt, csak fekete talárban járniok s Francziaország 
különféle vidékére száműzettek a fővárosból, szigorú rend-
őri felügyelet alá vettetve. Esetök történetét Geoffroy de 
Grandmaison irta meg „Napoleon et les cardinaux noirs" 
czim alatt, mely mü épp most hagyta el a sajtót. 

— Papi lelki szentgyakorlatok Kalocsán. A jézus-
társaságiak kollégiumában ez évi julius 22-én este kez-
dődnek és tartatnak tetszés szerint 3—5 vagy 8 napig 
világi és szerzetesek számára. Az ezen lelki szentgyakor-
latokban résztvenni óhajtók szíveskedjenek szándékukról 
megjelenési idejök s végzendő lelkigyakorlatok időtarta-
mának jelzésével alulírottat értesíteni. Napi eltartási s 
lakdij egy forinttal födöztetik, szűkebb anyagi helyzetű 
azonban teljes készséggel fölmentetik. Breviáriumon kivül 
Kempis Tamást is szíveskedjenek magokkal hozni. Kalo-
csán, 1895. julius 25-én. Stróbl Antal, a kalocsai kollé-
gium házfőnöke. 

F e l h i v á s e l ő f i z e t é s r e . 
Kérjük t. olvasóinkat mind közönségesen, azokat is, 

a kik részint egész évre, részint a jövő félévre már 
előfizettek, azokat is, kik a jövő félévre előfizetésökkel 
még hátra vannak, hogy a „Religio-Vallás" olvasóinak és 
előfizetőinek körét a katholikus értelmesség minden réte-
gére egyre növekvő arányban kiterjeszteni segítsenek. 

Magyarország életkérdésének, a vallási kérdésnek, a 
„Religio-Vallás", az élet és a történet által felállított 
világitó tornya. E félszázados világító torony tájékoztató 
fényének előteremtésében, az eget s földet s a poklokat 
is felzaklató jelen időben, — a dicsekvés szándékától 
messze eső alázatos szívvel valljuk be — sokkal több a 
remegő imádság, mint a maga erős tudásában bizakodó 
bármilyen tanultság érdeme. 

Vezér vagy közkatona, tengernagy, kapitány vagy 
közmatróz legyen valaki, hogyha a jelen zivataros időben, 
a saját elszigetelt otthonából, messze-messziről, a saját 
szemeivel világosan akarja látni, hogy Magyarország ha-
jóján merre mutat a vallásosság iránytűje, s mely renge-
teg hullámzásoknak van e hajó itt most kitéve, az kisérje 
figyelemmel, vizsgálódó szemekkel a „Religio-Vallást", 
a keresztény vallásnak, a kath. egyháznak, csendes idők 
és a maiakhoz hasonló borzalmas hajózások tájékoztatása 
számára egyiránt szolgáló félszázados világitó tornyát. 

Az esperesi kerületek különösen a katholikus olvasó 
körökbe és egyesületekbe igyekezzenek lapunkat bevinni, 
a mely minden szűkkeblű partikularizmustól és pajtáskodó 
részrehajlástól menten a közügyet ideális tisztaságában 
igyekszik maga is szolgálni mások által is szolgáltatni. 

Az előfizetés módja a lap czime mellett van ismer-
! tetve. 

Budapesten, 1895. jun. 15-én. 

A lap tulajdonos kiadó szerkesztője. 

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

Budapest, 189*. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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1) I K ÉVFOLYAM. 

Megjelenik e lap heten- E 
ként kétszer : I 

szerdán és szombaton. \ 
Előfizetési dij: \ 

félévre helyben s posta- E 
küldéssel 5 f r t . E 

Szerkesztő lakása : E 
Budapest, : 

YL, Bajza-utcza 14. sz., E 
hova a lap szellemi E 
részét illető minden § 

küldemény czimzendő. \ 

Ë Előfizethetni : 
E udnden \ 
E kir. postahivatalnál : Ë 
E Budapesten a szerkesz- ë 
Ë tőnél, és Nagy Sándor ë 
E könyvnyomdájában, Ë 
E IY., Papnövelde-utcza Ê 
E 8. sz. alatt, hova a Ë 
Ë netaláni reclamatiók is, \ 
Ë bérmentes nyitott \ 
Ë levélben, intézendők. \ 

D A L M I É S I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A rozsnyói seminarium jelentésekben való bemutatkozása az ezredévi országos kiállításon. — 
Pázmány Péter terme'szetbölcselete. — Egyházi Tudósítások : K a s s a : Primiczia. — Z i r c z : Epilógus egy antinéppárti pap esetéhez. — 
L o n d o n : Az anglikán egyházról. - Kath. Tevékenység. A budapesti kath. kör részvényeinek az ország biboros herczegprimása által 

főpásztori levélben ajánlása. — Vegyesek. — Felhivás előfizetésre. 

A rozsnyói seminarium jelentésekben való 
bemutatkozása 

az ezredévi országos kiállításon. 
E lapok szerkesztője, mint az ezredévi országos 

kiállítás nagy bizottságának tagja, a jelenkori, 1867-től 
számított kiállításnak közoktatásügyi csoportjában meg-
bízást kapott az iránt, bogy a rom. és gör. katholikus, 
valamint a gör. keleti hittani intézetek, illetve papi 
seminariumok theologiai oktatására vonatkozó kiállítási 
anyagot összegyűjtse. 

Ennek a feladatnak teljesítésében a különféle inté-
zetek részéről azt tapasztaltam, hogy a csoportbizottság 
részéről szétküldött programm nem nyerte meg azt a 
szerencsét, hogy mindenütt egyenlő s egyöntetű eredményt 
hozott volna létre. 

Ennek oka két dologban rejlik. Az egyik az, hogy 
minden intézetnek a közös tulajdonok mellett sajátos 
viszonyai vannak. A másik az, hogy minden feldolgozó 
a maga felfogása szerint dolgozik, a felfogások pedig 
egyéniek levén, sokban eltérnek egymástól. 

Hogy a kivánt jelentések számára némi egyöntetű-
séget biztosítsak, — mert teljes egyöntetűség az intézetek 
különféleségénél fogva nem is várható, — a csoportbi-
zottság illetékes helyével egyetértésben elhatároztam, 
hogy egy már beérkezett jelentés csoportot, a rozsnyói 
szemináriumról szólót,1) mint átlagos mintát, a dolog 
megkönnyítése és siettetése végett bemutatok. 

Természetes és magától érthető, hogy a hol több 

') A rozsnyói seminarium elüljárósága, igen helyes tapin-
tattal, előbb közös tanácskozás tárgyává tette az ügyet s közösen 
állapitotta meg a beterjesztendő anyagot ; azután az igy meghatá-
rozott anyag kidolgozásával megbízta egyik tagját, dr Fábián 
Antal theol. tanár és tan. felügyelő urat, a kinek az alább követ-
kező mintaszerű jelentéseket köszönhetjük. 

van mint Rozsnyón, onnan többet, a hol kevesebb van, 
onnan kevesebbet, kell küldeni, lehet várni. 

T. olvasó-közönségünk biztos lehet benne, hogy e 
közlemények mig közvetetlenül egyházunknak a kiállítás 
közoktatásügyi felsőbb csoportjában való méltó képvise-
lésének szolgálnak, közvetítve az olvasó-közönségnek is 
tanulságos és élvezetes olvasmányt fognak szolgáltatni. 

Lássuk ! 
1. 

A rozsnyói papnevelő intézet történetének vázlata. 

Az 1776-ban alapított rozsnyói egyházmegye 
papjait kezdetben a nagyszombati érseki pap-
neveldében képeztette még pedig 1814-ig, amely 
évben megnyilt a helybeli intézet. 

Létrejöttét I. Ferencz királynak köszöni, a 
ki ugyanis a „szabályzott püspökségek" pénz-
tárából utalványozta az intézet felépitésére és 
belfelszerelésére szükségelt 59,964 frt 08 kr. v. p. 
összeget 1807. évi novemberhó 7-ről kelt leg-
kegyelmesebb leiratával. 1808. év tavaszán hozzá 
fogtak az alapok kiásásához és ugyanez év már-

; czius 20-án te t te le az alapkövet nagy ünnepé-
lyességgel Szányi Ferencz megyés püspök. De 
sajnos, az épitkezés a franczia háborúk okozta 
pénzzavarok miatt csakhamar abba maradt, mig 
ismét gr. Eszterházy László püspök ismételt 
sürgetésére hozzáláttak a munkához és az 1814. 
év folyamán az épület keleti szárnya oly karba 
helyeztetett, hogy az 1814/15. iskolai évet meg-
kezdhették. Az ünnepélyes felszentelés 1814 novem-
berhó 20-án ment végbe, s az intézet gr. Esz-
terházy püspök bőkezűsége s tevékenysége elis-

5 
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méréséül v.édszen tjéről sz. László királyról nyerte 
czimét. 

Eszterházy püspök megelőzőleg október 5-ről | 
kelt felterjesztésében jelentést tett, hogy az 
1814. augusztus 3-án kiadott szabályzat értel-
mében 32 papnövendéket vett fel, kik közül 3 
a Pazmaneumban, 2 pedig a budapesti központi 
papneveldében nyervén kiképeztetését, a megyei 
papnevelőben 27 fog neveltetni. Ezeknek ellá-
tására — à 200 fr t — 5400 frtot, a végzett 
hittanhallgatók részére viaticum czimén 700 
frtot kért ; az intézet 4 elüljárójának ellátására 
800 frtot, a vicerectornak 300 frtot, a spiritualis-
es praefectusnak egyenkint 200 frtot, a két 
idősb hittanárnak 600—600 frtot, a két ifjabb-
nak 500—500 és . a szolgaszemélyzetnek 710 
irtot, — összesen tehát 10,510 fr tot kért ki-
utalványoztatni. A helytartótanács az egyik 
idősb hittanár fizetésének kivételével a kért 
összeget kiutalványozta. 

1815-ben kiépült a déli szárny emelete. A 
következő 1816/17. iskolai évre két bölcseleti 
tanszék évi 500 frt fizetéssel szerveztetvén, az 
intézet beosztására nézve több ujitás vált szük-
ségessé, igy a hálótermek az emeletre helyez-
tettek ; a kápolna, mely eddig az udvar felé 
lévő utolsó szobában volt, a kaputól balra lévő 
nagy szobába jutot t ; az emeleten pedig az udvar 
felé lévő museumból 3 szoba készült az uj taná-
rok részére, s a növendékek nappali és háló-
termei a déli, meg az időközben kiépült nyugati 
szárnyba jutottak, a hol jelenleg is vannak. 

1817 ben a püspök kérelmezte, hogy az egy 
növendék ellátására engedélyezett 200 frtnyi évi 
átalány emeltessék 400 frtra, de kérelmével 
elutasitották oly megjegyzéssel, hogy az éven-
kint felmerülő tulkiadásokat jövőre is fogják ki-
utalványozni. 

Ez év nyarán épült a kert kőkerítése, a 
sertés és szamár-istálló meg a zöldséges pincze. 

Jóllehet, hogy 1817-ben a helytartótanács 
megigérte a tulkiadások megtérítését, ezt 1820-ban 
egyszer s mindenkorra megtagadja. Ezért a püs-
pök felhivja a rectort: készitsen az évi szükség-
letekről kimerítő részletes kimutatást, hogy 
ennek alapján nagyobb javadalmazást kérelmez-
hessen az intézet számára. Felsőbb helyen be-
látják az engedélyezett átalány elégtelen voltát, de 
azért mégis megtagadják az átalány felemelését, 
hanem ismét megigérik a tulkiadások kifizeté-

sét; de ez Ígéretről is csakhamar megfeledkeznek, 
s csak sok remonstratio után utalványozzák ki 
a tulkiadásokat. 

Innen kezdve az intézet története jóformán 
egyébből sem áll, mint tulkiadások megtérítésé-
nek kérelmezéséből, s ennek megtagadásából. 

1820-ban lemond Szentessy János kanonok 
a rectorságról, ki 6 évig állott az intézet élén, 
de tanszékét megtartja. Utódja lett Luby Mátyás 
id. mesterkanonok, a ki 1825. junius hó 20-án 
az intézetben elhalálozott s az intézet kormány-
zását átvette Scitovszky János ifj. mesterkano-
nok. Három év múlva azonban a Nagyváradra 
áthelyezett Lajcsák Ferencz püspök utódja lett, 
s a kormányzói tisztet átadta Pogány Béla ifj. 
mesterkanonoknak. Az uj püspök jól ismerte az 
intézet javadalmazásának elégtelen voltát és 
szorgalmazásával kieszközölte, hogy 10,950 frt 
35 krnyi évi átalány és 1650 fr t drágasági 
pótlék lett engedélyezve. Ugyancsak még Sci-
tovszky rectorsága alatt kiépült a seminarium 
éjszaki szárnya, mely a deficiens papoknak volt 
szánva. 

1829-ben Pogány Béla saját kérelmére fel-
mentetik a rectorságtól és november 5-én be-
mutat ja utódját Marsovszky András személyében. 

A tulkiadások kiutalványozása mindig több 
nehézséggel járván, Scitovszky püspük tanács-
kozmányt t a r t az elüljárókkal s tanárokkal az 
iránt, hogy mennyiben lehetne a kiadásokat 
csökkenteni. A tanácskozmány nagyon időszerű 
volt. Ugyanis pár nap múlva leérkezett a hely-
tartó-tanács leirata, melyben az 1828/29,1829 30 
és 1830/31. évi számadásokban feltüntetett 4192 
frt 64 krnyi tulkiadások kifizetését egyszerűen 
megtagadja. Ennek folytán elrendeli a püspök, 
hogy a növendékek ne látassanak el fehérnemű-
vel, mint eddig, s egyszersmind elengedi az inté-
zetnek a 300 frtot, melylyel a püspöki urada-
lomnak a tűzifáért tartozott. 

1833-ban leérkezik a helytartótanács rende-
lete, melyben szigorúan eltiltja a dictando tani-
tást, a mely pedig a helybeli intézetben sohasem 
volt szokásban. 

Az 1834/35. tanévvel kezdődtek az előadá-
sok a magyar jogból. 

1838-ban elhalálozott Marsovszky András 
rector, hivatalutódja lett Huszko Károly cz. ka-
nonok és theol. tanár; de csak 2 évig viselte 
hivatalát, mert 1840-ben felmentetni kérte ma-
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gát idült szembaja miatt nemcsak a kormányzói 
hivataltól, hanem tanári állásától is, melyet az 
intézet fennállása óta (1814-től) nagy buzgalom-
mal betöltött. 

Ennek folytán szeptember hó 28-án Matya-
sovszky István, prépost-kanonok, lyceumi pro-
director s theol. tanár neveztetett ki rectornak, de 
már a tanév végén lemondott és hivatalát átvette 
Zabka Márton ifj. mesterkanonok. Zabka, a ki 
házában lakott s naponta csak pár órát töltött 
az intézetben a távozó gr. Zichy Domonkos 
püspök (1842) tanácsára a legszigorúbb zárlat 
alá vette a növendékeket, de még a tanárokat 
is, a kik e miatti fölindulásukban a ferenczren-
diek zárdájába költöztek. 

(Folytatjuk.) 

Pázmány Péter természetbölcselete. 
A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem kiadá-

sában megjelent Pázmány Pé te r összes munkáiból a latin 
sorozatnak második kötete, mely a nagynevű bibornok 
Természetbölcseletét tartalm azza, a következő czim alatt : 
Petri Cardinalis Pázmány Archi-Episcopi Strigoniensis et 
Pr imatis Regni Hungár iáé Physica , quam e Codice pro-
pria auctoris manu scripto et in bibliotheca Universitatis 
Budapestinensis asservato recensuit Stephanus Bognár 
etc. Budapestini typis regiae scientiarum Universitatis 
MDCCCXCV. 4-r. X, 614 1. 

Illetékes helyről, a budapesti kir. magyar tudomány-
egyetem hit tudománykari dékáni hivatalától értesítés jelent 
meg a lapokban az iránt, hogy az imént jelzett kötetnek 
szétküldését f. é. szeptember elején fogja teljesíteni az 
egyetemi nyomda. Addig is, mig a mű előfizetői közöl 
azokat, a kik időközben lakást változtattak, u j lakásuk-
nak az egyetemi nyomda igazgatóságával való tudatására 
kérnők, izleltetőül, közöljük a megjelent u j kötet két elő-
szavát, melyek elsejét a tudós fejérvári püspök ur, a má-
sikát a recensons irta bevezetés gyanánt a nevezetes 
műhöz. 

PROLOGUS G E N E R A L I S . 

Habes alterum, Benevole Lector, immortalis memo-
riae Petr i Cardinalis Pázmány opus philosophicum, eadem, 
ac Dialectica eiusdem, solertissima Editoris cura recogni-
tum atque typis mandatum. Eam autem opus isthoc di-
sciplinarum philosophicarum tractat partem, quae in 
scholis apto Philosophiae Naturalis nomine venit, easque, 
pauca si demas, scrutatur auctor et solvit quaestiones, de 
quibus magnus ill e Stagirita agit in primo philosophiae 
suae naturalis opere, quod apud veteres jam liber TIsqï 

rrjs (pvöLKijs áxQoáösag, de naturali auscultatione, iam, 
frequentius, 8 Libri Physicorum audit. 

Yolventi autem Tibi huius operis paginas constabit 
illico, elucubrationem hanc novum existere testem acris 
ingenii, solidae, uberisque scientiae auctoris, et dignitatis 
honore et virtutum decore eminentissimi ; fateberisque in 

opere isthoc ipsius, quam proponit disciplinae subtilis 
plane difficilisque satis, quaestiones, tarn acute et solide 
proponi et solvi, ut illud non historicum quoddam dicas 
scientificorum laborum suo tempore egregiorum, novo 
tarnen physicarum disciplinarum, miro profectu superato-
rum documentum, sed opus dicas plane egregium, ex quo 
Tibi in excolenda philosophia natural i plurima praesto 
sunt praesidia. Yidebis auctorem non modo Aristotelis et 
Angelici Doctoris sapientia imbutum egregie, sed et stú-
diósé multumque versatum in scriptis aliorum insignium 
magis t rorum, qui auctori vel priores vei coaevi hoc genus 
philosophiae coluere. Habes auctorem capita disciplinae 
huius ingenio non mediocri scrutantem, explicantem et 
demonstrantem, habes auctorem quaestionibus naturae or-
dinis, supernae quoque revelationis lumen, quemadmodum 
par est, admoventem. 

Quaerenti autem cuipiam, in operis solum inscri-
ptione haerenti , quid utilitatis ex opere e t r ium saeculo-
rum tenebris eruti, hoc admirandi physicarum disciplina-
rum profectus tempore ? reposuisse quidem satis esset ea, 
quae magnus ille aureae Divi Thomae sapientiae et Ma-
gister et Restaurator Leo XII I . P . M. in Epistola Ency-
clica „Aeterni Pat r is" in laudem philosophiae scholasticae, 
in tanto illo, cuius meminimus, profectu, adtulerat. Juva t 
tarnen ex ipsius quoque, quod lubentes praefamur, operis 
a rgumento petere responsum. Ubi adverte scholae ma-
gistros et qui eorum secuti sunt vestigia, cum Aristotele 
sapienter illud tenuisse : xóxs yÚQ oióyLS&u yiváöxeiv exu-

őxov, oxuv xu u'íxlu yvoQÍőofisv xu TCQœxu xul xàg uQ%àç 

xàg TCQœxug xul [i£%Qi< tœv 6xoi%£Ícov ; tune cognoscere 
arbi t ramur unumquodque, cum causas primas et prima 
principia cognoscimus, et usque ad elementa. Hoc ducti 
principio veteres philosophiae naturali navantes operam, 
in eius obiecto, quod est ens mobile, seu corpus naturale, 
pr ima ilia scrutati sunt, atque determinarunt, quaeque 
omni corpori naturali communia sunt, reliquis huius phi-
losophicae disciplinae praemisere partibus. Audi scholasti-
corum principem Aristotelis Physicorum libros commen-
tantem : „Quia ea, quae consequuntur aliquod commune, 
prius et seorsum determinanda sunt, ne oporteat ea mul-
toties pertractando omnes partes illius communis repe-
tere ; necessarium fuit quod praemit tere tur in scientia 
naturali unus liber, in quo t ractaretur de iis, quae con-
sequuntur ens mobile in communi, sicut omnibus scientiis 
praemit t i tur philosophia prima, in qua determinatur de 
iis, quae sunt communia enti, in quantum est ens. Hic 
autem est liber Phys icorum" . 2 ) Haec enti mobili prima 
atque communia t ractat operis nostri auctor, agendo de 
principiis rerum natiralium, de materia, forma et priva-
tione, de corpore natural i , de causis in communi, de 
causa efficiente, materiali, formali et finali, de quantitate, 
tempore, loco, motu. Has autem quaestiones, etiam in eo, 
quem cernimus natural ium scientiarum profectu, suo va-
lere pondere, solutionesque earum, quas Auctor veterum 
insistens vestigiis profért et demonstrat, et suo stare va-

Aristoteles Physicorum libro l-o, c. l-o textu l-o. Opp. 
S. Thomae Aquinatis iussu impensisque Leonis XIII. P. M. édita 
Tom. II. p. 3. 

2) L. ci lect. 1-a. n. 5. p. 4. 
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lore, et naturalium scientiarum profectui ac incremento 
opem allaturas, pronus ipse dabis. Unum est, quod ad-
dam, versetur hoc volumen multorum diligendi manu. 

Dr Philippus Steiner, 
Episcopus Albaregalensis, Societatis Sancti Thomae 

Aquinatis in Budapest adunatae Protector. 

P R O L O G U S 
DE HUJÜS RECENSIONIS E T OPERIS RATIONE. 

Tractatus Petr i Pázmány I N OCTO LIBROS 
ARISTOTELIS DE PHYSICO AUDITU in scriniis Manu-
scriptorum Bibliothecae Universitatis Budapestiensis duplici 
asservantur exemplari. Unum propria auctoris manu scri-
ptum est, qui uti nota ab ipso in margine posita perhibet, 
opus istud Graecii 22. Junii 1598. exarare coepit et die 
11. Mártii 1599. absolvit. In alia vero nota dicit: „In 
scholis coepi 12. Januarii 1599.; finivi 28. Junii 1599. 
lectionibus 170 in universum libros Physicorum." 

Secundum exemplar prohabiliter ab aliquo tirone 
paratum apographon est. Tegumini enim membranaceo 
Codicis haec impressa sun t : „M. H. S. N. 1599.", ex 
quibus manifestum est, exemplar istud eodem anno scri-
ptum esse, quo auctor hos tractatus Philosophiae candi-
datis in schola dictavit. 

Utrumque exemplar est formae quartae minoris et 
tot habent abbreviationes, quo plures vix tachygraphi 
adhibent cum dictantis verba festinanter in chartam con-
jiciunt. Autographum abundat insuper correctionibus ab 
anctore in textu factis, nec non supplementis et notis in 
margine positis, uti ex accurate reproducta imagine pa-
ginae 18-ae autographi, post hanc praefationem posita, 
videre est. 

De apographo vero sciendum, illud notabiliter bre-
vius esse autographo. Non solum enim notae marginales, 
et ipsius textus partes quas auctor unguis in margine 
signavit, omittuntur in ea omnes, sed insuper desunt et 
integrae aliquot quaestiones. Praeterea in quibusdam 
quaestionibus dispositio partium absque necessitate tur-
bata est, stilusque non sine perspicuitatis detrimento pas-
sim mutatus. Denique occurrunt sat fréquentes errores 
calami et abbreviationes vix enodabiles. 

In praesenti ergo editione non apographi, sed auto-
graphi textum damus, eumque integrum et summa qua 
potuimus cura repraesentatum. Ex supplementis ne unum 
quidem omisimus, sed suis in locis omnia textui inserui-
mus ; sunt enim intégrantes illius partes, eumque opor-
tune complens. (Cf. Imaginem autographi.) Porro neque 
u n g u i s n o t a t a s textus partes omisimus omnes indiscri-
minatim, sed quae, etiamsi non absolute necessariae, atta-
men aliquo sub respectu utiles videbantur, retinuimus, et 
nonnisi vere abundantes omisimus. 

In notis autem retinendis aut omittendis hanc regu-
lám secuti sumus. Eas quae in se completae sunt et ple-
num sensum fundunt, omnes damus in editione nostra ; 
ast eas quae absque completo sensu sunt, et eo tantum 
fine obiter adjectae videntur ut auctoris memóriám juvent, 

' ) Hos auctor pro signo omissionis adhibet, quod aliquoties 
etiam expresse notât. 

qui ea de re mentem suam in scholis viva voce uberius 
aperire voluit, utpote lectoribus inutiles, omisimus. Cete-
rum notae, uti inspicienti patet, potissimum ex Suaresii 
Disputationibus metaphysicis, vix integro anno ante exa-
rationem praesentis operis Salamanticae 1597. prima vice 
excusis desumptae sunt, quas auctor tunc quando opus 
suum composuit, nondum videtur ad manus habuisse. In 
textu enim primitivo, sicut etiam in apographo, nunquam 
fit provocatio ad hac Disputationes, sed solum ad très 
priores tomos Commentariorum Suaresii in tertiam par-
tem. D. Thomae, et allegationes quae in editione nostra 
ex Disputationibus metaphysicis reperiuntur, sunt seriores 
auctoris interpolationes, quod tum earum locus (sunt enim 
omnes aut supra lineas, aut ad marginem seriptae), tum 
diversus atramenti color arguit. Praeclaras ergo Suaresii 
Disputationes videtur auctnr post exaratum demum opus 
suum inspieere potuisse, quibus perlectis opportunum 
duxit ad illas saltern in notis reflectere, partim ut sua 
asserta Suaresii quoque auctoritate firmaret, partim ut 
eum, ubi opus erat, reffelleret. 

Porro ut breviter de argumento quoque aliquid di-
camas, opus istud complectitur ea omnia quae Aristoteles 
octo Physicorum libris docuit ; quaestiones videlicet diver-
sas de principiis et causis corporum atque eas quas de 
transmutationibus naturalibus scholastici move resolebant. 
His expeditis sequuntur disputationes copiosae de affectio-
nibus et proprietatibus quae corpori naturali in genere 
conveniunt. Solum ea quae Aristoteles de primo motoré 
et ejus attributis a capite 9. lib. VIII. docet, omisit 
auctor, utpote de quibus disputare alterius disciplinae est. 
E contra de quantitate, quae ad omnem actionem et mu-
tationem naturalem necessaria est, et sine cujus cognitione 
motus et temporis accurata consideratio fieri nequit, licet 
de ea Aristoteles hoc loco obiter tantum agat, auctor 
noster fusse disserit. 

Placita illius, in genere loquendo, doctrinae Aristo-
telis et divi Thomae conformia sunt ; neutri tarnen duci 
ita adhaeret, ut a vestigiis sive unius sive alterius rece-
dere sibi nunquam licere existimaverit. Imo potius videre 
est, eum in seligendis opinionibus et sententiis sine re-
spectu ad scholam cujus propriae sunt, semper in eas 
propendere, quae solidioribus rationibus niti, et ad doctri-
nae revelatae intelligentiam ac confirmationem sibi magis 
subservire videbantur. Hinc non solum divum Thomam, 
quem qualibet laude majorem venerabatur, et Thomistas, 
sed et Scotum et Scotistas, imo quandoque et Nominales 
citat cum honore, et modo cum Thomistis refellit Scoti 
opinionem de forma corporeitatis, modo cum Scotistis im-
pugnat Thomistas docentes : materiam primam realiter 
distingui a forma, et nihilominus illam non habere in se et 
per se existentiam distinctam ab existentia formae. Sed 
simili libertate et reliqui sui temporis celebratissimi Societatis 
Jesu doctores, uti Toletus, Fonseca, Bellarmin, Suarez, 
Vasquez etc. usi sunt, et hoc non obstante opera eorum 
omnium Catholicorum ore semper summis laudibus effere-
bantur, et nonnisi paucissimi inventi sunt, quibus ea mi-
nus accepta erant. Ii nimirum, qui studio partium abrepti 
ferre non poterant ut Scoti et Scotistarum, quos ipsi 
aspernabantur, hoLorifica a quopiam fiat mentio, quia 
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Scotus, si ipsos audias, tantum ob suas sophisticas subti-
litates et ob malum divo Thomae in omnibus contradi-
cendi pruritum celeber est ; Durandus vero, Ockam, 
Gabriel Biel, aliique Nominales ex eo tantum noti, quod 
vel libros scripserint ab Ecclesia damnatos, vel quod ob 
frequentes errores, quibus eorum opera infecta sunt sem-
per refutari soleant. Ast tale judicium absque omni dubio 
falsum et valde injuriosum est. Cui non vacat Scotum 
legere et judicium de eo ex propria scientia proferre, 
videat testimonia clarissimorum virorum a Luca Wadding 
collecta et in Scoti vitam inserta, quae et honorificentis-
sima sunt, et a viris doctissimis et nulli parti addictis 
prolata. Quodsi porro Durandus et Ockam vel aliquis 
alius ex citatis quaedam reprehensione digna scripserunt, 
id non demonstrat eos non fuisse magno ingenio et do-
ctrina praeditos, veritatemque in nulla re attigisse. Non 
est ergo ut aut hos aliquando laudatos, aut Thomistas 
doleas interdum impugnatos, praesertim cum utrumque 
semper modesto et ex sincero veritatis studio fiat. Si 
enim neque intra hos limites ab antiquis magistris ali-
quando recedere liceret, de profectu scientiarum utique 
actum esset. 

E t post haec rogo Te Lector Benevole, ut hune 
quoque secundum, post tria secula ex tenebris in lucem 
editum purpurati auctoris tomum, ea qua primum, huma-
nitate excipias et attente perlegas. Non enim hoc sine 
multiplici Tuo emolumento futurum, confido. Yale ! 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
Kassa, jun. 11-én. Trimiczia. — 

Te pap vagy örökké, a Melkizedek 
rendje szerint. 109. Zsolt. 5. v. 

Egy szép, egy lélekemelő ünnepségnek voltunk tanúi 
mult vasárnapon a dömések templomában. 

Az Ur szőlőjének ujabb munkásai közül, kiket 
Bubics Zsigmond agg püspök ő mlga Péter-Pál napján 
fölszentelt, Timko Jordán primicziázott. 

A fiatal lelkész első miséje könyekre fakasztott. 
Megható volt, midőn koszorús kelyhén áldozata 

zsengéjét mutatta be az Urnák, — és megható volt, 
midőn a mise végén, a boldog anya, az oltár lépcsőin 
papfiának első áldását vette, kit — szokásos magyar 
mezben — édes apja,x) fi- és nővérei követtek. 

A különben is, igen látogatott templom, zsúfolásig 
megtelt; a hőség nagy volt, daczára, hogy az idő kint 
barátságtalan : esős és szeles. 

A hűvös nyár, korunk hithidegségét jelezte. 
Az örömapa, igénybe vette Tcebelbarátjait : a szent 

ténykedésnél a sirókai apát ur a kézvezetői (manuduktor-i) 
s a forrói esperes-plebános a szónoki tisztet voltak szí-
vesek elvállalni. 

A templom bejárata friss zölddel volt bevonva. 
Az uj orgona magasztos hangja emelte a sátoros 

ünnepnek beváló vasárnapi devocziót, s még inkább az 

l) Tttes Timlco József városi tanácsnok, veterán iró és lap-
tulajdonos. 

egy óránál tovább tartó jeles alkalmi beszéd, mit nagy 
figyelemmel hallgatott végig a publikum. 

Jelen volt a főispán, polgármester, főjegyző s több 
más előkelő. Kerner, székesegyházi karmesterünk az uj 
miseszövegben saját szerzeményét adta tetszetős szép 
sikerrel. 

A benedikcziónál emlékképecskéket osztogattak, 
imakönyvünk eme kedves jelzőit. 

Ez ünnepélynek hatása alatt adjuk mi is e hirlapos 
közleményt s gratulálunk a boldog családfőknek, kik pa-
pot neveltek föl a kassai egyházmegyének. 

Számos tisztelői és ösmerői közt tartotta lelki me-
nyegzőjét az uj misés, meghatottságában alig birva kö-
nyüit visszatartani. 

,01a ne bánd, ne rejtegesd az édes könyeket, 
Melyeknek gyöngye most szemedben fölremeg. 
Az első áldozat legszebb emlékeit. 
Becsüld meg az öröm utolsó könyeit ! 
Az Isten tudja csak, fogsz-e örülni még ; 
Mivel, kit sok közül magához int az ég, 
Annak csak egy gyönyört, egy szent kéjt engedett : 
Tagadd meg tenmagad, viseld keresztedet. 

Melynél te küzdesz, az igazság zászlaja, 
Hol a bajnoknak egy világgal van baja, 
Mely gúnyvillámival á tfut ja szviedet, 
És élve-halva bár, mindig csak kinevet; 
De van zászlódnak igy egy győzelmes sasa, 
Melyet le nem verend a félvilág dacza, 
S ez, a szent türelem, mely e szóból ered : 
Tagadd meg tenmagad, viseld keresztedet. 

Magasb légy mint a föld, melyet lábad tapod, 
Ha mindennek itt, neked másutt van várasod, 
Egy szebb bonért eped, küzd, fárad, a ki pap, 
S ki mennyét i t t leié, mind hitvány földi rab. 
Te nem ! tenszellemecl az Istent érje fel, 
Ezüst felhő gyanánt, mely éghez van közel, 
S sárral vegyül mihelyt alább ereszkedett . . . 
Tagadd meg tenmagad, viseld keresztedet. 

Melylyel munkálni fogsz — szentelt a férfi kar, 
Azt is tudod mi vagy : keresztény, pap, s magyar. 
Menj éa munkálj tehát : — az élet jutalom, 
Ha kettő néz reánk : az Isten és a hon ; 
De bár megverjen az és elfeledjen ez, 
Még akkor is szeress, higy és ne csüggedezz, 
És véglehelletig kövesd vezéredet 
Tagadd meg tenmagad, viseld keresztedet.1 

A győzelemre vezető, keresztes küzdelmes papi pá-
lyához erőt, kitartást, munkakedvet adjon az Isten az uj 
misésnek, az apja szép tulajdonságainak örökébe lépő 
levitának ! 

Váljék egyházának, váljék a hon és a megye diszére 
és gondos szüleinek örömére ! 

Horváth Károly. 

Zircz, jul. 12. Epilógus egy antinéppárti pap esetéhez.— 
Vajda Ödön zirczi apát ur dr Molnár Sámuel tanár áthe-
lyezése ügyében a következő nyilt levelet intézte dr 
Steiner Fülöp székesfehérvári megyés püspökhöz. 

Méltóságos és főtisztelendő megyés Püspök Ur ! 
Kegyes jó Uram ! 

Elképzelem, mily kinosan érinthette méltóságod 
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főpásztori szivét ama „nyilatkozat", mely dr Molnár Samu 
aláírásával a „Magyar Állam" julius 9-ki számában látott 
napvilágot, melyben is méltóságod ugy állíttatik oda, 
mint „ki rosszul informálva" sz. Rendünk féltékenyen 
őrzött ősi jogaiba beavatkozott és ennek a Rendünkkel 
szemben jogtalan beleavatkozásnak, ugyancsak „hamis 
nformácziók" alapján, én propter bonum pacis engedtem ! 
Minthogy intézkedéseimért a felelősséget hordozni ugy 
lelkiismeretemben, mint a nyilvánosság előtt kötelességem-
nek ismerem, egy pillanatra sem engedhetem, hogy azon 
önfeledt szerzetesi nyilatkozat méltóságod magas személyét 
a közönség előtt misztifikálhassa s kijelentem, hogy fönt-
nevezett szerzetesemet éppen ugy, mint a többit sz. 
Rendem féltékenyen őrzött ősi jogai alapján, t. i. a senki 
kedveért föl nem adható apáti jogaimból kifolyólag helyez-
tem át, inert azt czélszerünek és mellőzhetetlennek talál-
tam. Méltóságod irányomban és Rendem iránt mindig jó 
indulattal viseltetett és szives hajlandóságát számtalanszor 
tanusitotta, mely kegyes főpásztori jóindulatot és szives 
hajlandóságot magamtól és Rendemtől egyik szerzetesem 
tapintatlansága által elkoboztatni semmiképen sem en-
gedem. 

Nem fogja talán rossz néven venni tőlem méltósá-
god, hogy a nyilvánosan megjelent nyilatkozatra nyilvános 
uton intézem méltóságodhoz e sorokat, kérvén, tartsa 
meg velem együtt Rendemet továbbra is azon kegyes 
hajlandóságában, melynek bizonyitékait már annyiszor 
tapasztaltuk. 

Zircz, 1895. julius hó 12-én 
alázatos szolgája 

Vajda Ödön, 
apát. 

London. Az anglikán egyházról. — 
F. é. április 14-én kelt XIII. Leo pápa levele az 

angol néphez. Ezzel az anglikán u. n. magas egyház s a 
kath. egyházhoz közeledő egész angol protestantizmus 
újból előtérbe került s megfigyelések tárgyát képezi a 
lelki ügyek iránt érdeklődők szemében világszerte. Álljon 
itt a magas angol államegyházról néhány történeti és 
statisztikai adat. 

Már neve, [(the established church of England), 
Angolországnak államilag felállitott egyháza, mond kár-
hoztató Ítéletet fölötte. Isten igaz egyházát Jézus Krisztus 
maga alapította s nem adott semmiféle államnak megbí-
zást és felhatalmazást arra, hogy ebben vagy abban a 
században, ennek vagy amannak a nemzetnek a számára 
egyházat állítson össze. 

Az angol államegyház három híres embernek az 
alkotása. Kezdte VIII. Henrik, az ismeretes okból ; őt 
támogadta mindenre kész államminisztere Cromwell ; be-
fejezte az ügyet az erkölcseiről „szüz"-nek csúfolt kegyet-
len Erzsébet királyné. Az emberi szenvedélyek sugallták, 
az állami hatalom, azoknak szolgálatában, megalkotta. 

Lássuk tanítását. Azok ismeretes névvel a 39 czik-
kelyben foglaltatnak, melyeket Erzsébet királyné állapított 
meg véglegesen az anglikán egyház hitczikkelyeiül. Tudva- ; 
levő, hogy az egész nem egyéb, mint a katholiczizmus, a ! 
luterizmus és kálvinizmus összekavarása. A kath. vallás- ! 

ból átvette az Istenről, a Szentháromságról, a látható 
egyházról szóló tanítást, ez utóbbit természetesen a pápára 
vonatkozólag megcsonkítva. Luthertől van átvéve a szent-
írásról, az eredet bűnéről s a puszta hit által való meg-
igazulásról szóló tanítása. Kalvinista tan, az anglikaniz-
musban a két szentség vallása, s kiváltképpen az Ur 
vacsorájáról szóló u. u. képleges jelenlét és hitbeli vételről. 

A mi az anglikánok isteni tiszteletének rendjét illeti, 
azt a Common Prayer Book, általános imakönyv szabá-
lyozza. Az egészet megnyitja egy előszó, azután követ-
keznek észrevételek a mellőzött s a megtartott szertar-
tásokról. Ezt követi a vasárnapi és ünnepnapi szentírási 
olvasmányok táblázatos sorrendje s egy naptár, utalással 
bibliai olvasmányokra az év minden napjára. Ez mintegy 
a bevezetés. Maga az imádságos könyv a mindennapi 
reggeli és esti imákkal kezdődik, melyek után a hivő és 
hálandó misék sorozata következik. Ezután jönnek a kol-
lekták (egyházi közös imák), az epistolák és evangeliumi 
perikopák. Ezekhez van csatolva az Úrvacsora vagyis a 
szent áldozás kiszolgálásának rendje, (the order of the 
administration of the Lord's Supper or holy Communion.) 
következik a keresztelés, a bérmálás szertartása, a házas-
ságkötés rendje, a betegek látogatásának és áldoztatásának 
rendje, a temetés szertartása, a nők gyermekszülés után 
való hálaadásának szertartása, végül jönnek „Isten intel-
mei és fenyegetései a bűnösök ellen." Következnek mint-
egy harmadik részben a zsoltárok, különféle imákkal: 
például „a tengeren", a puskapor-összeesküvés évfordu-
lójára (nov. 5.), „boldog I. király vértanuságának nap-
jára (jan. 30.) stb. Befejezi az egészet a már emiitett 39 
czikkely. 

Az angol államegyház egészen más értelemben állam-
egyház, mint a kath. egyház volt és szokott lenni eddig 
némely országban. Az angol államegyház mindenestől 
állami intézmény, alávetve, szolgálatára rendelve az álla-
mi hatalomnak. Feje maga a király, most a királyné. A 
papság csak hivatalnok. Es az, hogy gazdag, de csak 
állami hivatalnok, ősrégi egyházi nevek és czimek alatt. 
Gazdagságuk miatt az angol egyház javadalmai az elő-
kelők és gazdagok gyermekeinek kedvelt prédája, mely-
nek megkeritésénél a simonia nagy szerepet játszik. 
13,979 beneficium közöl a korona 1144-et, a püspökök 
1863-at, nagy családok 7000-et adományoznak el. 

Ha vita és viszály támad akár a tanitásra, akár a 
fegyelemre nézve, nem a „püspök"-ök döntenek, hanem 
1833 óta a parlament által kiküldött u. n. Privy-Council, 
a királyné titkos tanácsa. A püspököknek hallgatás és 
engedelmesség a kötelessége. Az 1874-iki „Public-Wor-
ship-Regulations-Act" által a püspökök minden birói ha-
tóságtól lelkiekben megfosztattak s az Ítélkezés a parla-
ment által kinevezett biróra van bízva. Tehát az anglikán 
egyházban a causarum auditor generalis egy parlamenti 
biró, a ki minden plébánia fölött gyakorolja a püspöki 
birói hatalmat. 0 határozza meg, mit szabad tanítani, kit 
szabad, kit nem szabad a szentségekhez bocsátani stb. 
Ez ellen sem tehetnek a püspökök semmit. Mint állam-
püspökök nem tehetnek egyebet, mint hogy mindenben 
engedelmeskednek az államnak, a melynek vallásügyi hi-
vatalnokai. Sem több, sem kevesebb ! 
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Daczára, hogy az angol egyház ennyire össze van 
nőve az állammal vagyis daczára, hogy az egész institu-
t e az állami hatalom önkényéből nőtt ki, az anglikánok-
ban rendkivül kifejlett érzék van a katholikus egyház 
szervezetének, működésének s intézményeinek utánzása 
iránt. Mutatja ezt az anglikán egyházban kifejlett u. n. 
rituális mozgalom és az, hogy e század második felében 
a kath. szerzetes rendekhez hasonló számos anglikán val-
sos kongregáczió és testvérület keletkezett, igy például 
Davenportban 1847-ben a Szentháromság társulata, 1849-
ben a bold, szűz Máriáról nevezett nővérek testvérülete, 
1851. a mindenszentek testvérei, 1855-ben ker. sz. János 
nővérei, és szent Margit ápoló testvérei, 1856-ban az an-
gol diakonisszák, 1869-ben szent Péter nővérei és a be-
thániai nővérek, 1870-ben az egyház nővérei, végül 
Oxfordban 1865-ben egy férfi szerzetes rend is, t. i. szent 
János misszionárius papjai. Ebből is világosan kitűnik, 
hogy a protestáns felekezetek közt egy sincsen, a mely-
nek közeledése a kath. egyházzal való egyesüléshez oly 
messzire előhaladt volna, mint az anglikán egyházé. A 
sok konverziónak, az Isten bőséges malasztjának kiáradása 
mellett, ez is egyik kézzel fogható oka. 

Az anglikán egyházban egyébiránt három főirányzat 
létezik: 1. A loiv church, az u. n. alsó egyház, mely egé-
szen kálvinista felfogás szerint magyarázza és vallja az 
absolut praedestinácziót a jóra vagy rosszra. 2. A high 
church, a tulajdonképpeni angol vagyis magas egyház, 
melynek főjellemvonása az állami hatalom szolgálatához 
való minden áron való ragaszkodás és a 39 hitczikkely-
nek eredeti értelemben való megtartása. 3. A ritualizmus, 
mely kivált a vallásos gyakorlatokban és szertartásokban 
erősen közeledik a kath. egyházhoz. Eredete ismeretes. 
Az oxfordi egyetemből indult ki s már eddig is meg-
számlálhatatlan lelket hozott vissza a kath. egyház kebe-
lébe. Még a protestántizmusukhoz csökönyösen ragaszkodó 
ritualisták is akarnak a kath. egyházzal egységben lenni, 
sőt máris a kath. egyház tagjainak vallják magukat, ter-
mészetesen — a pápa nélkül. 

Az angol államegyháznak Angliában és Walesben 
van 2 érseke, Canterburyben és Yorkban, és 32 püspöke. 
A canterburyi érsekséghez tartozik 23, a yorkihez 9 püs-
pök. A 34 főp. szék közöl 24 még a katholikus időszak-
ból származik, 1 későbbi alapitású, 9 pedig csak 1850 
óta keletkezett. A püspökök mellett 88 archidiaconus és 
810 vidéki esperes működik. Minden székesegyháznál van 
egy decan, 3 egész 4 kanonokkal. A javadalmak egész 
összege, a mint már emiitettük, 13.979. Irlandban, hol az 
államegyházat az 1871-iki törvény államegyházi jellegétől 
megfosztotta s magán-felekezet állására redukálta, van 2 
érsek és 11 püspök; Skócziában van 7 püspök. 

Az anglikán egyház hiveinek száma Angliában és 
Walesben 15 millió, vagyis Anglia lakosságának a fele; 
Irlandban 600,000, vagyis a lakosságnak % része ; Skó-
cziában 80,000. A gyarmatokon van 130 érsek, illetve 
püspök kormányzása alatt 3 millió, az éjszakamerikai 
Egyesült-Államokban 74 püspök kormányzása alatt 2—3 
millió angol episcopalis hivő. Az episcopalis egyház hi-
veiuek összes száma tehát 20—21 millió. 

Közismeretü dolog, hogy az anglikán államegyház a 
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világ leggazdagabb egyháza. Erről nem is szólunk. Az is 
ismeretes, hogy a nagy javadalmasok rendesen aljavadal-
mast tartanak s ők maguk a javadalom gazdag jövedel-
mének elköltésével foglalkoznak. Lelki tekintélye az angli-
kán protestáns hierarchiának, mint gyökerestől mindenes-
től emberi intézménynek, nem nagy, ugy szólván semmi. 
Azért az angol köznép nagy része nem is tartozik hozzá, 
hanem élvezi az u. n. egyházalapitási szabadságot, a mely 
oly buján tenyészti a vallásalapitást, hogy csak elismert 
vagyis állami registrumba bevezetett felekezet 263 van, 
— a be nem registráltakénak se szeri, se száma. Lénye-
ges különbséget eme protestáns felekezetek közt nem 
sokat lehet találni. Valamennyien megegyeznek a legfőbb 
protestáns elvben, a vallás dolgában való önkényes eljá-
rásban, a melynek fonalán aztán vannak protestáns fele-
kezetek, a melyeknek tagjai valóságos pogányok, élnek 
és meghalnak mieden határozott vallás nélkül, babonás 
hiedelmekben, vagy teljes atheizmusban ! 

Az angol államegyház teljes feloszlása immár csak 
idő kérdése. Egészen a parlamenttől függ, hol, kivált az 
alsó házban, már sok határozott ellensége vagyon. A 
konverziók az oxfordi mozgalom óta napirenden vannak. 
A felsőbb körök visszatérése a kath. egyházba szakadat-
lan lánczolatban folyik. Tömeges visszatéréséről a nem-
zetnek azonban Eddig szó sem lehet, mig az angol nép 
nagy tömege szellemesebb életet nem kezd élni, azaz mig 
főgondja az anyagi haladás, a munka és élvezet leszen. 

Nem ok nélkül intett XIII. Leo pápa az angol nép-
hez intézett levelében mindenkit, katholikusokat és pro-
testánsokat — imádságra. A carnalis, a testi, az anyagi 
gondoknak élő emberből csak az Isten malasztja alkothat 
lelki embert Imádkozzunk, oh imádkozzunk, hogy XIII. 
Leo óhaja, mely Isten akarata, teljesüljön ! 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
A budapesti kath. kör részvényeinek 

az ország biboros herczegprimása által főpásztori 
levélben ajánlása. 

A „budapesti kath. kör11 az általa képviselt ügy 
méltóságának megfelelő saját egyleti ház épitését elhatá-
rozván, az építkezési költségek beszerzését 3000 db. 
egyenkint 50 forintos részvény kibocsátása utján óhajtja 

eszközölni. 
E czélból azon kérelemmel fordul a kath. nagy 

közönséghez, hogy ez a részvények jegyzése és aláírása által 
a kath. ügyet minél hathatósabb pártolásban részesíteni 
szíveskedjék. 

A ki e részvényeket aláírja, nem ajándékot, hanem 
csak kölcsönt ad az egyletnek. A részvény értéke ugyanis 
az állítandó egyleti épület által biztosítva lesz, melynek 
jövedelméből a részvényesek évi kamatot fognak húzni s 
évente a részvények egy része kisorsoltatván, tőkéjöket 
is visszanyerik. A részvények árának fele aláíráskor mind-
járt, másik fele pedig folyó évi október hó 1-éig fize-
tendő s a ""„budapesti kath. kör" irodájába (IV. Korona-
herczeg-utcza 17. sz.) beküldendő. 

Tekintve a kath. egyleti életnek országszerte örven-
detesen tapasztalt fellendülését, mely a fő- és székváros 

• központi kath. körének méltóbb megjelenésével még in-
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kább nyer erejében és elterjedésében, az országos kath. 
érdek előbbrevitelének czéljából szükségesnek tartom, hogy 
ezen ügyet magunkénak vallva, ezt tehetségünkhöz képest 
pártoljuk, és a kath. világi hivek pártolásába is a leg-
hathatósabban ajánljuk. 

A miért is felhívom a t. egyházmegyei papságot, 
hogy kézhez vévén e czélra az aláírási iveket, ugy a 
maga részéről ezen ügyet anyagi pártolásban részesíteni 
szíveskedjék, valamint a híveknek ily czélra fogékony 
soraiban pártfogókat szerezni törekedjék. 

Strigonii, 12 Julii 1895. 
Claudius 

Card. AEppus. 

V E G Y E S E K . 
— A jövő Ítélete elé aggodalommal nézünk, ha 

egyfelől meggondoljuk Pázmány Péter hírnevének nagy-
ságát s érdemeinek az u. n. reformáczión inneni időre 
elismert páratlanságát, másfelől pedig ha megtekintjük a 
névsort, mely a Pázmány összes müvei kiadásának meg-
rendelőit tünteti fel, hogy hányan és kik hiányzanak abból 
azok közöl, a kiknek számot kellene tenniök. 

f A kegyesrendiek gyásza. A legmélyebb részvét-
tel vettük a gyászhírt, hogy Beck Alajos kegyesrendi 
tanár, a piarista rendfőnöki iroda vezetője meghalt. A 
megboldogult, ki még csak 48 éves volt, a rend kiváló 
tagjai közé tartozott. Rendkívül eszes, széles látókörű, 
tudományosan képzett és szigorúan egyházias felfogású 
férfiú volt. Főképpen a theologiával foglalkozott, de ös-
meretei a tudomány minden ágában alaposak voltak. Pá-
lyáját Budapesten kezdte meg a rend főgymnasiumában, 
mint tanár együtt Lévay Imrével, a piaristáknak nem 
régen elhunyt rendfőnökével, a kihez szoros baráti vi-
szony fűzte. Budapestről Veszprémbe került, a hol akkor 
Lévay volt az igazgató. Sok éven át volt a veszprémi 
rendháznak tagja és az ottani gymnasium tanára s ez idő 
alatt Veszprém társadalmi életében is előkelő állást fog-
lalt el : mindenki szerette, tisztelte a keményszavu, de 
ritka jólelkű szerzetest és kiváló professzort. A Lévay 
által szerkesztett Veszprémi Közlöny-nek munkatársa volt. 
Veszprémből Nyitrára, majd rövid időn, mint helyettes 
tanár Szegedre is került. E helyeken is kivívta mindazok-
nak tiszteletét és szeretetét, a kik ösmerték. Jeles tulajdon-
ságai miatt ismét fölhívták Budapestre, a hol a rendfőnöki 
irodavezetője s a hittudományi és tanárképző intézetnek 
igazgatója lett. Ez állásában is teljes odaadással szolgálta az 
egyház és rendjének érdekeit. A megboldogult már régibb 
idő óta szívbajban szenvedett, és ez okozta halálát is. 
Halála alkalmából a rend a következő gyászjelentést 
adta ki : 

A kegyes-tanitórend budapesti társházának tagjai 
mélyen megszomorodott szívvel jelentik szeretett rend-
társuk, nagytiszteletü Beck Alajos, rendfőnöki irodaveze-
tőnek, a budapesti rendi hittudományi és tanárképző 
intézet igazgatójának julius 15-én reggeli 5 órakor, korá-

nak 48-ik és szerzetesi életének 31-ik évében, szivhüdés 
következtében történt elhunytát. A megboldogultnak hült 
maradványai egyházi beszentelés után julius 16-án, dél-
után fél 5 órakor fognak a kerepesi-uti sírkertben a jövő 
föltámadásig elhelyeztetni. Az engesztelő szent miseáldo-
zat julius 17-én reggeli 8 órakor fog a kegyes-tanitóren-
diek kápolnájában a Mindenhatónak bemutattatni. R. I. P. 

— A porosz egyetemeken a téli féléven 13,560 
hallgató volt, ezek közöl 11,021 porosz eredetű, 1463 más 
németországbeli, 790 európai, 259 amerikai, 20 ázsiai, 6 
afrikai és 1 ausztráliai. Karok szerint következőleg osz-
lanak meg : protestáns theologia 1804, kath. theologia 
843, jogtudományi 3260, orvosi 3511, bölcseleti 4172. 
Egyetemek szerint igy oszlanak fel : Berlin 7695, Bonn 
1824, Halle 1528, Boroszló 1459, Marburg 982, Göttin-
gen 909, Kiel 775, Münster 450. A tanárok száma 545 
rendes, 20 tiszteletbeli, 274 rendkívüli, 444 magántanári. 
Minden tanárra 11 tanítvány esik. Óriás intellektuális 
gazdagság minden tekintetben. 

Szerkesztőségi jelentés. 

A szerkesztő távollétében a mai számtól kezdve 
a szerkesztés felelősségét és gondjait dr Purt Iván közp. 
papn. intézeti tanulmány-felügyelő ur volt szives elvállalni. 

F e l h í v á s e l ő f i z e t é s r e . 
Kérjük t. olvasóinkat mind közönségesen, azokat is, 

a kik részint egész évre, részint a jövő félévre már 
előfizettek, azokat is, kik a jövő félévre előfizetésökkel 
még hátra vannak, hogy a „Religio-Vallás" olvasóinak és 
előfizetőinek körét a katholikus értelmesség minden réte-
gére egyre növekvő arányban kiterjeszteni segítsenek. 

Magyarország életkérdésének, a vallási kérdésnek, a 
„Religio-Vallás", az élet és a történet által felállított 
világító tornya. E félszázados világító torony tájékoztató 
fényének előteremtésében, az eget s földet s a poklokat 
is felzaklató jelen időben, — a dicsekvés szándékától 
messze eső alázatos szívvel valljuk be — sokkal több a 
remegő imádság, mint a maga erős tudásában bizakodó 
bármilyen tanultság érdeme. 

Vezér vagy közkatona, tengernagy, kapitány vagy 
közmatróz legyen valaki, hogyha a jelen zivataros időben, 
a saját elszigetelt otthonából, messze-messziről, a saját 
szemeivel világosan akarja látni, hogy Magyarország ha-
jóján merre mutat a vallásosság iránytűje, s mely renge-
teg hullámzásoknak van e hajó itt most kitéve, az kisérje 
figyelemmel, vizsgálódó szemekkel a „Religio-Vallást", 
a keresztény vallásnak, a kath. egyháznak, csendes idők 
és a maiakhoz hasonló borzalmas hajózások tájékoztatása 
számára egyiránt szolgáló felszázados világító tornyát. 

Az esperesi kerületek különösen a katholikus olvasó 
körökbe és egyesületekbe igyekezzenek lapunkat bevinni, 
a mely minden szűkkeblű partikularizmustól és pajtáskodó 
részrehajlástól menten a közügyet ideális tisztaságában 
igyekszik maga is szolgálni mások által is szolgáltatni. 

Az előfizetés módja a lap czime mellett van ismer-
tetve. 

Budapesten, 1895. jun. 15-én. 
A lap tulajdonos kiadó szerkesztője. 

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

Budapest, 189e»- Nagy Sándor Könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása: 
Budapest, 

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

küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
uúnden 

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

könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 

8. sz. alatt, hova a 
netaláni reclamatiók is, 

bérmentes nyitott 
levélben, intézendők. 

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

Budapesten, julius 20. 6. 

D A L M I É S I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
1 3 1 K É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1895. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A rozsnyói seminarium jelentésekben való bemutatkozása az ezredévi országos kiállitáson. — 
H a t nap Lourdesban. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A magyar állami hatalom elkereszténytelenedésének, elvallástalanodásának 
„törvényes" életbeléptetése megkezdve. — R ó m a : Gibbons bibornok az örök városban. — Tárcza. XIII. Leo pápa ifjúkori levelei. — 

Vegyesek. — Felhivás előfizetésre. 

A rozsnyói seminariuiii jelentésekben való 
bemutatkozása 

az ezredévi országos kiállitáson. 
(Folytatás.) 

1845. junius hó 24-én foglalta el püspöki 
székét a megye uj főpásztora, Bartakovics Béla. 
Az uj püspök főgondját a papnevelő-intézet 
képezte és hogy a fiatal leviták minél nagyobb 
lelki gondozásban részesüljenek, külön lelkiigaz-
gatói állást szervez 400 frt fizetéssel, teljes ellá- , 
tás mellett. Ugyancsak az ő közbenjárására 
visszaköltöznek a tanárok a ferencziek zárdájá-
ból a seminariumba, de Zabka prodirector és 
rector lemond állásáról, mivel a püspök az inté-
zetben való lakásra kötelezte. A püspök az elül-
j árokra s tanárokra bizta a rectorválasztást és 
ők Hollók Imrét, cz. kanonokot, aligazgatót s 
tanárt jelölik, a kit a püspök megerősit. 

Az 1846. október hó 22-én tar to t t ülésben 
a tanárok és elüljárók nagy örömmel értesülnek 
ő felségének kegyelmes határozatáról, melyben 
elrendeli, hogy a „szabályzott püspökségek" pénz-
tárából fentartott papnevelők elüljárói- s taná-
rainak eddig váltópénzben kapott fizetése ezentúl 
és pedig 1845. november 1-től számitva pengő 
pénzben utalványoztassék. 

Az 1848-ikiév két tekintetből végzetes volt 
az intézetre nézve. Először is a politikai zavarok 
miatt szüneteltek az előadások; az évi átalány 
sem lett kiutalványozva s e miatt az elüljárók 

s tanárok csak ellátást kaptak az intézettől és 
némi kegy dij at a nagylelkű püspöktől. De más 
csapás is érte az intézetet. Szeptember hó 7-én 
délután tüz támadt a berzétei-utczában, — a 
szélvész által a deficientia-szárnyra dobott zsa-
rátnoktól tüzet fogott a zsindelyzet és tele lévén a 
padlás szénával, pár óra alatt az intézet a lángok 
martaléka lett. Most is a kegyes főpásztor segit; 
a közeledő ősz miat t saját költségén deszkákkal 
fedeti be az intézetet s jelentést tesz felsőbb 
helyen az intézetet ért szerencsétlenségről. 

1850-ben a belzavarok lecsillapultával a 2 
évi átalány a helytartótanács által a vallásalap-
ból kiutalványoztatván, az intézet a két év alatt 
összegyűlt adósságát kifizethette. De kiutalvá-
nyozta tok egyszersmind a több évi tulkiadás. 

Ugyanez év április hó 2-án Bartakovics egri 
érsekké neveztetett ki; az egyházmegye 1851. 
márczius hóban kapott uj főpásztort Kollárcsik 
István, kassai kanonokban. Ez időben kevés 
egyéne lévén a megyének és az intézet anyagi 
helyzetére való tekintetből is, a rector elvállalta 
az intézet anyagi gondozását, a spirituális és 
praefectus teendőivel pedig a két ifjabb tanár 
bizatott meg, a kik ennek fejében ingyen ellátást 
kapnak. 

1854-ben Hollók Imre lemondott a rector-
ságról s^utódja Mihajlovics Pál kanonok lett, a 
ki gyöngélkedése miatt felmenteti magát az 
intézet anyagi gondozása és a pénztárak kezelése 
alól; ennek következtében ezen teendők Szekeres 
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János, idősb theol. tanárra ruháztattak. Az év 
folyamán azonban Mihajlovics lemond a rector-
ságról és kanonokságról is. és a rectori teendők-
kel Grommer Elek spirituális s tanár biza-
tik meg. 

1855 és 56-ban kijavít tat tak az istállók, az 
intézet bútorzata és egyes szobák. A költségeket 
az élelmezési pénztár viselte; a szükséges fa-
anyagot a püspöki uradalom kedvezményes 
áron adta. 

1858-ban a házi kápolna az emeletre lett 
helyezve, a hol jelenleg is van. Ugyanez évben 
a pengő és váltó pénzérték helyébe az osztrák 
érték hozatván be, az eddig 7056 frt p. p. azaz 
1 7640 frt v. p. évi átalány fejében az 1858/59 
iskolai évre 7408 frt 80 kr. o. értékben lett 
kiutalványozva. 

1859-ben Grommer Elek bucsut vévén az 
intézettől, a rectori hivatal Czott Ferencz ifj. 
mesterkanonokra ruháztatott, de ez már 1860 
márczius 8-án jobblétre szenderült és Szekeres 
János neveztetett ki helyettes, pár hónapra 
kanonokká történt kineveztetése után rendes 
intézeti kormányzónak. 

1862-ben a püspök kieszközölte, hogy a 
növendékek létszáma 27-ről 30-ra emeltessék, 
mivel a püspök és a közokt. és vallásügyi mi-
nisztérium közti szerződés szerint a helybeli 
gymnasium 3 felső osztályának tanszékeit 5 
megyebeli áldozár által kell betölteni, s ennek 
folytán több papra van szükség. A 3 növendék 
ellátására 630 frtot engedélyeztek és igy az évi 
átalány 8038 fr t SO krt tett. 

1864. november 20-án volt az intézet ala-
pításának 50-ik évfordulój a, a melyet a házi 
kápolnában tar to t t ünnepélyes hálaadó isteni 
tisztelettel megültek. 

Az 1867. év folyamán Szekeres János fel-
menttette magát a rectori tisztségtől, s megvált 
az intézettől, melyben 20 évet töltött és melyért 
annyit tet t s fáradozott; a tanári kathedrát 
azonban 1872-ig megtartotta, mivel az uj rector 
Lokczán Pál, a vicerectori teendőkkel is megbi-
zatva, fel volt mentve a tanitás kötelezett-
sége alól. 

1870. február 4-én a magas ministerium 
a szükséges javitásokra engedélyezett 3399 fr t 
45 krt. 

Ez évben az intézeti kormányzó a ház szük-
ségleteiről szerkesztett kimutatás és előirányzat 
alapján 13,164 fr t évi átalányt kérelmezett, de 

kérése nem teljesíttetett, vagy legalább is igen 
kis részben, a mennyiben a ministerium jóvá-
hagyta az alkormányzó részére már előbb enge-
délyezett 250 fr t évi fizetést és ugyanannyit 
ellátás czimén s az eddigi 8038 frt 80 kr. évi 
átalányt 9000 fr t ra emelte, a mely összeg fo-
lyóvá válik a helybeli m. k. adóhivatalnál elő-
leges félévi részletekben május és november 1-én. 

1872-ben Lokczán Pál bucsut vett zz inté-
zettől, melynek élén 5 évig állott és helyét 
elfoglalta az újonnan kinevezett ifj. mesterka-
nonok Petrovics József. 

1873-ban a magas ministerium Schopper 
György megyés püspök közbenjárására helyt 
adott az intézeti kormányzók ismételt kérelmé-
nek és kiküldte a rimaszombati államépitészeti 
hivatalt az intézeten szükséges javitások felvé-
telére. Ez pedig a következőket hozta javaslatba: 
1. a ház uj zsindelyeztetését; 2. az udvar felőli 
ereszek esővizének levezetését lemezcsatornákon 
a főcsatornába; 3. az 1869-ben az udvaron át a 
kert keritéseig vezetett csatornának kiépítését 
a Sajó folyóig; 4. a gazdasági udvarban árnyék-
székhelyiséget a gymnasiumi ifjúság számára és 
5. uj gazdasági épületek felépítését. A költség 
17260 frt 52 krban lett előirányozva. A magas 
ministerium erre 5000 frtot engedélyezett, bele-
egyezvén, hogy a javitások utólagos leszámolás 
mellett házilag eszközöltessenek. Hozzá fogtak 
tehát a legszükségesebbhez és még ez évben ki-
épült a csatorna. A költség 1518 frt 46 krt 
tet t ki. 

1875-ben újonnan zsindelyeztetett az épület 
2583 frt 89 krnyi költségen. Igy az engedélye-
zett 5000 frtból, hozzáadva az időközi kamatot, 
maradt még 1086 fr t 10 kr. Az intézeti kor-
mányzó a számadások beterjesztésénél feltüntette 
a házi kezelés előnyös voltát és újból kérel-
mezte a gazdasági épületek felépítését 6957 frt 
46 kr. költséggel. 

1876. május 2-án megengedte a ministerium 
az építést s némi változásokat téve a benyújtott 
tervezeten, engedélyezett 4587 frt 75 krt és ez 
évben keresztül is lett vive az építkezés. 

1879. szeptember 9-én dr Podraczky István 
ifj. merterkanonok veszi át a rectori hivatalt, 
mely elődjének ez év junius 10-én történt elha-
lálozása által megüresedett. 

1881. május 10-én, Rudolf és Stefánia ő 
fenségeik egybekelésének napján, nyittatott meg 
a kertben lévő tekepálya, mely a kert közepén 
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végigvonuló sétauttal 700 frtba került; költ-
ségeit a központi papság és több vidéken lévő 
jótevő fedezte. 

Ugyanez évben kiküldte a magas miniszté-
rium a rimaszombati államépitészeti hivatalt, 
hogy az 1880-ban kérelmezett javitásokat; ezekre 
és a kut létesítésére 8107 fr t 38 kr. lett 
1882-ben engedélyezve. 

1883. kezdetén megkezdték a kutásást és 
27 méter mélységben vizre találtak. A kut mély-
sége 29 méter. Ez évben javit tat tak az összes 
árnyékszékek agyagcsövek lerakásával ós márvány-
pissoirokkal ; a szobák pedig uj ajtókat, ablako-
kat és padozatot kaptak. 

1885-ben teljesen újból épitették a takarék-
tűzhelyt a konyhában. 

1886-ban alakult a növendékek szónoki 
iskolája. 

1888-ban a ministerium kegyesen megen-
gedte, hogy az előző évi 100 frt 29 krnyi ma-
radék a kert kerítésének javítására fordítható. 

1890. január havában az intézetet is meg-
látogatta az országszerte dühöngő orosz nátha 
s pár héten át a legnagyobb mértékben dühön-
gött a növendékek között. 

Ugyanez év julius 15-én délután borzasztó tűz-
vész pusztított a városban, az intézet is több ízben 
tüzet fogott, de a rector és vicerector ébersége 
a cselédség segítségével elhárította a veszélyt. 
A 104 frt 01 krra rúgó helyreállítási költséget 
pedig a legnagyobb készséggel megtérítette a 
magyar általános biztosító társaság. 

1893-ban a szünidő alatt újonnan lett ki-
festve a házi kápolna és uj padokkal ellátva. A 
660 frtnyi kiadás a fiatal papság által elvállalt 
mise-stipendiumokból fedeztetett. 

Ezzel végződik az intézet évkönyve, mely 
folyton arról tanúskodik, hogy nyomasztó sze-
génységgel kell küzdenie. Bár rendeznék az inté-
zetnek is a congruát! 

(Folytatjuk.) 

Hat nap Lourdesban.*) 
Irta : Dr Koperniczky Ferencz. 

A kath. egyház híveinek megkülönböztető ismerve 
a szent kegyhelyeknek, nevezetesen szűz Mária kegyhelyei-
nek látogatása, melyek a kegyelmeknek bőségesebb osz-

*) E tanulságos, lelkes és közvetlenséggel megirt szép útle-
írásra felhivjuk különösen azon olvasóink figyelmét, kik a magyar 
katholikusok f. é. augusztus havi lourdesi országos zarándoklatá-
ban részt fognak venni. A szerb. 
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togatása által váltak nevezetesekké. Ezen helyeknek 
látogatása egész természetszerűen és szükségképpen folyik 
a keresztény vallás szelleméből. Isten ugyanis Máriát, a 
názarethi szüzet kegyelmeinek kincstárosává és osztoga-
tójává rendelte. Általa jutot t a világ a legnagyobb jóté-
teménynek, a megváltásnak birtokába, általa adta a vi-
lágnak a Megváltót Jézus Krisztus személyében. 

Ezen tényhez közel áll az a gondolat, hogy ha a 
világ a legnagyobb jót Mária közvetítésével nyerte, a 
kisebb égi javakat is az ő kezei által adja Isten ; ha a 
legnagyobb bajt , t. i. Isten haragját Mária közvetítésével 
hárította el a világtól, a kisebb, esetleg testi bajok or-
voslását is általa nyeri az ember. A szent atyáknak álta-
lános hite az, hogy szűz Máriának közbenjárása moraliter 
szükséges a kegyelmek javainak Krisztus érdemei általi 
elnyerésére ; és azért ezek nem is közöltetnek velünk 
másképpen, mint Mária által. 

Ezt a hitet — hogy csak néhány szent atyát emiit-
sek — sz. Bernát ezen szavakban fejezi k i : „Ugy akarja 
Isten, hogy minket egészen Mária által birjon. Ez az ő 
akarata, de a mi javunkra." Sz. Epiphán is igy szól : 
„Üdvözlégy malaszttal teljes, ki a szomjazókat a kimerit-
hetlen forrás édességével elégíted ki." 

Megerősiti ezt a hitet az egyház gyakorlata, mely 
szerint a sz. irás ezen kifejezései í „Nálam az élet és erény 
minden reménysége,"1) „A ki engem megtalál, életet talál 
és üdvösséget merít az Úrtól" 2) mindig sz. Máriára vo-
natkoztatva használtatnak. A keresztények kezdettől fogva 
meg voltak győződve, hogy Mária közbenjárására legbiz-
tosabban nyerhetnek testi és lelki ügyeikben meghallgat-
tatást. 

Amint tehát földi életében, főképpen szent Fiának 
mennybemenetele után Efezusban való tartózkodásának 
idején az apostolok és a keresztény hivek kegyeletesen 
felkeresték Máriát, ugy látogatták és látogatják még ma-
napság is azon helyeken, melyeket a bold. Szűz csodála-
tos megjelenéseivel dicsőitett meg és feltűnő csodákkal 
avatott fel a híveknek kegyeletes látogatására. 

Az ujabb kornak, nevezetesen ami századunknak leg-
nevezetesebb kegyhelye Lourdes, ez a déli Francziaor-
szágban a Pyrenée hegyek tövében festői szépen fekvő 
hely, mely a századunk második felének elején, 1858. év-
ben történt megjelenések által emelkedett ki topografikus 
egyszerűségéből, sz. Máriának a város tőszomszédságában 
fekvő massabiellei sziklatömb barlangja fölötti megnyilat-
kozása folytán lett világhírűvé, a b. Szűznek Soubirous 
Bernadettehez, a tizennégy éves szegény, de kiválóan 
jámbor molnárleányhoz február 23-án intézett ezen meg-
hagyása folytán : „Menj el a papokhoz, mondd meg nekik, 
hogy építsenek ide egy kápolnát" — nyerte rövid idő 
alatt azt a nagyszerű templom- és egyéb épületcsoportot, 
mely az előbb vadregényes sziklatájt a művészi igényeket 
is megragadóan kellemesen és teljesen kielégítő festői 
tájképpé varázsolta. 

Már "a megjelenések idején is tömérdek nép jár t ki 
a barlanghoz, hogy esetleg ők is lássák azt a csodálatos 
szépségű nőt, a ki Beruardettenek a barlang fölötti tojás-

') Jézus Sirák fia 24, 25. 
2) Példabeszédek 8, 85. 
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dadalaku, két méter magas sziklanyilásban megjelent, 
vagy legalább szemtanúi lehessenek Bernadette átszelle-
müiésének, midőn a természetfölötti tüneményt szemléli ; 
mert a szemtanuk állítása szerint Bernadette ezen boldog 
látományai alkalmával egészen kivetkőzött közönséges 
alakjából és az égi megjelenés behatása alatt ő is termé-
szetfölötti varázst nyert térdelő egész lényében, mely oly 
ellenállhatlan erővel hatott a körülállókra, hogy egészen 
önkénytelenül térdre borultak ők is és imádkoztak. 

Ily jelenetnek volt szemtanuja Estrade adószedő is, 
ki Jacomet rendőrbiztos házában jelen volt Bernadette 
vallatása alkalmával és álmélkodva hallgatta Bernadette 
ajkairól az igazságnak meglepő közvetlenséggel való meg-
nyilatkozását, ugy hogy magában nem merte kétségbe 
vonni a leányka őszinteségét és mégis a modern felvilá-
gosodottságnak fitogtatásával mosolygott a massabiellei 
barlangnál történő megjelenések elbeszélése fölött. Vala-
mi rendkívüli vágy vonzotta őt kimenni a sziklabarlang-
hoz, de szégyelte magát e vágyának eleget tenni. Test-
vérei iránti figyelemből és néhány _ szomszédbeli más nő 
iránti udvariasságból, kik az ő kiséretét óhajtották, mégis 
rászánta magát, hogy febr. 24-én korán reggel ő is ki-
megy a megjelenések szinhelyére. 

„Azon nap reggel — mondá ő maga — nagy ked-
vem támadt a kritizálásra és még inkább arra, hogy 
nevessek és jól mulassak; mert egyebet nem is vártam 
komédiánál vagy más valami bolondos tréfánál. Lassan-
lassan iszonyú néptömeg gyűlt egybe a puszta sziklák 
körül . Elcsodálkoztam oly sok bárgyú ember együgyüsé-
gén s nem tarthattam meg magamat, hogy szivemből ne 
nevessek az összecsoportosult imanénikék fölött, kik a 
sziklák előtt letérdepeltek volt. Mivel nagyon korán reg-
gel értünk ki, minden nehézség nélkül sikerült mindjárt 
az előtérben helyet foglalnunk. 

Bernardette a szokott órában érkezett oda, vagyis 
napfelkelte felé, és én egészen közelében állottam. IJjra 
látám gyermeki vonásaiban a szelídség, ártatlanság és 
mély lelki béke ama kinyomatát, mely néhány nappal 
előbb,a rendőrbiztosnál bámulatba ejtett. Egyszerűen, minden 
mesterkéltség és önhittség, de minden izgatottság és za-
varodás nélkül is, mintha nem nagy népsokaság által 
volna környezve, hanem távol minden emberi szem látá-
sától valamely szentegyházban vagy magányos erdőben 
egymaga volna, térdre borult, elővette olvasóját és elkez-
dett imádkozni. Erre csakhamar tekintete ismeretlen fényt 
látszott felvenni és visszatükrözni ; mereven és mozdulat-
lanul, bámulatba s elragadtatásba mélyedve és mennyei 
gyönyörtől tündökölve ott függött tekintete a szikla nyi-
lásán. En is oda forditám szemeimet; de semmit sem lát-
tam, éppen semmit, mint egy vadrózsabokor lombtalan 
ágait. És mégis mit mondjak ! Az átszellemült gyermek 
láttára rögtön elenyészett minden előítéletem, hogy aka-
ratom ellenére egészen szokatlan érzelemnek adjanak he-
lyet. Bizonyos voltam s ellenállhatlanul tiszta tudattal 
birtam az iránt, hogy valami titokszerü lény van ott. 
Szemeim nem láttak ugyan semmit; de az én s a meg-
számlálhatlau többi nézők lelkei köröskörül látták őt ez 
ünnepélyes órában a meggyőződés benső világánál. Igen, 
én azt erősitem, hogy egy természetfölötti lény vala jelen. 

Szivében hirtelen elváltozván Bernadette már nem volt 
többé Bernadette ; a mennyországnak egyik angyala volt 
ő, leirhatlan gyönyörbe merülve. Nem birt ő többé előbbi 
arczával ; más szellem, más élet, mondhatnám: más lélek 
kinyomata volt észlelhető képén. Nem látszott már többé 
önmagához hasonlítani ; ugy tetszett, mintha egy más vi-
lághoz tartoznék. Egész magatartásán s legkisebb mozdu-
latán, pl. keresztvetése módján oly valami nemesség, oly 
méltóság, oly fönség ömlött el, hogy hasonlót nem ismer 
a világ. Nagy, mereven kinyílt szemei kielégithetlen vágy-
gyal csüggnek vala a látott tárgyon ; ugy látszott, mintha 
nem merné szempilláit leereszteni, attól félvén, hogy csak 
egy pillanatra is nélkülöznie kell a csodálatos látványt, 
melynek szemléletébe el volt merülve. 

Néha mosolygott is a láthatatlan lényre; s mindezt 
egybevéve sejthetni, mily határtalan gyönyör és boldogság 
fogták őt körül. En éppen ugy meg voltam indulva, 
mint a többi nézők. Valamint ők, ugy én is visszatartám 
lélekzetemet, hogy hallgassam a beszélgetést, mely a jele-
nés és a gyermek között keletkezett. Az utóbbi a legmé-
lyebb tisztelet kifejezésével, vagy jobban mondva : kor-
látlan hódolattal, párosulva határtalan szeretettel s a leg-
édesebb gyönyörrel látszott figyelni. Néha a szomorúság 
bizonyos színezete futá el arczát ; de rendes kifejezése 
mégis nagy örömöt jelzett. Eszrevevém, hogy lélekzete 
néhány pillanatig teljesen elakadt. Az elragadtatás egész 
ideje alatt kezében tartá olvasóját, majd mozdulatlanul, 
mert azt néha feledni látszott, hogy annál jobban bele-
mélyedhessen a természetfölötti lény szemléletébe, majd 
pedig annak egyes szemeit ujjai között többé vagy ke-
vesbé szabályszerűen átcsusztatván. Minden mozdulata a 
legteljesebb összhangzásban vala arczkifejezésével, melyből 
felváltva csodálat, majd áhítat, majd öröm valának olvas-
hatók. Olykor olykor ismétlé az oly ájtatos, nemes, hat-
hatós keresztvetéseket, melyekről előbb szólottam. Ha a 
mennyországban vetnek keresztet, az bizonyosan hasonló 
ahhoz, a minőt Bernadette vetett magára elragadtatásá-
ban. A gyermek e mozdulata, bármily egyszerű vala is, 
a végtelenséget látszott átölelni." 

Bernadette ezen és máskori elragadtatásának nagy-
szerű látványa több tekintélyes férfiút hivővé tett, a többi 
között Estradest is, kinek a jelenések körüli tapasztalatait 
a fönebbiekben közöltem. 

Elképzelhető, hogy ha egy elfogult, úgynevezett 
felvilágosult férfira Bernadette a megjelenések alkalmával 
ily óriási tüneményszerű benyomást tett, mily rendkívüli 
érdeklődés és kíváncsiság tárgya lehetett a kis leány, mi-
dőn a Grotta előtt megjelent és olvasóját kezébe véve 
imádkozni kezdett, azokra nézve, kik a természetfölötti 
dolgokhoz közelebb állva, hitelt adtak a leányka szavai-
nak vagy személyesen akartak meggyőződni a hallottak 
mibenlétéről. 

Napról-napra nőtt az érdeklődés a massabiellei bar-
lang iránt ugy Lourdesban, mint az egész vidéken ; roha-
mosan nőtt ez az érdeklődés főképpen azon naptól (febr. 
25.) kezdve, melyen Bernadette sz. Máriának utasítására 
a barlangnak bal lehajlása alatt kis ujjaival a teljesen 
száraz földet felkaparva egy vízforrás nyílt meg, mely 
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csakhamar megfoghatlan módon óriási víztömeget szol-
gáltatott. 

Febr. 26-án már mintegy 5—6000 ember gyűlt ösz-
sze korán reggel a Grotta előtt, és midőn e csodaforrás 
vizének használata folytán egy 20 év óta vakságban szen-
vedő szegény munkás, névleg Bouriette Lajos rögtön visz-
szanyerte szemevilágát, mindig sűrűbb tömegekben özön-
löttek az ájtatoskodók a szentnek tartott barlang elé. 
Márczius 4-én több mint 20 ezer ember állott a Gave 
partjainál és közeli hegymagaslatok oldalain még nap-
felkelte előtt, hogy saját szemeikkel lássák az imádkozó 
Bernadettet, nemkülönben az újonnan fakadt forrást és az 
ennek vizétől meggyógyult betegeket. 

A lourdesi sz. Grottának ily tömeges és körmene-
tekben való áhítatos látogatása egészen a bold. Szűz 
szándéka szerint történt, a ki február 18-án a harmadik 
megjelenés alkalmával, Bernadettenek, aki ez alkalommal 
két nőnek Peyret Antonia és Milet asszony kíséretében 
jött a barlanghoz, azon kérdésére, hogy nincsen-e akarata 
ellen, hogy ezen két nő ott van és szabad-e nekik őt 
máskor is a barlanghoz elkisérniök, azt felelte : „Bátran 
eljöhetnek veled ők is meg mások is; én azt óhajtom, 
hogy sok embert láthassak itt." 

így eredtek az ájtatos zarándoklatok, melyeket az-
óta évről-évre Lourdesba vezetnek, hol évenkint több 
százezerre megy a zarándokoknak száma, kik nemcsak 
Európa különböző országaiból, de Afrikából, sőt Ameri-
kából is oda özönlenek. 

Hazánkból is ujabban évről-évre akadnak, akik a 
rózsafüzérrel felszerelve Lourdesot felkeresik. Olyanok is 
találkoztak, kik az útnak jelentékeny részét gyalog tet-
ték meg ; sőt olyanok is, kik a franczia nyelvnek ele-
meit sem ismerve tették meg ezt a nagy utat, pedig 
ismeretes, hogy Francziaországban a franczia nyelv nélkül 
igen nehéz boldogulni. Az erős hit és a gyermeki hő 
vonzalom szűz Mária iránt, átgázol minden nehézségeken 
és kétségtelen, hogy minél több nehézség leküzdésével 
jut valaki czéljához, annál több vigaszt nyer jutalmul. 

Nemzeti zarándoklatok is jártak már ismételten 
Lourdesban hazánkból. Az egyik 1881. augusztus havá-
ban egy, főrangú hölgyek által himzett gyönyörű kivitelű 
zászlót vitt Lourdesba Magyarország hódolatának jeléül ; a 
másik, csak néhány tagból álló zarándoklat, pedig mult 
év elején, egy az ország hívei között rendezett gyűjtés 
utján készült arany szivet vitt magával Magyarország 
Pártfogójának, Máriának számos csodával kitüntetett e 
kiváló kegyhelyére. 

Legújabban is egy mozgalom indult meg Budapes-
ten, melynek czélja f. év augusztus havában egy nagyobb 
szabású zarándoklatot rendezni Lourdesba. Kívánatos volna, 
hogy ezen tervbe vett zarándoklat minél impozánsabb 
alakban nyerjen megvalósulást. 

Nekem is régóta egyik legfőbb vágyam volt Lour-
desba menni. Mivel azonban az augusztus havára tervezett 
országos zarándoklat eszméjéről későn értesültem és egyéni 
viszonyaim kevésbé engedik meg az augusztusban való 
utazást, kisebb baráti körben elhatároztuk hárman, hogy 
fehér vasárnap utáni napon indulunk el Lourdesba. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 19. A magyar állami hatalom elke-

reszténytelenedésének, elvallástalanodásának „törvényes* 
életbeléptetése megkezdve. — 

Magyarországban az elkereszténytelenedés, a keresz-
tény vallás elveinek hűtlen elhagyása nem ujabb keletű 
dolog. Maga a protestantizmus kezdte meg e folyamatot, 
az által, hogy a Krisztustól rendelt egyházi tanitó hatalom 
helyébe legfőbb, döntő tekintélylyé, a mindenestől keresz-
ténytelen egyéni tetszést állította. Édes jó Istenem, hánya-
dik ember az, a ki a kisértet pillanataiban a maga egyéni 
tetszését nem szívesen tartja a legszebbnek, hanem a 
minden egyéni tetszés fölött uralkodó örök és változhatat-
lan igazságot követi mindörökké ? A legfőbb protestáns 
elvnek, az egyéni tetszésnek ez az általános nagy, tehát, 
megelégedettsége magával és tetszelgése önmagában, ez 
magyarázza meg, hogy a protestantizmus annyira tetszett, 
oly gyorsan elterjedett, s oly erősen kivánt és szeretett 
dolog még most is, a hol lábra kapott, széles e világon 
s itt az egyéni önérzetre mindig sokat adó magyarok ha-
zájában. Pápistairtó protestáns őseink nem is sejtették 
háromszáz éveknek előtte, hogy ők tulajdonképpen a ke-
reszténységből való kivonulásnak, a keresztény vallásból 
való kivetközésnek a megindítói, megkezdői. És jelenkori 
protestáns atyánkfiainak is óriási nagy része most sem 
látja még be, hogy az ő felekezetök bizony már 
eljutott a Krisztus hitén és szeretetén kivül álló po-
gányok álláspontjára, a hol se nem keresztelnek többé, 
sem Krisztust igaz Istenfiának nem tartják s magukat 
mégis evangyéliomi igazi keresztyéneknek hirdetik, mert 
az egyéni tetszés ezt olvassa ki az ő javukra az egyéni 
önkény kritikája által isteni felséges és felsőbbséges ter-
mészetéből teljesen kivetkőztetett szentirásból. 

A dechristianisatio, a keresztény vallás szellemétől 
és elveitől való elpártolás tehát tény, hogy régi keletű e 
hazában. A mi e tekintetben nálunk uj, a mi napjaink-
nak, a millenáris nemzedék gyászos emlékű politikai vezé-
reinek volt fentartva, az — az észelvi, a hitetlenségben 
végződő raczionalisztikus protestantizmus által számtalan 
sok elmében nagyra növelt elkereszténytelenedésnek be-
oltása magába az állami hatalomba, mely 1848-ig ma-
gát katholikusnak hirdette, 1848 óta, vagyis az itt akkor 
talált keresztény felekezeteknek a katholiczizmussal való 
egyenlősítése óta egész a mai u. n. „valláspolitikai re-
form" korszakáig pedig határozottan és kizárólag keresz-
tény volt, csupán keresztény felekezeteket tartván reci-
piálva s a keresztség szentsége által az emberi lélekbe 
beöntött eltörölhetetlen jelleg dogmájához ragaszkodva, 
a keresztény vallásról nem keresztény vallásra való átté-
rést lehetetlennek tartotta, semmisnek tekintette. 

Ugy van, az „évangyéliom szerint" reformált Tisza-
uralkodás által Magyarország élére emelt „nagy minisz-
térium "-nak, az ez által kezdeményezett és keresztül haj-
szolt „nagy egyházpolitikai reform"-nak lényege tulajdon-
képpen abban van, hogy az addig katholikus, illetve 
keresztény magyar állami hatalom magába fölvette a 
protestántizmus által századok óta terjesztett és ápolt el-
kereszténytelenedésnek, vagyis a keresztény elvekkel való 
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szakitásnak elméletét és csinált u. n. reformtörvényeket, 
melyekben a magyar állami hatalomnak a keresztény val-
lás elveitől, isteni törvényeitől való „függetlenítése", el-
válása, a tárgyak különfélesége szerint különféle alakban, 
de a dolog lényegére nézve egy szellemben, egy irány-
ban a keresztény vallással való szakítás szellemében és 
irányában határozott kifejezésre jut. 

Egy pillantás a kész és a még nem kész „reform-
törvényiekre mindenkit meggyőzhet, hogy a „nagy" 
reformokban magának az állami hatalomnak elkeresztény-
telenedésével állunk szemben. 

A kötelező polgári házasságban a keresztény vallás-
nak a családi és társadalmi élet gyökereit megszentelő 
dogmája a házasság szentségéről — van a magyar állami 
hatalom részéről sutba vetve, lomtárba helyezve. És 
ennek a protestántizmus nagyon örül ! A zsidó vallás 
receptiója által nem egy dogmája a kereszténységnek, 
mint a polgári házasságnál, hanem az egész keresztény-
ség, maga Krisztus isteni felsége van megtagadva a ma-
gyar állami hatalom részéről ; mert a zsidó vallást, mint 
vallást államilag egyenlőnek mondani ki Krisztus vallásá-
val, nyilt állami megtagadása, hogy ne mondjam meg-
hazudtolása Krisztusnak és az egész keresztény vallásnak. 
Az u. u. szabad vallásgyakorlatról szóló törvényjavaslat-
ban pedig világosan ki van mondva, hogy a magyar 
állami hatalom magát a keresztény vallástól annyira el-
szakította, hogy polgárainak is teljesen tetszésökre bizza 
a ker. vallástól „bármely hitre, s bármely vallásra" való 
eltérést és csereberét, még ha az ez uton elért eredmény 
maga az atheizmus és vallástalanság lenne is, a mi sokak 
felfogása szerint szintén hit és vallás, miképp Schiller 
tanította, a ki „egy valláshoz sem csatlakozott a fenn-
levők közöl, — „tiszta* (!) vallásosságból, „aus purer 
Religion." 

A protestántizmus tehát hazánkban czélját teljesen 
elérte. A magyar állami hatalom elfogadta, magáévá 
tette, törvényeiben hirdeti s minden ellenkező hitűvel 
szemben az „államfelség" egész apparatusával erőszakolja, 
— a protestáns legfőbb elvet, az egyéni tetszés döntő 
elvét. Dicsekszik is evvel a „vivmánynyala a magyar pro-
testántizmus fünek-fának. Az uralkodó radikális szabad-
elvüségben az igazi protestáns köteles is, kénytelen is 
gyönyörködni, mint a protestántizmus szerelmes szü-
löttjében, kedves édes magzatjában. De mit fog mondani 
az egyéni tetszés révén felszabadított s a keresztény-
telenné tett állami hatalom hátán uralomra emelt atheiz-
mus sikerre juttatásához a magyar protestántizmusnak a 
magyar haza, a közerkölcsiség, a haza jövője : az más 
kérdés. Viseljék elvökért, viseljék az elkereszténytelene-
désben való közremüködésökért, sőt vezérkedésökért a 
felelősséget Isten és" az emberiség, a jelen és az utó-
idők előtt. Vajha utat nyitna leikökbe az igazságnak 
fénysugara, vajha felocsúdásuk késő ne érkezzék — a 
hazára, melynek államiságát tönkre tették az által, hogy 
elistentelenitették ! ? ? 

Róma, julius 12. Gibbons bibornoJc az örök vá-
rosban. — 

Gibbons bibornok, baltimorei érsek időzése Rómá-

ban, sőt még, ki hinné? — távozása is, sok szóbeszéd 
tárgya volt némely szabadelvű lapokban. Köztük olya-
nokban is, melyek a józanság és mérséklet hírében 
állanak. 

A'alamennyien feltételezik, hogy mindnyájan teljesen 
tudják, hogy mit beszélt és mit tett Gibbons bibornok 
Rómában, hogy mit mondott a pápának és mit mondott 
neki a pápa. Még azt is tudni vélik ezek a lapok, hogy 
mi volt a bibornoknak „titkos" czélja s e tekintetben 
mire mentek a pápával. Azt mondják ezek a „jól érte-
sült" szabadelvű lapok, hogy Gibbons bibornok azért jött 
Rómába, hogy meggyőzze a pápát, mennyire fölösleges, 
sőt káros az, hogy apostoli delegatus-t küldött az éjszak-
amerikai Egyesült-Államokba ; hogy ez által teljesen 
tönkre tette az amerikai katholikusok egyetértését és ösz-
szetartását ; hogy az amerikai püspökök és papság az 
Egyesült-Államokban a vitás kérdéseket, bármilyenek 
azok, szeretik saját kritériumaik szerint, az apostoli dele-
gatus ellenőrzése nélkül eldönteni, elintézni . . . Mint-
hogy pedig, igy folytatják az emiitett lapok, a Vatikán 
nincs ezen a véleményen, Gibbons bibornok avval a meg-
győződéssel tért vissza hazájába, hogy haszontalan fárad-
ság lett volna tovább időznie a pápa oldalánál. 

Kijelenthetem, hogy mindez nem egyéb alaptalanul 
ráfogásnál s rosszakaratú rágalomnál. Mindennek éppen 
az ellenkezője áll. Természetes, hogy az éjszakamerikai 
Egyesült-Államokba küldött apostoli delegáczió kezdetben, 
mint ez minden uj intézménynyel megtörténni szokott, 
nevezetes nehézségekkel találkozott. Ellenkező vélemények 
s elfogultságok bizony nem hiányzottak és pedig annál 
hatalmasabban működének, minél izgékonyabb s hatásokra 
reagálóbb az amerikaiak természete. A lapok közöl nem 
kevesen megtámadták és némely a maga méltóságára 
fölöttébb féltékeny püspök gyanús szemmel fogadták és 
kisérték az apostoli delegátust. Ezek a dolgok nagy 
átalakuláson mentek által s az ügy ma egészen másképp 
fest. Az idő meghozta az apostoli delegáczió befolyásának 
üdvös eredményeit, kimutatta igazi jótékony természetét, 
megbecsülni tanította értékét, s élvezni engedte bőségesen 
jótevő hatásait, annyira, hogy most az apostoli szentszék-
nek ez az intézménye általános tetszés és kedvelés tárgya, 
nemcsak a papság, hanem a világi hivek részéről is és 
igy megállapítottnak és biztosítottnak mondható. Erről 
itt Rómában egymásután tanúságot tettek Gibbons bibor-
nok, Mac Donald brooklyni püspök, Foley detroiti püs-
pök, Fierney hartfordi püspök, Mac Govern harrisburgi 
püspök és mások, nagy hála kíséretében a szent atya 
iránt. 

A mi a jelenlegi delegátus ur, vagyis mgre Satolli 
érsek személyét illeti, nem lehet elmondani, mily magas 
dicsérettel emlegette a bibornok személyét s a tiszteletet, 
melylyel iránta viseltetik. A baltimorei bíboros érsek 
Róma követét tiszteli és szereti mint nagy tudóst és mint 
oly főpapot, ki kiváló tulajdonságai által általános rokon-
szenvet és tiszteletet tudott maga iránt kelteni. Kiemelte a 
bibornok különösen azt, hogy mgre Satolli időzése Was-
hingtonban nagyban hozzájárult az ottani katholikus egye-
tem kifejlődéséhez. Lesz idő, mikor erre az amerikai kath 
egyetemre még visszatérünk. 



47 RELIGIO. 

Az sem csekély sulylyal esik a latba, hogy Gibbons 
bibornok Rómában tartózkodása alatt a pápa előtt kíván-
ságát fejezte ki az iránt, hogy meglátogathassa Perugiát, 
csak azért, mert mgre Satolli, az amerikai apostoli dele-
gatus ott született. 

El is ment oda s az érsek szívesen látott ven-
dége volt. 

Szóval : az amerikai apostoli delegáczió XIII. Leó-
nak sikerült, bármit tegyenek a szabadelvű lapok ! 

T Á R C Z A. 
XIII. Leo pápa ifjúkori 

levelei . 
I. 

Pecci K. Jánosnak, Carpineto-ban. 

Róma, 1829. febr. 20-án. 
Kedves fivéreim ! 

Elénk vágyam, hogy XII. Leónak akkor még 
egészen uj halál-hirét veled gyorsan tudassam, arra kény-
szeritett, hogy igen röviden, egy igazán formátlan levél-
ben irjak neked. Es hogy e „remek'-emet még betetőzzem, 
minthogy a posta-hivatal alig néhány perez múlva zárult, 
nagy sietségemben egy czipő-mesternek üzletébe mentem 
és itt írtam meg azt. Tegnap este, a postára menet, 
vettem kezeimhez egyik kedves válaszodat, melyben érte-
sítesz, hogy roppantul szeretnéd legkisebb részleteiben 
megtudni mind azt, a mi újdonság a szentszék üresedése 
alatt előadja magát. Légy biztos, kedves fivérem, hogy a 
jelen körülmények között nagyon gyakran fogok néked 
irni, hogy ugy beteljesítsem kedvedet és hogy magam 
részéről, tanújelét adjam azon élénk vonzalomnak, melyet 
veled szemben táplálok. Csak egy dolog bánt, — az 
hogy válaszod ily későn érkezett hozzám. Hogyha előbb 
megkaptam volna, — előbb is elégítettem volna ki vá-
gyaidat. 

Minden más bevezető rész nélkül, leveleim sorozatát 
azon kijelentéssel kezdem, hogy azokban csakis az uj 
római pápa választásáról fogok irni. Es minthogy leg-
utolsó levelemben csupán megérintettem XII. Leo halá-
lát, anélkül hogy részleteit is közöltem volna, nem lesz 
fölösleges, — azt gondolom, — hogy körülményesebben 
értesitselek e dologról, elejétől-végig. 

Tehát a mi a pápát illeti, tudnod kell, hogy halála 
még a rómaiakra nézve is, nagyon váratlanul köszöntött 
be. Tényleg február 2-án, a Sixtina kápolnában, szokása 
szerént, jelen volt az isteni tiszteleten, a legkielégitőbb 
egészségi állapotban ; sőt mindenki azt mondotta, hogy 
sohasem látszott ily egészségesnek. Egyszerre csak, ötö-
dikén, egy csütörtöki napon, ugy este felé, rosszullét vett 
rajta erőt, melyet eddig nem érzett soha. Az előhivott 
orvosok baját igen súlyosnak jelentették k i ; a baj, 6-án 
és 7-én (pénteken és szombaton) még súlyosbodott. Nyol-
czadikán, vasárnap, a beteg állapota kissé jobbrafordult, 
és az az erő, melylyel e nehéz válságot elviselte, azon 
reményre jogosított, hogy a szenvedő győzedelmes-
kedni fog. 

Azonban, ugyanez nap estéjén oly mértékben súlyos-
bodott baja, hogy már-már élete fölött aggódtunk és az 
hirlett, hogy ez egyike lesz a legfájdalmasabb éjjeleknek. 
Másnap, hétfőn, XII. Leo, még mindig öntudatánál, az 
Ur-vacsorát kérte, és azt oly példás áhitattal és oly ér-
zelmekkel vette magához, hogy a kik jelen voltak, mind-
nyájan meg voltak hatva. A főpap, ki őt kiszolgálta, 
mgre Barbolani, elájult az utolsó-kenet feladása alatt, és 
a szent Atya önmaga kente meg, saját kezeivel szemeit. 
Azután este felé, mély érzéketlenségbe esett és az éjet a 
penitencziárusnak, Castiglione biboros ő magasságának 
és mgre Sagliá-nak mint penitencziárius bibornoknak őr-
ködése mellett töltötte el, kik szüntelen imádkoztak és 
röpimákat mondottak. Végre beállottt a haláltusa és mgre 
Perugini sekrestyés praelatusának jelenlétében, reggel 15 
óra 3 / i és 5 perczkorx) XII. Leo csöndes nyugodtsággal 
visszaadá lelkét Teremtőjének, miután hat évig, négy hónapig 
és 13 napig uralkodott, tiz nappal tovább mintV. (Kelemen) 
Sixtus és XV. Kelemen. 

Első levelem végére értem. Fogsz több levelet is 
posta utján kapni, mert jelenleg az anyag, az nem hiány-
zik. Igen, igen kérlek, légy szives közöld ez újságokat 
papával, ki, tudom, nagy örömmel fogja azokat olvasni. 

Gyors válaszodat várva és neked ezer mulatságot és 
vidámságot kivánva Carpineto hótól fehér hegyein, vagyok. 

II. 
Pecci K. János urnák, Carpinetóban. 

Róma, 1829, febr. 25-én. 
Kedves fivérem ! 

íme, második levelem! Azonban, mielőtt elmonda-
nám azt, a mi a pápa halála után történt, nem szabad 
hallgatással mellőznöm, hogy a boldogult végrendeletet is 
csinált, melyben kijelenti (ezt jól meg kell jegyeznünk), 
hogy némi határozott akarata van, hogy ; az eddigi 
szokással ellenkezőleg, semmiféle síremléket se emeljenek 
számára. Azt akarja, hogy az előirt napon teste tétessék 
le sz. Péter Konfessziójácál, VI. Piusnak, jótevőjének 
szobra mellé, a puszta földbe, egyszerű kőlap alá a saját 
maga által szerkesztett fölirással, a melyben azt mondja : 
Itt nyugszik XII. Leo, a pápák legkisebbikje. E felirat 
Rómában közszájon forog; majd ha megkapom teljes 
szövegét, azonnal elküldöm néked. 

Miután a pápa kiadta lelkét, a Kamerlengó, Galeffi, 
azonnal hozzáfogott az alkalmi szertartásokhoz ; a holt-
test megvizsgálása, a halász-gyűrű eltörése, az ezüst kala-
pácscsal való megütés, a svájezi gárda kiséret ; mindezen 
dolgokat, melyek eléggé ismeretesek, bátran mellőzhetők-
nek tartom. Mindennél csupán azt a népszerűséget kell 
kiemelnem, melyben Galeffinek oly nagy mértékben van 
része, hogy az utczán jártában mélyebben hajlik meg 
mindenki előtte, mint maga XII. Leo előtt ; ugy annyira 
hogy ha a választást maga a nép eszközölné, ez a kar-
dinális minden bizonnyal pápa lenne. 

Azojiban térjünk vissza tárgyunkra. A pápa testét 
szokás szerént, 24 óra multán bebalzsamozták és 12-én 
közszemlére kitették a Sixtina kápolnában, ugyanott hol 
tiz nappal megelőzőleg részt vett a Purifikáczió ünnepé-

Hajnali 8 óra 50 perczkor, vagyis 3/4 négy után 5 perczczel. 



48 RELIGIO. 

ben. Ezalatt msgre Conti Vincze az elköltözött szivét és 
belső részeit sz. Vincze és Athanáz templomába vitte 
által. Azután a holttestet áthelyezték a sz. Péter temp-
lomba, az Oltári-szentség kápolnájába, hol három napig 
maradt kitéve roppant nagy néptömeg előtt, melyet láb-
csókra engedtek. Végre vasárnap estéjén elfalazták, azon 
helyre, hol VII. Pius hamvai nyugosznak. 

(Folytatjuk.) 

V E G Y E S E K . 
— László kir. herczeg nagykorusitása. László kir. 

herczeg, József kir. herczeg második fia f. hó 16-án 
töltötte be huszadik születése napját, s igy a királyi ház 
családi törvényei értelmében nagykorúvá lett. Mielőtt a 
nagykorusitási ünnepség kezdetét vette volna, az ifjú 
királyi herczeget Steiner Fülöp székesfehérvári püspök ő 
méltósága a bérmálás szentségében részesítette. A bérmá-
lás szentségének feladása alatt a budavári Mátyás temp-
lom énekkara Vavrinecz Mór karnagy vezetése alatt régi 
egyházi énekeket adott elő. A nagykorúsítás szokásos 
szertartása szűkebb családi körben folyt le, melyen József 
kir. herczegen és nején kívül József Ágost kir. herczeg 
és Auguszta kir. herczegnő voltak jelen. Az ünnepségeket 
fényes lakoma követte, melyen jelen volt Steiner Fülöp 
székesfejérvári püspök ő méltósága is. Délután az alcsuthi 
parkban a nép részére népünnepélyt rendeztek, este pedig 
pompásan sikerült tűzijáték volt. 

— Zichy Gyula gróf primicziája. Lélekemelő ün-
nepély folyt le f. hó 16 án a nagylángi grófi kápolnában. 
Zichy Gyula gróf tartotta első szent miséjét Tomcsányi 
Jézustársasági atya manudoktorsága mellett. A megható 
ünnepre a közeli rokonok csaknem teljes számban jelen-
tek meg. Ünnepe volt ez az egész környéknek. A nagy 
embereket nevelő Zichy-nemzetség az Isten közvetlen 
szolgálatára egy ujabb tagot ajánlott fel s az Istennek 
felajánlott sarj az oltár előtt f. hó 16-án kezdte meg 
apostoli munkáját, bemutatván az Uroak a világ leg-
nagyobb kincsét a szent miseáldozatot. A ragyogó szavú 
szónok, Majlátli Gusztáv gróf hatásosan fejtegette : ki 
küldi a papot, kihez küldetik a pap, s miért küldetik. A 
főúri család e jeles buzgalmi sarjának e szép ünnepe a 
mai időben, az egyház nehéz napjaiban kétszerte magasz-
tos példa, halni, miként kell Istenért a világnak meg-
halni, miként kell Krisztusért bátran szenvedni. Ezen esz-
méket fejtegette szép előadással az ünnepi szónok. Mise 
után megáldotta az ifjú pap a rokonságot és papságot, a 
minek befejeztével az összesereglett tengernyi tömeget 
áldotta meg egyenként. 

— Ledochowszky Miciszláv ö*óf bíboros, volt 
gnesen-poseni érsek, a német kulturharczban Bismarck 
egyik leghatalmasabb ellenfele, kit 20 év előtt megfosz-
tottak állásától és 2 évre elzártak, f. hó 13-án ülte meg 
áldozárságának 50 éves jubileumát. A biboros jelenleg 
Rómában él és jubileuma alkalmával a magyar király a 
szent-István-rend nagykeresztjével tüntette ki. 

— Misszionáriusok a tudomány szolgálatában. A 
franczia földrajzi társaság Colin Jézus-társasági atyának 
Madagaskár szigetén tett megfigyeléseiért és szögmértani 
fölvételeiért odaítélte a nagy arany-érmet. Mint a társaság 
kiadott jelentése tudatja, a társaság elnöke április 19-én 
nyújtotta át az arany-érmet a következő szavakkal: Fő-
tisztelendő Atya ! Ón egyidejűleg az Úristen és a tudo-
mány érdekében fáradozik. Az ön apostoli munkálkodásait 
az ég meg fogja jutalmazni ; mi szerencsésnek érezzük 
magunkat, hogy a tananarivói csillagvizsgáló alapitóját 
és Emirnei térképének felvevőjét kitüntethetjük. 

t Reichensperger Ágoston. A német katholikusok-
nak ismét gyászuk van, nagy férfiai egymás után halnak 
el ; Mallinkrst, Frankenstein, Windthorst, Schorlemer Alst 
után Reichensperger Ágoston volt czentrumpárti képviselő, 
a vesztfáliai paraszt-egyletek, és több gazdasági egylet 
megalakítója. Mint a parlament tagja rendületlen katho-
likus meggyőződésével egyik vezéralakja volt a czentrum-
nak, melynek csak pár éve szűnt meg tagja lenni agg 
kora miatt. Született 1808 ban Koblenczben. A jogi tan-
folyamot elvégezvén, államhivatalba lépett, ahol 1879-ig 
szolgált. Maradandó emléket szerzett magának aesthetikai 
müvei által; számos értekezése jelent meg a keresztény 
müépitészetről. 

— Rómában a községtanácsosi választásnál a 
katholikusok 32 képviselőt jelöltek s mind a 32-t meg-
választották. íme mit eredményez az összetartás. 

F e l h í v á s e l ő f i z e t é s r e . 
Kérjük t. olvasóinkat mind közönségesen, azokat is, 

a kik részint egész évre, részint a jövő félévre már 
előfizettek, azokat is, kik a jövő félévre előfizetésökkel 
még hátra vannak, hogy a „Religio-Vallás" olvasóinak és 
előfizetőinek körét a katholikus értelmesség minden réte-
gére egyre növekvő arányban kiterjeszteni segítsenek. 

Magyarország életkérdésének, a vallási kérdésnek, a 
„Religio-Vallás*, az élet és a történet által felállított 
világitó tornya. E félszázados világitó torony tájékoztató 
fényének előteremtésében, az eget s földet s a poklokat 
is felzaklató jelen időben, — a dicsekvés szándékától 
messze eső alázatos szivvel valljuk be — sokkal több a 
remegő imádság, mint a maga erős tudásában bizakodó 
bármilyen tanultság érdeme. 

Vezér vagy közkatona, tengernagy, kapitány vagy 
közmatróz legyen valaki, hogyha a jelen zivataros időben, 
a saját elszigetelt otthonából, messze messziről, a saját 
szemeivel világosan akarja látni, hogy Magyarország ha-
jóján merre mutat a vallásosság iránytűje, s mely renge-
teg hullámzásoknak van e hajó itt most kitéve, az kisérje 
figyelemmel, vizsgálódó szemekkel a „Religio-Vallást % 
a keresztény vallásnak, a kath. egyháznak, csendes idők 
és a maiakhoz hasonló borzalmas hajózások tájékoztatása 
számára egyiránt szolgáló félszázados világitó tornyát. 

Az esperesi kerületek különösen a katholikus olvasó 
körökbe és egyesületekbe igyekezzenek lapunkat bevinni, 
a mely minden szűkkeblű partikularizmustól és pajtáskodó 
részrehajlástól menten a közügyet ideális tisztaságában 
igyekszik maga is szolgálni mások által is szolgáltatni. 

Az előfizetés módja a lap czime mellett van ismer-
tetve. 

Budapesten, 1895. jun. 15-én. 
A lap tulajdonos kiadó szerkesztője. 

Kiadótalajdono8 és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 189*>- Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Ë Előfizethetni 
: Liiinden 
: kir. postahivatalnál : 
: Budapesten a szerkesz-
j tőnél, és Nagy Sándor 
: könyvnyomdájában, 
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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 . 
DI K ÉVFOLYAM. 

SZ. II. Félév. 1895. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A rozsnyói seminarium jelentésekben való bemutatkozása az ezredévi országos kiállitáson. — 
Hat nap Lourdesban.— Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Nemzetközi parlament és valami, ami ebből a nemzetközi parlamentből 
hiányzik. — G y ő r : A püspöki kath. tápintézetről. — Kath. Egyesületi Élet. XIII. Leo pápa levele a kath. legény-egyletekhez. — 

Vegyesek. 

A rozsnyói seminarium jelentésekben való 
bemutatkozása 

az ezredévi országos kiállitáson. 
2. 

A rozsnyói papnevelő intézet szervezete, tanulmányi 

rendszere, tankönyvei, tanítási helyiségei és eszközei. 

Mint minden hazai papnevelő intézetnél, úgy 
a rozsnyó-egyházmegyeinél is kettős szervezetet 
kell megkülönböztetnünk, az egyik a szorosan 
vett papnevelést czélozza, a másik pedig a tu-
dományos kiképzést. 

Az első helyen emiitett czél megvalósítására 
vannak rendelve a seminariumi elüljárók. Ezek 
pedig a következők: a kormányzó (rector), a 
kinek alárendelve vannak az alkormányzó (vice-
rector), lelkiigazgató (spirituális) és tanulmányi 
felügyelő (studiorum praefectus). A főfelügyeletet 
maga a megyés püspök gyakorolja. 

A tudományos kiképzést 4 rendes tanár 
eszközli, a kik jelenleg azonosak a seminariumi 
elüljárókkal, de ezen minőségükben a prodirector 
felügyelete alá vannak helyezve. Mindegyik tanár 
két-két tantárgyat ad elő, a melyek következő-
képen vannak felosztva: 

1. 0- és új-szövetségi szentirás-tudomány ; 
2. Alapvető és ágazatos hittan ; 
3. Erkölcstan és lelkipásztorkodástan, ide-

értve ennek melléktárgyait is, u. m. : hitelemzés-
tan, neveléstan és neveléstörténet; 

4. Egyháztörténet és egyházjogtan. 

Ennek folytán a 4 tanfolyamnak összes 
növendékei két osztályra vannak osztva és pedig 
úgy, hogy az 1-só és 2-od évesek együtt, a 3-ad 
és 4-ed évesek szintén együtt képeznek egy-egy 
osztályt és az egyes tantárgyak váltakozva adat-
nak elő. Szóval a biennalis rendszer van érvény-
ben. Minden tanév két félévre van osztva, melyeket 
a prodirector elnöklete alatt, az összes tanárok 
jelenlétében tar tani szokott viz»gák zárnak be. 
A vizsgálatok mindig két-két tantárgyból tar tat-
nak, melyeknek egyike az alsó bienniumban, és 
másika a felsőben adatott elő. 

Az előadott tantárgyak és azok beosztása a 
következő : 

I . Az alsó bienniumban. 

A) Egyik évben 

1.O-szövetségi szentirástudomány.Egészévben 
előadatik a bibliai történet és régiségtan beve-
zetéssel az ó szövetségi szent iratokba, heti 4 
órában, latin nvelven. 

Héber nyelvtan, válogatott szentirási helyek 
fordításával és értelmezésével az első félévben. 
Hetenkint 4 óra. Az előadási nyelv latin. 

A második félévben az ó-szövetségből vett 
fontosabb helyek nyelvi és tárgyi magyarázása 
az eredeti szöveg alapján, heti 4 órában. Az elő-
adás nyelve latin. 

2.. Egyháztörténet. Előadatik mindkét fél-
évben, hetenkint 8 órában. Előadási nyelv latin. 

3. Bölcsészet. Az előadás tárgyát egész éven 
át képezi az általános metaphysica, cosmologia 
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és a lélektan első része az úgynevezett dyna-
mologia. Hetenkint 2 óra. Előadási nyelv latin. 

B) Másik évben 

1. Uj-szövetségi szentirás-tudomány. Az első 
félévben előadatik a bibliai értelmezéstan (Her-
meneutica biblica), heti 4 órában, latin nyelven; 
a második félévben pedig a bevezetés az új-
szövetségi szent iratokba, ugyancsak hetenkint 
4 órában, latin nyelven. 

Egész éven át magyaráztatnak válogatott 
helyek az új-szövetségből az eredeti görög szöveg 
alapján. Hetenkint 4 óra. Az előadás nyelve latin. 

2. Alapvető hittan és az ágazatosból az 
Isten-, Teremtő-, Szentháromság- és Megváltóról 
szóló részek. Hetenkint 8 óra. Előadási nyelv: 
latin. 

3. Bölcsészet. Előadatik az ismerettan, gon-
dolkodástan és a lélektan ama része, a mely 
szól az emberi lélekről önmagában. Hetenkint 
2 óra. Előadási nyelv: latin. 

I I . A felső bienniumban. 

A) Egyik évben. 

1. Agazatos hittan, még pedig a következő 
részek : a malasztról, malaszteszközökről, eré-
nyekről és az utolsó dolgokról. Hetenkint 8 óra. 
Az előadás nyelve latin. 

2. Erkölcstan. Egész éven át hetenkint 9 óra. 
Előadási nyelv : latin. 

B) Másik évben. 
1. Lelkipásztorkodástan. Mindkét félévben 

hetenkint 7 óra. Az előadás nyelve latin. 
2. Egyházjogtan. Egész éven át hetenkint 

9 óra. Előadási nyelv: latin. 
3. Hitelemzéstan és Neveléstörténet, az első 

félévben heti 2 órában; — a második félévben 
Neveléstan, ugyancsak hetenkint 2 órában. Az 
előadás nyelve magyar. 

Ezen tanterv 1867 óta van érvényben és 
csak annyiban változott, hogy az alsó bienni-
umban előadott Patrologia helyét 1884-től kezdve 
a Bölcsészet foglalja el, melyet jelenleg az 
alapvető és ágazatos hittan tanára ad elő. A 
patrologia pedig az egyháztörténet keretében 
adatik elő ennek tanára által. 

Az 1867/8-tól használatban volt és lévő 
tankönyvek jegyzéke: 

1.1867—1893. Ackermann, Archaeologia biblica 
1867—1871. „ Introductio in libros 

sacros Yeteris Foederis. 
1871—1883 Pollák, História Revelationis 

biblicae. 
1883—1893 Grosz, Introductio in libros 

sacros Y. T. 
1893— Zschokke, História Sacra A. T. 

2. 1867—1871 Ranolder, Hermeneuticae bi-
blicae generalis principia. 

1871— Grüntner, Hermeneutica biblica 
generalis. 

3. 1867—Yosen, Rudimenta linguae hebraicae. 
4.1867—71 Márkfi, Introductio in sacros 

libros N. T. 
1871— 75 Güntner, Introductio in sacros 

Novi Testamenti libros. 
1875— Grosz, Introductio in libros sa-

cros N. T. 
5.1867—1883 Schwetz, Theologia dogmatica 

catholica. 
1883— Schouppe, Elementa Theologiae 

dogmaticae. 
6. 1867—1872 Gury, Compendium Theologiae 

morális. 
1872— Müller, Theologiae morális. 

7.1867— Radlinszky, Theologia pastoralis, 
segédkönyvül szolgál Schüch, A lelkipásztorko-
dástan kézikönyve. 

1884— Fonyó, Hitelemzéstan. 
1867— 1882 Kerschbaumer, Neveléstan 

és Neveléstörténet. 
1882— Lubrich, Neveléstan. 
1882— Browning, A nevelés elméletének 

története. 
8. 1867— 1888 Porubszky, Jus ecclesiasticum 

cath. 
1888— Demkó, Jus ecclesiasticum. 

9. 1867— Zalka, História ecclesiastica. 
A mi a tanítási helyiségeket illeti, a rozs-

nyói papnevelő-intézet nem rendelkezik külön 
tantermekkel, az előadások a növendékek 2 nap-
pali termében tartatnak. 

A tudományos kiképzés eszközeül, az elő-
adásokon kivül, a házi könyvtár szolgál, a mely 
magában foglal 2944 müvet 5373 kötetben és 
1714 füzetben. 

(Folytatjuk.) 
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Hat nap Lourdesban. 
I r t a : Dr Koperniczky Ferencz. 

(Folytatás.) 

Az üdvöset összekötve a kellemessel, egy nagy kör-
útnak keretébe foglaltuk Lourdesot, mint főczélt. Buda-
pestről, Cook és fiának irodájában váltott körjegyekkel 
felszerelve, ápril 22-én indultunk el és Fiume, Velencze, 
Padua, Milano, Nizza és Marseilles érintésével, a mely 
helyeken egyrészt e városok nevezetességeinek megtekin-
tése végett, másrészt azonban azért is, hogy az éjeket 
nyugodtan pihenve tölthessük, kiszállottunk, ápril 30-án 
reggel értünk vágyunk főczéljához, Lourdesba. 

Marseilleben két éjet voltunk kénytelenek tölteni. 
Ápril 27-én, szombaton este érve ugyanis Francziaország 
e nagy kereskedelmi és kikötő városába, vasárnap reggel 
paulai sz. Vincze templomában megmiséztünk és azután 
felkerestük Cook irodáját, melyben egy Budapestről ho-
zott utalványra kellett kapnunk a Marseilletől Genfig 
terjedő routehoz szükséges utijegyet. Az iroda azonban 
zárva volt és zárva is maradt egész nap. Magyarázatát e 
dolognak az képezi, hogy az iroda hivatalnoka anglikán 
vallású egyén, és mint ilyen, oly szigorúan tar t ja meg a 
vasárnapot, hogy egész vasárnap nem megy a bureauba, 
és nincs az a kincs, melyért kivételt tenne. 

Midőn másnap felemiitettük előtte, hogy miatta egy 
egész napot vagyunk kénytelenek veszíteni, rideg és rövid 
válasza ennyiből állott : „Hiszen tudják, hogy tegnap 
vasárnap volt !" — És nekünk persze meg kellett eléged-
nünk vádunknak ezen egyszerű, de alapos visszavetésével. 
Kétségtelenül épületes dolog a vasárnapi munkaszünetnek 
ily következetes és kivételt nem ismerő betartása ; de ránk 
nézve annyiban volt boszantó, mert ez az incidens egy 
nappal tovább tartott vissza Lourdestól, hová már szár-
nyakon szerettünk volna repülni. 

Az életprudencia azonban azt parancsolja, hogy ilyen 
körülményekkel meg tudjunk alkudni és azt gondoljuk, 
hogy másképpen nem lehetséges. Mi is igy cselekedve, a 
szükségből erényt csináltunk és a délelőttöt felhasználtuk 
a tengeri kikötőhöz közel álló uj székesegyház megtekin-
tésére. A nagy mise elején értünk a templomba és javá-
ban szólt a Gregoriánus ének, melynek magasztosságáról 
itt módunkban volt meggyőződni. A szó szoros értelmé-
ben elbájolt bennünket az a mennyei édesség, az a ma-
gas fönség, az a kimondhatlan dicsőség és a báj, mely a 
„Credo" magasztos melódiájában kidomborodva szétárad, 
ha az az egyháznak belefektetett szellemében van előadva. 
Persze a gregoriánus éneket is el lehet torzítani, és sen-
kinek sem szolgálhat épülésére, ha ugy lesz kezelve, 
mint a hogyan emerikanista koromban a pozsonyi dóm-
ban szokták volt a koralisták elhadarni. 

A délutánt is jól kihasználtuk, amennyiben a tenger 
partja fölötti szédítő magasságú sziklahegy tetején álló 
templomhoz vitettük fel magunkat. A budainál sokkal 
hosszabb és meredekebben járó sikló szolgáltatja fel a 
hegy tetejére a közönség azon részét, mely lábait ki-
méivé, nem óhajt gyalog feljutni a tekervényes és mere-
dek hosszabb feljárón. A sziklatömb tetején álló tem-
plom a tengerészek kedvelt búcsújáró helye. I t t kérik 

Mária segélyét a tengeri ut előtt, itt adnak hálát ut juk 
szerencsés befejezése után. A falakon felaggatott képek 
jelzik, mily rettenetes tengeri viharokból menekült meg 
egyik-másik közülük. A templom tornyán kereszt helyett 
szűz Máriának bronzból készült óriási szobra áll, arczczal 
a tenger felé. Méltán nevezik e templomot Notre Dame 
de la Garde-nak. Az alsó templom bejáratánál — mert a 
templom emeletes, olyformán, mint a lourdesi bazilika — 
fehér öltönyü apáczák árulnak devotionálékat. 

Este felé megtekintettük a marseillei közönség na-
gyon látogatott üdülő helyét, az úgynevezett Longchamp-
parkot. 

Másnap, 29-én délben folytattuk az utat és pedig, 
hogy némileg kipótoljuk a Marseillesben való vesztegelést, 
a lunelli rövidebb vonalt választottuk és minden félbe-
szakítás nélkül haladtunk Lourdes felé. Toulouset éjjel 
érintettük és igy ez alkalommal nem láttunk a sok tekin-
tetben nevezetes városból semmit. 

30-án reggel 6 óra tájban értünk Tarbesba, hol 
három belga pap szállott be hozzánk. Ezektől megtudtuk, 
hogy ők a belga nemzeti zarándoksereg tagjai, mely 
ugyanaznap volt Lourdesba érkezendő. Megtudván, hogy 
ők Lourdesban már több izben fordultak meg, tanácsot 
kértünk tőlük, hogy melyik hotelbe szálljunk. Szives elő-
zékenységgel egyikük azonnal felirt kettőt. Hotel de la 
Chapelle, tenu par Soubirous volt az egyik, és hotel 
d'Angleterre, tenu par Fourneau a másik. Mi az előbbit 
választottuk. Mivel Tarbestól már csak másfél órányira 
van Lourdes, dobogó szivvel, a rózsafüzér szemeit per-
getve, a vonat ablakain át előre vetett tekintettel, bizo-
nyos áhitatos izgatottsággal lestük, mikor tűnik már fel 
a kegyhely bazilikája. De hiába. A leírásokból és képek-
ről ismeretes pyrenéi hegység hosszú ormai és fehér csú-
csait már hosszabb idő óta láttuk, az utolsó állomást is 
elhagytuk, és Lourdest még mindig hiába keresték sze-
meink. A vonat végre megáll a lourdesi állomáson, de 
csak midőn a perront elhagyva az indóház előtti szabad 
térre értünk, láttuk meg az ódon várt, mely a városka 
közepén álló hegyén régi sötét falaival kimagaslik. 

A Hotel de la Chapelle-nek, mint sok más szállo-
dának, saját kocsija van. Ezen mentünk tehát be és csak 
midőn az ó-városon át a Gave hídja felé értünk, melyen 
keresztül haladva a Rue de la Grotte felé kanyarodott a 
kocsi, csak most tünt fel jobb felől az uj bazilika a reg-
geli nap sugaraitól ragyogó impozánsan, magas tornyával 
valóban fejedelmi díszben. 

Szállodánk az Isten anyja által oly kiválóan kitün-
tetett Bernadette fivérének tulajdonát képezi. Részben 
ez okból.is választottuk ezt a hotelt. A szállodában min-
denekelőtt rendbe jővén a teljes ellátásért járó dijak 
iránt, mely személyenkint egy napra 9 frankot tett ki, a 
kijelölt szobában elhelyezkedtünk és némi előkészület 
után azonnal kiindultunk a szállodától alig tíz percznyi 
távolban álló bazilikához. 

A Rue de la Grotte-ból kiérve és mintegy 15—20 
boltkirakat mellett elhaladva, lassan emelkedő kőut vezet 
a balról emelkedő magas kálváriahegy alatt fel a tem-
plomhoz. Beérve a templomba, siettünk hálát adni Isten-
nek azon nagy kegyelemért, hogy minden nagyobb baj 
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nélkül a kegyelmek e bőséges forrásához szerencsésen 
eljuthattunk. 

Ezután bementünk a sekrestyébe, hol egy öreg 
sekrestyéssel közöltük, hogy misézni óhajtunk. Nem is 
állott útjában ebbeli szándékunknak semmi nehézség, csak 
a saját egyházmegyei hatóságunktól hozott kisérő levelet 
(literae formatae) kérte elé, melyet is azonnal bevitt a 
templom felügyeletével megbízott missionariusok sekrestye 
irodájába, honnan néhány perczczel későbben visszahozta 
a fönn emiitett levelet egy kitöltött kis blankettával, 
melyen ez állott : Notre-Dame de Lourdes. — M. l 'abbé 
Koperniczky du diocèse de Strigonium est autorisé à dire 
la Sainte Messe au Sanctuaire de Notre-Dame de Lour-
des du 30. Avril au 6. Mai 1895. Lurdos. 

Ugyanezen czédulkán még a következő érdekes meg-
jegyzések állanak : NB. I. Le présent Celebret doit être 
visé : 

1.° Chaque vendredi, par un Pére missionaire; 

2.° Après un mois, par le R. Pére Supérieur; 

3.° Après trois mois, par Monseigneur l'Evêque. 

II. Les prêtres sont priés: 

1.° De ne rien donner aux enfants de choeur, ni 
aux employés, qui ne peureat rien recevoir; 

2.° S'ils veulent faire une offrande pour les frais 
du culte, de la déposer dans les trônes de la sacristie. 

Ezen utóbbi két pontbeli figyelmeztetés a sekrestye 
falán függő keretben is olvasható, a misézés körüli sza-
badalmakra vonatkozó más két ponttal. Ezen szabadal-
mak abban állanak, hogy a főtemplom szentélyében 
mindennap szabad venni az Apparitio B. M. Virginis mi-
séjét, mely február 11-ére van rendelve; egyszer pedig 
az ott tartozkodás tetszés szerinti napján szabad venni az 
Immaculata Conceptio miséjét. 

Ezen jelzett kiváltságok nemcsak a főoltárra, hanem 
a főoltár körüli szentélyfülkékben alkalmazott többi öt 
oltárra is kiterjednek. Ily módon is akarta a római szent-
szék figyelmét e szent hely iránt kitüntetni, e szent he-
lyet megdicsőíteni s az odazarándokló papokat meg-
jutalmazni. 

Megjegyzésre méltó a sekrestyéről szólva még az, 
hogy a két sekrestyés világi ruhában jár ugyan, de mind-
kettő a missionariusok rendkötelékébe tartozik. Viselke-
désüket előzékenység, szívesség és szolgálatkészség jellemzi, 
ami igen jól esik az idegen papnak, ki sok tekintetben 
felvilágosításra és útbaigazításra szorul. Midőn elmondot-
tuk, hogy messze földről, Magyarországból jöttünk, az 
egyik találóan azt a megjegyzést tette, hogy mi hárman 
eszébe jut tat juk a napkeleti királyt, amint azok a betle-
hemi Jézusról vittek hirt hazájukba, ugy mi az itt szer-
zendő tapasztalatokkal fogjuk majd otthon terjeszteni a 
lourdesi sz. Mária tiszteletét. Nem tudom felejteni azt a 
ridegséget, ne mondjam rátartó mogorvaságot, amit annak 
idején Münchenben kellett egyik-másik sekrestyéstől elvi-
selnem. A római meg a bécsi sekrestyések is elmehetné-
nek Lourdesba bánásmódot eltanulni. Pater Anselm pasto-
ralis tanár a bécsi egyetemen a sekrestyések, különösen a 
bécsieknek a papokkal szemben tanúsított magukviseleté-
ről azt szokta volt mondani : Die Sakristaner sind eine 

ganz sonderbare Race von Menschen ! Bizony nagyon 
találó megjegyzés ! 

A misézés nem jár Lourdesban annyi akadálylyal, 
amint azt a priori gondolná az ember. Oltár ugyanis van 
bőven, ugy a tulajdonképpeni bazilikában, mint az alatta 
levő kriptatemplomban és a rózsafüzér templomában. Ha 
azonban a bazilika körülrácsozott főoltáránál akar valaki 
misézni, ugy rendszerint egy-két pap miséjét végig kell 
várnia, mert a főoltár leginkább vétetik igénybe. Szolgá-
latra a missionariusok által nevelt énekes fiuk alkalmaz-
tatnak. Ott tartózkodásom 6 napja alatt egyszer sem vol-
tam kénytelen valamely paptársam szolgálatát igénybe 
venni és két nap kivételével mindig a főoltárnál miséz-
hettem, hol minden sz. mise alatt jelentkeztek áldozók. 

A sz. mise után bizonyos ellenállhatlan vonzerő vitt 
le a megjelenések helyére, a Grottához, mely eredeti ép-
ségében áll a bazilika szentélye alatt. Valami kimondbat-
lan szent meghatottság ragadja meg e helyen az ember 
egész lényét, önkénytelenül térdre borul és azon érzettel 
merül imába, hogy itt minden perczet jól ki kell hasz-
nálni. A szem tekintete oda tapad a barlang fölötti fülké-
ben álló Mária szoborra, mely a megjelenést ábrázolja; 
az igazi áhitat édességével, a hit legbensőbb meggyőző-
désével nyilik meg a sziv, melynek minden óhaja vetél-
kedve siet előtérbe jutni és meghallgattatást kérni. Ren-
detlen Chaosban iparkodnak felszínre jutni mindazon 
érdekek, melyek a közeli és távoli múltból bensőnkbe 
zárva csak alkalmas időre vártak, hogy megnyilatkozza-
nak. „Ecce tempus acceptabile, ecce dies salutis", súgja 
valami titkos hang. Mint a madárfiak a fészekben, midőn 
az anyát táplálékkal közeledni látják, mind magasra 
emeli fejét, szélesre tá t ja száját és mindegyik elsőnek 
óhaj t kielégittetni, oly versengő tolakodást fejtenek ki a 
szivnek ezernyi különböző igényei, melyek mit sem tö-
rődve egymással, mintegy egymást legyurva igyekszenek 
előtérbe nyomulni s a kegyelemosztogató Istenanyának 
figyelmét magukra vonni. Szótlan, meïev szoborrá válik 
az ember, tétlenül engedi át magát az én benseje, ezen 
sajátszerű megnyilatkozásának, mely a megnyitott palaczk 
szénsavas vizének bugyborékolására emlékeztet oly élénken. 

Mintegy tizenöt méternyire a barlang bejárásától a 
szép lapos kövezet nagy táblái között egy kisebb, négy-
szög alakú márványtábla vonja magára az idegenek 
figyelmét ezen felirattal: „Place, ou priait Bernadette le 
11. Fevrier 1858." — Amennyire a körülmények engedik, 
ezen helyen bocsátkozik az idegen először térdeire, hon-
nan a jámbor Bernadette oly szerencsés volt láthatni az 
Isten anyját és vele édes beszélgetésbe merülni, mintha 
valami biztatna, hogy ez a hely legalkalmasabb, legbiz-
tosabb az óhajtott kegyelmek elnyerésére. Tényleg ezen 
tábla helyén találja magát az ember legjobban szemben 
azon szoborral, mely a barlang fölötti fülkében összetett 
kezekkel, jobb karjáról majdnem a lábfejig aláfüggő 
rózsafüzérrel, a feje körül köralakban, csillogó ezüst be-
tűkből kirakott ezen felirattal: „Je suis l'immaculée 
conception" ábrázolja a Bernadettenek megjelent szűz 
Anyát. 

Ezen helyről nézve, a megjelenések a nagy barlang 
jobb széle fölötti meredek sziklaoldalba rézsut felfelé 
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benyúld sziklamélyedésnek mintegy két méter magas és 
egy méter széles ovalalaku nyilasában történtek, mely szikla-
nyilás fölött és mellett borostyánindák lepik el gazdagon 
sötétzöld, szép üde leveleikkel az óriási sziklatömböt, 
melyek a festő szemének is kedves, tetszetős külsőt köl-
csönöznek a magában véve egyszerű meredek sziklaoldal* 
nak. A fülke alatt vad csipkebokor friss hajtásai kúsz-
nak szét. 

A megjelenések fülkéje alatti barlang nyilása mint-
egy hét méter széles, 2—3—4 méter magas és vagy hat 
méter mély, bensejében mindinkább alacsonyabb. Az egész 
barlang nyilásának széltében két méter magas, erős vas-
rácsozat van alkalmazva, középen egy kétszárnyas kapu-
val, két szélén pedig szűkebb bejárókkal. A jobboldali: 
„Entrée", a baloldali: „Sortie" felirattal van ellátva. 
Ezen rácsozaton belül középen áll betakarva egy oltár-
mensa, melyen csak nagyobb zarándoklatok alkalmával 
szoktak misézni. Az oltár és a bemenet aj taja közötti tért 
hatszoros vasabroncsokból álló piramis-szerű kandelaber 
foglalja el, melyen kora reggeltől késő estig égnek a 
zarándokok által felajánlott kisebb-nagyobb, sőt 2 — 3 
méter magas és megfelelő vastagságú gyertyák is ; az 
oltár mögött is oly távolban, hogy közvetlenül az oltár 
mögött a közönség szabadon közlekedhessék, szintén egy 
hosszas vassorompó van alkalmazva a fogadalmi gyertyák 
beleillesztése s égetése czéljából. Az oltár mellett balról 
áll egy nagyobb szabású persely a hivek adományainak 
befogadására. Ezen persely mellett a barlang lehajlása 
alatt néhány szék és térdepelő áll. A sok gyertya füst jé-
től a barlang falai elég feketék ; de különben a gyertyák 
gondozásával, a tisztaság föntartásával s általában a bar-
lang felügyeletével állandóan a missionariusoknak egy 
alkalmazottja van megbízva. 

A barlang mélyében jobbról nagy halmazt képeznek 
azon zárt levelek, melyekben sokan írásban fejezik ki 
óhajukat, kérelmüket vagy hálájukat a bold. Szűz előtt. 
Ó mennyi bánat, keserv és fájdalom, mennyi tengernyi 
boldogtalanság van azokban a levelekben örömmel, az 
elnyert kegyelmek fölötti hálával és boldogsággal vegye-
sen összehalmozva ! Balról a barlang szabálytalan ive 
alatt, mélyen a barlangban látni a Bernadette kezei 
által szűz Mária utasítására kivájt gödröcskéből fakadt és 
azóta szünet nélkül bőséges vizet szolgáltató csodaforrást, 
mely azonban vasrácscsal van elzárva, vize pedig a bar-
lang baloldalán a rácsozaton kivül csöveken át ju t a 
közönség rendelkezésére. ízlésre valló kőfaragványba fog-
lalva egy széles fehér márványtábla áll a kijárás a j ta ja 
előtt balról azon szavak feliratával, melyeket a megjele* 
nés Bernadettehez intézett febr. 25-én : „Allez boire à la 
fontaine et vous y laver !" Ezen márványtábla alatt há-
rom csapon szakadatlanul csurog a forrásnak kristály-
tiszta, igen jóizü vize, melyből, azt hiszem, mindenki iszik, 
ki a Grottánál látogatást végez. Mi legalább minden 
alkalommal ittunk belőle néhány kortyot, ha nem vol-
tunk is szomjasok, és meglocsoltuk vele szemeinket. Ez 
a csapokból kifolyó viz a Grotta előtti elég tágas térnek 
kövezete alatti csatornán keresztül ömlik a sebesen ha-
ladó Gave folyóba. 

A barlang bensejében, ugy mint kivül, a barlang 

melletti sziklaoldalain jobbról és balról tömérdek mankó, 
bot, bőr és vászontartály és köteg van felfüggesztve, mint 
megannyi emléke és bizonyítéka a b. Szűz e nevezetes 
kegyhelyén végbement csodás gyógyulásoknak. 

A fentebb leirt fontaineből még egy másik vastag 
cső is vezeti a vizet a barlangtól balra a város felé, de 
még mindig a bazilika alapját képező szikla mellett épült 
fal hosszában alkalmazott tizenkét rézcsapba, melyek el 
is zárhatók. Folytatólag tovább az előbb emiitett vezető 
csövön át a csodaforrás vize be van vezetve a három 
piscinába, vagyis fürdőszobába, hol a súlyos betegeket 
szokták megfüröszteni, vagy beteg testrészeiket meg-
mosni. 

A barlang előtti szép téren padok állanak a közön-
ség kényelmére, jobbra és balra szép magas topoly- és 
vadgesztenyefák vetnek kellemes árnyékot a Gave menté-
ben húzódó sétányokra. A Gave part ján emelkedő kőpár-
kány egyúttal kényelmes, igen-igen hosszú támlás padul 
szolgál a közönségnek. A barlangtól jobbra áll egy kő-
ből és vasból készült erős alkotású szószék, e mellett 
kezdődik a bazilika mögötti hegyoldalnak szép lombos 
fái között alig észrevehető emelkedéssel a bazilikához ké-
nyelmesen felvezető és nagy gonddal föntartott szerpentin 
ut, melyet az esti gyertyái menetek alkalmával szoktak 
használni a templom körüli körmenet végzésére. 

A bazilika és a kalváriahegy között emelkedik a 
missionariusok épülete, melyben legelői, az idegenek által 
is könnyen észrevehető oldalon van a bureau, mely nem 
csekély fontosságú a zarándokokra nézve. I t t lehet ug jan is 
megrendeléseket tenni részint lourdesi vízre, részint a 
Lourdesban megjelenő két lapra : a havonkint egyszer 
megjelenő „Annales de Notre-Dame de Lourdes1* czimü 
folyóiratra, melynek egy évi előfizetési ára Magyaror-
szágba küldve 3 franc 50 cent, és a vasárnaponkint meg-
jelenő „Journal de Lourdes"-ra, mely hazánkba küldve 
egy évre 8 franc. A lourdesi víznek postán való szállítása 
legjutányosabb, ha a szállítás három kilós koliban törté-
nik. Egy ilyen koliban két literes palaczk foglaltatik, és 
a missionariusoknál megrendelve csomagolással posta por-
tóval együtt nem egészen 1 fr t 40 krba kerül Magyar-
ország bármely helyére szállítva. Legokosabban jár el 
tehát az, ki minden más közvetítő mellőzésével egyene-
sen ott rendel lourdesi vizet. Egy, a missionariusok fő-
nökére czimzett öt kros levelezőlap megteszi a szol-
gálatot. 

Ugyanazon bureauban történik a sz. misék előjegy-
zése és a templom javára szánt ajándékok elfogadása. 
Alig akad zarándok, ki valamit ne hagyna a templom 
javára. Nem lesz azért fölösleges megjegyezni, hogy 
micsoda különböző módon lehet valaki a lourdesi kegy-
hely jótevőjévé. A jótevők három csoportba osztatnak 
úgymint az alapítók, vagy kiváló jótevők, vagy közönséges 
jótevők. Az első osztályba tartoznak mindazon személyek, 
társulatok és egyéb erkölcsi személyek, kik 500 frankot, 
vagy ennél nagyobb összeget ajánlanak fel ; a másodikba 
azok, kik 20 frankot vagy azon fölül ajándékoznak ; a 
harmadikba azok, kik 20 frankon aluli összeget hagynak 
ott, vagy küldenek a kegyhely javára. Az első két osz-
tálybeliek neve a felajánlott össszeggel elküldetik a tarbesi 
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püspökhöz, ki pontos jegyzéket vezet róluk, említett 
jóltevők nevei beletétetnek egy a kegyhely főoltárára 
alkalmazott tűzaranyozott ezüstből készült szívbe. Ezen-
kívül az alapítók és kiváló jótevőkért örök időkig minden 
szerdáján a főtemplomban két mise, pénteken pedig egy 
szent végeztetik mindazokért, kik bármily csekély ado-
mánynyal járulnak a kegyhely javára. így rendelkezett 
már 1862. évben, Laurence tarbesi püspök, kinek ezen 
rendelkezést utódja César-Victor 1877-ben megtoldotta 
azzal, hogy a kegyhely alapitói és jóltevői a fönn jelzett 
szent miséken fölül még egy sz. misének lelki javaiban 
részesülnek, mely a lourdesi bazilikában naponkint végez-
tetik örök időkig. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
Budapest, jul. 23. Nemzetközi parlament és valami, 

ami ebből a nemzetközi parlamentből hiányzik. — -
A „Budapesti Hírlap", ez a K. E. soviniszta 

magyar lap, minap (f. hó 11-én) egészen belegabolyodott 
a „nemzetköziség" dicséretébe. 0 , a leghíresebb magyar 
augur, a keresztény nemzetköziség 19-ik századának végén 
felfedezte, hogy „a nemzetköziség — európai szokássá vált." 
Hogy mióta vált a nemzetköziség európai szokássá, azt a 
„Budapesti Hírlap" az emberi foglalkozások különféle 
szakai szerint, különféle szerencsével datálja; szerinte 
például a tudomány csak azóta nemzetközi, a „mióta fel-
találták a sajtót." A középkor tudomány-egyetemei tehát 
még nem nemzetközileg terjesztették a tudományt. Risum 
teneatis! Soha a tudomány nemzetközibb nem volt, mint 
a tanároknak és tanulóknak ezen a nemzetközi összese-
reglésein. 

De érdemes a „B. H." nemzetközi dicsáriáját szóról-
szóra végig hallgatni, mert abból világosan kilóg a ló-
láb, t. i. az az öntelt bornirtság, mely a maga orránál 
tovább nem lát s az európai nemzetköziséget szokássá 
válni tulajdonképpen csak a maga századában látja. 

„A nemzetköziség — úgymond a magyar bölcseség 
öntelt orgaiuma — európai szokássá vált ; nemcsak a szo-
cziálisták nemzetköziek s tartanak kongresszusokat, a 
fejedelmek is azok, különösen mióta a német császár utazik 
és fogad. A diplomáczia mindig is az volt hivatásánál 
fogva. A tudomány is nemzetközi, mióta feltalálták a sajtót, 
de négy évtized óta folytonosan nemzetközi kongresszusokat 
tartanak a tudósok Európa minden részében, egyszer az 
orvosok, másszor a statisztikusok, az orientalisták és a 
természettudósok szakok szerint, hol a villámosságról, 
hol a madarakról való kutatásaikat és megfigyeléseiket 
közölve egymással. A művészet is régtől fogva nemzet-
közi lett s a világkiállítások a munkát is nemzetközivé 
tették. A nyári utazást egész Európában kongresszusokkal 
kötik egybe, melyeken a különböző osztályok kiválóbb 
férfiai találkoznak, tanácskoznak és határoznak. Sőt a 
sport is nemzetközivé vált lófuttatásokban, regattákban 
és uszóversenyekben. A holt szezont a politikában ezek a 
mulatságok (!) és kongresszusok töltik ki. 

A legérdekesebb ilyen kongresszusok közé tartozik a 
parlamentek békekongresszusa. Ez ama borzasztó háborúk 
után keletkezett, melyeket a mult évtizedekben a fejedel-

mek indítottak egymás ellen s a népek vérét ontották, 
vagyonát pusztították, pénzét költötték borzasztó módon. 
Erre a filozofus népképviselők kitalálták, hogy a béke-
szerető népek akadályozzák meg a háborút azzal, hogy 
képviselőik összejővén, egymást megismerjék és megbe-
csüljék, a parlamentekben minden nemzetközi viszályra 
és háborúra vezető politika ellen állást foglaljanak. Ha 
pedig valamely kérdés merülne föl az államok között, a 
békekongresszus igyekezzék azt megvilágítani és igazságos 
elintézésének útját egyengetni. Mindenek fölött pedig a 
nemzetközi jogot kellene reformálni egy nemzetközi béke-
hír óság fölállításával 

Elég! Itt vagyunk annál a valaminél, a mi a nem-
zetközi parlamentekből és békekongresszusokból mindig 
fog hiányzani, míg az európai és a többi keresztény 
nemzetek a keresztény nemzetköziség ősi alapjára, szent 
Péter sziklájára vissza nem térnek. 

Azt mondja a „B. H.u, hogy mindenek fölött a 
nemzetközi jogot kellene reformálni egy nemzetközi 
bíróság felállításával. 

Tökéletesen igaza van. Az u. n. nemzetközi parla-
mentek, az eddigi béke-kongresszusok, annyira nem ké-
pesek biztosítani a békét, hogy a háború tőlük akár tüstént 
is kitörhetne, ha a hatalmas fejedelmek és államférfiak 
jónak látnák. Ezek az u. n. nemzetközi parlamentek — min-
den hatalom nélkül szűkölködnek. A nemzetközi parla-
mentek csinálják a békét, a hatalmak pedig készülnek a 
háborúra. A nemzetközi parlament képtelen hatni a há-
borúkat tervező hatalmakra; a hatalmak pedig oda se 
hederitenek a békét csináló nemzetközi békekongresszusra. 

Azt mondja erre a „B. H." : éppen azért „kellene" 
a nemzetközi jogot reformálni egy nemzetközi bíróság 
felállításával. 

Kellene, bizony csakugyan kellene ! De ki fogja ezt 
a nemzetközi bíróságot felállítani ? A béke-kongresszusok, 
a „nemzetközi parlamentek" ? Hisz semmi hatalmuk sincs ; 
tanácsukra pedig a hatalmak egy fityinget se adnak, 
hanem folytatják a fegyverkezést. Vagy a hatalmak közös 
megegyezéssel fogják ezt a nemzetközi bíróságot felállítani, 
a mely Európának annyira „kellene" már ? Szó se lehet 
róla. Az önkényre, a nemzeti önkényre, a különféle ál-
lamok államiságának, önkényüségére alapított mai állam-
jogi s nemzetközi viszonyokban képtelenségnél is több 
azt várni, hogy a hatalmak az ő saját nemzeti és állami 
önkényüségéről lemondjanak s egy a kicsinyek és gyengék 
saját védő nemzetközi bíróság előtt önként meghódoljanak. 
Az önkény soha sem hódol meg a rendnek, önszántából. 
Ezt csak a vis major képes belőle kisajtolni. Ez a vis 
major pedig lehet vagy fizikai, nagyobb állami, katonai 
hatalom kifejtése avagy az attól való félelem, vagy pedig 
erkölcsi, szellemi fensőbbség s az az előtt való köteles 
meghódolás. 

Fizikai erő túlsúlyával nemzetközi bíróságot az 
államokra ráerőszakolni, legfőbb csak pillanatnyilag lehet ; 
állandóan, semmi esetre. A fizikai tulysuly mulandó és 
változandó. Mihelyt észreveszi a gyengébb, hogy ő erős 
lett a gyengévé vált erősebbel szemben, azonnal lerázza 
nyakáról a fizikai túlsúly által fentartott tekintetet s 
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megy a maga lábán, rá se hederitve egy volt fizikai túl-
súly által felállított esetleges nemzetközi bíróságra. 

Nemzetközi bíróságot tehát sem az önkényre fektetett 
állami hatalmak önkéntes beleegyezésére, sem a hatal-
masabb fizikai tulsulyjára fektetni nem lehet. 

Marad tehát lehetségesnek csak egy alap : a szellemi, 
az erkölcsi fensőbbségnek felsőbb hatalommal felruházott, 
jogokat kimérő és kötelességeket kiszabni hivatott, minden 
állami hatalmat egyenkint és összevéve meghaladó túl-
sulyja. 

Mondani sem kell, hogy ily, nemzetközi bíróságra 
egyedül képes, egyedül jogosult tényező csak egy van a 
világon: a pápaság, melyben a természeténél és isteni 
rendeltetésénél fogva nemzetközi kath. egyháznak egész 
szellemi fensőbbsége az államok fölött egyesítve és össze-
sítve van meg. 

Nemzetközi parlament, nemzetközi hatalom nélkül — 
úszni nem tudók vergődése a tengerben. 

Békebiróság az állami hatalmak önkényétől várva — 
ház a levegőbe építve. 

Nincs csak egy nemzetközi felsőbb hatalom : a 
pápaság. 

Ennek szellemi fensőbbsége fölöslegessé tesz minden 
nemzetközi parlamentet, mert ő az Isten által a keresztény 
népek számára felállított s ipso jure működő békebiróság 
maga. 

Hozzá forduljon a békéért sóvárgó nemes lelkek 
figyelme és óhajtása ! ? ? 

Győr. A püspöki kath. tápintézetről. — 
Mig az ország fővárosában, mely milliókat fecsérel 

luxus-dolgokra, csak most kezdték meg lelkes tanügy- és 
emberbarátok az agitácziót tápintézetek felállítására, 
melyekben a szegenyebb sorsú tanulóifjúság leljen élel-
mezést : addig Győrött évek óta csöndben és zajtalanul 
teljesiti áldásos hivatását a püspöki kath. tápintézet. 

Az a kis ház, ott a belvárosi apácza-utczában, ha 
egykor kőműves csákányok tüntetik is el, maradandó és 
ékesenszóló emléke lesz a mi megyés püspökünk, dr Zalka 
János nemes szivének és nagylelkűségének. A falakat el-
bonthatják, de azok szivében, kik e falak közt jutottak 
éveken át ahoz, a mi nélkül a test elcsenevészedik, az 
egészséges és jó táplálékhoz: a kegyes jótevő emléke 
kitörölhetetlenül megmarad. A szegény sorsú családokból 
származottak életét, még ha férfikorukban sikereket is 
értek el, meg szokta keseríteni a visszaemlékezés tanuló-
éveik nyomoruságaira, az átszenvedett koplalásokra. Hány 
szép tehetség kallódott el hazánkban a miatt, hogy nem 
volt a ki gondját viselje, istápolja serdülő korában ! 

Ha Zalka püspöknek nem volna egyéb érdeme, 
mint az, hogy pártfogó kezét kiterjeszté a szegénysorsu 
tanuló ifjúság fölé: egyedül ez elegendő lenne, hogy neve 
a humanitást gyakorlók közé aranybetükkel Írassék. 

Az általa alapított tápintézet nagy és szép missziót 
teljesít Győr városában. Es hogy e hivatást mily nemesen 
oldja meg : arról egyetlen látogatás után bárki meg-
győződhet. Sokak előtt, kik a külföldi tápintézeteket isme 
rik, ugy tűnhet föl a püspöki alumneum, mint egy szo-
morú lokalitás, hol csenevész, bátortalan és félszeg gyer-

mek-ifjak, nyomasztó csöndben es levert hangulatban 
kapnak valami ennivalót, a mi a jólakásra kevés, a meg-
halásra sok. 

Mily csalódás ! 
A győri tápintézet a vidámság, a mosolygó jókedv 

és a ragyogó szemű megelégedettség tanyája. Mint méh-
kas, ugy fogadja magába délben és estenden a különböző 
iskolák különböző korú ifjait, kik testvéri szeretettel sora-
koznak az asztalok mellé, s az ízletes és bőséges táp-
lálék mellett vidáman elbeszélgetnek. Egy nagy család 
ez a sok gyermek, kiket öröm igy megelégedetten együtt 
látni, Es hogy a tápintézet ily nemesen felel meg hiva-
tásának, bogv az ifjak lelkében a pártfogók iránti hála 
mellett nemcsak az egyéni megelégedést, hanem a keresz-
tényi szellemet és az összetartás érzelmeit is felkölti : az 
Kapny Elek sekrestyeigazgató érdeme, ki szerető oda-
adással és apai gonddal teljesiti felügyelői tisztét. A 
kegyes főpásztor intenczióit átérezve, oly szinvonalon 
tart ja a táp-intézetet, hogy az mintául szolgálhat az 
országban. 

Hat év előtt még 70 kosztosa sem volt a tápinté-
zetnek, a lefolyt 1894/95-iki tanévben már 155 tanuló 
nyer t benne élelmezést és pedig 75 gymnasista, 10 reál-
ista és 70 praeparandista. 

Az ifjúság étvágyáról és az ellátás bőségéről elég 
fogalmat nyújt, ha fölemlítjük, hogy ez évben elfo-
gyott : 

39,215 adag leves, 77,330 darab buczi, 
70,071 „ főzelék, 3,927 pár tormásvirsli 

6,500 „ pecsenye, 767 klgr. sertéshús, 
5 989 a tészta, 2,105 „ marhahús, 
5,120 „ gulyás, 123 „ párisi, 

799 „ virsli, 414 „ szalonna 
(zsírnak), 270 liter bor, 9 borjú, 5 frisling, 3 sertés stb. 

Az intézetben a megyéspüspök jóvoltából 27 növen-
dék részesült ingyen ellátásban, mely 1552 frtba került. 
A káptalan tagjai 19 tanulót tartottak ingyen. Br. Hornig 
K. veszprémi, dr. Steiner Fülöp székesfehérvári püspök, 
dr. Fehér Ipoly főapát, ft. Gladich Pál spirituális, dr. 
Kisfaludy A. B. apát urak s mások összesen 17 tanulót 
tartottak ingyen, s e szerint 63 tanuló nyert ingyen 
élelmezést. 

Ajándékban részesítették az intézetet: a nmélt. 
püspök küldött 29 klg. csörgét és 12 drb. nyulat; Mester 
István kanonok 6 drb. nyulat és 60 fej káposztát ; mlts. 
Holdházy püspök 2, Mohi Antal 2, Nogáll, Bertha, Surányi, 
Mladonitzky, Schlegel kanonokok 1—1 drb. nyulat; dr. 
Szely Lajos 160 fej káposztát és Prohászka Ede gyógy-
szerész 112 üveg szikvizet. 

Az ég áldása legyen az intézet alapitóján és párt-
fogóin ! 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET. 
XIII. Eeo pápa l eve le a kath legény-egyletekhez. 

O szentsége az alább közölt levelét a kath. legény-
egyletekhez mult évi deczember 19-én intézte, melyet 
Magyarországon e hó elején hirdettek ki. A levél szövege 
a következő : 
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XIII. LEO PÁPA. 
Örök emlékezetül. Tudomásunkra jutott, hogy az 

iparos ifjaknak legelőször a kölni egyházmegyében meg-
alakult jámbor társulat, Isten kegyelméből oly gyarapo-
dásnak indult, hogy most már egész Németország, Ausztria 
és Magyarország, valamint Svájcz egyházmegyéiben is 
megalakult. A társulat fiókokra oszlik s mindegyik fiók-
társulat papi elnökkel bir. Minthogy pedig ugy a kölni 
főelnök, mint a fióktársulatok elnökei, nemkülönben az 
ezen társulatokba felvett többi keresztény hivők is, azon 
forró kéréssel fordultak hozzánk, miszerint az annyira 
áldásos intézményt, mennyei malasztok adományaival, 
melyeknek osztogatója az Isten akaratából vagyunk, 
gazdagítsuk: emez óhajoknak kegyesen eleget tenni el-
határoztuk. Miért is a Mindenható isten irgalmára, szent 
Péter és szent Pál apostolok tekintélyére támaszkodva, 
mindazon keresztény hivőknek, kik Németország, Auszt-
ria és Magyarország, valamint Svájcz bármely egyház-
megyéjében, a nevezett társulatba lépnek, belépésük 
első napján, ha töredelmes szívvel a szent gyónáshoz 
járulnak és az Oltáriszentséget magukhoz veszik : teljes 
bucsut, továbbá ugyancsak Németország, Ausztria és 
Magyarország, valamint Svájcz egyházmegyéiben létező 
ezen társulatba már felvett és idő folytán felveendő ifjak-
nak, papi elnököknek, iparos mestereknek és jótevőknek, 
ha szintén bünbánólag a szent gyónáshoz és szent áldo-
záshoz járulnak és az illető plébánia-e templomot vagy az 
illető fiók-társulat kápolnáját minden évben szent Józsefnek, 
mint az egyház védőszentjének ünnepén, a társulat 
megalakításának évforduló napján, vagy az ezt követő 
vasárnapon, az első vecsernyétől kezdve a következő nap 
nyugtáig, ájtatosan meglátogatják és ott a keresztény 
fejedelmek egyetértéséért, az eretnekségek kiirtásáért, a 
bűnösök megtéréseért és az anyaszentegyház felmagasz-
taltatásáért Istenhez buzgón imádkoznak, a mely napon 
a fentiek közül ezt teszik, az Ur nevében bűnbocsánatot 
engedélyezünk. Ezen felül, ha az emiitett keresztény hivők, 
kik ama társulatba már felvétettek vagy idő folytán 
felvétetnek s mindazok, a kiket föntebb emiitettünk, az 
évnek bármely hétfőjén a „Könyörülj Istenem" zsoltárt 
töredelmes szívvel elmondják, valahányszor akár a társulat 
szabályai szerint, akár annak javára és gyarapodására 
bármely jó cselekedetet végeznek : a nekik feladott, vagy 
akármiképpen még tartozásban levő vezeklésekből, az 
egyház szokása szerint, száz napot elengedünk. Egyúttal 
akarjuk, hogy mindezen bucsuk, bünbocsánatok és vezek-
lések elengedései egyenkint és összesen az Isten szere-
tetében elhunyt keresztény hivők lelkeért közbenjáró 
könyörgésképp is alkalmazhatók legyenek. Minden ellenkező 
intézkedés kizárásával. Jelen intézkedésünk 10 évre érvé-
nyes. Akarjuk végre, hogy ezen levelünk másolatainak, 
vagy nyomtatásban kiadott példányainak, ha nyilvános 
jegyző aláírásával és egyházi méltóságban levő személynek 
pecsétjével vannak ellátva, oly hitel adassék, mintha 
eredeti levelünket mutatná fel Kelt Rómában, Szent 
Péternél a Halász gyűrűje alatt 1894. dcczember 19-én 
Papságunk tizenhetedik esztendejében. 

V E G Y E S E K . 
— À magyar katholikusok lourdesi országos 

Zarándoklatára a jelentkezések serényen folynak, ugy 
hogy körülbelül biztosra vehető, hogy a zarándoklat, 
mely Magyarországból az első nagy zarándoklat Lour-
desba, fényesen fog sikerülni, és fennen fogja hirdetni az 

egész világnak a magyar nemzet fiúi ragaszkodását a 
boldogságos Szűzhöz. A jelentkezéseknek és az előlegek 
befizetésének határidejéül julius 31 ike lett kitűzve. Mind-
azokat, kik a zarándoklatban részt venni óhajtanak, kérve 
kérem, hogy ezen szándékukat nálam minél előbb jelent-
sék be, hogy a zarándokok számáról jó előre tájékozva 
lévén, a zarándoklathoz szükséges előkészületeket még 
idejében megtehessem. A részletes programm csak augusztus 
első felében fog megjelenni, hogyha a jelentkezők száma 
250 vagy 300 lesz, mely szám megkívántatik, hogy a 
külföldi vasutak részéről is a külön vonatot megkaphas-
suk. E miatt szükséges, hogy a jelentkezések az utolsó 
perezre ne maradjanak. — A zarándoklat 14 napig fog 
tartani. Az odautazásban Milanóban és Marseillesben, a 
visszautazás alkalmával pedig Nizzában és Velenczében 
24—24 órára megállapodunk. Lourdesban pedig három 
napig időzünk. Menetközben, t. i. azon napokon, melye-
ken a vasúton utazunk, az ellátásról mindenki maga gon-
doskodik ; az emiitett négy városban pedig, hol útközben 
pihenni fogunk, és Lourdesban 3 napig a zarándokok 
teljes ellátásban részesülnek. A zarándoklatban való rész-
vételi jegyek ára, beleszámítva útközben négynapi (t. i. 
menet kétnapi — jövet kétnapi) és Lourdesban három-
napi, tehát összesen hétnapi ellátást, és a szállodákba 
való oda és visszaszállítást, személyenlcint a következő : 
I. osztály 240 frt, — II. osztály 185 frt, — III. osztály 
110 forint. — A jelentkezés alkalmával az I. osztályon 
utazók 80, a II. osztályúak 60, a III. osztályon utazók 
pedig 40 frt előleget fizetnek. A zarándoklatra vonatkozó 
bármilyen felvilágosítással mindenkinek szívesen szolgá-
lok. Budapest, 1895. julius 23-án. Dr Purt Iván, az or-
szágos magyar lourdesi zarándoklat rendezője. (Lakik : IV., 
Központi papnevelde.) 

— Nyitraegyházmegyei hirek : A vágon-inneni 
alesperesi kerület alesperesévé kineveztetett : Pick Antal 
beczkói plébános s tiszteletbeli alesperesévé : Kropácsy 
Antal teplai plébános. Szentszéki ülnök let t : Kotte-
sovszky Alajos nyitra-máriahegyi javadalmas. Ochodniczai 
plébánossá kineveztetett: Czivány Károly felső-porubai 
segédlelkész. Ideiglenes plebános-helyettes lett Lie-
taván : Opatovszky József csernéi segédlelkész. Káp-
láni minőségben áthelyeztettek : Lonszky Gyula Bossá-
czáról Alsó-Hricsóra ; Kardoss Győző Lietaváról Zsol-
nára ; Missik Károly Nagy-Divináról Felső-Veszteniczre, 
Patrik János Ochodniczáról Csernére ; Krautmann István 
Viszokáról Turzófalura ; Biza Lajos Turzófaluról Viszo-
kára ; az ujmisések pedig: Krasnyánszky János Nagy-
Divinára ; Schmidt Géza Predmérre ; Bezan Antal Bossá-
czára és Tomanóczy Lajos Alsó-Motesiczre. 

— Az infallibilitás jubileuma. E hó 18-án volt 
25 éve, hogy IX. Pius pápa a vatikáni zsinat negyedik 
ülésén ex cathedra felolvasta a pápának a vallás és 
erkölcs ügyeiben való csalhatatlanságáról szóló hitezikkelyt, 
a melyről azt hitték, hogy szét fogja robbantani a katho-
licizmust, a mely azonban csak megerősítette szent Péter 
szikláját. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : B r s f n a y Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 189*. Nafjy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-ntcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

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

könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 

8. sz. alatt, hova a 
netaláni reclamatiok is, 

bérmentes nyitott 
levélben, intézendők. 

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

Budapesten, julius 27. 8. 

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. II. Félév. 1895. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A rozsnyói seminarium jelentésekben való bemutatkozása az ezredévi országos kiállításon. — 
Hat nap Lourdesban.— Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Vallásfelekezeti magyar unio. — B e r l i n : A katholikus iskolák hitok-
tatásának ügye a porosz országgyűlés előtt. — Tárcza. XIII Leo pápa ifjúkori levelei. — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. Csippék 

Ferencz felső nevelő-intézete és internátusa. — Vegyesek. 

A rozsnyói seminarium jelentésekben való 
bemutatkozása 

az ezredévi országos kiállitáson. 
3. 

A rozsnyói papnevelő intézet jövedelmi forrásai. 

A rozsnyói papnevelő intézet valamint ala-
pittatását nyilvános alapnak köszöni, épp ugy 
fentartását is abból nyeri, inert 2750 frt 6 krnyi 
tőkéjétől eltekintve, semmiféle törzsvagyonnal 
nem rendelkezik. 

így 1814-től kezdve egészen 1848 ig, a m e l y 
évben megszűnt a „szabályzott püspökségek pénz-
tára, abból kapta a szükséges évi átalányt, még 
pedig következő összegekben : 

1814-től—1816-ig 10,017 fr t 55 kr. váltópénzben 
1816-tól—- 1821-ig 
1821-től—1836-ig 
1836-tól —1839-ig 
1839-től—1842-ig 
1842-től—1845-ig 
1845-től- 184S-ig 

11,023 „ 55 „ 
10,990 „ 55 „ 
10,904 „ 43 „ 
10,876 „ 33 „ 
10,823 „ 34' „ 
10,812 frt 44 kr. váltópénzben 

1848-tól egészen 1856-ig a vallásalapból lett 
kiutalványozva a fentartási átalány, és pedig: 

1848-tól—1850-ig 8,183 fr t 22 kr. váltópénzben 
15,751 „ 54 „ 
14,993 „ „ „ 
15,835 frt — kr. váltópénzben 

1850-től—1852-ig 
1852-től—1854-ig 
1854-től—1856-ig 

pott 15.321.838 frfc úrbéri kárpótlásból IX. Pius 
pápa helybenhagyásával az e század folyamán 
alapitott papneveldék fentartására felajánlott 
3.150,000 frtot, mely összeg a vallásalappal 
együtt kezeltetik. Ezen évtől kezdve a rozsnyói 
papnevelde ezen tőke kamatjaiból kapja évi áta-
lányát : 

1856-tól—1859-ig 17,640 fr t — kr. váltópénzben 
1859-től—1864-ig 7,408 fr t 80 kr. osztr.ért.-ben 
1864-től—1870-ig 8,038 „ 80 „ 
1870 óta állandóan 9,000 frt — kr. osztr.ért.-ben 

Jelenleg tehát a papnevelő intézet évi be-
vétele a következő: 

Évi átalány . 9,000 frt — kr. 
2,750 frt 6 kr. tőkéjének kamatja 157 frt 40 kr. 
Convictorok dijából 920 frt — kr. 

Összesen 10 077 frt 40 kr. 

1856-ban a magyar főpapság az általa ka-

Ezen 10,077 f r t 40 krból fedezi az intézet 
összes személyi és dologi kiadásait, a melyek 
mindig némi változásnak vannak alávetve. A 
személyi kiadások kerek összegben kitesznek 
körülbelül 3,500 frtot, a mely összegben ben-
foglaltatik az elüljárók és tanárok fizetése, a 
mely a következő: 

a rektor, a ki egyszersmind tanár, csakis 
ellátásban részesül ; 

a vicerector fizetése 250 f r t és ellátás; 
a spirituálisé 100 frt és ellátás ; 
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a praefectus, mint ilyen, csak ellátást kap ; 
mint tanárok pedig tisztán fizetést kapnak el-
látás nélkül; és pedig a legidősebb tanár kap 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

Hat n a p Lourdesban. 
Irta : Dr Kopemiczky Ferencz. 

(Folytatás.) 
Azon roppant nagymérvű átalakításokon kivül, melyek 

e szent helyen a megjelenések ideje óta történtek, jelenleg 
főképen a Rózsafüzér nagy szabású temploma veszi igénybe 
a jótevők áldozatkészségét. Annyira ugyan készen van 
már ez a templom is, hogy istenitiszteletek tartására fel 
van avatva ; de a belső diszités és felszerelés még nagyon 
hiányos. 

625 frtot, a két ifjabb egyenkint 525 frtot. — 
A személyi kiadások levonása után fenmaradó 
összeg a dologi kiadások fedezésére szolgál. 

A ki tehát speciatim ezen templom befejezését 
kivánja siettetni adományával, a következő tárgyak költ-
ségére adakozhatik : 

Egy mellékkápolna a bele való szobron kivül kerül 35,000 fr. 
Egy pillér 4,000 „ 
Egy nagy oszlop bele nem értve a faragványt . 800 „ 
Egy kis oszlop szintén faragvány nélkül . . . 100 „ 
Egy oszlopfő faragványa 50—500—800 „ 
Egy méter a templomkoszoruból (frise) . . . 100 „ 
Egy diszkő nagysága szerint . 40—50 fr. 

A ki a felsorolt tárgyak költségeit részben vagy 

4. 
A rozsvyó-egyházmegyei növendékpapság létszámának, nyelvismeretének s előmenetelének kimutatása 

1867/68—1894/95. 

Növendékek létszáma Nyelvismereteik Előmenete lük a tannlásban 
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egészben viselni vállalkozik, a fönnjelzett módon mint 
alapitó vagy jótevő nyer részt a biztosított lelki javakban. 

E sorok irója 20 frankot ajánlott fel, miről a 
következő elismervényt állították ki rögtön : Veuillez 
agréer nos remerciements pour la somme de vingt francs 
que vous avez donné en don à l'oeuvre de Notre Dame 
de Lourdes. 

Vous avez part à la messe célébrée, chaque jour, a 
perpétuité, dans ce sanctuaire, pour les bienfaiteurs de 
l'oeuvre ; ainsi qu'aux prières qui s9y font, plusieurs fois 
le jour, à leur intention. 

Outre cette messe quotidienne, une autre messe 
est célébrée a perpétuité, tons les mercredis et vendredis, 
pour les fondateurs et bienfaiteurs principaux. Je vous 
prie d'agréer l 'hommage du profoud respect avec lequel 
je suis votre très humble et très obéissant serviteur. Pour 
le Supérieur des Missionaires, Bonnier. 

Az emiitett bureau bejáratán belüli helyiségben 
feliratok jelzik, hogy hol mi irányban állanak szolgálatra. 

A missionariusok magas épületén tul, melyben 
növendékeiket is nevelik, egy kis távolban emelkedik a 
tarbesi püspöknek lakása, a ki ugyanis elég gyakran 
keresi fel a szent helyet. Innen távolabb, de ugyancsak a 
Gave balpartján áll az immaculata Conceptióról nevezett 
szüzek zárdája. A Gave jobbpartján emelkedő pázsitos 
hegyparton, a Grotta átellenében, látni az Assumptióról 
nevezett apáczák, majd valamivel mélyebben a Dominiká-
nák zárdáját, ennek közelébpn egy árvaházat. 

Az egész Gavevölgy a fölötte emelkedő részint 
kopár sziklák, részint fákkal benőtt hegyekkel a világ-
hírűvé vált massabieilléi barlang környékével s a sziklán 
fejedelmi diszben pompázó méltóságteljes gothikus stylben 
épült bazilika, a hozzá óriási kövezeteken felvezető 
kényelmes széles feljárókkal és lépcsőkkel, a Rózsa-
füzér-templom előtt elterülő tágas térrel, majd ismét 
a városig terjedő, modern ízlésben kultivált szép park-
részével valóban nagyszerű benyomást tesz a szemlélőre. 
Óriási átalakuláson ment át itt a Gave környéke a meg-
jelenések óta. Az egykor zord, kopár sziklahalmaz most 
a természet és művészet alkotásainak harmonikus össze-
játszásával legkellemesebben gyönyörködteti a szemet. 

Ehhez járulnak még a természetfölötti világrendből 
származó lelki örömök, melyek elől sokszor hitetlenek 
és más hitűek sem képesek elzárkózni. A hitben meg-
edzett keresztény lélek azonban oly mély benyomásokat 
nyer, melyek könnyen feledtetik a hosszú zarándokút 
fáradalmait, kellemetlenségeit s egyéb áldozatait. 

Mi is csakhamar megvigasztalódtunk és kárpótolva 
éreztük magunkat azért, hogy Marseilletől-Lourdesig egy-
folytonban utazván, az utolsó éjjel édes keveset élveztünk 
abból, amit alvásnak szokás nevezni. 

Mint már fölebb érintettem, velünk egy napon ér-
kezett Lourdesba Brüsselből egy közel ezer tagból álló 
belga nemzeti zarándoksereg, kik közül mintegy hetven-
nyolczvanan a mi hotelünkben lettek elszállásitva. A belgák 
évnekint több izben, a folyó évben négyszer rendeznek na-
gyobb zarándoklatokatalourdesikegyhelyre és mindannyiszor 
tömérdek beteget visznek magukkal. A velünk egyidőben 
érkezett zarándokokkal is több mintnyolczvan többé-kevésbé 
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súlyos beteg jöt t Lourdesba, kik nagyobbrészt a külön e 
czélból épült kórházban a Rue de la Grotte uj házai 
között kiemelkedő Hôpital de Notre-Dame des douleurs-
ben lettek elhelyezve és mindennel ellátva azon hat nap 
alatt, melyet a zarándoklat tagjai ez alkalommal Lour-
desben töltöttek. 

A belga zarándokok nagy épülésünkre szolgáltak. 
Ezek nem mulatni vagy szórakozni, hanem igazán szent 
gyakorlatokat tartani jöttek ide betegeikkel, kik iránt a 
legnagyobb szeretetet, gyöngédséget és áldozatkészséget 
tanúsítottak. Mily épületes volt például az, hogy a hotel 
ebédlőjében a dejeuner és diner elején egy pohárcsör-
renéssel adott jelre mindnyájan elhallgattak és egy papnak 
előimádkozása mellett hangosan elmondottak egy Mia-
tyánkot és Üdvözlégy Máriát és csak azután fogtak az 
étkezéshez ; vagy az, hogy pénteken semmiféle húsétel nem 
lett servirozva. De épületes volt együttlétünk ideje alatt 
tanusitott egész viselkedésük. Már kora reggel, félhat 
órakor egyikük végigjárta a szálloda folyosóit és minden 
belga zarándok szobájába bekopogott, hogy együtt jelen 
legyenek a Rózsafüzér templomból körmenetileg kikisért 
Szentség kitétele mellett a Grotta oltárán mondott sz. 
misén. 10 óra tájban részt vettek a Rózsafüzér templo-
mában tartott énekes sz. misén, délután két órakor a 
kriptatemplomban egy pap vezetése mellett közösen vé-
gezték az olvasóimát közbe-közbe fűzve egy a szent 
titokra vonatkozó éneket. Négy órakor tartatott a Grot-
tánál az ünnepélyes vecsernye Harmonium kíséretével 
és azután következett az úgynevezett tbeoforikus processio. 
Az egész zarándoksereg, egészségesek és betegek, vissza-
kísérték a Szentséget a Rózsafüzér templomába, melynek 
bejárása előtti tágas szabad téren sorba állították bete-
geiket, kik közül négy oly súlyosan beteg volt, hogy 
hordágyakon kellett őket vinni, huszonnyolczat három-
kerekű kis kocsikon húztak és toltak, a többi pedig man-
kókon, vagy mások által vezetve jár tak. Nem akarok 
Zola nyomában járni az itt látott különböző betegségek 
részletes leírásával; csak azt jegyzem meg, hogy egy 
nagy kórházban is alig talál az ember annyiféle beteg-
ségben sinlődő nyomorultat, mint nagyobb zarándoklatok 
alkalmával Lourdesban. 

A templom előtt sorba állított betegek mellett 
halad el a processio és a pap az Oltáriszentséggel kezében 
minden egyes beteg előtt megállva, egyenkint megáldja 
őket. Eközben a Szentséget kisérő zarándokok, egy pap 
előmondása nyomán, a jerikói vak koldus buzgósága erős 
hitével s lelkesedésével, ne mondjam tolakodásával kiáltva 
hangoztatják : 

Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk ! — Ments meg 
minket Jézus, elveszünk ! — Isten, segíts meg minket ! 
Uram siess segítségünkre! — Uram, ha akarod, meggyó-
gyíthatsz engem ! — Uram, csak egy szóval mondjad és 
meggyógyulok! — Uram, íme akit szeretsz, beteg! — 
Hosanna, hosanna Dávid fiának ! Áldott, ki az Ur nevében 
jön ! — Te~vagy Krisztus, az élő Istennek Fia ! — Te 
vagy a feltámadás és az élet ! — Te vagy az én Uram 
és Istenem ! — Uram, hiszünk, de növeld a mi hitün-
ket ! — Istennek Báránya ! Jézus ami Urunk könyörülj 
rajtunk ! — 0 Jézus hallgass meg minket ! hallgass meg 

8, 
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minket ! Kegyelmezz nekünk ! Könyörülj rajtunk ! — Jézus 
Mária fia, könyörülj rajtunk ! — Uram, 'add, hogy lás-
sak ! — Dávid fia, könyörülj ra j tunk! — Uram, gyó-
gyíts meg engem ! — Uram, Te tudod, hogy szeretlek ! — 
Uram, könyörülj rajtam, mert szegény bűnös vagyok! stb. 

A lelkesedés ezen theoforikus körmeneten oly magas 
fokú, a jelenet oly megragadó, hogy minden szem a 
betegek felé irányul, lesvén, hogy melyikük lesz a sze-
rencsés választott, kivel az Ur Jézus oly kegyelemteljesen 
érezteti áldásának jótéteményét, mint egykor a jerikói 
vak koldussal. Ez a feszült várakozás annyivei is indo-
koltabb, mivel már nem egyszer megtörtént, hogy ezen 
körmenet alkalmával adott áldás közben egyik-másik beteg 
hirtelen visszanyerte egészségét. 

Nyolcz órakor este ismét összejöttek a tömérdek 
égő gyertya fényében uszó Grotta előtt és egy pap veze-
tése mellett elvégezték közösen az esti imát, a lelkiismeret 
megvizsgálását, végül pedig égő gyertyával kezeikben 
megindultak az olvasót imádkozva és szép Mária-énekeket 
zengve a gyertyás körmenetre, mely zarándoklatok alkal-
mával, minden nap este nyolcz órakor végeztetik és a 
Grottától vagy balra a város felé eső park csavargós 
utain végig menve, vissza jövet megkerülik a bazilikát, 
mely mögött a fás hegyoldal szerpentin utján térnek 
vissza a Grottához ; vagy pedig megfordítva, a bazilika 
mögött mennek fel és a parktéren végighaladva a zarán-
dokok menhelye előtt álló magas, lampionokkal díszesen 
körülövezett Mária-szobor előtt állanak meg körben és a 
Hiszekegyet éneklik el a Gregorianum magasztos meló-
diája szerint, igy tanúsítván szűz Mária előtt kath. szent 
hitüket, aminél kedvesebbet alig tehet az egyház hű 
gyermeke a szűz Anyának. 

A jelzett vallásos cselekményeken kivül naponta 
2—3 szent beszédet hallgattak, a napnak többi részét 
pedig a szent gyónás végzésével és betegeiknek a csoda-
forrás vizében való megfürösztésével töltötték ki. Midőn 
betegeiket a Grottához ki, vagy onnan ismét a kórházba 
visszavitték, útközben folyton a rózsafüzér imáját végez-
ték hangosan. A hordágyakon fekvő betegek vitelére erő-
teljes férfiak — világiak és egyháziak — a kis kocsikon 
szállíthatók szeretetszolgálataira azonban elegáns nők is 
vállalkoztak vetekedve. 

Feljegyzésre méltó, hogy miközben betegeiket a 
fürdőhelyiségekben megfürösztik, a többiek künn a sza-
badban folyton lelkes imák és énekekben ostromolták az 
Eget és Máriát a gyógyulás kegyelmeért. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TÜD0SITÁS0K. 
Budapest, jul. 26. Vallás felekezeti magyar unio. — 
Ez alatt a nehezen érthető czim alatt egy oszlopos 

protestáns férfiú vezérczikket közölt a budapesti „Prot, 
egyh. és isk. Lap" f. hó 18-iki számában. 

El kell mondanunk az előzményeket; csak ugy ért-
heti meg a nyájas olvasó, hogy Tóth Lajos egyháztaná- j 
csos ur tulajdonképpen mit akar. 

A vallások chicagói világparlamentjénél kezdi. Di-
cséri, dicséri, de végre is kénytelen kijelenteni, hogy 

czéltalan az egész, mert „földünknek sok milliót számláló 
keresztyénsége, még ez idő szerint is nagy kisebbségben 
van a judaizmus, mohamedanizmus, buddhaizmus s a 
szinte megszámlálhatatlan pogányság összeségéhez viszo-
nyítva". Szerinte elég nagy feladatul szolgálna egy „val-
lási parlamentnek" a „szerfelett elágazott keresztyénségnek 
annyira kívánatos egyesítése is". 0 az egy akol és egy 
pásztor eszméjét ismeri ugyan, tényleges érvényesítését 
egy „ha" szócskától függőnek véli, lia t. i. az „tényleg 
érvényesíthető," s ekkor is csak „évezredek múlva várja". 
Mitől? Bizonyára— „vallási parlamenttől". No, akkor jó 
ideig várhat, mert „parlament", még ha világparlament 
lesz is az, a népek vallási egységét nem fogja létre-
hozni soha. 

Az ev. ref. egyháztanácsos ur néhány szót szentel itt „a 
római katholikus keresztyének jelenlegi egyházi fejének", 
XIII. Leo pápának is, kit „tisztes vénsége mellett is" 
szokatlanul munkásnak és tevékenynek jellemez. „A pá-
paságnak békés utat követő hittéritési kísérletét" nem 
rosszalja, de sikert nem igér neki, mert a kikhez a pápa 
az unio ügyében eddig fordult, az anglikánok és görög-
keletiek egyháza — nemzeti élettel van „szorosan egybe-
forrva", amaz az angollal, emez a szlávval. Tóth ur meg-
jövendöli, hogy a pápa szózata „minden nyom nélkül" 
fog elhangzani. Aztán, feledve, hogy fentebb nem rosz-
szalta a pápa akczióját, kimondja, hogy de bizony mégis 
rosszalja azt, mert az szerinte „közvetve a római pápák 
megszűnt világi uralmának még mindig remélt visszaállí-
tására irányul." Ráfogás ! Igy persze Tóth uram sose fog 
felemelkedni az igazi vallási unio magaslatára, hanem 
megmarad ott, ahol vezérczikke eviczkél, a „vallásfele-
kezetek nemzeti unio"-jánál. 

Mi ez a „vallásfelekezetek vallási unio"-ja? 
Tulajdonképpen nehéz volna megmondani, mert ne-

héz, sőt lehetetlen megérteni. Vallásfelekezetek csinálja-
nak nemzeti uniót! Hisz akkor kérem nem vallási, hanem 
nemzeti unio lesz az unio. Beszéljenek az urak világosan. 
Önöknél nem az Isten akarata, a vallás ügye a fő, tanem 
a faj és a nemzet ügye. Önök a vallást csak eszköznek 
tekintik, melyet kényök-kedvök szerint furnak-faragnak, 
gyúrnak és átalakitanak, csonkitanak és megtoldanak, hogy 
— a nemzeti egységnek áldozatul dobhassák. 

De halljuk magát az ev. ref. egyházi tanácsos urat. 
0 a milleniumra azt javasolja, hogy a magyar] ajkú luthe-
ránusok csináljanak „nemzeti vallásfelekezeti unió"-t ÍZ 
ev. reformátusokkal, kik „egy számba se vehető csekély 
töredéken kivül mindnyájan törzsökös tiszta magyarok", 
s az egyesült magyar kálvinisták és magyar lutheránusok 
viseljék a már úgyis törvényesített „ev. ref." nevet. En-
nek ajánlására a tanácsos ur több indító és buzdító okot 
hoz fel. Első az „áldozatkész hazafiság." Ha tehát a luthe-
ránus magyarok még se egyesülnek, se nem áldozatké-
szek, se nem hazafiak. Aztán bevallja a tanácsos ur, hogy 
az is inditó ok kell hogy legyen, mert a „két evangéli-
kus felekezet tagjai már . . . unják — az egyházi terhe-
ket." Több inditó okot nem is idézünk. Látni való ezek-
ből is, hogy itt nem vallási, nem az Isten előtt való 
együttes és egyforma meghódolásról van a szó, hanem 
egyébről. Es vájjon, hogy véli létesíthetni a tanácsos ur 
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az ő „vallásfelekezeti nemzeti unió"-ját? Hát ugy, hogy 
a — „kisebbség" egyszerűen rendelje magát alá a nagy 
többségnek. Mi a vallás kérem egyéb, mint meggyőződés 
és tiszteletadás Istennel szemben. Hogy meggyőződés dol-
gában a kisebbség elfogadja a többség „nézetét", ahhoz 
még egyéb is szükséges mint — többség, t. i. tekintély. 
A magyar reformátusság azért, mert többsége van luthe-
ránusokkal szemben, még nem kivánhatja, hogy ez utób-
biak a szám előtt meghódoljanak. Meghódolni csak ók, 
vagy tekintély előtt lehet. Az unalom és faji, nemzetiségi 
tekintet vallási ügyben sem mint ok, sem mint tekintély 
döntő nem lehet. 

Egyébiránt tegyenek protestáns atyánkfiai, a mit 
tetszik, mig az Isten akaratjának útjára, az egyéni tetszés 
útjáról vissza nem térnek, még ha egyesülnek is, nem 
az igazságban, hanem a tévedésben fognak egyesülni, a 
minek bizony nem lesz igazi haszna semmi tekintetben, 
legfölebb csak látszólagos. Es bennünket itt tulajdonkép-
pen nem az érdekel, a mit a tanácsos ur az ő yallás-
felekezeti nemzeti uniójáról eddig mondott, hanem az, a 
mit czikkelye végén juttat kifejezésre, t. i. ez az óhajtáéa 
és „valószinü következtetése", hogy a tiszántúli ország-
részekben lakó magyar ajkú gör. katholikusok, „kik már 
úgyis nehezen szivelik az általok nem értett ó-szláv nyelvű 
liturgiát", és ezeknek „jó példáját követve", a többi gö-
rög-keleti vallású polgártársaink is, „szintén hajlandók" 
lesznek a magyar ajkú evangélikusok s reformátusok 
uniójába belépni. 

Nekünk erre a „következtetésre" csak két megjegy-
zésünk vagyon. Nem hiszszük, hogy magyar ajkú gör. 
kath. hitrokonaink annyira mentek volna, hogy készek 
volnának liturgiái nyelv miatt — protestántizálni. Másod-
szor, magyar ajkú gör. szertartású testvéreink óhajtása 
magyar nyelvű liturgia iránt végre komoly ügynek tekin-
tendő és komolyan megvizsgálandó, hogy mi rejlik benne ; 
mert, ha hitünk ellenére, véletlenül mégis igaza van az 
ev. ref. egyházi tanácsos urnák, akkor mégis talán jobb 
egy kis magyar liturgia, mint sokak beleszédülése a pro-
testáns nemzeti unió karjaiba ! ? ? 

Berlin. A katholikus iskolák hitoktatásának ügye a 
porosz országgyűlés előtt. — 

Poroszországban tudvalevőleg a kath. egyház a hit-
oktatásban nem élvezi az őt megillető autonomiát, sza-
badságot. A kath. Centrum indítványt tett ez autonomia 
visszaállítása iránt. Ennek az indítványnak tárgyalásakor 
Bosse közoktatásügyi miniszter hosszabb nyilatkozatot tett 
a kir. porosz minisztérium nevében. Ebben a miniszter 
kijelenti, hogy a jelen állapotot, melyet a Falk-féle 1876. 
febr. 18-iki edictum teremtett, fenn kell tartani, mint 
kísérletet a népiskolai hitoktatás vezetésének és adásának 
rendezésére. A Falk-féle rendelet a miniszter nyilatkozata 
szerint legkevésbé sem foglalkozik a tanítás dogmatikai 
részével; ellenkezőleg, csakis (?) az államot megillető 
ama jogot védi, melylyel ez az alkotmáay értelmében, a 
tanítás minden ága, tehát a vallásoktatás fölött is bir. 
Ennélfogva ez a rendelet itt ebben a magas házban 
már többször volt czélba véve, a végett, hogy itt elvi 
kérdések és vitatkozások kerüljenek napirendre. A jelen-

legi vita is a rendeletből indul ki, de messze tul megy 
annak tartalmán és horderején. Egyfelől felállittatot az az 
eszme, hogy a vallási oktatást, az alkotmánynyal, a tör-
vénynyel és a porosz állam történeti fejlődésével össz-
hangzólag, meg kell tartani az állam felügyelete és vezér-
lete alatt, mint a népiskolai oktatás kiegészítő részét; 
másfelől az követeltetik itt, hogy a vallási oktatás 
adása törvényszerűen egyedül az egyházat illeti meg, az 
állami hatalom minden felügyelete és ellenőrzése nélkül. 

Az 1876-iki rendelet, igy folytatja a miniszter, ennek 
a két homlokegyenest ellenkező elvnek viszályát nem dön-
tötte el, nem szüntette meg. Mind az által, körülbelül 
90 év tapasztalása, úgymond, megmutatta, hogy fentartva 
mind a két oldalon az elveket, a főérdek egyházra és 
államra nézve közreműködni a vallásos oktatás fentartására 
és igy kölcsönösen teljesíteni a kötelességeket, melyek 
mind a két részre nehezednek. 

Es az utóbbi tiz év alatt létre is jött ez a modus 
vivendi a népiskolai vallásoktatás vezérletére és felügye-
letére nézve, a mely modus vivendi megfelel a vallási 
békének, a melynek a mi országunk annyi sokat kö-
szönhet. 

A kormány fenn akarja tartani ezt a békét és tőle 
telhetőleg kívánja azt erősiteni. Azt hiszi, hogy most 
veszedelmes dolog volna uj rendeletek kiadása által az 
elaltatott, de meg nem oldott elvi kérdések harczát. Re-
ményű, hogy ezeket az általa előadott eszméket helyes-
leni fogják a kath. egyház részéről az illetékes tekintélyek, 
hogy igy, fentartva az elveket, a kérdés megoldásának 
békés és jóakaratú gyakorlása folytatásos és folytonos 
legyen.2) 

Ezután felelve Rintelen (kath. centr.) interpelláczió-
jára, egyszerűen kijelenti a miniszter, hogy a kormány-
nak esze ágában sincs az 1876. febr. 18-iki rendelet 
megváltoztatása, abban az értelemben, hogy a kormány 
nem akar uj elvi vitákba bocsátkozni, mely a kérdést 
újonnan lángba borítaná, s megjegyzi, hogy a kérdéses 
rendelet semmi erővel sem bir a vallási oktatás dogma-
tikai pontjaira nézve. 

T Á R C Z A . 
XIII. Leo pápa ifjúkori 

levelei . 
III. 

Pecci K. János urnák, Carpinetoban. 

Róma, 1829. febr. 26-án. 
Kedves fivérem ! 

. . . Néhány nappal előbb, hogy a kardinálisok ün-
nepélyesen bevonultak a konklávéba, bizonyos páholyokról 

^-Jme a porosz protestántizmus még a hitoktatás jogát is 
puszta állami jognak tekinti. A protestáns önistenités végeredmény-
ben az államistenitésre vezet. 

2) Ez is furcsa logika ám ! A porosz állam végrehajtja a 
maga elvét s azt mondja a kath. egyháznak : te pedig fentarthatod, 
ha tetszik a magad elvét ; csak engedj az én -1- gyakorlatomnak l 
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vagy összejövetelekről regélt a hir, melyeket a kormány 
előtt gyanús személyek tartottak egymás közt. Mgre Ca-
pelletti, kit a szent kollégium bő hatalommal erősitett 
meg Róma kormányzóságának tisztjében, el is rendelte 
nagy számban azok elfogatását, kik e gyülekezetekben 
részt vettek. Ez tény, melyhez semmi kétség sem fér. Más 
hirek is szállingóztak, de ezeket nem akarom hitelesek 
gyanánt feltüntetni : végre állítólag valamely privát és 
gyanús házban százhuznál több tőrt találtak, melyek kö-
zül mindegyiken egy-egy szám volt, mely megfelelt az 
összeesküvő számának. Ezek terve, a híresztelés szerint, 
az volt, hogy a kardinálisokat a konklávé megnyitásánál 
megtámadják és igy megtegyék azt, a mire csak nem is 
gondoltak. Azonban, hála az égnek, dissipavit Dominus 
consilia eorum. Annak bizonyítéka, hogy tervük ez volt, 
nem csupán a foganatba vett tömeges letartóztatásokból 
vonható le, hanem egyszersmind abból is, hogy még 
mindjárt a konklávé napján fegyverbe állítottak körül-
belül 500 polgárőrt, számos őrjáratot és csendőrt, kiknek 
egy része a megszabott ruházatot viselé, másik része pe-
dig polgár-ruhában volt és a tömegbe vegyült. Mindazon-
által 23-án, az ünnepélyes megnyitás napján mi sem tör-
tént, legfölebb néhány jelentéktelen elfogatás. A kárdi-
nálisok, kik körmenetben vonultak a konklávé felé, számra 
nézve harminczketten voltak. Az az öt, ki, talán bizony 
félelemből? más uton vitette magát a konklávéba, a kö-
vetkező : Bernetti, Yaro, Guerrieri, Rivarola, Yidoni. Va-
lóban, a körmenetre, mely 23 óra felé1) volt, roppant 
sokan gyűltek össze. 

Immáron három napja, hogy a kardinálisok a kon-
klávéba vannak zárva. Ki lesz a pápa? Ez a kérdés. 
Hogyan sejtsük? Pápa-jelöltekül Castiglionit, Giustinianit 
és különösen Paccát emlegetik, ki a kardinálisokkal érint-
kezők állítása szerint, a tegnapi szavazáson sok szavaza-
tott kapott ; az saccessus t t-on csak két szavazat hiányzott 
arra, hogy megválasztása kánoni lett volna. 

Röviden: általában ugy tartják, hogy nemsokára 
meg lesz az uj pápa. Ezt én is kivánom az egyház ja-
váért és hogy nemsokára hirül adhassam néked a gaudium 
magnum-ot. 

IV. 
Pecci K. János urnák, Carpinetóban. 

Róma, 1829. április 2-án. 
Kedves fivérem ! 

Végtére, hál' Istennek, meg van az u j pápa, Róma 
u j érseke ! Ez, a mint azt már néhány nap óta tudod, 
Francesco Saverio Castiglioni da Ceogali, ki körülbelül 
68 éves. Végre tehát föllebbent a jövendő fátyola, mely 
az elméket nyugtalanitá és megosztá. íme, a pápa válasz-
tás nehéz problémája meg van oldva. Es mi ismét egy uj 
Pius-nak uralma alatt vagyunk, kit névelődétől alig öt 
év időköze választ el. 

Senki sem hitte volna, hogy kedden, márczius 31-én 
megtörténik a dolog. 29-én vasárnap szakadatlan eső kez-
dett esni, mely hétfőn egész nap tartott. Kedden ez eső 
oly erős lett, hogy az utcza merő tócsa volt. Nem csoda, 
hogy a Tiberis kicsi hiján kiáradt. Csak nem kívánhatod, 
hogy ily időben várakozzunk az uj pápára, — de a pápa 

J) A mi számitásunk seerint éjfél előtt 11 óra felé. 

még is meglett : 19 óra tá jban 1 ) az angyalvár ismételt 
ágyulövésekkel jelentette e h í r t ; és ez özön-vizi esőben is 
nagy néptömeg csődült a Montecavallóra a kihirdetésre, 
melyet az első diákonus, albáni kardinális végzett négy 
más kardinális segédlete mellett. Mi magunk is kisiettünk, 
azonban az ágyút későn hallottuk és midőn megérkez-
tünk a Montecavallóra, — a kihirdetés már öt perczczel 
előbb megtörtént. 

Az uj pápa, a szokástól eltérőleg, nem ment mind-
jár t aznap a vatikáni bazilikába ; hanem megvárta a teg-
napi nap reggelét, hogy nagy fénynyel és ünnepélyesség-
gel tartsa meg bevonulását. A régi szokáshoz hiven, 
kocsiban ült, Somaglia és Galeffi kardinálisoknak kísére-
tében ; s a nép lelkesen tapsolt, mig az utczákon keresztül 
vonult. Szt. Péter templomába érve a sedes gestatorián 
az Oltáriszentség kápolnájába vitték. Azután a főoltárhoz 
ment, sz. Péter konfessziója előtt, a hol, leülve, az összes 
kardinálisokat láb- és térd-csókra bocsátá, mit kétszeres 
megölelés és arcz-csók követett. Innen azután a Monte-
cavallóra tért vissza ugyanazon utczákon, melyeken a szt. 
Péter templomba jött . I t t lakik, és talán itt is fog ma-
radni. Találd ki, ki volt, a ki a pápa előtt a keresztet 
vitte, fehér öszvéren . . . senki más, mint az a számtan-
tanár, a ki ismétlő órákat adott nekem. Don Bizarri de 
Baliano, Castiglioni-nak nagy barátja. 

Meg kell emlitenem, hogy az u j pápa Albánit, hogy 
meghálálja néki mindazt, mit megválasztására tett, állam-
titkárává nevezte ki, mellőzvén ezzel Bernetti-t, ki való-
színűleg követül fog kineveztetni Bolognába, Albáni he-
lyére. Gregorio kardinális, ki oly közel járt a pápasághoz, 
fő-penitencziáriussá és Tusculum püspökévé neveztetett 
ki, a hol megelőzőleg Castiglioni székelt. Bartholoni, t i t-
kos kamarás megerősíttetett állásában ; Gassolinak utód-
jául családunk egyik barátját, Belli kanonokot emlegetik. 

Ekként állanak a dolgok, kedves Tittám. Mert pe -
dig szeretném megtudni, hogy e választás milyen benyo-
mást gyakorol reád és apára, ki Gregorio kardinálist 
szánta pápának. Erre igen kiváncsi vagyok. Itt, az igazat 
megvallva, mint mindig, a nép érzelmei megoszlanak : a 
jelen pápa tetszik egyik felének, a másiknak pedig nem. 
A politikusok szomorkodnak, nem igen remélvén a világi 
hatalomban valamely sikeres szervezkedést; a tudósok 
pedig magasztalják a pápa tudását és nagy tudományos-
ságát. A nép, mely mindig esztelen és állhatatlan, örven-
dezik és oly jóval kecsegteti magát, melyet talán soha 
sem ér el. Mégis, ugy általánosságban véve, a pápa tet-
szik. Nyaka görbe és ugy jár , mintha tánczolna. 

Ugy rémlik előttem, mintha egykor azt hallottam 
volna, hogy ez a Castiglioni, midőn mgre Devoti Anagni 
püspökének volt általános helynöke, betért hozzánk, Car-
pinetóban. Ha ebben bizonyosak volnánk, — akkor ez 
kedvező alkalom volna arra nézve, hogy házunk falán egy 
ily szerencsés eseményt megörökitsünk. í rd meg nekem, 
vájjon igaz-e a dolog; mert apa erre minden bizonynyal 
emlékezni fog. Még mindig oly mohón keresi az újságo-
kat ? Ez esetben kérlek, légy szives, közöld vele hala 
nélkül e csekélységet. 

(Folytatjuk.) 

' J) Esti 7 óra tájban. 
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KATH. NEYELES- és TANITASÜGY. 
- f Csippék Ferencz fe lső nevelő-intézete é s 

Internátnsa Budapesten, a jezsuita atyák Jé* us szl Szive 
temploma közelében, Baross-utcza 41. sz. Mária-utcza sarkán. 

E czim alatt alulirott sokszorosan érdemesült katho-
likus tanférfiu katholikus internátust nyit Magyarország 
fővárosában. Az uj intézet czélját és berendezését leirja 
a következő részletes programm. Mondani sem kell, hogy 
a fölöttébb korszerű s kimondhatatlanul szükséges intéze-
tet melegen ajánljuk. 

Az Internátus szervezete. 
I. Az Internátus alapítása számos kath. tekintélynek 

buzditására, a budapesti Sz.-Imre-Egyesület egyházi ^ 
világi vezérférfiainak helyeslésével, a külföldi kath. inter-
nátusok mintájára történt. 

II. Az Internátusnak czélja az, hogy katholikus 
előkelő szülők azon fiainak, kik a fővárosban nyilvános 
tanintézeteket látogatnak vagy magán uton készülnek a 
vizsgálatokra, a szülői házat pótolja és kellemes családi 
otthont nyújtson ; őket egyúttal a hasonrangu müveit 
i f j ak társas együttélésének szellemfejlesztő s erkölcs-
nemesitő előnyeiben részesítse és a rossz társaságtól 
megóvja, valamint tanulmányaik sikeres folytatását szak-
avatott s lelkiismeretes felügyelet és istápolás által biz-
tosítsa. 

Ekképpen az Internátus magában egyesiti a családi 
ház zártkörű kellemetességét a nevelő-intézet üdvös rend-
jével és szoros munkabeosztásával, valamint a férfias 
jellem képzésének erkölcsi s anyagi garancziáival. 

E feladat megoldása czéljából az Internátus igaz-
gatója a szülők s gyámok bizalmából a gondos atya és 
tanár jogait gyakorolja, mert főrangú ifjak neveléséből s 
nyilvános állami tanári gyakorlatából, valamint a leg-
jobb külföldi internátusok beható személyes ismeretéből 
meritett s bevált módszer alapján, kizárólag a szorgos 
atyai s tapasztalt nevelő-tanári szent kötelességek tel-
jesítésében látja az Internátus létjogosultságát és hiva-
tását, valamint a fönt kitűzött czél elérésének biztosítékait. 

III. Az igazgató ennek megfelelőleg szoros köteles-
ségének ismeri folytonosan a gondjaira bizott ifjak között 
élni : gondosan felügyel a házi rend s egészségügyi sza-
bályok pontos megtartására; hivatott egyház felügyelet 
alatt ápolja és ellenőrzi a növendékek valláserkölcsi, 
valamint ^fiui s hazafias kötelességeinek lelkiismeretes 
teljesítését; vezeti s támogatja a jó ízlés fejlesztését s 
müveit társasági hang és szokások ápolását; szigorúan 
megköveteli az iskolai kötelességek s magasabb tanul-
mányi feladatok szoros teljesítését, valamint szemmel 
tartja az előadások pontos látogatását és a kellő időben 
való hazatérés ; tanácscsal és útmutatással szolgál a szabad 
időnek tanulságos s egészségfejlesztő felhasználásában, a 
netán szükséges magántanárok megválasztásában, ugy 
szintén az idegen nyelvek, rajz, zene és nemes sport 
tanulásában s gyakorlásában, a franczia s német nyelvből 
felváltva önmaga vezetvén a rendszeres társalgást. 

A felügyeletben az igazgatót segiti az intézetben 
lakó nevelő-tanár. 

Az igazgató havonkint értesiti a szülőket vagy 

gyámot a növendékek állapotáról s tanulmányi előmene-
teléről ; a i utóbbiak kötelesek havonkint levelet írni 
családjuknak. 

IV. If Az egészségügy az intése1«, ^-'^os ^'«.gyelete* 
alatt áll, ki hetenkint vagy a szükséghez képest gyak-
rabban is meglátogatja az Internátust. A tágas, világos, 
tiszta háló, társalgó, játszó, tanuló és étkező termek, a 
fürdő, az egészséges és bő élelmezés, rendes séták és 
társas szórakozások, valamint az általánosan megkövetelt 
*end: mindezek tetemesen hozzájárulnak az egészség 
megóvásához \és a testi fejlődés előmozdításához. — Beteg-
ség esetén a növendékek külön e czélra berendezett 
teremben gondos jápolásban részesülnek, esetleg beteg-
ápoló apácza segítségével. 

V. A felvétel az Internátusba csak a szülők vagy gyám 
;~«zemélyes vagy Írásbeli közbejöttével, keresztlevél, oltási 

igazolvány és bizonyítvány alapján történik. — Csak 
katholikus ifjak vétetnek föl, nehogy a valláskülönbség 
a családi otthon békéjét veszélyeztesse, az ifjaknak a 
nyilvános tanintézetekben úgyis alkalmuk lévén más-
vallásuakkal érintkezni. — Csakis igen korlátolt számban 
vétetnek föl a növendékek, nehogy a túlzsúfoltság zavarja 
a társas élet összhangját s kényelmét, és lehetetlenné 
tegye a kellő felügyelet sikeres gyakorlását. — Csak 
felső tanintézeteket látogató ifjak vagy magántanulók 
16 éves életkoron tul vétetnek föl, nehogy a nagyobb 
korkülönbség meghiúsítsa az értelemfejlesztő s jellemképző 
kölcsönös egymásrahatás jótékony eredményét. 

Az 1895/6-iki évre a beiratások julius és augusz-
tus hónapokban történnek ; azonban szeptember hóban 
és évközben is elfogadtatnak u j növendékek, kellő iga-
zolás alapján. A felvétel az egész iskolai évre, mindkét 
félre kötelezőleg szól; kilépés évközben csak félévi 
fölmondással a szülők vagy gyám szóbeli vagy Írásbeli 
beleegyezésével történhetik ; az igazgató fentartja magá-
nak a jogot, hogy megférhetetlenség vagy súlyosabb 
beszámítás alá jövő vétség esetében a szülőket vagy 
gyámot kötelezhesse arra, hogy az illető növendéket az 

intézetből haladéktalanul eltávolítsák s a hátralévő ellátási 
díj megfelelő részletét nyugta mellett átvegyék. 

VI. Teljes ellátásért intézeti dij fejében, tekintettel 
a kiállítási év körülményeire, egy iskolai évre 750 forint 
j á r ; mely összegnek első fele a felvételkor, másik fele 
február 1-én fizetendő. Ezért a növendékek a fönebb 
bővebben kifejtett atyai s nevelő-tanári lelkiismeretes 
felügyeleten, a családi otthon előnyein és rendes orvosi 
gondozáson kivül, részesülnek a kötelező munkabeosztás 
jótéteményében, a társas szórakozás szivképző s test-
fejlesztő élvezetében ; továbbá egészséges s bőséges 
élelmezésben és teljes kiszolgálatban ; azonfelül az inté-
zeti helyiségek (társalgó, szalon, olvasó, játszó stb. terem), 
a felszerelések s fürdő, továbbá a könyvtár s egyéb 
olvasmányok, zongora, billiárd, sakk, domino s egyéb 
játékszerek használatában, a franczia és német társalgás 
rendszeres gyakorlásában, valamint a rendezendő zene-
estélyek, felolvasások, műkedvelői előadások stb. élveze-
tében. 

Az élelmezés a következőkből áll : reggelire tejes 
kávé vagy tea süteménnyel ; — déli ebédre 1) leves, 2) 
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bus márt/ S , 3) főzelék húsfélével, 4) sült vagy tészta ?J ' V E G Y E S E K . 
— A pápa a szocziális kérdésről. Mint a római 

Oss^vatore Romano" irja, a pápa e hó 10-éről keltezve 
%Permoti nos praecipua" kezdettel a belga püspöki kar-
hoz enciklikát intézett a szocziális kérdésről. Ez iratban 
a pápa mindenekelőtt a katholikusok egyetértésének szük-
ségességét hangsúlyozza s felszólítja a püspököket, hogy 
tartsanak kongresszust, a melyben megállapítanák azokat 

alapelveket, a melyek szerint a püspökök az egyetértés 
©léfesére törekedni fognak. Ez elvek a szabadságon és a 
kathv vallás és a polgári intézmények közti egyetértésen 
alapulnak. Végül inti a pápa a katholikusokat, hogy a 

í^ziálizmus felforgató elméleteinek álljanak ellen. 
Ledochovsziy biboros áldozópapságának 50 A'J _ 

y(üúnepnapck -n '5) dessert); estebédre 1) sült körítve^ 2) 
f fcésáfca.^^ti papokon megfelelő böjti ételek. 

VII. , .^rándulások, ^azon kivül megengedhető 
r^záso l^ költségeire, valamint előre nem-.látható 

riadásökra a fölvételnél 50 frt, utólagos elszámolás fejé-
ben, az igazgató kezeibe teendő le. Zsebpénzül a növen-
dékeknek csak annyit szabad maguknál tartani, amennyi 
józan beosztás mellett egy hétre fedezi a folyó cse <--
lyebb kiadásokat ; a többi az igazgatónál teendő le, l̂ i 
azt a kivánt nevelési czél tekintetében szükségesnek föl-*" 
ismert heti részletekben, szintén kellő elszámolás mellett 
a növendéknek kiszolgáltatja. Erre nézve is a szüfoo. 
kivánsága érvényesülhet. ^ . ç -

A szülők óhajára a növendékek illető tant^r^yí-ikból 
ismétlő oktatásban részesülhetnek az;- intézet rendelke- F éve^L jubileuma alkalmából, — melyről mult heti szá-

rnyakban már megemlékeztünk, — a Germania elősorolja, 
hogy a kulturharcz alatt mely egyházfejedelmek mennyi 
börtönbüntetést állottak ki a hitért : Ledochowsky gnezen-
pozeni érsek (most biboros Rómában) 2 évig volt bör-
tönben. Melchers kölni érsek (most biboros) tovább mint 
V2 évig. Eberhard trieri püspök majdnem egy egész évig. 
M a r t ^ W d e r b o r n i püspök 1874. aug. 4-től 1875. jan. 
Ibiikéig, mikor száműzetésbe ment s igy menekült meg 
súlyosabb börtönbüntetéstől. Brinkmann münsteri püspök 
1875. márcz. 19 — apr. 27. Janiszewsky pozeni félsz, 
püspök 6 hónapig. Cybichowsky gnezeni félsz, püspök 9 
hónapig. Ezen kivül az 1875-ik év első 3 hónapjában 
elitéltek 241 papot, 136 lapszerkesztőt és 210 más pol-
gárt. A kath. sajtó és a kath mozgalmak vezetőinek 
megrendszabályozására 20 elkobzás, 55 letartóztatás, 
74 házkutatás, 103 kiutasítás illetőleg belebbezés, 55 
egyesület- és gyülekezet feloszlatás történt. 

— Az istentelen iskolák átka. Francziaországban 
a szajnamegyei törvényszéknek jó gondolata támadt, de 
melyért nem igen fog neki hálálkodni a kormány. 
Ugyanis hivatalos adatokat gyűjtött azon gyermekek 
előéletére vonatkozólag, kik különféle vétségek és bűn-
tények elkövetéseért a bíróság által javítóintézetekbe 
szállíttattak. És ezek a hivatalos adatok arra a megdöb-
bentő eredményre vezettek, hogy a gyermekek 89°/o~Ja 

az istentagadó állami iskolákból került ki, holott a keresz-
tény iskolákat látogatott növendékekre csak 11% 
Ezeket a felette jellemző adatokat oly férfiak gyűjtötték, 
kiknek éppenséggel nem az lett volna érdekök, hogy a 
radikális érára ennyire megdöbbentő adatokat állapítsa-
nak meg. 

— A németországi katholikusok, 42-ík naggyülése 
augusztus 25—29-ike között lesz Münchenben. A nagy-
gyűlés elnökei: Preysing-Lichtenegg-Moor Konrád gróf, 
Geiger József bírod, képviselő és Leib építész. Tiszte-
letbeli elnökök : Maisén Lajos dr. báró főkamarás, Kronast 
dr. prépost és Radspieler József városi tanácsos. Az 
előkészítő bizottságban számos udvari méltóság, egyetemi 
tanár, iró. művész és polgár van. 

zésére álló magántanároktól; ugy szintén & francziap 
német, angol s olasz nyelvben, rajz-, táncz-, viyás-~ 
lovaglás-, torna- s úszásban külön oktatást ís^y^Bieijlek. 
Mindezekért azonban külön mérsékelt dijak fi 

VIII. A házi rend s a kötelező munka hélMM^^Sk 
kifüggesztett rendtartás mutat ja ; ama ruházatok 
szerelések jegyzéke, melyeket a növendékek magukkai, 
hoznak *) alatt olvasható. 

* 
* * 

A katholikus Internátus fönebb kifejtett szervezetét, 
mely tekintélyes egyházi férfiaknak és tan- s nevelés-
ügyünk lelkes barátainak jóváhagyásával találkozott, 
nyugodt lélekkel ajánlom a mélyen tisztelt Szülők s 
Gyámok becses figyelmébe ama szives kérelemmel, hogy 
husz évi kath. írói s nevelői, valamint hosszas nyilvános 
tanári pályám és külföldi tanulmány-utazásaim tapaszta-
latain alapuló emez úttörő vállalkozásomat méltányolni 
és annak nyilvánvaló előnyeit fiaik s gyámoltjaik szá-
mára igénybe venni méltóztassanak, teljesen biztosak 
lehetvén afelől, hogy amit az intézet szervezeti szabály-
zata igér, azt mint intézettulajdonos igazgató hűségesen 
meg fogom tartani, sőt igyekezni fogok azon felül is 
minden jogos kívánalomnak eleget tenni. 

Egyúttal tisztelettel megkeresem a főtisztelendő 
Papságot, hogy magas egyházi s világi méltóságok elis-
merésére támaszkodó multam, valamint főképpen az 
intézet alapítása s szervezése körül hatalmas buzdítást 
s bölcs tanácsokat nyújtott nagynevű szakférfiaink iránt 
való tekintetből, a Katholikus Internátust kegyes pártfo-
gásába venni s azt adandó alkalommal melegen aján-
lani méltóztassék. 

Amidőn már most tudatom, hogy az intézet a 
jövő évben külön e czélra berendezett tágas kerttel bíró 
házba költözik át, további szives kérdezősködésre kész-
séggel szolgálok bővebb ajánlásokkal s felvilágosításokkal. 

Budapest, 1895. évi juniushóban. 
Csippék Ferencz 

érd. k. akadémiai tanár, 
intézet-tulajdonos a igazgató. 

*) A növendék hozzon magával : két téli s két nyári öltö-
zetet, téli s tavaszi felső kabátot ; továbbá : 12 nappali inget, 6 
háló inget, 12 alsónadrágot, 18 pár harisnyát, 24 zsebkendőt, 12 
törülközőt, 6 ágylepedőt, 4 paplanlepedőt, 1 paplant, 6 vánkoshé-
jat, 1 toll- és egy kisebb lószőr vánkost, 1 ezüst evőeszközt (kés, 
villa, evő- és kávéskanál), 12 asztalkendőt 2 ivópoharat, 1 ágy-
teritőt, 1 mátráczot, 8 pár czipő, 1 pár papucsot, fésűket, fog- s 
hajkefét. (A fehérnemüek névjegyzéssel legyenek ellátva.) 

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

Budapest, 189e». Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
uiinden 

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

könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 

8. sz. alatt, hova a 
netaláni reclamatiók is, 

bérmentes nyitott 
levélben, intézendők. 

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

Budapesten, julius 31. 9. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
DI K ÉVFOLYAM. 

sz. II. Félév. 1895. 

SZENT LÁSZLÓ HALÁLÁNAK NYOLCZSZÁZADOS ÉVFORDULÓJÁRA. 
(1095. j u l i u s S9. — 1895. j u l i u s S9.) 

„Idvez légy, kegyelmes Szent László Kerály, 
Magyarországnak édes oltalma." 

(Régi magyar ének.) 

nagyságban. Lelkének tulajdon-
ságaira és erényeire nézve is 
benne minden ember eszményét 
vélte láthatni, csodálhatni. 

„A harczosok csudálták vi-
tézségét, úgymond a legújabb 
népszerű életirása, a tudósok 
bölcseségét, a hitbuzgók jámbor-
ságát, az alattvalók kegyességét, 
a szegények fogyhatatlan bőke-
zűségét, valamennyien pedig alá-
zatosságát, igazságosságát és sze-
retetrem éltóságát. Népszerűsége 
határtalan volt. Benne a magyar 

nemzet minden irányai fényesen 

tündököltek annak hibái nélkül; 

kifejezője, megszemélyesítője volt 
ő a ker. magyarságnak, (a ker, 
magyar férfiasságnak), melynek 
egyéni jeles tulajdonaival dicső-
séget, tiszteletet szerzett." *) 

A magyar nemzet kereszténynyé tevését sz. István csak elkezdte; befejezni szt. László 
fejezte be. 

Hire, tisztelete az egész keresztény világban oly nagy vala, hogy sok századoknak 
legnagyobb pápája, VII. Gergely mellett, a legjobbak őt óhajtották a keresztény világ élén, mint 
császárt láthatni; de az ő magyar lelke megelégedett azzal, hogy magyar király lehet s Magyar-
ország önállóságának csodálva tisztelt nagy oszlopa. 

*) Dr Karác son I m r e , Szen t Lász ló k i rá ly élete, Győr , 1895. 39 1. 

A magyar nemzetnek egyéni 
tulajdonságokra nézve legszebb 
és legnagyobb, tiszteletre nézve 
legnépszerűbb s a világhirben 
legmagasabbra emelkedett alakja 
volt már saját korában kétség 
kivül I. szent László királyunk. 
Benne az apostoli szent István 
király nagysága testileg-lelkileg 
mintegy megnőni látszott. 

Mikor 1077 ben bátyja, Géza 
király meghalt, a nemzet osz-
tatlan lelkesedéssel Lászlót óhaj-
totta királynak. Mert a mi egy 
népet és nemzetet elbűvölhet, az 
mind bámulatos mértékben volt 
benne Istentől megadva és saját 
magasröptű igyekezetével kifejtve. 
Testre nézve a férfias szépség-
nek kiváló alakja vala, ki kor-
tártársait egész vállal felülhaladta 



66 RELIGIO. 

Európa népeinek az a kivánsága, hogy szent László vezérelje az első keresztes hadat a 
szent földre, csak azért nem teljesülhetett, mert a világ csodás királyi hadvezére időközben 
meghalt vala. 

De ha napestig folytatnám is sz. László dicséretét, kifogyhatatlanok volnának a csodás 
és nagyszerű dolgok, melyek szt. László életében történének vagy ahhoz fűződének. 

S a népszerűség és tisztelet halála után nemcsak nem fogyatkozott meg, de sőt, kivált 
szentté avatása után, Magyarországban szent István tisztelete mellett második nemzeti kultuszszá 
emelkedett. 

Szokás vala király koronázásokkor, hogy királyaink koronáztatásuk után, mely szent István 
sirja fölött történt, a főpapokkal és az ország nagyjaival Székesfehérvárról Nagyváradra menének 
szent László sirjához, hogy a magyar nemzet második apostolának égi pártfogását is kikérjék, 
szent Istváné mellett, kormányzásukra. Nagyváradot nemzeti zarándoklás középpontjává, Magyar-
ország nagy szent helyévé avatta fel szent László csodatevő sirja. 

S őseink a haza határain túlra is kivitték szent László tiszteletét, A nagy európai búcsú-
járó helyeken, Mária-Czellben, Aachenben, Czensztochauban oltárokat emeltek a nagy lovagias és 
hadvezér király tiszteletére, ki tiszta volt, mint egy szűz, szent mint egy angyal, bölcsebb a 
legnagyobb filozófnál, bátrabb, vitézebb és csatában félelmetesebb az óriásnál. 

Királyaink közöl többen, Váradnak főpapjai, s az ország főurai közöl számosan annyira 
hódoltak szent László fensőbbséges szent nagyságának, hogy az ő lábainál óhajtottak haláluk után 
pihenve az örök feltámadásra várakozni. 

Fenséges egyszerűséggel mondja e tekintetben egy középkori ének: 

„Körűlfekűsznek téged császárok, 
Püspökök, királyok, 
Es jobbágy urak!" 

Junius 27-én szoktuk ülni szentté avatásának évfordulóját. 1892-ben volt a hétszázadik 
ily évforduló. 

F. hó 29-én van a nagy király halálának nyolczszázados évfordulója. 
Ha magunk maradunk is a magyar sajtóban, ezt a napot megkülönböztetjük, megünne-

peljük az ősi keresztény katholikus vallásosságnak e félszázados közlönyében. 
Török pusztitás, protestáns visszavonás, századok óta, és hitetlen vallástalanság nap-

jainkban, nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a keresztény magyar nemzet eszményi férfiúnak 
tisztelete és népszerűsége az elfajult nemzedékek szemében egyre alább szálljon. 

Nem méltó az ősi keresztény katholikus névre az, a ki a keresztény magyar államiság és 
apostoli királyság összeroskadásának e gyászos évében, mely egyúttal szent László halálának is 
nyolczszázados évfordulója, Ígéretet, fogadást, esküt nem tesz arra, hogy mindent áldozni kész a 
végett, hogy szent László, az eszményi keresztény katholikus magyar férfiú tisztelete uj életre keljen 
Kárpátoktól Ádriáig. 

Szent László tiszteletének uj életre kelése Magyarország újjászületését fogja jelenteni. 
Üdvözlégy boldog nemzedék, mely ezt meglátni fogod! 
Addig is, a mi feladatunk lészen, sirva, vezekelve, esdekelve dicsőiteni azt, a ki-nemcsak 

minden magyarnak, de „szent kerályoknak (is) fényes tüköré" 

„Dicsérjük, magyarok, szent László kerályt 
Bizony érdemli mi dicséretönköt; 
Dicsérjük őtet, angyelok! mondván: 
Idvez légy kegyelmes szent László kerály!" *** 
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flat n a p L o u r d e s b a n . 
I r t a : Dr Kopemiczliy Ferencz. 

(Folytatás.) 

De még ez nem merítette ki vallásgyakorlataikat, 
hanem pénteken sokan kirándultak a közeli Betharam 
község nevezetes kálváriájára ; egy éjjelt pedig az Oltári-
szentség imádásával töltöttek ki felváltva. Azt fölösleges 
emliteni, hogy mindnyájan elvégezték a sz. gyónást és 
áldozást, sokan amanehány nap alatt több ízben is, hiszen ezen 
legszentebb cselekményben, az Ur Jézus sz. testének vé-
telében kulminál minden egyéb vallási gyakorlat. 

Ennyi élő hit, ennyi buzgóság, ez a bizalomteljes 
remény, ennyi szeretet és önmegtagadás, mely a jámbor 
belga zarándokok részéről felszínre jutot t e néhány nap 
alatt, bámulatra ragadott minket. Nem panaszkodhatunk 
ugyan mi sem arról, hogy népünk, hiveink nem volnának 
vallásosak ; de az igazi vallásos buzgalomnak, erős hit-
nek, igazi keresztény szellemnek azon nyilvánulásai, 
melyeknek a lourdesi kegyhelyen szemtanúi voltunk főleg 
a jámbor belgák részéről, önkénytelenül eszembe juttatta 
minduntalan Lázár nővéreit: „Uram, ha itt lettél volna, 
testvérünk nem halt volna meg ; de most is tudom, hogy 
amit kérsz az Istentől, megadja neked ; " 1 ) majd meg azt 
a népet, mely ugyanazon alkalommal mondá : „Nem te-
hette volna meg ő, ki megnyitotta a vakon születettnek 
szemeit, hogy ez meg ne haljon?" 2) A felebaráti szere-
tetnek az a közvetlensége, az a természetes, mesterkélet-
len megnyilatkozása lelki szemeink elé varázsolta az 
irgalmas szamaritánus gyöngéd részvétét és tettekben 
nyilvánuló szeretetét, azt az igazi keresztény viselkedést, 
melyet az Ur a földön meghonosítani jöt t a földre ; azt 
a testvéries együttérzést, együvé tartozást, melyet az első 
keresztények gyakoroltak egymással szemben. 

A Krisztus követését itt nem könyvből, hanem az 
emberek szemeiből, beszédeiből, modorukból, szóval egész 
viselkedésükből lehetett kiolvasni. Órák hosszán el tudtam 
nézni a Grotta előtt fekvő, ülő, térdelő zarándokokat. 
Bizalomteljes kérés van kifejezve a szegény betegek Má-
riához a megjelenés ürege felé irányított tekintetében ; 
a hosszan tartó szenvedés súlyát árulják el a szemekből 
pergő könyek; a családi élet szánalmas képét nyúj t ja 
egy bénaság által tehetetlenné vált anyának keserves 
zokogása, melyet mások előtt eltitkolni volnának hivatva 
az arczát elfödő halvány kezek, hogy csak Isten és az 
0 sz. Anyja vegyen tudomást szivének nagy bánatáról. 
Két fiu ül egy kis kocsiban, kezeikben a rózsafüzér, egyik 
sem bir szabadon lábaira állani, szent áhítattal isznak 
egy-egy kortyot a csodaforrás vizéből, melyet egy nő 
merített és nyújt nekik szeretettel ; nyugodt megadás és 
lemondás fekszik kifejezve egy hordágyon fekvő kiaszott 
és amint megtudtuk csupa sebbel borított java korabeli 
férfiúnak halványsárga arczán : „Domine si vis, potes me 
mundare." Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.3) 

Nagy öröme lehetett az Isten Anyjának, Máriának 
a nyomorult test oly sokféle gyarlósága alatt fakadó igaz 

!) Ján. 11, 22. 
2) Ján. 11, 37. 
3) Máté 8, 2. 

keresztény erények ezen illatozó kertjében. Nem is ma-
radhatot t közönyös az istenanyai hatalmánál segítségért 
esedező hő tisztelőinek Ínségével szemben. A szeplőtelen 
kezeibe letett kincsekből ez alkalommal is bőven oszto-
gatott a hű belga zarándokok között. A Lourdesban 
töl töt t hat nap alatt több csodás gyógyulás történt ott. 
Eredeti tervünk az volt, hogy 3—4 napot töltünk Lour-
desban ; de a magyar triasnak legidősebb tagja azt pro-
ponálta, hogy a vasárnapot még várjuk be, erősen hang-
súlyozva, hogy fáradságos utunknak ez a tulajdonképeni 
czélja, tehát inkább más várost áldozzunk fel, de Lour-
dest jól használjuk ki. Nem sok fáradságába került 
minket eziránt kapaczitálni és ennek a szent hely iránti 
ragaszkodásnak jutalmául kellett tekintenünk az ezután 
tett örökre emlékezetes tapasztalatainkat. Érvényesült 
tehát ez esetben is a közmondás: In senio consilium! 

Ami után csak titkon mertünk útközben áhítozni, 
de mire méltatlanoknak éreztük magunkat és amit azért 
nemis mertünk remélni, hogy t. i. legalább egy csodás 
gyógyulásnak tanúi lehessünk, e nagy kegyelem bőven 
jutot t nekünk osztályrészül ; mert nemis egy, hanem öt 
csodálatosan meggyógyult egyénnel találkoztunk és beszél-
tünk ott tartózkodásunk utolsó napjai alatt, kik közül 
három ezen alkalommal, kettő pedig a mult esztendőben 
gyógyult meg meglepően hirtelen, és most hálaadás czél-
jából zarándokoltak ide. 

Május 4-ike délután, midőn a Grottánál elvégeztem 
volt a Yesperát, haza felé indultam ; de útközben éneket 
hallván a Rosariumtemplomból, betértem és részt vettem 
a délutáni ájtatosságon. Ennek végeztével szokatlan cső-
dületet láttam a templom egy helyén, mit arra magyaráz-
tam, hogy valaki talán rosszul l e t t ; de negyobb figye-
lemmel nézve az összetorlódó népet, többek arczárói épen 
nem a szánalmas részvét, hanem inkább a lelkes öröm 
vidám kifejezését olvastam le, ami rögtön azt a gyanút 
ébresztette, hogy itt alighanem gyógyulás történt. Magam 
is oda futottam tehát és ime egy fiatal ember haladt a 
tömeg közepén kifelé, de nemis haladhatott, mert minden 
lépten megállították, kérdezték, kezeit szorongatták, a 
csodálkozás, az öröm és bámulat kifejezései törtek ki, 
boldognak érezte magát, aki érinthette, egy uri ember 
megrázva a fiatalember jobbját, azt hevesen megcsókolta, 
mi a szegény fiatal embert egészen zavarba ejtette, hogy 
arcza egészen kipirult. Egy tekintélyes ur, kivel szállo-
dánkban ismerkedtünk, Meyers Ferencz, Tongre városának 
polgármestere, karjánál ragadva a fiatalembert, bevitte a 
templomhoz közel levő orvosi terembe, a hol az ily gyó-
gyulások az orvosok szigorú vizsgálatának lesz alávetve. 
Hosszabb várakozás után sikerült bejutnom a konstatálás 
termébe, a hol egy igen komoly külsejü éltes, meg egy 
fiatal orvos vizsgálták a meggyógyultnak karjait . Meg-
tudtam itt ezen esetről a következőket : 

Delwarde Konstantin, ez volt a fiatal ember neve, 
Maëstricht melletti Reckheimből való, 18 éves, szülői 
elhaltak és ő nőtestvére kíséretében jött Lourdesba. Három 
éves korában vörhenyt kapott, melynek utóbajai jobb 
kar jára vetették magukat. Ez a karja mindig gyöngébb 
maradt, mint a bal és genyes váladék szivárgott belőle. 
Mintegy két éve, hogy egy szerencsétlen esés következ-

9* 
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tében beteg karja kificzamodott könyökében ugy, hogy 
nem volt benne mód a csontokat helyükre visszahelyezni. 
A beteg ezen időtől fogva nem volt képes karját sem 
egészen kiegyenesíteni, sem összehajlitani, a kar egészen 
elfonyadt, kiszáradt, bőre sárga, élettelen lett. A szegény 
fiatal ember kénytelen volt beteg karját egy bőrrel bevont 
és szíjakon nyakába akasztott rézkészülékben hordani 
másfél év óta. Ily állapotban érkezett április ?0-án Lour-
desba. Es ime, midőn elvégezte volt sz. gyónását és áldo-
zását, május 3-án délután karját mosogatva a csodafürdő 
vizében, egyszerre nagymérvű jobbulást vett észre, a ki-
forgatott karcsontok a rendes csuklóba kerültek, az eddig 
zárva összehúzódott ujjak kiegyenesedtek, a kar hirtelen 
visszanyerte a másfél év óta nélkülözött hőmérséket, szint 
és életet ugy, hogy képes volt szemeink előtt keresztet 
vetni, nevét leirni és segítség nélkül öltözködni ; amire 
eddig teljesen képtelen volt. Az orvos, névleg Boissarie, a 
betegnek testvérét, ismerőseit is kikérdezte, kik mind erő-
sítették a fiatal embernek magáról tett nyilatkozatait. Az 
írásra nézve próbát is tettek vele, amennyiben mindkét 
kezével leíratták nevét és mindenki láthatta, mily folyé-
konyan tudott írni balkezével, mely másfél év óta kényte-
len volt pótolni a tehetetlenné vált jobb kéz í rását ; a 
jobb kéz írása szabálytalanabb volt a hosszúidéi gyakor-
lat hiánya folytán. De csak látni kellett a mezítelen jobb 
és bal kart és mindenki meggyőződött, hogy az arányta-
lanul vékonyabb, de a visszanyert sebes vérkeringés által 
egészen élénk pirosra festett, puha jobb kéznek és kar-
nak hosszabb ideig minden használaton kívül kellett 
lenui. Ezt tanúsította különben az említett karhordó bőr-
tartály is, mindenki láthatta, hogy az előző napokban 
jobb karját ebben hordozta és láthatta azt is, amint ima-
könyvének lapjait is ajkaival, nyelvével volt kénytelen 
forgatni jobb kezének teljes hasznavehetetlensége miatt. 

Midőn másnap újból felkerestük a konstatáló terem-
ben az orvosokat, azon kérdést intéztem a főorvoshoz, 
váljon ők is elismerik-e Delward Konstantin gyógyulásá-
nak csodás jellegét? Az orvos erre minden tétovázás nél-
kül ezt feleié : „Tagadhatatlan, hogy hirtelen gyógyulása 
nem természetes, hanem rendkívüli; mindazonáltal még 
figyelemmel fogjuk őt kisérni, hogy határozott véleményt 
mondhassunk felőle." — Mi is az utolsó napokban külö-
nös figyelemmel kisértük a fiatalembert, és mivel hote-
telünkben is többször megfordult, többször kérdeztük őt 
és nőtestvérét, hogy nem érez-e visszahanyatlást karjának 
állapotában ; de örömtől sugárzott mindannyiszor az arcza, 
és karját merészen ide-oda forgatva bizonyítgatta, hogy 
inkább folyton erősebbnek érzi. 

Kérésemre, hogy irná fel nekem emlékül betegen 
ide hozott kezével nevét, névjegyemre ezt i r t a : Gloire à 
Notre Dame de Lourdes, elle m'a guéri le 3 Mai 1895. 
Delwarde Constant. — Lourdes le 5. Mai 1895. 

Ugyancsak szombaton, tehát szűz Mária napján 
jutot t tudomásomra egy tavai történt csodás gyógyulás. 
Midőn ugyanis Delwarde Konstantint az orvosok meg-
vizsgálták, az ajtó előtt összetömörült sokaságban egy 
német íróval ismerkedtem meg, aki megnevezve magát, 
hogy az ő neve Schreiber és hogy Hannoverben fogorvos, 
elmondotta, hogy hat hónap előtt béna lábbal jött Lour-

desba, mely annyira merev volt, hogy hegynek egyál-
talában nem volt képes menni, mert egy hüvelyk-
nyíre sem birta lábát emelni. Lourdesban a víznek 
néhányszori használata tökéletesen visszaadta lábának 
használatát. Otthon orvosai suggestiónak qualifikálták 
gyógyulását, és oda nyilatkoztak, hogy 1—2 hét multá-
val ismét visszaesik bajába. De ime — úgymond — most 
már hat hónapja, hogy meggyógyultam és hála Istennek 
semmi nyomát sem érzem előbbi bajomnak. Azért eljöt-
tem hálát adni az itt nyert meggyógyulás kegyelmeért!" 

Ezen tapasztalatok és azon hír, hogy a belga za-
rándokok betegei közül többen gyógyultak meg, fogva 
tartott minket és arra ösztönözött, hogy a felgyógyultak-
kal megismerkedjünk és személyesen beszéljünk. Ebben 
nagy és feledhetlen szolgálatot tett azon kórház főnöknője, 
melyben a betegek nagyobb része el volt helyezve. Na-
gyobb része — mondom — mert egyes betegek a 
szállodákban voltak elhelyezve ; igy a többi között, a mi 
szállodánkban is volt egy 16—17 éves leány, kinek tagjai 
annyira merevek voltak, hogy az ebédlőbe atyja és anyja 
hozta le mindig a szobából. 

Az emiitett kórház főnöknője naponkint a dejeuner 
vagy diner alkalmával bejött az ebédlőbe, igen szerény 
módon tudtára hozva a közönségnek, hogy a kórház 
föntartása alamizsnából történik. Az első alkalommal, mi-
helyt megértették a belga zarándokok, hogy alamizsnát 
kér, egy ur azonnal felkelt tányérja mellől és lovagias 
készséggel megkímélve az apáczafőnöknét a kéregetés 
terhétől, kezébe vett egy utazó sipkát, körüljárt az egész 
ebédlőben és a felebaráti szeretet megható és ellenállhat-
lan vidámságával gyűjtögetett alamizsnát az apácza ré-
szére, ki az összegyűjtött pénzt átvéve tőle, komoly, de 
mégis lekötelező főhajtással köszönte meg a keresztény 
lovagiasságnak e szép, udvarias nyilvánulását. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Budapest, jul. 29. Bábéli eszme- és nyelvzavar. — 

1867-ben állt vissza a magyar alkotmány. Első vallás- és 
közoktatásügyi miniszterünk b. Eötvös József, a nagy 
idealista vala. Nagy hibája volt neki, hogy egy lábával 
a raczionalizmus alapján állott. De voltak jó tulajdonságai 
és érdemei is. Ezek közé tartozik, hogy szeretett, ugy 
a hogy tudott, mélyen gondolkozni, és a vallásosságnak 
lelkes szószólója volt — regényeiben. Egyik regényében, 
A Nővérekben, mindjárt az elején, egyenesen kimondja, 
hogy : „ A vallástalanság nagy szerencsétlenség, legnagyobb 
átka századunknak." 

Ha b. Eötvös következetes marad ehhez az egész-
séges nagy elvhez, Magyaroszág ma nem volna ott, a 
hol van : az állami hatalom kereszténytelenségének, val-
lástalanságának rémséges, feneketlen örvényben végzőgő, 
fejszéditő lejtőjén. Minden vallásos szentimentalizmusa 
daczára, vagyis éppen mivel benne a keresztény vallá-
sosság csak szentimentalizmus maradt és nem fejlődött 
ki Isten akarata szerint való dogmatikus hitté és meg-
győződéssé, ő volt az, a ki Magyarországban az állami 
hatalomnak a keresztény vallás követésétől való eltávo-
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zását, az u. n. állami és közös iskolák behozatala és a 
magyar államnak a kath. egyháztól való elválásának nagy 
arányú kezdeményezése által megindította. 

A kik utána kultusz- és kultúrminiszterek voltak, 
még húsvéti szent áldozáshoz járó Pauler Tivadar és 
több-kevesebb tétovázással, az állami hatalom szabadelvű 
elvallástalanitásának, elkeresztényteledésének utján halad-
tak, miglen Csáky Albin gróf, ki az ő naiv, öntudatlan 
felíuvalkodásában, miniszterségét az „Isten nevében" 
kezdve és az istentelenség szabadalmazásánál végezve, 
végre betetőzte a munkát, befejezte a „nagy reformot", 
az álnokságok és erőszakosságok „nagy" minisztériumá-
nak segítségével keresztül hajszolva az országgyűlésen a 
legvadabb vallásszabadságnak elvét, melynek veleje tulaj-
donképp az istentelenségnek szabadsága, mely mint az 
állami hatalomnak privilégiuma, Francziaország példája 
szerint, az igazi vallásosságnak üldözésében fogja keresni 
élete fentartásának feltételeit. 

Solus Deus verax, omnis autem homo mendax. A 
szentírás e nagy ethikai elvének az értelme nem az, 
mintha minden ember álnok hazug volna ; hanem az, 
hogy az igazságot csak az Isten tudván teljesen, csak ő 
mond mindig és föltétlenül igazat ; ellenben minden em-
ber többé-kevésbbé tévedékeny levén, ismereteinek vagy 
praemisszáiban, vagy konklúziójában gyakran téved és igy 
sokszor csak magán szerencsétlenségére, sokszor bizony, 
hajh, közszerencsétlenségre is nem mond igazat, hanem 
tévedésnek és hazugságnak esik áldozatul, magával so-
dorva, ha Isten valakit éppen egy-egy nemzet művelődé-
sének vezetőül élére állított, egész nemzetet vagy leg-
alább is egész nemzedékeket a végzetes tévedések és ha-
zugságok lélekölő, fojtó légkörébe. Ha például b. Eötvös 
József és a kultuszminiszterségben való utódai gondolko-
dásuk konklúzióiban és azoknak alkalmazásában vagyis 
cselekedeteikben hivek maradtak volna a népek élete 
egészségének amaz alapelvéhez, melyet b. Eötvös mint 
regényíró, gondolom 1857-ben állított fel, kimondván, 
hogy „a vallástalanság nagy szerencsétlenség, legnagyobb 
átka századunknak" : akkor nevök kimagaslott volna időn 
s enyészeten át, mint az üdvös és boldogító igazságok 
apostolaié ; de igy, a praemissában felállított nagy igaz-
sággal ellentétben általok létrehozott és törvénybe foglalt 
szabad vallástalanság kinyomta homlokukra a szentírás 
bélyegét, — „omnis homo mendax". Eltévedtek a helyes 
alapelvtől messzire s magukkal sodorták az országot 
abba a tévedésbe, melyet gondolkodásuk praemissáiban 
határozottan megbélyegeztek, szerencsétlenségnek, száza-
dunk legnagyobb átkának hirdettek. Mentita est insi-
pientia sibi. 

A magyar vallásügyi politikán 1867 óta erőt vett 
bábeli eszme- és nyelvzavar újból bebizonyította előttünk 
azt, a mit a világ kevés szabatos és törvény szerint való 
gondolkozója elmélkedés utján hamar belátott, azt, hogy 
a mi a vallást illeti, nincs a világon csak két következe-
tesség : vagy minden, vagy semmi, vagy katholikusnak 
lenni és mindent ugy hinni, a mint az Isten kinyilatkoz-
tatta és egyháza által hirdeti, vagy nem hinni semmit és 
atheusnak, istentelennek, vallástalannak lenni, a mi, mivel 

a legtermészetellenesebb dolog, bizony nehezen megy még 
a vakmerőknek is. 

Ehhez az állami bábeli eszme- és nyelvzavarhoz 
némileg hasonló eszme- s nyelvzavar volt észlelhető 
katholikus egyházunk kebelében is Magyarországon egész 
1867-ig, de kivált azóta, hogy Tisza Kálmán a szabadelvü-
ségnek mindennel, még a germanizáczióval is megalkuvó, 
csak az Isten kinyilatkoztatott igazságaival és azok leté-
teményesével, a kath. egyházzal szemben intransigens 
uralmát felállította. Sokan közülünk, és pedig igen magas 
elméjűek is, két különböző dolgot végzetesen összetévesz-
te t tek : az állami hatalmat, mely Istentől van rendelve és 
isteni tényező, és az állami hatalom kezelőinek eljárási mód-
ját, a mely bizony csak emberektől származik s nagyan is ma-
gán viseli az emberinek minden fény és árnyoldalát. A 
helyett, hogy igy okoskodtak volna : az állami hatalom-
nak semmi esetre sem fogunk ellenszegezni sem tisztelet-
lenséget, sem megvetést, sem engedetlenséget ; ámde a 
hatalom kezelőinek csak azt az eljárását fogjuk tisztelet-
ben tartani és követni, melyre az állami hatalomban 
Istentől jogosultságot kaptak ; a kormányoknak az Isten 
természet és természetfölötti törvényeivel ellenkezésben 
álló irányával és összes működésével pedig rendszeres 
oppoziczióban leszünk a ker. vallásnak ama természetjogi 
elve szerint : „oportet Deo magis obedire quam hominibus", 
inkább kell engedelmeskedni az Istennek, mint az embe-
reknek. Nem ! A mi katholikusaink, még magasröptű 
gondolkodásúak is, azt tartották : kormánypárt, tehát 
támogatni kell, mert ott van az Istentől származó hata-
lom, s az egyház hagyománya azt mondja, hogy a hol a 
tekintély, oda kell állni. Végzetes tévedés vala ez, mely-
nek szomorú következménye az vala, hogy a harcztól 
való félelemben soha sem nyitván utat az eszmék tisztá-
zásának, hanem mindenben vak bizalommal és babonás 
tisztelettel követvén a hatalmon levő párt kedvteléseit, 
végre, a kenyértörésnél, akkor, midőn arról volt szó, hogy 
keresztény maradjon Magyarország az ő törvényhozásában 
és kormányzásában magában, az apostoli királylyal együtt 
a papság és a katholikus hivek nagy része ott találta 
magát az atheizmust hirdető s a vallástalauságot felsza-
badító kormánypárt kellő közepén mint — bocsánat a 
német szóért — mint „Stimmvieh", melynek oldalba rú-
gással kiáltotta oda Tisza és pártja, hogy „szavazz vagy 
hallgass, ha megtüretni akarsz." 

S ugy látszik, a bábeli eszme-zavar kath. táborunk-
ban még most sem akar teljesen elmúlni és elnémulni. 
Még most is akadnak, mutatkoznak jó sokan, kik még 
ezentúl s minden áron a szabadelvüség szekerét akarják, 
mint igavonók vagy vontatók szolgálni. Vannak, kik azt 
tart ják, hogy mire való most már az ellenkezés ; hisz a 
híres három törvény szentesítve van, életbe fog lépni s a 
ki ellenkezni mer, azt az állami hatalom el fogja ti-
porni . . . Az állami anyakönyvekről szóló törvényt végre 
fogja hajtani állam, a fölött már nem lehet kételkedni. 
Legyen tehát szabad katholikus embereknek, névszerint 
katholikus tanítóknak is anyakönyvvezetőkül alkalmaz-
tatni, általában, országszerte. Kérem, distingváljunk egy 
kicsit. Ha az állami anyakönyvek minden más u. n. val-
lási reformtól menten, egymagukban hozatnának be, hogy 
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ezentúl az állam maga vezesse magának az anyakönyveit 
s ne kölcsön kapja az egyháztól és vallásfelekezektől : 
akkor az ily állami anyakönyvelés magában semmi anti-
keresztényt, antikatholicumot nem foglalna. Ámde nem 
igy áll a dolog, nem igy, nem a szellemben hozzák be 
az állami anyakönyveket, hanem a végett, hogy azok esz-
közül szolgáljanak a polgári házasság meggyökeresitésére 
és egyátalában, hogy az állami anyakönyvnek kifejezői, 
kiegészítő részei legyenek annak a „nagy" vallásügyi, 
„egyházpolitikai" reformnak, melynek csúcspontja, mint 
reformot betetőző végczél az állami hatalomnak minden 
vallástól, de különösen a keresztény vallástól s kiválóan 
a kath. egyháztól való elszakadása s a hatalmom levő 
tetszésének minden vallás, de kivált a kath. vallás fölé 
való önkényes felemelése. No már, kérem szépen, ebben 
a keretben, ebben az irányzatban, ebben az áramlatban, 
ebben a törekvésben, Magyarország állami hatalmának 
dechristianisatiójában, a kath. egyházzal való halálos 
ellenségeskedések hazájában — kath. ember, mint anya-
könyvvezető, mint polgári házasságot létesítő közeg hit-
árulás nélkül részt nem vehet. Ez minden katholikusra 
nézve áll : annál inkább áll a katholikus tanítókra nézve, 
kik a tanitó egyházhoz, legközelebb állanak s mintegy 
tanító-egyházi szolgálatokat végeznek. 

Félre az eszmezavarral. Haladjunk Krisztus Urunk 
által megvilágított uton minden tétovázás nélkül. A küz-
delemtől és harcztól pedig nincs mit félni, annál is in-
kább, mert azt ugy sem kerülhetjük ki. Harcz nélkül 
nincsen élet; „jó harcz" nélkül nincs se nyugalma lelki-
ismeretünknek, se boldogsága szivünknek! ?? 

Kalocsa. Főpásztori szózat a papsághoz lelki szent-
gyakorlatokra való összejövetel iránt. — 

Venerabiles Fratres et Filii in Christo Dilectissimi ! 
Pia — ut ita dicam — aviditas, qua voci meae pa-

ternae Tos anno praeterito ad sacra exercitia in communi 
obeunda invitanti plurimi Yestrum obsecundarunt, genuina 
item animi devotio et gravitas, qua pio huic operi ad 
meam et mutuam Vestram aedificationem vacastis, — 
etiamsi nulla alia, eaque validissima argumenta mihi sup-
peterent — vehementer me impellunt, ut Vobis Venera-
biles Fratres et Filii in Christo Dilectissimi, hoc quoque 
anno optatissimam hanc spirituális renovationis et con-
fortationis occasionem praebeam, ad eamque lubenter 
arripiendam et fructuose impendendam omnes quidem 
archidioecesis meae sacerdotes, imprimis vero illos, qui-
bus anno praeterito sacris exercitiis interesse per ad-
juncta non licuit, corde paterno invitem et impense in 
Domino horter. Yix credo quempiam in archidioecesi mea 
inveniri sacerdotem, qui de summa sacrorum exercitiorum 
utilitate, immo necessitate intime persuasus non esset. 
Quapropter prolixiori validissimi hujus perfectionis sacer-
dotalis adipiscendae et conservandae medii commendationi 
supersedendum existimo et Vos ad ea pauca, quae anno 
praeterito in ejusdem laudem protuli relegenda et per-
pendenda provoco. 

Salva manebunt etiam „Notanda et Observanda" 
hoc in negotio in circularibus litteris anni praetetiti pag. 
94. publicata, eo solummodo excepto, quod hac vice sacra 

exercitia die 26-a Augusti, hora 6. vespertina inchoata, 
diebus 27, 28. et 29. continuata, tandem die 30-a mane 
terminabuntur. Ordo diurnus etiam idem manebit, qui 
anno praeterito observatus fuerat et in circularibus litte-
ris anni 1894. pag. 108. et sequ. impressus habetur. 

Omnes igitur, qui in sacris exercitiis, supramemo-
ratis diebus habendis partem capere voluerint et potuerint, 
hanc suam laudabilem intentionem Cancellariae meae 
archiepiscopali usque diem 14-am Augusti omnino signi-
ficare velint, ut de habitaculis venturorum congrua dispo-
sitio fieri possit. 

Venite igitur Venerabiles Fratres et Filii in Christo 
Dilectissimi, praeocupemus faciem Domini in confessione, 
et verba prophetae unicuique nostrum dicta esse pu-
temus : 

„Hodie, si vocem ejus audieritis, nolite obdurare 
corda vestra." Ps, 94. v. 8. 

Datum Coloczae, die 18-a Julii, 1895. 
Georgias, 

Archi-Eppus. 

Kecskemét, jul. 30. Félszázados papi jubileum. — 
Az őszinte tisztelet és "szeretet, az igazi becsülés 

megnyilatkozása volt az a nagyszabású ünnepély, mely 
f. hó 23-án főtisztelendő Bogyó Pál apátplébános ur 
aranymiséje alkalmából nyilvánult. Egy hosszú életen át 
az igazság, a krisztusi szeretet s a minden szép, jóért 
lelkesülő munkásság méltánylása volt az az impozáns 
tüntetés, melyben szeretett plébánosunkat : a lelkészkar, 
hatóságok, testületek és a nagyközönség részesitette. 

Bogyó Pál, mint a legnépesebb egyház rajongásig szere-
tett apátplebánosa, mint városunk közügyeinek lelkes apos-
tola s a jótékonyságnak példányképe, igazán megérde-
melte a kitüntetést, mert az Isten kegyelme mellett, saját 
erényei, lelkiismeretes buzgósága és hazafias munkássá-
gával szerezte magának a fényes állást, melyben műkö-
dése oly áldásossá lett. Mily lélekemelő annak tudata, 
hogy az ünnepelt 75 éves aggastyán városunk szülötte, 
a ki éppen azon oltárnál mondta most aranymiséjét, melyen 
ezelőtt 50 évvel első áldozatát mutatta be az Úrnak s 
melyen már 25 év óta, mint a róm. kath. egyház apát-
plebánosa, imádkozik az Egek Urának kegyelméért és 
áldásáért. 

Az ünnepély magasztosságát nagyban emelte az a 
körülmény, hogy a jubiláns aranymiséjén azok segédkez-
tek, a kik félszázados papi működésében részben pap-
társai, részben segédlelkészei voltak, a kiket nemes 
példaadásával és útmutatásaival jövő élethivatásuk be-
töltésére képesített. 

Már 22-én estefelé hordogatta össze a vasút az 
egyházmegye papjait, 30-at meghaladó számban, hogy 
segédszolgálatot tegyenek az Ur oltáránál, az Alföld 
patriarkájának s elmondhassák vele ot t : Bemegyek Isten 
oltárához, a ki megörvendezteti ifjúságomat, már t. i. azt, 
mely a saséhoz hasonlóan újul meg, — mintha átérezték 
volna, hogy vajmi kevesen érik aranyáldozatuk évét; 
hiszen az egyházmegye 220 — 230 papja között alig 10—11 
(4'5°/o) az aranymisés. 

Az esteli Ave Mária után méltóságos kongással 
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hirdette az öreg harang, hogy öreg papjának, 33,000 
hivője hü pásztorának nagy ünnepe lesz. A tornyokon 
vivődő nemzeti zászlók, a megkoszorúzott homlokú, belül 
fölvirágozott főtemplom jelezte, hogy a sziv ünnepe van 
s azt a magyar a hit, remény, szeretet lobogóival s az 
áldott magyarföld mezőinek virágaival szereti ábrá-
zolni. 

Reggel 9 órakor adtak át emlékül az ünnepeltnek 
drágaköves arany áldozati kelyhet a paptársak, már részben 
magok is őszbe csavarodott lelkipásztorok, kik 32 év 
leforgása alatt oldala mellett működtek, azzal a kifejezett 
kívánattal, hogy minél később jusson ez áldozati kehely 
az egyház kiűcseinek leltárába. Ekkor nyújtottak át a 
helybeli ajtatos társulatok papi karinget és stólát, hó-
dolatuk jeléül. Fölöltötte a jubiláló főpap az 1000 frtos 
miseornátust a kecskeméti autonom kath. egyház az 
alkalmi beszerzését és ismét az öregharang méltóságos, 
örvendező kongása kisérte templomba az öreg lelkipásztort, 
ki előtt a papság hosszú sorban lépdelt, főtisz. dr Czett-
ler Antal kanonok Váczról, főtiszt. Agócs János apát-
plébános Félegyháza, Gyurinka Antal esp. plébános N.-
Kőrös, Hanusz István esp. főreáliskolai igazgató, Hegyi 
Antal esp. pleb. Csongrád, Uwira Rudolf pleb. Nógrád, 
Graeffel Elek pleb. Üllő, Kardoss János pleb. Csany, 
Csajka Lajos pleb. Törtei, Siposs Imre pleb. Sándor-
falva, Nagy Zachar pleb. Dorozsma, Stoics Károly pleb. 
N.-Berezel, Schimmálcsik Ignácz pleb. Romhány, Szabó 
Imre pleb. Kocsér, Kubinyi Endre pleb. Rétság, Mócza 
Imre pleb. T.-Szecső, Prohászka Pál pleb. Izsák, Szedmák 
József pleb. Kerekegyháza, Rajczy László pleb. Üri, 
Odrai Celesztin pleb. Irsa, Kiss Boldizsár pleb. Félegy-
háza, Sebestyén József pleb. Bessenszög, Jakubovics 
Sándor lelkész Péteri, Márk Balázs s.-lelkész Félegyháza, 
dr Rovnyán János s.-lelk. Félegyháza, Hajniss Dezső 
s.-lelkész N.-Kőrös, Erdélyi Ferencz s.-lelkész Czegléd, 
Rácz Károly s.-lelkész Dorozsma, dr Csősz Imre kegyes-
rendi tanár Vácz, Járvás Mihály kegye3rendi tanár N.-
Kanizsa, Labancz Mihály kegyesrendi tanár Vácz, Fehér 
Alfréd főgymn. hittanár Arad, Járvás József, Bodonyi 
János, Trümmer Ferencz, Buócz Rezső helybeli segédlel-
készek. 

A koszorús leányok nagyszáma nyitotta meg a 
menetet, kiknek neveit a következőkben jegyeztük föl : 
Hornyik Janka, Bagi Ilonka, Mónus Linuska, Hornyik 
Júlia, Oláh Ilonka, Soós Aranka, Zsigmond Irénke, 
Gyenes Ilonka, Muraközy Mimiké, Hornyik Irma, Kovács 
Margit, Soós Margit, Sikari Zsuzsika, Tassy Zsuzsika, 
Csornák Ella, Hornyik Irén, Soós Ilka, Dömötör Margit, 
Szokolay Irén, Láber Sarolta, Kovács Vilma, Szabó Sarolta, 
Nád Linka, Sztrahán Irma (Izsákról) ; a menetet ünnepi 
arczczal a komoly egyháztanács zárta be, mert a gondjai 
alatt álló hitközség életében ilyen nap még nem volt, 
nap melyet az L r adott, főpapja Pál meghaladta Péter 
éveit. 

Erczes hangon intonálta az oltár lépcsőjén a Te 
Deum-ot, erőteljesebben talán a Veni Sancte-t sem 50 év 
előtt, mint olyan, ki testi-lelki erőinek teljében lép be 
Istenszolgálásának második félszázadába. Jobbján a pesti 
föesperes, balj án a kecskeméti kerület esperese. Az ős-

kereszténység szokása szerint, az apostoli hitvallás előtt 
lépett szószékre a püspöki székvárosból ide jött föespe-
res, az ünnepeltnek 53 év óta kebelbarátja, hogy az 
imádkozó fők felé emelt helyről hirdesse a népnek, hogy 
az aranyáldozat kegyelmét Isten csak választottaknak 
adja meg. 

Félszázados áldozata bemutatása utáo, aranyáldását 
hintette a félszázados főpap a klérusra, azután Kecskemét 
virágaira, kik őt fehérbe öltözötten koszorúsán övezték, 
végül a hivek egyetemére. Ezer és ezer fő hajlott meg 
az ősz foganatos áldása előtt, mely a nyári jóságos per-
meteg szivárványaként ivelte az eget a földhöz. 

A szent miseáldozat után programmszerüleg a 
küldöttségek fogadtatása következett. Tisztelegtek: 1. a 
koszorús leányok ; 2. a honvéd tisztikar ; 3. Gyurinka 
Antal ker. esperes vezetése mellett a papság ; 4. a városi 
hatóság, melynek szónoka Lestár Péter kir. tanácsos, 
polgármester az ünnepeltnek városunk kulturális fejlődése 
körül szerzett érdemeit méltatta különösen ; 5. a nő-
egylet és rongyos egylet nevében Pásthy Károly beszélt ; 
6. Bfvi. Kiss Ferencz a törvényszék ; 7 Hanusz István a 
reáliskola; 8. Pásthy Károly az államilag segélyezett 
polgári és községi tanítótestület ; 9. Perger József a r. 
kath. főgymnasium ; 10. Zombory László az ügyvédi ka-
mara ; 11. Kozma Döme a görög egyház; 12. Láber 
Károly a vasúti hivatalnokok ; 13. Lédeczi István az ipar-
egvlet; 14. Dr Kovács Mihály a 48-as kör ; 15. Bálint 
József a kath. legényegylet; 16. Kiss József a pusztai 
vallástanitók ; 17. Szabó Gyula a koszorús legények; 18. 
Dömötör Károly a plébániai tekézőkör s végül 19. Zimay 
Károly az egyháztanács nevében. 

Az ünnepelt minden egyes üdvözletre hangulatteljes 
beszédben válaszolt, ígérve, hogy egyházának, városának, 
hazájának szenteli ezután is munkásságát s kéri a ható-
ságok, testületek és a nagyközönség jóakaratát ! 

A papi jubileum, vagy mondjuk az aranymise alkal-
mával d. u. 1 órakor rendezett papi lakodalom, méltó 
befejezése volt az ünnepélyességeknek. A plébánia udva-
rán vont nagy sátor ponyvái alatt elhelyezett asztaloknál 
243 egyén foglalt helyet. Ott volt az ünneplő papság, a 
városi hatóság képviselői, a r. kath. egybáztanács, katonai 
tisztikar, a testületek, a koszorús leányok és hozzátarto-
zóik nagy száma. 

Dus lakoma és czigányzene fokozta az általános 
vigkedvet, majd megered a felköszöntők hosszú sora, 
melyet a váczi egyházmegye főpásztorának sajátkezüleg 
irt levele nyitott meg. Több izben szólt dr. Czettler Antal 
az ünnepeltet, a város közönségét és hatóságát éltetve ; 
Hegyi Antal csongrádi plébános az egykori és jelenlegi 
káplánok nevében, Lestár Péter polgármester a város 
közönsége, Zimay Károly főgondnok a r. kath. egyház-
tanács, Csősz Imre kegyesrendi tanár a váczi lyceum 
nevében üdvözölték az apát urat. Talpraesett szónoklatot 
mondtak: Agócs János félegyházi esperes plébános, Márk 
Balázs és Kubinyi Endre lelkészek, a kik a szeretet meleg 
hangján köszöntötték fel a nap hősét. Szóltak még Hegyi 
Antal, Kecskemét hölgyközönségét, dr Nagy Mihály az 
igazság terjesztőit a papságot, Fekete Mihály, Kovács 
Antal, Horváth Döme, Bogyó Sándor, mindannyian az 
aranymisés lelkipásztort üdvözölve. A jubiláns a tőle meg-
szokott szónoki hévvel, meggyőző igazsággal, többször 
sziporkázó ötlettel köszönte meg az ünnepeltetést, éltette 
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Suszter Konstantin váczi püspököt, a városi hatóságot, 
közönséget, a r. kath. egyháztanácsot, a koszorús leányo-
kat, paptársait s különösen dr Czettler Antal váczi kano-
nokot. végül az őt megtisztelő egész vendégkoszorút. 

De maradandó emléket is állitott magának az ünne-
pelt, mert 1000 korona alapítványt tett szeretett egyhá-
zának, templomi öltözékek beszerzésére ; 1000 koronát 
pedig szülővárosa Kecskemét házi szegényeinek fölsegélé-
sére adományozott. 

Adja az Isten, hogy aranymisés főpapunk, egészség, 
erő és megelégedésben még igen sokáig folytassa áldásos 
működését. 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
Ft. Bán Sándor a budapesti IV. kerületi Ferencz-

lendi zárda főnöke a következő nyüt levél közlésére kért 
fel bennünket. 

Tekintetes Szerkesztőség ! 
Budapest székes főváros ma egy oly műremekkel 

gazdagabb, mely a fővárosi tek. Tanács és közönség ál-
dozatkészsége és müérzékéhez valóban méltó. Alig egy 
éve, hogy a IV. kerületi szent ferenczrendiek templomuk 
restaurálása érdekében a fővárosi tek. Tanácshoz és a 
főváros nemeslelkü lakóihoz azon kérelemmel fordultak, 
hogy áldozatkészségükkel tegyék lehetővé a nagy munka 
létesítését. Dicséret és hála illeti a fővárost, mert nemes 
jótékonysága által a fővárosban rövid egy év alatt a mű-
vészet s szorgalom oly műremeket létesített, mely a mű-
érzéknek épp ugy, mint a vallásos érzelemnek kitűnően 
megfelel. Sőt öröm s nemzeti büszkeséggel tölt el azon 
tudat is, hogy e szép s magasztos munka, hazai nagy-
nevű művészeink alkotása. Elég legyen megemlíteni ha-
zánk elsőrangú festőművészének Lötz Károlynak négy 
menyezett képét, és Sclioltz Róbert udv. festőművésznek 
páratlan szépségű decoratio munkáját. Az egész szép 
templom Sturm Ferencz műépítész rajzai és felügyelete 
alatt készült. Aug. 1-ső napján 8 órakor fogja e templo-
mot ngos Bogisich Mihály prépost-plébános ur megszen-
telni s a hivek ajtatoskodásának átadni. Kedves köteles-
ségemnek tartom ez alkalommal a tek. Tanácsnak és a 
főváros nemeslelkü adakozóinak szivem legmélyebb kö-
szönetét és háláját kifejezni. Kérem, hogy a jó Isten 
legyen megjutalmazójuk. 

Budapest, 1895. jul. 27. Bán Sándor, 
zárdaiőnök. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET. 
- f Meghivó a f. é. aug. 8. Sopronban tartandó 

első magyarországi eucharisztikus kongresszusra. 
Adveniat regnum tuum eucharisticum ! 

A „Sacerdotes Adoratores" czimü (eucharistia-) tár-
sulat győri- és szomszédegyházmegyei tagjainak f. évi 
augusztus hó 8-án (csütörtökön) Sopronban tartandó 
értekezletéről szóló 

PROGRAMM. 
1. Délelőtt x/210 órakor: A tagok és vendégek üd-

vözlése a nt. domonkosrendi zárda egyik termében. 

2. 10 órakor: Ünnepélyes „Veni Sancte" s a leg-
felségesebb oltáriszentség kitétele mellett pontifikált nagy-
mise a nt. domonkosrendüek templomában. 

3. 11 órakor: Értekezlet a fennebb emiitett teremben. 
4. 1272 órakor: Közös ebéd. 
5. 2 órakor : Rövid szentséglátogatás után értekezlet 

4 óráig. 
6. 4x/2 órakor : Közös negyedórai szentségimádás a 

kitett legméltóságosabb Oltáriszentség előtt, szent beszéd 
a néphez, ünnepélyes Te Deum és szentségáldás. 

Jegyzet. A ft. tagtársakon kivül más ft. áldozópa-
pok is résztvehetnek az értekezleten. Mind a résztvevő 

! tagtársak, mind a vendég urak szeretettel felkéretnek, 
hogy karinget szíveskedjenek magukkal hozni, mert az 
istenitiszteleten karingben (stóla nélkül) jelenünk meg. 

A kik ez értekezleten résztvenni szándékoznak, ke-
gyeskedjenek e szándékukat előzőleg tisztelettel alulírott-
nál bejelenteni. A bejelentéssel együtt minden résztvevő 
impilicite kötelezi magát 1 frt 50 krnak lefizetésére, s 
pedig 50 kr. a társulati kiadások fedezésére, 1 frt a közös 
ebédért (ital nélkül). A beküldött összeg vétele után meg-
küldetik a belépti jegy, mely egyúttal feljogosít a közös 
ebédre. 

Azon ft. tagtárs urak, kik az értekezleten valamely 
indítványt tenni szándékoznak, indítványuk tárgyát alul-
írottnak előre tudtul adni szíveskedjenek. 

Harka, Sopronmegye, 1895. évi julius hó 8-án. 
Nagy Sándor, s. k. 

plébános, az eucbaristia-társulat magyarországi 
igazgatója. 

Nota bene: E meghivó directe a győri és a szom-
szédos egyházmegyékben lakó tagtársakhoz szól. De va-
lamint szívesen látjuk azokat a paptársakat, kik nem 
tagok, éppen ugy, s még inkább örvendünk, ha a távo-
labbi megyékből is jelennek meg a tagtárs urak. Ugy 
rendeztük a kongresszus teendőit, hogy a reggeli vona-
tokon jövők el ne késsenek, és hogy azok, kiknek sürgő-
sebb teendőik vannak, az esti vonatokon (négy irányban) 
ismét haza mehessenek. Jöjjön, a ki jöhet! Megtartjuk 
az első összejövetelt Sopronban ; s már is van kilátás, 
hogy nemsokára lesz Temesvárt, Beszterczebányán ! Ac-
cendatur ignis, quem Dominus vult vehementer infiammari! 

V E G Y E S . 
— Huszonötéves jubileum. Nagys. és ft. Hetyey 

Samu primási irodaigazgató aug. 2 án üli meg 25 éves 
papi jubileumát még életben levő 10 oltártestvérével, 
mint levelezőnk írja. A jubilánsok névleg a következők : 
ft. Ács Ferencz kürthi plébános, ft. Báthi Gyula némethii, 
ft. Brüll József ürményi, ft. Concilia Emil nagyszombati 
helynöki titkár, ft . Czintula Ágoston bori, ft. Feiner 
Ferencz vámosi, Kamcsáth Dénes, ft. Karácsonyi Sándor 
kis apáthi, Molecz Antal kírály-révi és ft. Pázmány Adolf 
csütörtöki plébános. A jubilánsok aug. hó 2-án Némethi-
ben Báthy Gyula plébánosnál ülik meg a 25 éves jubi-
leumot, mely alkalomra ft. Acs Ferencz plébános ur egy 
lendületes költeményt irt. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Szent László halálának nyolczszázados évfordulójára. — Hat nap Lourdesban. — Egyházi 
Tudósítások : B u d a p e s t : Bábeli eszme- és nyelvzavar. — K a l o c s a : Főpásztori szózat a papsághoz lelki szentgyakorlatokra való 

összejövetele iránt. — K e c s k e m é t : Félszázados papi jubileum. — Kath. Tevékenység. — Kath. Egyesületi Élet. — Vegyes. 

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

Budapest, 189e». Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



TARTALOM. Vezéreszmél és Tanulmányok : A rozsnyói seminarium jelentésekben való bemutatkozása az ezredévi országos kiállitáson. — 
Hat nap Lourdesban. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Visszhang egy czikkünkre. — A m e r i k a : A katholikus vallás Mexikó-
ban. — Tárcza. XIII. Leo pápa ifjúkori levelei. — Kath. Egyesületi Élet. Felhivás a Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi 

Osztályának tisztelt tagjaihoz. — Kath. Tevékenység. — Vegyesek. 

\ Megjelenik e lap heten- E 
E ként kétszer : \ 
j szerdán és szombaton. : 
\ Előfizetési dij: \ 
: félévre helyben s posta- E 
E küldéssel 5 f r t . E 
Ë Szerkesztő lakása : E 

Budapest, \ 
\ VI., Bajza-utcza 14. sz., E 
E hova a lap szellemi E 
î részét illető minden : 
E küldemény czimzendő. Ë 

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

Budapesten, augusztus 3. 10. 

DIK ÉVFOLYAM. 

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

D A L M I É S I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 

A rozsnyói seminarium jelentésekben való 
bemutatkozása 

az ezredévi országos kiállitáson. 
5. 

A rozsnyói növendékpapság egyházszónoklati 

iskolájáról. 1886/1895. 

Csodálatos egy fejedelem volt az. Birodalmat 
szervezett, birodalmat, mely a föld összes népeit 
magában foglalja és a mely az idők végéig fenn-
áll. Hadat üzent a föld összes nemzeteinek, pedig 
oldala mellett nem volt tengernyi hadsereg; 
kiadta a hadi parancsot, mely nem igy szól : 
mészároljatok, raboljatok, nem; nem szegez ő 
öldöklő fegyvert a népek szivének; az élő szó, 
az ige az ő hatalmas fegyvere. — „Elmenvén 
tanítsatok minden népet ; ne vért ontsatok, 
hanem üdvadó vizzel kereszteljétek meg őket az 
Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében." 

Jézus Krisztus, az Isten-ember volt e király, 
ki az élő szó hatalmát használta fel isteni mü-
vének végrehajtásában ; az élőszó hatalmát, ezt 
a hatalmas fegyvert adta a gyenge, gyámoltalan 
tizenkét halász kezébe, hogy a világ-meghóditás 
fenséges munkáját, az üdvösség hadjáratát meg-
indítsák. Igaz, egyetlen fegyvert adott kezökbe; 
de biztosította őket a sikerről királyi, isteni 
szavával ; megmondotta nekik, hogy a hadjárat 
a világ végéig fog tartani és a pokol kapui sem 
fognak erőt venni rajta. És csodák csodája! a 

kis csapat az egész világot bámulatba ejtő bá-
torsággal harczolt; ki nem ejtették a kezükből 
a fegyvert utolsó csepp vérökig ós midőn már 
ez is kifolyt, a szó elhalt ajkukon, kiejtették a 
fegyvert, de a király, ki égi trónján ül, gondos-
kodott róla, hogy az elesettek helyett mások 
vegyék fel azt, kik nem kisebb ügyességgel for-
gatták, hirdették az evangéliumot, hirdették 
századokon át, hirdetik a mai napig és a Király 
isteni szavai szerint fogják is hirdetni az idők 
végéig . . . 

Ezen harczosok közül valók vagyunk mi is 
növendékpapok ; ebbe a büszke gárdába állottunk 
be; bemutatjuk magunkat; meg kellett monda-
nunk, hogy kik vagyunk, már csak azért is, hogy 
megértessük teljesen örömünket, megértessük 
igaz lelkesedésünket, melylyel az „Egyház-szó-
noklati iskola" intézetünkben való megalakulá-
sának eszméjét fogadtuk; örültünk, mert tudtuk, 
hogy ez az eszme nyit számunkra alkalmas teret 

- arra, hogy eleink által oly csodás ügyességgel 
gyakorolt fegyverforgatást mi is elsajátíthassuk. 

Szeretett elöljáróink kezdeményezésére, fe-
ledhetetlen emlékű, boldogult püspökünk, dr 
Schopper György jóváhagyásával az 1886—87-iki 
iskolai év elején alakult meg intézetünkben az 
„Egyház-szónoklati iskola." Kilencz éves múltja 
ez iskoiának fényesen igazolja, hogy az a lelke-
sedés, melylyel felkaroltuk, nem fogyott, nem 
hagyott alább semmit; sőt őszintén, büszkén 
mondhatjuk, hogy évről-évre nő és méltán, mert 

10 
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mi látjuk, az egyházmegye hivei pedig érezik 
és élvezik azt a lelki gyümölcsöt, melyet szó-
noki iskolánk kilencz éven át termett . 

Az iskola szervezetét és működését röviden 
a következőkben mutatjuk be: az iskola védnöke 
és vezetője egy a főtiszt, előljáró urak közül, 
rendesen a „Pastoralis" tanára; megjelenik a 
gyűléseken; végig hallgatja az illető szónokot; 
elolvassa a beadott birálatokat, megteszi reá 
észrevételeit; a bírálók esetleges tévedéseit ki-
javítja és őket felvilágosítja; évközben a pasto-
ralis órákon kívül söbbször tart előadást a 
szónoklástanból. Van az iskolának elnöke, ez 
mindig egy IY. éves hittud. hallgató. Az elnök 
jelöli ki a gyűlésekre az illető szónokokat; elnök 
adja ki a beérkezett és elmondott szónoki beszé-
deket a bírálóknak és ezek viszont neki nyújt ják 
be bírálataikat. (Itt kell megjegyeznünk, hogy min-
den III. és IV. éves theologus bíráló.) A kör harma-
dik tisztviselője a jegyző. Pontos jegyzőkönyvet 
vezet a gyűlések lefolyásáról; felolvassa minden 
gyűlés elején az előbbi gyűlés jegyzőkönyvét; 
ugyancsak ő olvassa fel a beadott birálatokat 
is. — Az iskola tagjai az összes hittudományi 
hallgatók. Az iskola hetenkint, még pedig a fő-
tiszt. előljáró uraktól megszabott időben tar t 
gyűlést, — kivéve a félévi és évvégi vizsgákra 
való előkészületi időt. Az iskolai év elején meg-
ta r to t t alakuló gyűléseket mindig a főtiszt, 
védnök ur nyitja meg lelkes buzdítással; ezen 
gyűlésen választatnak a tisztviselők : elnök és 
jegyző. A rendes heti gyűlések tárgya a követ-
kező: a gyűlés megnyitása után a jegyző fel-
olvassa a mult gyűlés jegyzőkönyvét; elnök 
megkérdi a tagoktól, hogy nincs-e kifogásuk a 
jegyzőkönyv valamelyik pontja ellen, ha nincs, 
ugy hitelesíttetik az. A jegyzőkönyv hitelesítését 
követi az előbbi gyűlés szónokáról beérkezett 
kettős bírálat felolvasása. Ezen bírálatok a szó-
noklattani szabályok szemmel tartásával készül-
nek. Megbírálják a beszéd szerkezetét és az elő-
adást. Minden egyes beszédről két bírálat készül 
azért, hogy teljesebb, tökéletesebb legyen a kép, 
mert amit az egyik biráló esetleg elmellőzött 
vagy nem jól értett, azt a másik okvetlen észre 
vette és igy egyesült erővel egy tökéletes, befe-
jezett kritikát hoznak a műről. Ha a bírálók 
ellentétes véleményen vannak a beszéd egyes 
pontjáról vagy az egészről, ugy — miután előbb 
mindenki megteheti megjegyzéseit, — az iskola 

valamennyi tagja szavaz az egyik vagy másik 
vélemény mellett. Ezután elnök szólítja a kije-
lölt szónokát; ez elmondja beszédét a szónoki 
asztalnál; ezt követi az u. n. rögtöni bírálás, mely-
ben az elnök által felszólított biráló elmondja 
megjegyzéseit az előadásra vonatkozólag. A III. 
és IV. éves theologusok kötelesek minden fellépé-
süknél önkészitett beszédet mondani; az I-ső 
és Il-od évesek választott beszédet is mondhat-
nak. Evenkint 20—25 önkészitett beszéd érkezik 
be; 14—18 választott beszédet mondanak el. — 
Az iskola évenként 20—25 gyűlést tart. 

A záró-gyűlésen a védnök ur végig tekint 
egész évi működésünkön és még eddig, — hála 
az Égnek! — mint jegyzőkönyveink mutatják, 
mindig teljes megelégedésének, még mindig örö-
mének adott kifejezést, mert látja, hogy a még 
csak kilencz éves multu szónoki iskola feltűnően 
halad előre, évenkint erősödik és termi jó gyü-
mölcseit. (Vége.) 

Hat nap Lourdesban. 
Irta : Dr Koperniczky Ferencz. 

(Folytatás.) 

Szombaton este a diner ideje alatt is beköszönt a 
főnöknő, kitől megtudtuk, hogy a belga zarándokok 
betegei közül csütörtök óta hatan gyógyultak meg. 
Midőn megértette tőlünk, mennyire óhajtanánk az ille-
tőkkel találkozni, felhívott minket, hogy másnap, vagyis 
vasárnap délelőtt látogassuk meg az ő kórházukat, azzal 
biztatva, hogy ott találkozhatunk a betegekkel és esetleg 
a meggyógyultakkal is. Nagy örömmel fogadtuk el 
ajánlatát és másnap délelőtt kifogyván az időből, dejenner 
után mentünk át a szállodától nem messze ugyanazon 
Rue de la Grotteban épült kórházba, megtekintettük az 
idegenek, majd azután a lourdesi betegek nagy termeit, 
a kápolnát és egyéb helyiségeit. Alkalmunk volt itt meg-
ismerkedni az önkénytes betegápoló és hordozó férfiakkal 
és nőkkel, kik bizonyos szent versenyt fejtettek ki a 
beteg körüli szolgálatok teljesítésében. Megismerkedtünk 
Gredt abbéval, ki már tizenhetedizben vezetett ide zarán-
dokokat. Megtudtuk, hogy a rendező-bizottság feje bizo-
nyos Rosmann Brüsszelből, kit hatalmasan támogat a 
rendezés körül Deploige Simon tanár, Crahay Ede ügy-
véd, és a löweni egyetem tanára Thiéry Armand ; továbbá, 
hogy van közöttük egy országgyűlési képviselő, ki nagy 
odaadással hordozza a betegeket. Megérkezésük előtt a 
zarándokok négyezer frankot gyűjtöttek össze a Rózsa-
füzér templomának főoltára és orgonájára. A zarándoklat 
lelki vezetése a namuri Notre Dame templom plébáno-
sára, Baré abbéra volt bízva ; flamand nyelven Van Loo 
abbé tartott beszédeket. Ismertető jelül a zarándokok 
vékony belgaszinü szalagon egy érmet viseltek mellükön 
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ezen körirattal : Notre Dame de Lourdes prier pour nous; 
convertisser les pecheurs ; querissez les malades ; sauvez la 
Belgique ! Mivel azonban a meggyógyultakat itt fel nem 
találhattuk, a főnöknő igen előzékeny szívességgel fel-
ajánlotta készségét, bogy elkísér a templomhoz és segít-
ségünkre lesz czélunk elérésében. Kimentünk tehát a 
Grottához és onnan a Rózsafüzér templomába, mindenütt 
keresve a tömeg között a meggyógyultakat. A jó apácza 
fáradozásának -sikerült is kettőt feltalálni a templomban. 
Ezeket tehát nagy örömmel hozta ki a templom bejárása 
elé, ahol várakoztunk rá és módot nyújtott tőlük meg-
tudnunk betegségüket, melyből a lourdesi szűz Mária őket 
csodálatosan meggyógyította. 

Az egyik volt Reuson Ágoston, kinek esete legna-
gyobb feltűnést okozott. Mintegy nyolcz hónappal azelőtt 
egy kő esett a fejére oly sulylyal, hogy koponyáját be-
törte és nagy agyrázkódást okozott, mely látását és hal-
lását is meggyöngítette és majd elviselhetlen fájdalmakat 
idézett elé; sőt jobb kezét és lábát a súlyos ütés követ-
keztében szélhűdés érte, mely őt ezen testrészek haszná-
latától teljesen megfosztotta. Ez a szerencsétlen ember 
igy egész életére tönkre téve lenni látszott. Es ime Lour-
desba érve, már május 1-én fürdés közben észbontó fáj-
dalmakat érzett összezsugorodott tagjaiban, melyek azon-
ban csakhamar kiegyenesedtek, mozgékonyak lettek és a 
fájdalmak egyszer mindenkorra megszűntek. Hálábói azon-
nal ő is a hordágyas betegek hordozói közé állott. 

A másik egy, mintegy 34 éves nő volt, névleg Hinek 
Apollónia, a St. Hubert melletti Remagneból Belgiumban. 
Ez régóta májbajban szenvedett, ugy hogy oldalán erős 
daganat képződött; ehhez járult nagy, mérges természetű 
gyomorbaj ; gyomrában u. i. sebek támadtak, enni semmit 
sem volt képes, baját gyomorráknak deklarálták. Ily nyo-
morult, reménytelen állapotban ért Lourdesba. „Csütörtö-
kön, midőn délután a fürdőbe emel ték— saját szavai — 
oly rémitő fájdalmat éreztem belsőmben, hogy azt hittem, 
meg kell halnom. Utána azonban enyhülést tapasztaltam 
és egész egészségesnek éreztem magamat." Sárga arczszine 
pirosra változott, daganata megszűnt és jó étvágygyal 
birt enni. 

Midőn sz. Máriának ezen szerencsés kegyeltjeivel 
beszélgettünk, közelünkbe érkezett bizonyos Jean de 
Brouwer, egy 21 éves fiatal ember, ki a mult év aug. 
18 -án legnagyobb mérvű tüdősorvadásból ugyancsak Lour-
ban egyszerre felgyógyult. Ez most egy erőteljes, egész-
séges, korpulens alak, ki háladatosságból jött el Lourdesba 
a többi zarándokokkal. 

Az eddig felsorolt meggyógyultakkal személyesen 
beszéltünk és az orvosok kijelentése, ismerőseik tanúsága 
és saját viselkedésük, meg nyilatkozataik közvetlensége 
mesterkéletlensége semmi kétséget sem enged aziránt, 
hogy megannyi csodás gyógyulással állunk szemben. 

A többiekkel, kik e napokban nyerték vissza egész-
ségüket, a jó apáczafőnöknő minden fáradsága daczára, 
melylyel őket a nagy tömegben kereste, nem találkoz-
hattunk. Hiteles értesülés szerint ezeknek egyike volt 
Massa Mária-Katalin, lakik Brüsszelben, rue Via-
duc-Ixelles 112. sz. alatt. Ezt a nőt két év előtt erős 

szélhűdés érte, minek folytán igen gyanús tünetek jelent-
keztek mellében. Május 3-án délelőtt, midőn a fürdő vi-
zében megmosták, tökéletesen meggyógyult. — Egy má-
sik, bizonyos Houin nevü 48 éves asszony lothringiai 
Courselles-Chau3syból, ki három év óta volt súlyos beteg. 
Ez idő alatt majdnem folyton ágyban fekvő volt, egész 
testét fájdalmas merevség tartotta fogva ugy, hogy enni 
sem volt képes maga. Az utazást is a vasúti kocsiban 
fekve tette meg. Lourdesba érkezve, az ötödik fürdés 
alkalmával, csütörtökön, egyszerre lábaira állott a fürdő 
medenczében és tökéletesen visszanyerte tagjainak szabad 
mozgását. Nyolcz hónap óta ki nem mozdulhatott szobá-
jából, most egyszerre képes volt járni. Az általános da-
gadtság tagjain hirtelen megszűnt annyira, hogy eddigi 
lábbelijét nem használhatta többé túlságos bősége miatt. 
Úgyszintén meggyógyult Leenaerts Alfonz Kersbeckles-
Tirlemontból, ki mintegy 31 éves és négy gyermek atyja.. 
Négy év óta vérköpéssel súlyosbított tuberkulózis gége-
bajban szenvedett. Mióta Lourdesban néhányszor megfür-
dött, egészen megkönnyebülve érezte magát, a fáradságot 
igen könnyen elviselte, és vért sem köpött többé. 

Ily bőségesen osztogatta a bold, szűz Anya, mint a 
betegek gyógyítója Lourdesban ez alkalommal a testi 
épség kegyelmét. Hála érte a jóságos Istennek s a szűz 
Anyának, hogy éppen olyan időben lehettünk ott, midőn, 
a buzgó belga nemzeti zarándoksereg erős hitével, tánto-
rithatlan bizalmával és kifogyhatlan imádságaival a ke-
gyelmek ily bőséges jutalmát kinyerni szerencsés volt. 
Amint méltán épültünk mi és velünk minden szemtanú a 
belgák kiváló áhítattal végzett ajtatosságain, ugy másrészt 
örök hálára buzdultunk fel szűz Mária iránt azon nagy-
szerű kegyelmek behatása alatt, melyeknek szemlélői le-
hettünk Lourdesban. Helyesen mondta egyik útitársam 
elutazásunk órájában : Nincs az az anyagi áldozat, amit 
sajnálni tudnék az itt átélt tapasztalatokkal szemben ! 

Feltűnő lehet az olvasónak, hogy annyi csodás gyó-
gyulás felőli tapasztalatot jegyeztem fel Lourdesban töl-
tött hat napi tartózkodásunkból, és ha talán nem vonja 
is kétségbe jóhiszeműségemet, mégis kisérletbe jő talán 
nagyítottnak vagy túlzottnak tartani a leirt eseteket. Az 
olvasónak lelkét kisértő ily kételyét könnyen leküzdeni 
vélem azon biztosítással, hogy a leirt gyógyulásokat egy-
től-egyig feltalálhatja az orvosi konstatáló helyiség pro-
tokollumaiban a f. évi május 1 — 6-ig vezetett jegyzetek-
ben. Azonfölül iparkodtam feljegyezni a meggyógyultaknak 
lakásait, hogy bárki levélileg felkereshesse az illetőket és 
tudakozódhassék az állitások valódisága iránt. 

Különben ezen kisértő kételyek eloszlatása czéljából 
legjobb egyszer elutazni Lourdesba, főképpen olyankor, 
midőn népesebb zarándoklatok vonulnak ugyanoda, pl. 
augusztus hóban. Ekkor szokott Párisból kiindulni a nagy 
nemzeti zarándoklat 15 — 20—25 ezer részvevővel. Ilyen-
kor rendesen tömegesen történnnek a gyógyulások. Igy 
pl. a mult 1894. évi augusztus hóban a párisi zarándo-
kok számát 35 ezerre tették, ezekkel ezernél több beteg 
érkezett Lourdesba, mintegy nyolczvan orvossal, kiket 
jobbára a kíváncsiság vezetett oda. Es ezen alkalommal 
nem kevesebb, mint hatvan olyan beteg nyerte vissza 

10* 



76 RELIGIO. 

csodálatos módon egészségét, kiket a párisi orvosok gyó-
gyíthatatlanoknak nyilvánítottak. 

Általános az a vélemény, hogy mióta Zolának gya-
lázatos regénye „Lourdes" napvilágot látott és közkézen 
forog, azóta mindinkább nő az érdeklődés Lourdes iránt, 
azóta tömegesebben érkeznek oda a zarándoklatok és 
sűrűbben fordulnak elé csodálatos gyógyulások. 

Igy felel a bold. Szűz azon piszkos koholmányokra, 
melyeket az az undort keltő regény világgá szórt a hi-
tetleneknek örömére, a kath. egyháznak pedig javára. A 
szőke kis regényköltő nem is sejtette, hogy ez lesz po-
koli szándékkal irt regényének eredménye. 

Nincs az a rossz, amit Isten nem tudna jóra fordí-
tani ! Régi igazság, mely Lourdes körül éppen leugjabban 
-érvényesül legeklatánsabban. 

Mivel lourdesi élményeim ezen leírására részben 
azért határoztam magamat, hogy a tervbe vett magyar 
zarándoklat tagjai ezen áldozatokkal járó zarándokutra 
könnyebb szívvel, forróbb vágygyal induljanak, és esetleg 
-ezen közlemény nekik némi utmutatásul szolgáljon, nem 
tehetem le a tollat, mielőtt még néhány dologra ki ne 
terjeszkedném ezen pongyola leírás keretében. 

Szükségesnek találom még egyszer visszatérni a fáj-
dalmas Szűzről nevezett apáczák kórházához, mely a Rue 
de la Grotte utczaban, a Gáve folyó régi hídjának köze-
lében épült ujabb időben. A nevezett apáczák ezen kór* 
házat részint elaggott, elhagyott szegények részére, 
részint pedig azért alapították itt, hogy a szegényebb 
zarándokoknak legyen helyük, a hol meghúzhassák ma-
gukat ; és az idegen betegek számára is legyen hely, a 
hol itt tartózkodásuk ideje alatt ápoltassanak. Ez az in-
tézet égetően szükséges Lourdesban. Találkozik ugyanis 
sok olyan szerencsétlen, a ki betegségében és főleg öreg 
napjaiban kénytelen a felebaráti szeretethez appelálni. 
Ugy szintén zarándokok is találkoznak, kik messze távoli 
vidékről, sőt idegen országokból jönnek, segitséget, gyó-
gyulást keresve a lourdesi csodaforrásnál, de nincs költ-
ségük, hogy szállodát vehetnének igénybe. Ezek ugy, 
mint amazok menedékhelyet találnak a fájdalmas Szűz 
leányainak ezen házában. 

A tarbesi püspök nagy örömmel vette hírét a tervbe 
vett intézménynek, szívesen adta hozzá áldását és fogadta 
védnöksége alá. Az apáczák kegyadományokból tartják 
fönn a házat, mely adományokért a zarándokok, főleg a 
jobbmóduak könyörületes sziveihez fordulnak. Felhívják 
azért a részvevő és nagylelkű keresztény testvéreket, hogy 
tehetségük szerint kegyeskedjenek hozzájárulni egy inté-
zet befejezése és fönntartásához, a hol a fájdalom s a 
szerencsetlenség biztos menedéket és szeretettel enyhítést, 
megkönnyebbülést talál. 

Mindazok nevei, a kik bármily csekély adománynyal 
jótevői lesznek e háznak, az illetők engedelmével egy 
külön jegyzékbe foglaltatnak az adományozott összeggel 
és megőriztetnek felebaráti szeretetük tanúbizonyságául. 

Aki ezer frankot vagy ennél többet ajándékoz e 
czélra, annak neve, amennyiben meg nem tiltja, arany 
betűkkel lesz egy márvány táblába vésve és az intézet ala-
pitójának czimével. A ki 500 frankot vagy ennél többet 

ajándékoz, annak neve hasonlóképpen arany betűkkel 
márvány táblába lesz vésve és az intézet jótevő je. Az ala-
pító és jótevő czime akkor is megszereztetik, ha az ado-
mány összege nem egyszerre, hanem részletekben lesz 
lefizetve. 

Minden hónapban örök időkig egy szent mise lesz 
mondva az intézet élő és elhunyt jótevőiért. Ezenkívül az 
aggok és betegek naponta imádkoznak mindazokért, kik 
a ház javára valamivel hozzájárultak és a jótevők család-
beliért. Bizonyos, hogy a bold. Szűz az Ég áldását hivja 
le az intézet jótevőire és az Isten százszorosan visszafizeti 
az ily módon értékesített könyöradományt. 

A magyar zarándokok is részesítsék kegyes figyel-
mükben ezt a jótékony intézetet. Az ajándékokat elfo-
gadja a fájdalmas szűz Anya leányainak főnöknője Lour-
desban vagy el lehet küldeni a tarbesi püspökhöz, vagy 
Ribes abbéhez a tarbesi székesegyház kanonokjához, ki 
az intézetnek igazgatója. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 2. Visszhang egy czikhünkre. — 
Julius elején „Katholikus felolvasásokat kérünk 

országszerte" czim alatt megindokolt indítványt terjesztet-
tünk a kath. közvélemény elé az iránt, hogy a ker. kath. vallás-
tól elidegenedett műveltebb férfi közönségnek szent vallá-
sunk tiszteletére és ismeretére való visszavezetés végett temp-
lomok on kivül országszerte katholikus felolvasások szerveztes-
senek „ a keresztény vallás, a keresztény gondolkodás, a keresz-
tény műveltség — előzményeiről és alapföltételeiről,irenikus, 
megnyerő, a hitközönyöseket meghódító modorban és 
szellemben." Templomba, Isten igéjének meghallgatására 
az ily elidegenedett katholikusok nem járnak ; a keresz-
tény katholikus szellemű irodalommal és sajtóval az 
ilyenek nem foglalkoznak, azt nem ismerik, nem olvassák. 
Valami uj és oly módot kell tehát feltalálni, a melyen 
ezek a lelkek a templomon kivül megközelithetők, a ker. 
vallással értelmök által kibékithetők, a keresztény hitéletre 
vagyis a templomba visszavezethetők. Nálunk még uj, de 
külföldön, különösen Francziaországban már kipróbált 
módja a férfiaknak a templomba való visszavezetésére az 
apologetico-irenikus felolvasások tartása, melyek az em-
berek elméjét a vallás igazságaihoz visszavezérlik. 

Ezt ajánlottuk igénytelen indítványunkban s oly 
szerencsések voltunk, hogy mivel indítványunk igazán az 
életből volt meritve, s az élet jobbítását szemlátomást 
előmozdítaná, azt a kath. közvéleménynek egyik legille-
tékesebb közlönye, a Szent-István-Társulat kiadásában 
megjelenő „Társulati Ertesitö," m. hó 20-iki számában, 
szokott lelkességével magáévá tette, a kivitelre nézve a 
következő módozatokat ajánlva, melyeket a hozzájok 
csatolt kibővítésekkel együtt a kath. liczeumról és a 
Mecaenas-szerzésről — szíves-örömest aláírjuk, kérve 
minden érdekeltnek és érdeklődőnek még egyszer az ügy 
érdeméhez való szives hozzájárulását. 

T. laptársunk hozzászólásának teljes szövege ime ez : 
„E nagyfontosságú tervet szivünk egész lelkesedésé-
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vel tesszük mi is magunkévá. Szükség, igen nagy szükség 
van arra, hogy hozzá tudjunk férni a kath. intelligencziá-
hoz, a kath. intelligenczia férfi tagjaihoz a templomon 
kivül, hová az csak ritkán jár, a templomi oktatáson 
kivül, melyet ez soha sem hallgat. Nincs más mód, nincs 
más eszköz hozzá a sajtón kivül, mint a felolvasások. 
Ezeknek kell visszahóditaniok a kath. intelligencziának 
nem csak szivét, de különösen, és ez a fő : értelmét is a 
kath. tanok számára. 

A kivitel módozataira nézve azonban mi is monda-
nánk valamit. Vegye kezébe az egész ügyet a budapesti 
Katholikus Kör felolvasó bizottsága. Ez a bizottság már 
többször megmutatta, hogy van érzéke az aktuális kér-
dések iránt. Ez a bizottság dolgozza ki aztán ezeknek a 
felolvasásoknak a programmját. Ehhez természetesen szük-
séges, hogy a kath. kör eme bizottságát tanácsaikkal, 
javaslataikkal azok támogassák, kik állásuknál fogva is 
legjobban értenek a dologhoz, a budapesti egyetem theo-
logiai fakultásának tanárai. Hiszen nem lenne természetes 
dolog az, ha éppen azok, kik a kath. elvek, a kath. tanok 
tanszékeinek legelőkelőbbjein ülnek, az országos kath. 
szellemű oktatástól visszahúzódnának. De előre megálla-
pított programmra szükség van, mert kell, hogy ez az 
országos oktatás egységesen, egyöntetűen történjék, hogy 
a sok fontos tárgy körül kiválasztva a legfontosabbakat, 
ez hangozzék az egész országban mindenütt. 

A budapesti Kath. Kör felolvasó bizottsága azután, 
mikor a program m készen van, intézzen felszólítást a 
kath. helybeli és vidéki Írókhoz és tudósokhoz, hogy ki 
hajlandó a meghatározott programm értelmében ilyen 
felovasások megtartására vállalkozni. De természetesen a 
vidéki irók nem lakóhelyükön, hanem más helyen tarta-
nák meg felolvasásaikat. Mert hatni akarunk, hatást aka-
runk létrehozni. Akkor hát ne vessük meg a hatás esz-
közeit sem. A helybeliek egymást mind ismerik, gondol-
kodásuk, felfogásuk ismeretes egymás előtt, szavuknak 
nincs meg az a hatása, mintha ismeretlen, eddig nem 
látott egyén beszél, hol a külső érdeklődés is ébreszti az 
elme figyelmét. Ebben van az u. n. missiók hatásának 
a legfőbb titka is. Hijába : „nemo propheta in patria sua." 

A vidéki kath. körök pedig szintén alakitsanak fel-
olvasásokat rendező bizottságokat, melyek érintkezésbe 
lépve a központi bizottsággal, meghatározzák a felolva-
sások idejét, gondoskodnak annak megfelelő külsőségeiről. 
Mert ez is hozzá tartozik a dologhoz. Ma már nem sza-
bad túlságosan szerényeknek lennünk. Az emberekhez 
akarunk hozzá férni, ne feledkezzünk meg tehát az emberi 
természetről. 

A budapesti szabadkőműves eredetű »Szabad Licze-
um" ellenében pedig a kath. kör teremtse meg a „kath. 
liczeumot." 

Végül mindkettőhöz szerezzünk egy emelkedett szel-
lemű kath. meczenást !" ? ? 

Amerika. A katholikus vallás Mexikóban. — 
Hála Diaz köztársasági elnök hatalmas erélyének, 

az erőszakoskodó üldözések és a bosszantó zaklatások 
ideje Mexikóban lejárt. Több államban (mert Mexikó épp 

ugy, mint most már Brazília is, több egyesült államok 
köztársasági szövetsége) az u. n. reform-törvények, melyek 
a katholikus vallásnak nyilvános gyakorlását birságtól 
börtönig terjedő büntetéssel tiltották, vagy egészen eny-
hén alkalmaztatnak vagy már egészen is megszűntek az 
ellenkező gyakorlat által. A férfi és nő szerzetes rendek 
lassan-lassan reformálják magukat és uj életet kezdenek 
s a kormány csaknem egykedvű szemmel nézi az egész 
katholikus újjászületést. A katholikus buzgóság és szere-
tet működése és intézményei annál nagyobb lendülettel 
viszik előbbre fejlődésüket, mennél szorosabban voltak 
lenyűgözve az elmúlt 30 év alatt. A bámulatra méltó ir-
galmas nővérek, kiket 1874-ben Lerdo de Tejada elnök 
száműzött, uj nevek és uj ruhák alatt újra megjelennek. 
A papság, társadalmi állásában összébb szoritva, a nél-
kül, hogy az ország politikai életében részt venne, vissza-
hódítja a hódolatot és tiszteletet, melyet az erény és a 
tudomány, még a felekezetek részén is mindig biztosíta-
nak. Másrészről, a mexikói püspöki kar, soha sem na-
gyobb buzgóságot, sem nagyobb tudományt nem fejtett 
ki. Mgr Álarcon, Mexikó érsekében szalézi szent Ferencz 
lelke lakik. Az ő atyai vezetése alatt számtalan ajtatos 
intézmény, melyekhez Mexikó már jó ideje nem volt 
szokva, uj fejlődésnek és virágzásnak indult. Egy nagy 
érdemű spanyol áldozó pap, tiszt. Vilazeca atya, ezer 
akadály daczára (mert ezek szoktak az istenies alkotások-
nak alapul szolgálni), magában a fővárosban egy uj con-
gregatiót alapított, sz. József férfi congregatióját, melynek 
czélja az eddig magukra hagyva volt indiánok evangeli-
zácziója. Az apostoli szentszék már elismerésének több 
jelével kitüntette ezt a congregácziót, mely tagjait kivá-
lóan a chilmahnai, taboscói és chiaposi szegény egyház-
megyékbe szokta küldeni a püspökök apostoli munkájának 
segedelmére. 

Tartózkodni fogok szemlét tartani a Mexikóban 
levő többi szerzetes rendek fölött. Hallgatásom okát min-
denki tudni fogja. *) Elég lesz, ha annyit mondok, hogy 
az üldözések közepett valamennyien összeszedték magukat 
és megtisztultak valamennyien az evangeliumi tanácsok 
hűséges és lelkiismeretes követésében. Mindnyájan meg-
ujultak szellemben, s most már nem gondolnak egyébbel, 
mint a hit terjesztésével vagy fenntartásával, mint hajdan 
azok az angol szerzetesek, kik a régi de elmúlt jólét 
utolsó maradványai valának, a legellenségesebb és leg-
mostohább körülmények közt sem hagyták el tovább 
szántását azoknak a barázdáknak, melyeket őseik kezdé-
nek szántani. 

A mit a mexikói főmegvéről mondottam, ugyanaz 
áll a köztársaságban levő többi egyházmegyékről sorban. 
Mindenütt megújhodás, mindenütt tavaszi uj életre kelés 
mutatkozik. Epp ugy mint a zivataros éjszakák után a 
zöld mintegy zöldebb és az ember élete maga is mintegy 
szebbé vált : épp ugy, az üldözések nyomában is, a ke-
reszténység isteni ügyei és dolgai szilárdabb és termé-
kenyebb talajra találnak magvaik számára. 

*) Figyelmeztetés lenne az egyház ellenségeinek, hogy hol, 
mely irányban fejlődik az egyház : tehát, hol támadják újra. Ez 
egy u j módja a katholikus „disciplina arcani^nak. 
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Guadalaxarában mgr Loza bosszú ideig tartó dicső-
séges püspöksége főgondját a papi nevelés és tanitás 
emelésére fordította egyfelől, másfelől pedig uj egy-
házmegyék kialakítására, a melyeknek élére aztán a 
maga káptalanából hírneves theologusokat állított, mint 
mgr Silva, colimai püspök, aszkétákat, a milyen Tépic 
első püspöke, fáradhatatlan apostolokat, mint mgr Lopez 
az első monterey-í érsek. Guadalaxarában van a Mexikó 
területén levő két theologiai facultások egyike; a másik 
Meridában van, Jucatan félszigeten, a lazaristák vezetése 
alatt. 

A katholikus életnek e kifejlődésében a többi közöl 
kiválik san-Iouis-potasi-i egyházmegye. Az ottani püspök, 
mgr Montes de Oca, kinek neve Amerika határain tul 
messze Európában is ismeretes, egy személyben négy 
embert állit ki a síkra : tökéletes theologust, ügyes kor-
mányzót, nagy szónoklatok mesterét, és magasztos inspi-
rácziók költői megéneklőjét. Maga egy kiérdemesült 
polyglotta nyelvész, ki egyenlő tökélylyel beszél angolul, 
francziául és anyanyelvén. Mint Pindár fordítója, töké-
letes hellennistának bizonyította magát. Az ő papnevelő 
intézetei, melyeket lazaristák vezetnek, egész hadseregét 
állítják ki a tudÓ3 és erényes papoknak, kiknek koszorúja 
a legszebb koszorú hosszú fáradságokban és érdemekben 
gazdag püspöki működése számára. 

Oaxacában, ennek az uj egyházi tartománynak me-
tropolitája, mgr Guillow, szerencsés kormányzással, ott, 
hol mindent úgyszólván semmiből teremteni kellett, vi-
rágzó egyházmegyét alkotott, hol a papnevelő intézetben 
mind előőrsre termett emberek nevekednek. It t volt két 
év előtt a legutóbbi mexikói zsinat. Kitűnt, hogy itt is, 
az u. n. szabadelvű állami reform-törvények az egyházi 
újjászületésnek bölcsőjévé lőnek. Erről az uj egyházi 
tartományról szólva, hallgatással nem mellőzhetek egy 
nevet, melyet egész Mexikó tisztel s melyet egy oly fér-
fiú visel, a kit infulás xavéri szent Ferencznek lehetne 
elnevezni. Ertem mgr Mórát, tehuantepeci püspököt. 0 
egy apostoli ut- és földtörő, ő Mexikó Lavigerieje. Újít-
sátok fel emlékezetekben az első századok püspökeinek 
alakjait, kik doktorok és szentek voltak együttesen, nagy 
alakok a templomban és a nép között mint óriások, — 
és akkor fogalmatok lesz a mexikói félsziget apostoláról. 

Most május 1-én Mexikó egy esemény szemtanuja ! 
volt, melynek emlékezete nem íog egyhamar elmosódni. 
Az uj vera-cruzi püspök, mgr Pagaza felszenteléséről volt 
a szó. Az egész mexikói arisztokráczia (mert a köztársa-
ságok is alkotnak maguknak ilyet), élén Diaz tábornokné-
és köztársasági elnöknével, megjelent a felszentelésen a 
Professa nevű fő kathedrális templomban, mely oly fénye-
sen volt feldíszítve, mint a párisi Notre-Dame a legfénye-
sebb ünnepélyek alkalmával. Yajjon miért ? . . . Mert a 
felszentelendő uj püspök az Ur kiválasztottja, a kinek 
homlokán a lángész és a tudomány napja ragyog. Egész 
Mexikó benne oly főpapot üdvözölt, a kinek hivatása uj 
fényt árasztani a püspöki karra. Rampolla bibornok, mi-
dőn mult évben az uj vera-cruzi püspökről szólott egy 
zarándoknak Rómában, a következő látnoki szavakat mon-
dotta: „A szent atya ismeri mgr Pagazát s tudomással 
bir nagy érdemeiről. Az ő Ítélete szerint az az áldozó 

1 pap hivatva van a legmagasabb állások betöltésére." A 
jóslat ime beteljesedésnek indult. Mi mexikóiak elsők 
leszünk érte a hálában Isten iránt. 

A mexikói egyháznak vannak még más kiváló alak-
jai is, a kiket méltatlanság volna mások után hallgatás-
sal mellőzni. Elég legyen említeni mgr Arcigát, Morelia 
érsekét, mgr Partillót, Zacatecas szent püspökét, mgr 
Yargast, Puebla infulás paulai szent Yinczéjét, mgr 
Baront, Léon ájtatos püspökét, mgr Ibarrát, Guerrero 
apostolát és a guadeloupi misszionáriusok alapitóját, mgr 
Ortizt, a chihuahuai vad indusok misszionárius püspökét. 
De tulajdonképpen valamennyi nevét kellene felsorolnom, 
mert valamennyien kitűnnek tudományban és apostoli 
buzgóságban ; valamennyien tiszteletére vannak az anya-
szentegyháznak és becsületet szereznek hazájoknak, Mexi-
kónak. 

Uj-Spanyolországban tehát a mi szent hitünk emel-
kedik, terjed és egyre jobban befolyásolja az életet, — 
és a mexikói kormánynak ebben nincs, csak örvendezni 
való oka. Hisz a katholikus vallás az erkölcsöknek leg-
üdvösségesebb befolyásolója és alakitója s mint ilyen 
legerősebb támasza az államoknak, legszolidabb erőfor-
rása az emberi hatalmaknak. Diaz köztársasági elnök ezt 
jól tudja. Azért az ő kormánya az egyházzal szemben 
mindig az igazságosságnak és békeszeretetnek kiválóan 
gyengéd szellemében lép fel. Merem mondani, hogy már 
az apostoli szentszékkel való hivatalos összeköttetésének 
meguji fásáról is van köztársaságunk élén szó. XIII . Leo 
pápa békéltető és megnyugtató politikája erősen érezteti 
hatását az Óceánon tul is mindenfelé s egy apostoli lega-
tio Mexikóban nagy lelkesedéssel fogadtatnék. Egy má-
sodik mgr Satolli a békés uj virágzás korszakának kez-
detét befejezné. Nem is hiányzik más egyéb, minthogy a 
pápa követe s a köztársaság elnöke mexikói földön kezet 
fogjanak egymással. Ez a mi legfőbb óhajtásunk ! 

(A -L'Univers után.) Kimal. 

T Á R C Z A . 
XIII. Leo pápa ifjúkori 

levelei . 

Y. 

Pecci K. János urnák, Carpinetóban. 

Róma, 1829. jun. 4-én. 
Kedves fivérem ! 

Midőn legutoljára irtam néked, — ba ugyan jól 
emlékszem, azt Ígértem, hogy levelemet postán küldöm. 
Láthatod, hogy hü maradtam ígéretemhez. Kívánságodhoz 
képest, melyet előttem kifejeztél, tudósítani foglak azon 
legfontosabb dolgokról, melyek a pápának székfoglalása 
alatt, ide-stova már két hete történtek; azonban rövid 
leszek, minthogy csak néhány részlet érdemel említést és 
különösen, minthogy te az áldott emlékű XII. Leo trón-
foglalásánál úgyis jelen voltál. 

Minthogy 1814. május 24. nevezetes nap, melyen 
VII. Pius visszatért Rómába, ő szentségének e nap évfor-
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dulójára tetszett kitűzni az ünnepélyes székfoglalást. 
Vatikáni székhelyéről a megelőző este átvitette magát 
quirinál-i palotájába és itt töltötte az éjet. Ugyancsak a 
Quirinálbol indult meg 9 órakor a dísz-hintó. Különböző 
katonai zászlók voltak a menet elején, mely a négy for-
rás felé tartott azon az utczán által, mely a liberiana 
bazilikához és a Lateránhoz vezet. A kocsit, melyben az 
udvari furir és a főlovászmester ültek, több lovas vadász 
előzte meg. Következtek lóháton a kamarások cappával 
és karddal és a tiszteletbeli kamarások violaszín ruhában. 
Ezután jött Pfyffer kapitány a svájczi gárda kíséretében; 
majd mgre Capelletti a kormányzó, pompásan felszerelt 
lovon, és végre a kereszttel, Materassi Mihály, szintén 
lovon. 

Közvetlenül ezután jött ő szentsége, a kardinálisok 
dékánjával és al-dékánjával, még soha nem használt, gyö-
nyörű kocsiban, melyet hat remekül felkantározott ló 
vont. Oldalán haladt a nemesek gárdájának csapata Altieri 
és Barberini vezetése mellett. Majd egy másik kocsi jött, 
melyben del Drago de Simone, Altieri és Barbolani vol-
tak elhelyezkedve. Egy harmadik kocsiban Soglia János, 
Perugini, Belli főkamarás és Lernetti caudatarius voltak. 
A kocsik után, egymástól elválasztva, három csoport kö-
vetkezett ; a polgár-őrség első sorban ; azután a karabi-
nierik ; és harmadszor a dragonyosok. Végre Somaglia és 
Pacca kardinálisoknak, a majordomusnak, a kormányzó-
nak, a felügyelőnek fogatait, — kiket mind díszruhába 

. öltözött szolgáik vettek körül, — egy csapat dragonyos 
követte, kik bezárták a menetet. 

Ekként érkeztek meg a Lateránhoz a pápát tapsoló 
nagy néptömegen keresztül. A kitűzött helyre érve, a pápa 
a hűségi és engedelmességi Ígéretet fogadta az elnöklő 
szenátortól, ki a Laterán trikliniumával szemben épült 
nagyszerű házból lépett elő. Miután rövid beszédben en-
gedelmességet fogadott, a pápa, nyitott kocsijából ekként 
felelt : Fidelitatem et obedientiam a te etiam populi ro-
mani nomine exhibitam acceptamus in nomine Patris et 
Filii et Spiritus sancti. Erre azután a káptalan járult 
eléje és a pápa kocsijáról leszállva az oszlopcsarnokba, 
majd a templomba lépett be, a hol a szokott szertartások 
következének, melyeket neked nem kell leírnom és a 
melyeket neked nem kell már hallanod. Végre a szertar-
tások végeztével a pápa ugyanazon uton és ugyanazon 
nemes kiséret mellett visszatért a Quirinálba, a lovász-
szolgák, kik őt körülvették, kezeikben égő fáklyákat vit-
tek. A Quirinálbol, még ugyanaz este visszatért a Va-
tikánba. 

Ekként folyt le a székfoglalás. Azonban az általá-
nos öröm e napján Róma közepén borzasztó és rémes 
bűntényt követtek el. Minden bizonynyal hallottál már 
róla beszélni és igy nem szükséges újból elmondanom. 
Ismered ezen bűntényt, mely a teli Campo di fiori-n tör-
tént egy összeszólalkozásból ; egy czipész megkéselt egy 
körülbelül 20 éves fiatal embert, fivérével, egy körülbelül 
40 éves pappal együtt, a mely utóbbi halálra sebesülve, 
két napra reá meghalt. A gyilkost még nem kerítették 
kézre. E sebbel-lobbal megirt levelemet azzal a kéréssel 
zárom be, hogy gyakran irj és emlékezzél meg rólam. 

VI. 
Pecci Lajos grófnak, Carpinetóban. 

Róma, 1830. aug. 11-én. 
Kedves Atyám uram ! 

Végre hozzájutok, hogy önnek is írhassak röviden, 
a mit már rég ideje nem tehettem sokféle teendőim miatt, 
melyek hallgatásra kárhoztatnak, 

Nem igen hiszem, hogy Carpinetóban már ismerjék 
ama legújabb rendetlenségeket és fölfordulást, melyek 
éppen most léptek föl Francziaországban. Minden bizony-
nyal jó neven fogja tehát venni ; ha néhány szóval el-
mondom azon még nem eléggé határozott, de minden 
esetre alappal bíró híreket, melyek Rómát bejárják. Te-
hát, julius 25-én a király egy rendeletével a nem rég 
újonnan megválasztott képviselőházat feloszlatta. 

Nem elégedve meg e lépéssel, országában még a 
sajtó-szabadságot is elnyomta és azután sok más rende-
letet adott ki, melyek világosan arra irányultak, hogy 
a többségben levő szabadelvű pártot ingereljék. E rende-
letekre kell visszavezetnünk azon számos nép-lázadást, 
melyek az ország különböző helyein kitörtek. Azonban 
ezek között legszomorúbb âZ, Hí elynek színhelye Páris 
volt. Megtámadták a miniszterek lakásait, és többek kö-
zött Palignac urét. A Tuilerie-k előtt heves harcz tört ki 
a néphez tartozó fölkelők és a karabinierik és svájcziak 
csapatjai között. Azt mondják, hogy a holtak és sebesül-
tek száma majdnem 5000-re rug. 

A franczia nép egészen forradalomba jutott. A ki-
rályhoz hü katonák kaszárnyait fölgyújtották és a király-
nak testőrségével — mint mondják — Saint-Cloud-ba kellett 
vonulnia. Más hirek is keringenek, melyeket haszontalan 
dolog volna felhoznom, — minthogy hitelességük egyál-
talán semmis. Rómában még nem kaptak semmi tisztán 
hivatalos értesítést, ellenkezőleg, a kormány betiltotta a 
franczia lapok kiosztását. Innen van az, hogy mit sem 
állithatni egész határozottsággal és hogy az igazat nem 
lehet megkülönböztetni a tévestől néhány nap elteltéig, a 
midőn aztán mindent megtudunk részleteiben. Azt is be-
szélik, hogy a mi jó Pius pápánk azonnal könnyekre 
fakadt és hogy még folytonosan sir Francziaország sze-
rencsétlen sorsa felett. 

(Folytatjuk.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET. 
Felhivás a Szent-István-Társulat 

Tudományos é s Irodalmi Osztályának tisztelt 
tagjaihoz. 

Közeledvén a Tud. és írod. Osztályba való tagaján-
lás ideje, az alulírott hivatal az ügyrend ide vonatkozó 
intézkedését a t. tagok figyelmébe ajánlja. 

Ügyrend V. 22. §. A tagajánlás rendesen az őszi 
osztálygyülés egyik feladata (11. §.), melyet a megokolt 
írásbeli ajánlatok alapján a megelőző szakosztályi érte-
kezletek készítenek elő. 

Minden egyes tagnak jogában áll bármelyik szakosz-
tályba uj tagot ajánlani. Az ajánlás írásban, tüzetes meg-
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okolással és az ajánló aláírásával az illető szakosztály 
előadójához intézendő s szeptember elsőben felében, leg-
később szeptember 15*éig nyújtandó be a titkári hiva-
talhoz. 

Az ajánlottak névsorát, melyben az illetők társadalmi 
állása és lakása mellett az ajánlók neve is felveendő, az 
előadók az elnökséggel és a szakosztályok összes tagjaival 
haladéktalanul közlik s az őszi osztálygyülést megelőző-
leg legalább egyszer tartandó szakosztályi értekezleten az 
ajánlásokat megbeszélés tárgyává teszik. A tagajánló osz-
tálygyülésen szavazás előtt az ajánlottak névsora felol-
vasandó s bármely tagnak joga van kivánni, hogy az 
ajánlás egész terjedelmében is felolvastassék. 

Budapest, 1895. julius 5. 

A Szent-István-Társulat 
t i tkári hivatal. 

KATH. TEVEKENYSEG. 

A lourdesi za rándokok figyelmébe. 
A magyar katholikusok országos lourdesi 

zarándoklatára julius hó 31-ikéig olyan nagy 
számmal jelentkeztek, hogy a zarándoklat sikere 
m ost már te l jesen biztosi tva van. Mivel Lourdes-
ból azon értesitést nyertem, hogy augusztus hó má-
sodik felére Francziaországbói több mint 50 ezer 
zarándok van már bejelentve, és hogy alkalma-
sabb volna szeptember hó első felében Lourdesba 
mennünk, mert a túlzsúfoltságot elkerülve, ájta-
toskodásunkat nyugodtan végezhetuők, azért a 
za rándokla t f. é. szeptember lió 2-án indul 
Budapestről , 7-én érkezik Lourdesba, 8-ikát, 
Kisasszony napját, ott töltvén, 10-én indul visz-
sza és 15-ikére Budapestre visszaérkezik. A za-
rándoklatban való részvételre augusztus hó 10-ikéig 
bezárólag alulirottnál még mindig lehet jelentkezni 
az előirt előlegek beküldése mellett. 

A zarándoklat 14 napig fog tartani. Az 
odautazásban Milanóban és Marseillesben, a vissza-
utazás alkalmával pedig Nizzában és Velenczében 
24—24 órára megállapodunk. Lourdesban pedig 
három napig időzünk. Menetközben, t. i. azon 
napokon, melyeken a vasúton utazunk, az ellá-
tásról mindenki maga gondoskodik ; az emiitett 
négy városban pedig, hol útközben pihenni fogunk 
és Lourdesban 3 napig a zarándokok teljes ellá-
tásban részesülnek. A zarándoklatban való rész-
vételi jegyek ára, beleszámitva útközben négy-
napi (tudniillik menet kétnapi — jövet kétnapi) 
és Lourdesban háromnapi, tehát összesen hétnapi 
ellátást és a szállodákba való oda és visszaszállí-
tást, személyenkint a következő: I. osztály 240 
frt. — II. osztály 185 frt. — III. osztály 110 
forint. A jelentkezés alkalmával az I. osztá-

lyon utazók 80, a II. osztályúak 60, a III. osz-
tályon utazók pedig 40 frt előleget fizetnek. A 
zarándoklatra vonatkozó bármilyen felvilágosí-
tással mindenkinek szívesen szolgálok. 

Budapesten, 1895. augusztus hó 1-én. 

Dr Purt Iyán, 
a budapesti központi papnövelde tanulmányi felügyelője, 

az országos magyar lourdesi zarándoklat rendezője. 

(Lakik: Budapest, IT. kerület, Központi papnövelde.) 

V E G Y E S E K . 
— A spanyol iíju király gyónása. — Liberális 

lapjaink újdondászai kiváló előszeretettel szoktak regisz-
trálni minden dolgot, — magától érthetőleg a liberális 
szájizet csiklandoztató pikantériával — a mely állítólag 
az ifjú spanyol királylyal vagy körüle történik. Igv leg-
újabban, a fenn kiirt czim alatt Madridból Íratják ma-
goknak, hogy a kis spanyol királylyal milyen bajok vol-
tak annak első gyónása alkalmából. Először — ugy 
mond — egyáltalán nem akart gyónni ; mert azt mondta, 
hogy ő nem tehet vallomásokat alattvalóinak. Majd mikor 
erre nagynehezen rábeszélték volna, hogy nem akart le-
térdelni az udvari káplán előtt ; mert — úgymond — az 
uralkodók csak a pápa előtt térdelhetnek le. Végre, mi-
dőn nagykegyesen erre is ráállott volna — egyszerűen 
azt gyónta meg, — hogy sokszor kegyetlenül megverte 
a szamarát . . . Anélkül, hogy e liberális gyöngédségü 
communiquée hitelességét, illetőleg bővebb fejtegetésekbe 
bocsátkozni akarnánk, egyszerűen csak azt jegyezzük meg, 
hogy az állatkínzás egyáltalán; és igy a szamár meg-
fenyitése is, ha azt az ifjú spanyol király dévajkodó paj-
kosságból és szenvedélyben tette, mindenesetre anyagát 
képezi a bűnbánat szentségének. .Más megítélés alá esnék 
azonban a fiatal spanyol királynak oly manipulatiója, 
melylyel az őt folyton boszantó liberális rugdalózásokat 
fenyítené meg kellő erélylyel ; és csattanós bizonyítékát 
adná annak, hogy ő is, habár uralkodó, mégis csak ember 
és még nem emelkedett a tökély ama fokára, hogy az 
őt arczulütőknek oda nyújtja másik orczáját és érzéketlen 
maradjon az ellene tett rúgások iránt . . . 

— Királyi herczeg a papi pályán. Miksa, szász 
királyi herczegnek, György szász herczeg fiának, miután 
theologiai tanulmányait az eichstätti szemináriumban be-
fejezte, az eichstätti püspök feladta a kisebb egyházi 
rendeket. A herczeg, Leo pápának és Zigliari kardinális-
nak, a hittudományok praefectusának intézkedése folytán, 
hosszabb időre Rómába fog költözni. Hohenlohe herczeg 
kardinális nyilatkozatai szerint a pápa és a szent kollé-
gium legbefolyásosabb tagjainak az a szándéka, hogy a 
vallásossága által kitűnő Miksa szász királyi herczeg rövid 
ideig tartó papi működése után püspökséget kapjon. A 
leendő Miksa püspök, állítólag, Rómából való visszatérésé 
után meg fogna látogatni több, vele rokonságban, valamint 
barátságban levő, Magyarországban lakó kir herczeget és 
a szász koburgi uralkodó család herczegeit. Valószínűnek 
tartják, hogy Miksa herczeg, a mint később a hierarchiá-
ban magasabb fokra emelkedik, hosszabb ideig Rómában 
marad a pápa udvarában, a ki rendkívül örvend annak, 
hogy Miksa szász herczeg végleg a papi hivatásnak szen-
telte magát. 

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

Budapest, 189e». Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Boldog emlékű 

H Á M J Á N O S 
szatmári püspök élete. 

Irta Irsik Ferencz, pápai praelatus, apát-kanonok 

Szatmárt, 1895. Nagy 8-r. 296 l. 

Ezt az isteni malaszttól sugallt, — a múltra 
és a jövőre nézve csodákat rejtő könyvet a kö-
vetkező nagy megtisztelés kíséretében kaptuk, 
hogy ismertessük, még tavaszkor: 

Nagyságos és Főtisztelendő 
Szerkesztő Ur! 

Boldog emlékű Hám János volt szatmári 
püspök az egyházmegye szükségleteire kiterjedő 
atyai gondoskodásával és nagyszerű alapitvá-
nyaival az egyházmegye második megalapitója 

diszes czimét nyerte a hálás utódoktól. 
Ezen főpásztori intézkedései és szent élete < 

iránt kezdettől fogva kegyeletes érzelmeket táp-
lálván, felkértem Irsik Ferencz pápai praelatust, 
apát-kanonokot, hogy a nagynevű püspök élet-
rajzát megirja. 

Yan szerencsém eme méhszorgalommal, ava-
tot t tollal és lelkes odaadással megirt munkát 
tiszteletteljesen megküldeni. 

Szatmártt, 1895. április 4-én. 

Meszlényi Gyida 
szatmári püspök. 

Tavasz óta sok idő folyt le az idők méhébe. 
Volt tehát elég időnk e könyv élvezetében el-
mélyedni. El is merült lelkem benne. Kevés köny-
vet vágytam más foglalkozások után annyira 
tovább olvashatni, keveset tettem le a lelki el-
büvölés oly meghatottságával, mint ezt, melyben 
az iró tökéletes avatottsága vetekedik a mi hú-
sunk és vérünkből, sokak szeme láttára, mind-
nyájunk bámulatára kiemelkedett magyar élet-
szentség fenségével. 

Ez a könyv oly nagy irodalmi, — nem ez 
kevés, — oly nagy hitéleti alkotás, hogy róla 
szólni, belőle meríteni sokáig nem fogunk meg-
szűnni e lapokban. Most, hogy további ismerte-
téseinknek alapot vessünk, közöljük a könyv 
eredetét, eredésének történetét és módját, agy 
a mint azt, — bogy Szatmár főpapjának szavait 
ismételjük, — szerző „méhszorgalommal, avatott 
tollal és lelkes odaadással" — előszavában, — 
a mint következik, megirta: 

'{ „A szentéletü püspök, Hám János gyászos 
elhunytával a közös nagy veszteségből kelet-
kezett általános nagy részvét és fájdalom nyil-
vánulásaiba legott az az óhajtás is vegyült: 
vajha akadna valaki, a ki a szentség hirében 
élt és elhunyt főpásztor életét, dicső emlékének 
megörökitése végett s a hivő lelkek épülődésére 
megirja. ~ 

Évek tűntek el. Ezen idő alatt négy izben 
üresedett meg és töltetet t ismét be a szatmári 
püspöki szék, mignem a szatmári egyházmegyét 

i l 
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jelenben atyailag kormányzó főpásztorunk, Mesz-
lényi Gyula püspök ő méltósága, a számtalanok 
hő óhajtását betölteni kivánván, a boldog em-
lékű püspök életének megirására szükséges ada-
tok, okmányok és emléktárgyak gyűjtését az 
egyházmegye körében, sőt azon tul is, megkezdé. 
Buzgó fáradozásainak a legszebb siker lett méltó 
jutalma. 

A szatmári egyházmegye mostani püspöke 
b. e. Hám püspököt személyesen nem ismerte, 
sohase látta, csak hirét hallottá. Miként azonban 
sivatagon a látható nyomokból lehet megismerni : 
vájjon állatkirály, egy oroszlán, vagy az állat-
világnak más pusztai lakója haladt-e át a tájon: 
vagy — bogy magasztosabb hasonlattal éljek, 
— valamint a természet s a teremtett dolgok 
szemléletéből, következtetés utján, Isten ismere-
tére juthatni el: hasonló módon következtetett, 
a b. e. püspök hátrahagyott nyomdokaiból, müvei-
ből, alkotásaiból, életszentségére, nagyságára, az 
ő negyedik utódja, Meszlényi püspök, s azonképen 
nőttön nőtt az iránta való tisztelet és kegyelet 
érzelme is szivében. 

Össze levén gyűjtve a szükséges anyag, az 
életirás foganatosítása elhatároztatott. — Egy-
koron püspökömnél megjelenvén, miután előre 
bocsátá, hogy ő, szatmári püspökké neveztetvén 
ki, előbb gondolt a szentéletü Hámra, mintsem 
mireánk, — kedves szokása szerint, enyelegve, 
mosolyogva e kérdést intézte hozzám : „Nem 
tudná nekem megmondani, ki irta Szakaszról, 
annak idején, a boldog emlékű Hám püspök el-
hunytáról szóló tudósitást a „ Religio "-ban ?" — 
Mosoly mosolyt idézett elő . . . . És be nem 
várva a késlekedő feleletet, kimondá a határo-
zatot: „A boldog emlékű, szentéletü püspök 
életrajzát ön fogja, önnek kell megirni." Nem 
lehetett szabadkoznom. A főpásztori kegy enge-
met ért, voltaképp mondhatnám: lesújtott. A 
festőművésznek, hogy remeket alkothasson, úgy-
szólván, bele kell magát élnie előképének a 
lényébe, szellemébe: prototyponjával mintegy 
azonosodnia kell. E tekintetben méltán kérdhe-
tém a boldog emlékű püspök nagy szerénységé-
vel, alázatosságával önmagamtól: „Ki vagyok 
én, (ő hozzá képest,) mik az én erényeim, hol 
az én lelki erőm, tehetségem," hogy ily nagy 
és nehéz feladatra vállalkozni bátorkodjam ? Mél-
tatlanságom, gyengeségem érzetében félelem 
szállta meg keblemet. Azután csüggedés vett 

rajtam erőt. Egy nagytekintélyű férfiúnak — ki 
az Istenben boldogult egyházfőt jól ismerte — 
azon megjegyzése, hogy „ez a munka nagy fel-
adat", még növelte aggódásomat. A nehézségektől 
megrettenve, már-már abban valék hagyandó az 
elvállalt fáradságos munkát, ha innen-onnan biz-
tató szó is nem jő s főpásztorom akarata, 
parancsszava a munkálkodás folytatására nem 
bátorit, nem ösztönöz. 

Utóbb majd egy szép virágos kert, majd 
dúsan termő mező közepén képzelém magam, 
hol az illatozó virágszálakat, az aranyszinü ka-
lászokat marokra szednem és bokrétába kötnöm, 
vagy koszorúba fűznöm kelle csupán. 

Nem mesterkélt, keresett, hanem egyszerű 
és igénytelen, de annál igazibb is, lesz tehát ez 
az életirás ; épp a mily igénytelen és egyszerű 
volt, az és annak egész lénye, akinek emlékére 
szerény munkálkodásomat szentelém. 

„Ornamenta coelorum virtutes," a mennyor-
szág ékei az erények, — mond nagy szent Ger-
gely pápa. Ha tehát az erény a mennyországnak 
ékessége, ugy bizonyára a földnek is az; ha an-
gyaloknak, mennyivel inkább embereknek. 

A nemzeteknek és birodalmaknak története 
van; a szenteknek — élete. Népek és országok tör-
ténetét, válogatás nélkül, vegyes események; a 
szentek életét kiváló jócselekedetek alkotják. 
Ugyanazért a szentek élete a maga egyszerűsé-
gében is ékes; sőt mennél egyszerűbb, annál 
szebb, ékesebb, tökéletesebb és meghatóbb. Vala-
mint a csillogó ékszernek, ugy az irói ékesség-
nek is csak ugy van értéke, ha — valódi.". 

Nos, t. olvasó, e könyvben valódi életszent-
séggel és valódi irói ékességgel fogsz találkozni 
a maguk tiszta egyszerűségében. 

Tolle, lege. Olvassa minden pap, öreg és 
ifjú, a kinek Magyarország keresztény katholikus 
újjászületése iránt érzéke és óhajtása vagyon!*) 

# * * 

Hat nap Lourdesban. 
I r t a : Dr Koperniczky Ferencz. 

(Vége.) 

Megemlítésre és megtekintésre méltó Lourdesban a 
Panoráma és Dioráma. Az előbbi egy körkép, mely Ber-
nadettet tünteti fel azon megjelenés alkalmával, midőn 
gyertyát tartott kezében, melynek lángja egy negyed-

*) Kapható Szatmártt, a Pázmány-sajtóban, 2 frton. 
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óráig nyalta ujjait anélkül, hogy az égésnek legkisebb 
nyomát lehetett volna ujjain észrevenni. Bernadettet 
közelben-távolban több ezerre menő népsereg környezi, 
legközelebb áll nagybátyja és leány- meg fitestvére, to-
vábbá orvosok, tisztviselők, rendőrök, a neversi apáczák 
növendékei fehérbe öltözve, és nagyszámú lourdesi meg 
vidéki nép, kiket a jelenések iránti kiváncsiság von-
zott oda. 

A Dioráma hasonlóképpen Bernadette életéből ábrá-
zol két jelenetet. Az egyik Bernadettet a barlang előtt 
imádkozva jeleníti meg, Bernadette alakja faragott szobor, 
a többi rész festet t ; a másik képen Bernadette halála 
van ábrázolva, kit több apácza, továbbá a püspök orna-
tusban és néhány vörös ruhás ministergyerek környez. 
Egy másik ágyban látni fekve egy másik halálosan beteg 
apáczát, kiről fel van jegyezve, hogy ugyanazon pil-
lanatban hirtelen visszanyerte egészségét, amelyben Ber-
nadette kiadta lelkét. Ezen képen is néhány alak faragott 
szobor által van ábrázolva, a többi pedig festve. Ezen 
kivül más különös látni való nem igen akad. 

Nem mulasztja azonban el egy zarándok sem, elmenni 
Peyramale, volt lourdesi plébános koporsójához, mely az 
általa tervbe vett uj templom kriptájában van elhelyezve. 
Ez a lángbuzgalmu, Isten szive szerinti lelkész ugyanis a 
jelenések ideje előtt belekapott egy szép nagy templom 
építésébe a városban. Falait fel is építtette, a templom 
bensejében gyönyörű nagy márványoszlopokat állíttatott 
fel külömböző szinben. Azonban a megjelenések idejétől 
mindenki a barlang fölötti basilika megvalósítását siettette 
filléreivel és igy a Peyramale által kezdeményezett városi 
templom befejezéshez nem juthatott . Falai be vannak 
takarva és az emiitett szép sima márványoszlopok deszka-
burkolattal vannak körülvéve, hogy az időjárás viszontag-
ságai ellen megóvassanak addig, mig mód lesz rá ezen 
templomot is tovább építeni és befejezni. 

A szentély alatti kriptában van elhelyezve Peyra-
male koporsója egy kőből faragott szép síremlékbe, 
melynek oldalán ez a felirat áll: Le Curé de Lourdes 
Marie Dominique Peyramale Protonotaire Apostolique, 
né le 9. Janvier 1811. appelé au Seigneur le Samedi 8. 
Sept. 1877. en la glorieuse fête de la Nativité de la très 
sainte Vierge Marie, Mére de Dieu. 

Úgyszintén egy zarándok se mulasztja el felmenni 
a basilika melletti magas kalvária hegyre, mely jelenleg 
ugyan még igen primitiv, mert csak néhány fa-kereszt 
áll a hegy tetején ; de hihetőleg idővel erre is rákerül a 
sor, hogy a többi uj építkezéseknek megfelelő formában 
nyerjen létet a kalvária és keresztút. 

Érdekes e hegy tetejéről a völgy mélyében fekvő 
város, a kövek közt zugó Gáve folyóval és mindkét part-
ján épült monumentális épületekkel. 

Az idegen Lourdesban csakhamar otthonosan érzi 
magát, ami részben annak tulajdonitható, hogy a város 
nem lévén igen nagy, néhány főutczája igen könnyű át-
tekintést enged, melyek mind a városon kivül fekvő kegy-
hely felé vezetnek. A vendéglős és boltos népet bizonyos 
barátságos, vidám kedélyre valló vonás jellemzi, mely 
sokban emlékeztet a bécsi kedélyességre. Tolakodást sem 
tapasztaltam az egész hat napi ott tartózkodás alat t ; a 

nyílt boltok árusai kínálják ugyan áruikat az elhaladó 
idegeneknek, de nem azzal a kiállhatatlan erőszakosko-
dással, amit más hasonló helyeken szinte elviselhetlenné 
válik s az árucsarnokok kerülésére indít. A közönséges 
áruczikkek nem túlságosan drágák, ámbár találkozik ott 
is 200 frankos olvasó, 6—700 frankos feszület stb., de 
hát a drága fémeket és műtárgyakat mindenütt drágán 
kell megfizetni. Mi főleg három üzletben vásároltunk be, 
úgymint Madame Vaysse, továbbá Bernadette fivérének 
Soubirousnak és az öreg hídon tul a régi város felé Ma-
dame Catalin Marie boltjában. Mindhárom helyen mérsé-
kelt árakat szabtak és kiváló előzékenységgel szolgáltak 
ki. Utóbbi kevéssé németül is beszél. 

Van azonban a Missionarius atyáknak is két üzletük 
a Grotta közelében, egyikben devotionálékat, a másikban 
gyertyákat árulnak. Egy felirat jelzi, hogy a tiszta jöve-
delmet a templom föntartására fordítják. Lourdesi Mária-
szobrokat csakis a missionariusok üzletében vásárolnék, 
a hol ugyanis a legművészibb kivitelű szobrokat találtam 
a legkisebbtől egész két méternyi magasságban. 

A koldulás Lourdes utczáin nem divat. Szegény asz 
szonyok árulnak ugyan az utczán gyertyákat vagy virág-
csokrokat, a melyeket elég élénken kínálnak az átmenők-
nek ; de a koldulás azon neme, mely a mi hazai búcsújáró 
helyeinken és városaink utczáin szinte idegessé teszi az 
embert, az Lourdesban ismeretlen. 

Nehéz szivvel távozik Lourdesból mindenki, de ki-
vált az, ki több ezer kilométernyi távolból jöve, azon 
gondolattal búcsúzik el e drága kegyhelytől, hogy többé 
nem fogja látni életében. Ily fájdalmas érzéssel indultunk 
május 5-én, vasárnap, este 8 órakor a bazilikában meg-
tartott hálaadó istenitiszteletre. A templom zsúfolásig 
tömve volt a belga zarándokokkal és tömérdek más nép-
pel. A templom belseje szemkápráztató fényben tündök-
lött. A szentélyben tizenkét függő és néhány álló csillá-
ron, valamint magán az oltáron tömérdek gyertya égett. 
A főoltárt környező bronczirozott vasrácsozaton belül 
függő 12 nemes érczből művészi kivitelben készült lámpa 
igen izlésteljes, rózsaszínű virágkoszorúval volt egymáshoz 
fűzve, az oltár is gyönyörű virágokkal volt díszítve. 

Belga ismerőseink, többi között a meggyógyult 
Delwarde és testvérének társaságában mentünk fel a 
basilikába. A templom bejárata előtt rövid bucsut véve 
egymástól, ismerőseink letérdeltek és áldást kértek tőlem, 
ezután ezen szavak között : A revoir au ciel ! váltunk el 
egymástól és beléptünk a templomba, hol a zarándoklat 
vezetője tartot ta búcsúzó beszédjét, megköszönve Istennek 
s a bold. Szűznek a nyert kegyelmeket, hálás köszönetet 
mondott a missionariusoknak, a lourdesi lakosoknak szives 
előzékenységük és szeretetükért, a kórházi apáczáknak az 
ápolásért, az önkénytes szolgálattevőknek fáradságukért. 
Végül kihirdette, hogy kik részesültek a meggyógyulás 
nagy kegyelmében, és hogy minő bajból gyógyultak meg. 
Kihirdette, hogy a zarándokok egyike Lourdesban meg-
halt. Ezután ^következett a Szentség kitétele mellett az 
ünnepélyes „Te Deum." Az istenitisztelet végével elmen-
tünk még a kivilágított Grotta elé, még egyszer hálákat 
adtunk a szűz Anyának kimondhatlan kegyességeért, melyet 
a szent napok alatt velünk éreztetett. Másnap reggel a 

11* 
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távozás előtt nem állhattuk meg, hogy ne menjünk ki 
még egyszer a Grottához áldást kérni a szerencsés haza-
érkezés kegyelmeért. Még egyszer ittunk a forrás vizéből 
és édesbús hangulatban hagytuk el a kedves Lourdest, 
azon titkos óhajjal, hogy bár ne lett legyen ez utolsó láto-
gatásunk Lourdesban és bárminél többen lehetnének 
Magyarországban oly szerencsések Lourdesba elzarándo-
kolhatni ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Clermont-Ferrand. A clermonti zsinaton 1095-ben 

kihirdetett első keresztes hadjárat nyolczszázados évfordu-
lóján mondott két beszédről. — 

Nem szólok az ünnepélyek fényéről, a megjelent 
hivő nép óriás tömegéről, nem emlitem, hogy 2 bibornok 
és 40 érsek és püspök volt jelen az első keresztes had-
járat nyolczszázados jubileumán Clermontban. Mind ez — 
a kerethez, a díszlethez tartozik csupán. A lefolyt nagy 
esemény szelleme, lelke, abban a két óriás szentbeszéd-
ben nyilatkozott meg, melyet az első napra Monsabré 
dömés atya, a második napon pedig mgr Turinaz nancyi 
püspök mondott el a clermonti székesegyház szószékéről. 

Különösen Monsabré atya beszéde, az valami feno-
malis volt eszméinek meglepő s hatásának óriás volta 
miatt. Nem annyira dicsőítése volt az a nyolczszáz év 
előtti kornak, a mely keresztes háború viseléseig lelke-
sedett Krisztusért és az ő keresztjének kincseiért, mint 
inkább buzdítás és lelkesités egy uj, egy modern keresz-
tes hadjárat viselésére korunk tévedései és egyéb bajai 
ellen. Mikor beszédét befejezte, a végtelen hallgatóság a 
templomban és a templomon kivül mint valami villám-
szikra hatása alatt felugrott helyéből s viharhoz hasonló 
zúgással ismételte a szónok által kimondott jelszót : „Dieu 
le veut! Dieu le veut!" Isten akaratja, Isten akarat ja! A 
hatás igazán leírhatatlan volt, mondja az Annales Catho-
liques május 25-iki számában, a 427. lapon. 

Magyarország katholikus papsága és értelmes világi 
hiveinek, közönsége számára, most, mikor éppen szintén 
modern tévedések uralomra jutása következtében az álla-
mi hatalom elkereszténytelenedésének nyomában termő 
bajok és csapások ellen kell bátor és lelkes küzdelemre 
készülni, szórói-szóra lefordítom és közlöm Monsabré 
atya mesteri beszédének egész második részét a percra-
tióval együtt, a hol a modern keresztes hadjáratról szól, 
megmondva s tüzetesen kifejtve, hogy miért, ki ellen, és 
hogyan kell nekünk, jelenleg élő keresztény katholikusok-
nak Krisztusért keresztes hadjáratot viselnünk. 

Az első rész végén eljutott szerző Sátán hatalmának 
és uralkodásának mai állásáig. Aztán, a második részt, 
igy kezdi: 

„íme, ilyen az ördög müve, ilyen az ő rettenetes 
hatalma. Testvérek, hát nem látjátok-e azt az átkos ural-
mat, melyet Jézus Krisztus áldásos uralma helyett szá-
munkra készit? Legyen csak teljes az ő diadala, és látni 
fogjuk tüstént az istentelenek szomorú csapatainak sza-
porodását, kik az anyag imádásával foglalkoznak és egész 
a babonáskodásig rabszolgái egy haladásnak, mely az em-
beri természetnek csupán állati és érzéki oldalát fejleszti 

ki ; látni fogjuk nyájait azoknak az elvadult embe-
reknek, a kiknél a kioltott ész és lelkiismeret szabad 
játszást enged a legaljasabb ösztönöknek ; látni fogunk 
keletkezni társadalmakat elvek és rend nélkül, hol a ha-
talmon lévők szeszélyes elhatározásai foglalják el a dol-
gok természetből fakadó állandó törvények helyét, hol az 
erőszak lép a jog helyére, hol a becsület csak felfogás 
és üres szólam, hol a tulajdonnak nincs többé mire 
támaszkodni, hol az emberi életnek nincs többé vigasza, 
hol a társadalmi állások és polezok az ügyesség, a ravasz-
ság, a merészség, az erőszak zsákmányai, hol a tudatlan-
ság és gyengeséget szégyenpír nélkül lehet kizsákmá-
nyolni, hol a megfélemlített gyengeség gyáván hagyja 
magát elnyomni, hol a nyomort a szemtelen gazdagság 
lábbal tiporja, hol végül, egy végleges felforgatásban, 
győznie kell a teljes forradalmárnak, a ki se Istent, se 
urat nem ismer többé, az anarchistának, az uj po-
gánynak. 

Oh Jézus, te lelkünknek ura, te, ki a keresztény 
népek királya vagy, — íme itt áll előtted, előttünk a te 
ellenséged! Hát le fogod hagyni magad győzetni általa? 
Ah nem, ez lehetetlen. Isten maga tett meg téged kirá-
lyunkká, és o azt akarja, hogy uralkodjál. Fegyverezd 
fel tehát magad minden kegyelmeddel, minden szépséged-
del, s gyűjtsd össze magad körül harezosaidat, toborzd 
össze XIX. századunk keresztes vitézeit. Hol vannak, hol 
találod őket ? íme, itt vannak, és mindenütt, hol keresz-
tény szivek dobognak. En felkiáltok és felszólítom őket, 
hogy jöjjenek a te királyságodnak segélyére. Adj, Uram, 
nekem erőt, mint azoknak adál, kik a régi Francziaor-
szágot és a keresztény Európát megrenditék. 

Kétségtelen dolog, kedves testvéreim, hogy Krisztus, 
az Isten Fia, ki az ő Atyjától mindenható hatalmat ka-
pott, egyetlen egy szó kimondásával megszabadithatná 
az ő országát a megátalkodott ellenségtől. Neki elégséges 
volna azt mondani, a mit a pusztában mondott vala: 
Vadé retro Satana! Távozzál, Sátán! Ámde ne számít-
sunk a hatalom parancsszavára. A mint Isten az egekben 
a hű angyalok szolgálatát akarta igénybe venni, hogy 
legyőzze a fellázadt angyalokat : ugy Jézus, a mi lelkünk 
királya is, azt akarja, hogy az igazi keresztények harczol-
janak a földön az ügyeért és szabadítsák meg az ő or-
szágát a Sátán szentségtörő betöréseitől. Jegyezzétek meg 
ezt jól, testvérek, s őrizkedjetek attól az elpuhult tevé-
ketlenségtől, mely az Istenben való bizakodás álarcza 
alatt egészen az Istenre hagyja, hogy ő maga rázza le 
magáról ellenségeinek alkalmatlankodásait. Nem ! „Har-
czolni kell, úgymond az apostol, nem a test és vérszerinti 
emberek ellen, hanem a fejedelemségek és hatalmak 
ellen, a sötét világ láthatatlan uralkodói ellen, a gonosz-
ság szelleme ellen, mely korunk légkörét betölti." 

Talpra tehát, Jézus királyságának katonái, kiáltsátok el 
a hadi riadót ; azt a riadót, melyet az apostol, akkor, midőn a 
halottaiból feltámadott Krisztus ezt a világot hatalmába 
vette ; azt a riadót, mely nyolczszáz esztendő előtt itt fel-
hangzott, visszhangoztatva az egész keresztény Európa 
által: Oportet ilium regnare, szükséges, hogy ő uralkod-

Szabad fordításban. 
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jék ; Dei voluntas est, Isten akarja ezt ! Ugy van, Isten 
akarja ezt, és hogy ha ti is akarjátok vele, akkor fogad-
játok el az ő kezeiből a hadviselés eszközeit, korunk 
keresztes hadjáratának fegyvereit. 

A ti első és legfőbb fegyveretek a hit. Ti ezt mint 
isteni erényt már a keresztség szentsége által lelketekbe 
fogadtátok. Mit tettetek vele idáig? Vájjon nem az oly 
keresztényekhez tartoztok-e, kik túlzó barátai az észnek, 
kik Credo-juktól, ha nem is tagadás, legalább kételkedés 
által eltértek, semmibe véve az isteni oktatásoknak egy 
részét, s a kik kevélységök lázongásaival nem képesek 
többé szembeállítani csak néhány rosszul megtanult és hamar 
elfeledett igazságnak homályos emlékét? Vájjon nem 
azok közöl a keresztények közöl valók vagytok-e, kik 
elvben, mondják, tisztelik a hitnek elveit, a gyakorlatban 
és erkölcseikben azonban kezet fognak a hit ellenségeivel 
s életökben nem mutatnak fel egyebet, mint a világ ér-
zékies elveinek szolgai utánzását ? Vájjon nem ama lel-
ketlenek közé tartoztok-e ti is, kik szivök mélyén imádják 
az Istent és hisznek az ő igéiben, azonban ajkaikon a 
mosolyt is mindig készen tartják a gonoszlelkü gúnyolok 
jutalmára, mikor ezek szellemesen csipkedik a szent dol-
gokat; ama lelketlenek közé, kik nyugodtan képesek 
végighallgatni a hitetlenség káromlásait és hallgatni ké-
pesek ilyenkor, mintha az Isten, kit vádolnak és támad-
nak, reájok nézve teljesen idegen volna ; ama lelketlenek 
közé, kik bámulják és tisztelik azokat a tehetségeket, 
melylyel visszaélnek Isten ellen, ki azokat adta, és csö-
könyösen ragaszkodnak ahhoz, hogy Isten és az ő Krisz-
tusának ellenségei mind jólélekkel teszik azt, a mit 
tesznek ? Vájjon nem ama gondatlanok, gyávák és gyat-
rák közé tartoztok-e ti is, kik csendes kandaliótok 
mellett köpenyegbe burkolva kényelmesen nyögtök az 
egyház balsorsa felett, és a kiknek hite, némán és min-
den melegség terjesztése nélkül, nem tud sem megjelenni 
a nyilvánosság előtt, sem tiszteletet magának parancsolni, 
sem terjeszkedni ? 

Oh keresztények ! az ilyen hit nem lehet a király 
Jézus katonáinak a fegyvere. Ezeknek a katonáknak alá-
zatos hit kell, mely elismerve az isten igéjének legfőbb 
tekintélyét, aláveti az észt, minden ellenkezése daczára, 
az egyház tanításainak ; Krisztus katonáinak egyszerű hit 
kell, melyhez kétségnek közelíteni sem szabad ; élő hit 
kell nekik, mely szakadatlanul kívánja a hitből való fel-
világosodást és okulást, mely mohón issza az igazság 
szent forrásainak vizét s egyre azt kiáltja „tovább-tovább !" ; 
uralkodó hit kell nekik, mely irányítja és kormányozza 
életünket és azt az evangelium törvényeivel, az ég elvei-
vel, a tökéletesség szabályaival összhangzásban tartsa ; 
nemes és önérzetes hit kell nekik, mely közelíteni sem 
hagyja magához a káromlókat és istenteleneket, mely 
ezeknek száját bedugja, irataikat irgalom nélkül elitéli, 
s megtiltja, hogy a családi élet küszöbét átléphessék ; bátor 
hit kell nekik, mely annak mutatja magát mindenütt 
a mi, mely bátran és hangosan kimondja, hogy mit akar ; 
jótékonyan ható hit kell nekik, mely maga körül lelkes 
harczokat szervez a közönyösség, kételkedés, hitetlenség 
ellen, arra törekedve, hogy ha nem birja ékesszólással 

vagy tollal, hát imával hóditja meg a kétes és tévelygő 
szellemeket Jézus Krisztus édes igájának. 

(Folytatjuk.) 

TÁ R C Z A. 
XIII. Leo pápa ifjúkori 

levelei . 

VII. 

Pecci K. János JJrnak. Carpinetóban. 

Róma, 1830. decz. 14. 
Kedves fivérem ! 

„Szerettem őt. Ezért kisérem el az élet országába, 
és előbb el sem hagyom, mig könnyeim és folytonos 
imáim által ki nem vivőm helyét az Ur hegyén, — hová 
érdemei szólítják, — hol örök az élet, ment minden, rom-
lástól, bajtól, fájdalomtól, hol nem érintkeznek a hol-
takkal. Valóban az élet országa, hol minden, mi halandó, 
— halhatatlanságba öltözik, hol minden a mi romlandó, 
— romlatlanná lesz." Igy kiáltott fel sz. Ambrús Theo-
dózius halálánál ; fájdalmam engem is ily siránkozásra 
késztet ! 

Mondd csak, hőn szeretett fivérem, nem találod-e 
az élet terhét igazán elviselhetetlennek, midőn ily meg-
rendítő családi szerencsétlenség súlyát viseljük, — midőn 
ily rettentő és váratlan csapás mély fájdalomba temet! 
A mi engem illet, — én szilárdul elhatároztam, — hogy 
8 napra a sz. Péter és Pál zárdába vonulok vissza és 
holnapután, azaz csütörtökön ezt okvetlenül megteszem. 

A mi pedig téged illet, kedves fivérem, igyekezzél 
erőt meríteni és ne engedd, hogy fájdalmad nagyobb le-
gyen, mint a milyent természetünk és vérünk követel. 
Jusson eszedbe sz. Krizosztom e kitűnő mondása: Mortuos 
oportet succurreres non lacrimis sed precibus. Es miután 
már szóvá tettem az imát és közbenjárást, melyekre 
halottainknak szükségük van, — nem fejezhetem be 
alkalmasabban levelemet, mint ha idézem sz. Ambrus szavait, 
melyeket Valentiniánus császár lelkéhez intézett: „Boldog 
lész, — ha imáinknak van valami értékük. Eltünkben 
egyetlen nap sem lesz, — melyen emléked föl ne ujulna. 
Egyetlen imánk se lesz, — melyben tiszteletünket ki ne 
fejeznők. Nem fog elmúlni éjszaka, hogy érted ne kö-
nyörögnénk. Mindennemű áldozattal fogunk rajtad könnyí-
teni. Ki fogja megakadályozni, hogy dicséreteinkkel 
kövessük szüntelen ? Oh ! midőn rólad nem fogok többé 
megemlékezni, — rólam sem fog akkor már megemlé-
kezni karom, nyelvem is el fog akkor már akadni szá-
jamban ; és ha szavaim megszűntek, — érzelmeim fognak 
beszélni ; és ha már nem is szólok — szeretetem, mely 
szivemben van, — örökké beszélni fog." Boldogok vagyunk 
mi is, ha könnyek és hasztalan fájdalom helyett, — mi 
is hasonlóképp segíthetünk hőn szeretett testvérünk 
lelkén ! ^ 

Fönnebb mondottam, hogy f. hó 16-án visszavonulok 
a sz. Péter és Pál zárdába. Nem fogod tehát rossz néven 
venni, ha e napok alatt nem kapsz tőlem levelet. 

A pápa — mint már tudod, — meghalt. A 9 napos 
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gyász már letelt és a kardinálisok ma vonulnak be a 
konklávéba. Tegnap az hirlett, hogy nem fognak körmenet-
ben menni sz. Szilveszter templomából a Quirinál-ba, — a 
mint ezt a szokás magával hozná. Másnap reggel e nagyon 
feltűnő határozatot némelyek a folytonos esőzésből ma-
gyarázták meg, — mások valamely összeesküvés fölfede-
zését emlegették, melynek czélja az volt, hogy Rómában 
a jelenlegi politikai helyzetet megváltoztassa. Az össze-
esküvés szerzőiül mindenki Bonaparte és Hortense 
Jeromos fiait, Sroili testőrt és Gozzano Ernőt tartja. — 
Azonban épp e pillanatban hallom, hogy ez kósza-hir; a 
kardinálisok, szokás szerint, körmenetileg vonulnak be a 
konklávéba. 

VIII. 

Pecci K. János Urnák, Carpinetóban. 

Róma, 1831. január 19-én. 
Kedves fivérem ! 

Mivel sürgősen irok, — mellőzök minden bevezetést 
és rögtön a dolog érdemére térek á t : pápánk mindez 
ideig nincs. Capellari kardinális szombaton a reggeli 
szavazáson 24, az estélin pedig 27 szót kapott. A mint 
ez eredményt Rómában megtudták, senki sem kétke-
dett a felől, hogy vasárnap reggelre ugyané kardinális 
megkapja azt a két szavazatot, mely törvényes meg-
választására szükséges. De ezután megtudtuk azt is, 
hogy a szavazatok száma rákövetkező vasárnap és hétfőn 
egyaránt — növekvés helyett, fogyott. Ez eredményt 
Micart és Albani fellépésének tulajdonítják. 

Micart kardinális, — amint mondják, — egész nyil-
tan kijelentette a konklávénak : hogy Capellari kardiná-
lis, ámbátor nagyon érdemes a főpapi méltóságra, mind-
azonáltal osztrák alattvaló, hogy tehát ez alapon, politikai 
indokokból nem látszik időszerűnek, hogy hasonló körül-
mények között, külföldi választassék meg pápának. Azon-
kívül, mondotta még, a kardinális urak nagyon jól tudják, 
mennyire visszatetszett az európai udvaroknak Albani 
államtitkársága a megelőző pápa alatt, csupán csak a 
miatt, hogy rokonságban áll az ausztriai házzal. Mindezek-
ből, mondotta beszéde végén, egész világosan előre lát-
hatni, hogy az uralkodók nem néznék jó szemmel Capel-
lari megválasztását stb. stb. 

Ezekkel szemben Albani a következő írott nyilat-
kozatot terjesztette elő, melynek másolata most közkézen 
forog Rómában : Hogy szerfölött csatlakozik a konklávé, 
ha előítélettől vezéreltetve azt hinné, hogy ő (Albani), 
midőn Pacca ő kegyelmességének megválasztatását mozdította 
elő, csakis azon igyekezett, hogy ismét visszakerülhessen 
az államtitkári állásra ; hogy Pacca kardinális nevét csu-
pán azért tolta előtérbe, mivel ő kizárólag személyes 
érdemeire és mint olyan egyéniségre volt tekintettel, mint 
a ki főpapi méltóságra legtöbb jogczimmel bir ; és hogy 
végre a mi őt magát illeti, ő csupán kedvező alkalomra 
várakozik, hogy a küzdelmektől tisztességesen visszavo-
nulhasson. 

E kijelentésekre, mint mondják, egyik-másik kardi-
nális visszavonta szavazó-czéduláját. Hogy mi történt a 
tegnapi szavazáson? az még mindig mély titok. Ha ma 

valami erre vonatkozólag kiszivárog, holnap levelemben 
erről okvetetlenül tudatnálak. 

Azonban, mielőtt befejezném levelemet, engedd meg, 
hogy elbeszéljek valamit. Nem tudom, vájjon bosszantó-e 
a dolog inkább, vagy pedig nevetséges ? 

Vasárnap éjszaka, pont négy óra 5 perczkor, talán 
éppen akkor, midőn a jótékony álom hatalmába kezdte 
keriteni a konklávé kifáradt tagjait, a Monteeavallón egy-
szerre nagy robbanás hallatszott. Oly erős és átható (?) 
dörej volt ez, hogy bárki ágyulövésnek, vagy bomba-
robbanásnak gondolhatta volna. Mindenki meghallotta e 
rémitő durranást, még azok is, kik a folyamon tul laknak. 
Elképzelheted azt a zavart, félelmet, kétségbeesést, mely 
a kardinálisokat és konklavistákat elfogta. 

Földalatti aknáktól féltek, melyek a forradalom elő-
futárjai, és mit én tudom miktül ? Azonnal generálmarsot 
fúvatnak, „fegyverbe" kiabálnak: a pápai sereg talpon 
van és rövidebb idő alatt mintsem leirom, az összes ut-
czákat, a szomszédos átjárókat ellepik a különböző csa-
patok. Kutatnak-keresnek minden utczán egész a Quiri-
nálig, — de senkit sem találnak . . . Es mily nagy volt 
az általános csodálkozás, midőn kitudódott, hogy sem ak-
nákról, sem forradalomról nincs szó, hanem csak valamely 
jókedvű ember tréfájáról, a ki mindezt a nagy ijedtséget 
és rémitő durranást okozta. « 

íme, röviden ez az egész történet. Valamely kü-
lönczködő ember, vagy római, vagy idegen, ugy négy-öt 
font lőporból egy golyót csinált. Ezt azután jó szorosan 
kettős vászonba csavarta, s erősen összenyomta és össze-
kötözte. Jó kedvében a Montecavallóra ment szerszámá-
val, s azt a főkapu egyik kis oszlopára tette, meggyújt-
ván eközben a kanóczot. Azután óvatosan, senkitől sem 
látva, elillant, mialatt a tűz a golyó bensejébe ért s elő-
idézte az örökre nevezetes robbanást. 

Azonban levelem hosszabbra nyúlt, mintsem akar-
tam, siettségem miatt. (Folytatjuk.) 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
A) 

A magyarországi lat. és gör. szert. róm. kath. tanitók 

segélyalapja vagyonáról 
a kezelő egri főkáptalan által benyújtott, felsőbb helyen 

pedig felülvizsgált és helyesnek talált 

1894. év i s z á m a d á s kivonata . 

Vagyonállás 1893. év végén. ^ ^ 

1. 4°/o-kal kam. magyar járadékkötvénykben 
(névérték szerint) 114,900 korona vagyis . . 57,450 — 

2. 42/io %"k° s egys. osztr. államkölcsönkötvé-
nyekben (névérték szerint) 1,100 — 

3. 6 db bazilika sorsjegy à 8.50 51 — 
4. Magán kötelezvényen 50 — 
5. Takarékpénztáraknál 41/2

0/<rk°s kamatra tő-
késítve 14,000 — 

6. Készpénzmaradvány 3,636 16 
Összesen . . . 76,287 16 
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I. Fejezet. 1894. évi Bevétel. 

1. §. A múlt évi készpénzmaradvány 
1. §. összege . . 

2. §. Az egyházmegyék gyűjtéseiből befolyt 
a) Az esztergomi érseki megyéből 
b) A kalocsai érseki megyéből 
c) Az egri érseki megyéből 
d) A beszterczebányai püspöki megyéből . . 
e) Az eperjesi gör. szert. püsp. megyéből . 
f) Az erdélyi püspöki megyéből 
g) A győri püspöki megyéből • 
h) A kassai püspöki megyéből . . . • . . 
i) A nagyváradi gör. szert, püspöki megyéből 
k) A nyitrai püspöki megyéből 
1) A pécsi püspöki megyéből 
m) A rozsnyói püspöki megyéből 
n) A szatmári püspöki megyéből 
o) A székesfehérvári püspöki megyéből . . 
p) A szepesi püspöki megyéből 
q) A szombathelyi püspöki megyéből . . . 
r) A váczi püspöki megyéből 
s) A veszprémi püspöki megyéből 
t) A pannonhalmi főapátság egyh. ter. részéről 

2. §. összege . . 
3. §. Tőkék (értékpapírok és takarékpénz 

tári betétek) kamataiból 
3. §. összege . . 

4. §. Végrendeleti hagyományból: 
Néhai Bartl György bresztováczi plébános által 

hagyományozott 

Osztr. ért. 
fr t kr. 

3,636 16 
3,636 16 

221 75 
204 50 
263 86 

51 — 

80 25 
101 60 
131 15 

70 50 
19 — 

105 — 

195 20 
102 09 
49 — 

5 50 
124 98 
194 — 

13 — 

144 — 

13 50 
2,089 88 

3,004 04 
3,004 04 

4. §. összege 

A bevételek összes í tése 
1. §. összege 
2. §. összege 
3. §. összege 
4. §. összege 

20 — 

20 — 

3,636 16 
2,089 88 
3,004 04 

20 — 
Összes bevétel . . . 8,750 08 

II. Fejezet 1894. évi Kiadás. 

1. §. Az 1894. évben feloszlás alá eső 
(alapsz. 6. és 7. §§) összeg számlájára : 

a) A közp. bizottság által megszavazott ösz-
töndijak czimén kiadatott 2,008 84 

b) Segély- és gyámpénzekre, valamint a sze-
gény sorsú tagok gyámolitására 2,437 66 

c) Az orsz. kath. tanitói árvaházat illető hányad 
czimén az árvaház külön kezelt alapjába 
áttétetett 487 54 

1. §. összege . . . 4,934 04 
2. §. Tőkésítésre : 

1100 korona névértékű 4%-kos járadék köl-
csönkötvényekért, a lejárt kamatok kiegyen-
litésével fizettetett . 531 22 

2. §. összege . . . 
3. §. Különfélékre (nyomdai, postai stb. stb. 

költségek) 
3. §. összege . . . 

531 22 

10 25 
10 25 

A kiadások ös szes í t é se : °,sz
f
tr' e'rt" í r t kr. 

1. §. összege 4,934 04 
2. §. összege 531 22 
3. §. összege 10 25 

Összes kiadas . . . 5,475 51 
Mérleg : 

Összes bevétel 8,750 08 
„ kiadás 5,475 51 

1895. évre átviendő készpénzmaradvány . . 3,274 57 
A segélyalap vagyonállása 1894. év végén : 
1. 4°/0-kal kam. magyar járadékkölcsönkötvé-

nyekben (névérték szerint) 116,000 korona, 
vagyis 58,000 — 

2. 42/10°/0-kos egys. osztr. államkölcsön kötvé-
nyekben (névérték szerint) 1,100 — 

3. Hat db. bazilika sorsjegy à 8.50 51 — 
4. Magán kötelezvényen 50 — 
5. Takarékpénztárakban 472% kamatra tőkésitve 14,000 — 
6. Készpénzmaradvány 3,274 57 

Összesen . . . 76,475 57 
B) 

A létesítendő országos katholikus tanitói 
árvaház alapjáról 

a kezelő egri főkáptalan által benyújtott, felsőbb helyen 
pedig felülvizsgált és helyesnek talált 

1894. év i s z á m a d á s k ivonata . 

Vagyonállás 1893. év végén. 

1. Egy db 1870-i magy. kir. nyeremény köl-
csön jegy (névérték szerint) • 100 — 

2. 4°/0-kal kam. magyar járadék kötvényekben 
(névérték szerint) 10,500 korona, vagyis . . 5,250 — 

3. Takarékpénztárban 4°/0 kamatra tőkésitve . 5,000 — 
4. Készpénzmaradvány 572 70 

Összesen . . . 10,922 70 
I. Fejezet 1894. évi Bevétel. 

1. §. A mult évi készpénzmaradvány . . 572 70 
1. §. összege . . . 572 70 

2. §. Az egyházmegyék gyűjtéseiből: 
Az egri érseki megyében — Szőke Sándor egri 

róm. kath. hitközségi tanitó pályanyertes 
müvének sokszoritásából befolyt, és az árva-
házra felajánlott tiszta jövedelem 63 — 

2. §. összege . . . 63 — 
3. §. A segélyalap 1894. évben felosztás 

alá eső jövedelmeiből az árvaház pénz-
tárába áttétetett: 

A szabályszerű Y10-rész czimén . . . . . . . 487 54 
3. §. összege . . . 487 54 

4. §. Tőkék kamataiból . 464 75 
4. §. összege . . . 464 75 

A bevételek összes í tése . 
1. §. összege • 572 70 
2. §. összege 63 — 
3. §. összege 487 54 
4. §. összege 464 75 

Összes bevétel . . . 1,587 99 
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II. Fejeset 1894. évi Kiadás. f ' ^ ' 

1. §. Tőkésitésre: 
3000 korona névértékű, 4%-kos járadék köl-

csönkötvényekért, a lejárt kamatok kiegyen-
lítésével fizettetett 1,457 70 

1. §. összege . . . 1,457 70 
2. §. Különfélékre : 

Ez évben semmi sem adatott ki — — 
2. §. összege . . . — — 

A kiadások összes í t é se : 
1. §. összege • 1,457 70 
2. §. összege . . • . . . 1 — — 

Összes kiadás . . . 1,457 70 

Mérleg : 
Összes bevétel 1,587 99 

„ kiadás • . . . 1,457 70 
1895. évre átviendő készpénzmaradvány . 130 29 

Az árvaház alapjának állása 1894. év végén. 
1. Egy db 1870-i magy. kir. nyeremény köl-

csönjegy (névérték szerint) • . 100 — 
2. 4%-kal kam. magyar járadék kölcsönkötvé-

nyekben (névérték szerint) 13,500 korona, 
vagyis 6,750 — 

3. Takarékpénztárban ez idő szerint 41 /4%"k° s 

kamatra tőkésítve 5,000 — 
4. Készpénzmaradvány 130 29 

Összesen . . . 11,980 29 

H I V A T A L O S . 

Vallás- és közoktatásügyi miniszterem előterjeszté-
sére Zandt Ödön pozsonyi kanonok és városi plébánosnak 
a Szent-Mártonról nevezett orodi czimzetes prépostságot 
adományozom. 

Kelt Ischlben, 1895. évi julius hó 17-én. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Wlassics Gyula, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— A magyar katholikusok lourdesi zarándokla-

tának a francziaországi mediterrain vasúti igazgatóság — 
melynek vonala Ventimigliától Cette-ig terjed — oly 
rendkívüli kedvezményt adott, a milyent eddig soha 
semmi zarándoklat nem élvezett. Ma kaptam ugyanis a 
tudósítást, hogy a nevezett vasúti társaság tekintetbe 
véve, hogy a magyar zarándokok oly hosszú utazást 
tesznek, az I. és II. osztályú zarándokok részére fo- \ 
lyosókkal ellátott kocsikat ad rendelkezésre, és hogy 

a III. osztályú zarándokok közül egy kocsi szakasz-
ban nyolczan, nem pedig tizen, amint az külföldön 
általános szokás, lesznek elhelyezve. A francziaországi 
mediterrain (földközi) vasúti társaság, valamint a mi 
déli vasutunk a zarándoklat számára a részletesen kidol-
gozott vasúti menetrendet is beküldötte már, mihelyt tehát 
az olasz, és délfrancziaországi vasúttársaságoktól a részletes 
menettervet megkapom, a részletes programmot rögtön 
kifogom adni. — Jelentkezni a zarándoklatra még lehet, 
még pedig aug. 10-ikéig bezárólag. Budapest, 1894. aug. 
7. Dr Purt Iván az országos magyar lourdesi zarándok-
lat rendezője. (Lakik : Budapest, IV. kerület, Központi 
papnövelde.) 

— Veszprém-egyházmegyei hirek. Boór Antal 
szentgáli lelkészhelyettes miklósii lelkészhelyettessé, Bohnen-
stingl Mátyás oszlopi ideiglenes lelkészhelyettes szentgáli 
ideiglenes lelkészhelyettessé, Hess Mátyás, jákói segéd-
lelkész oszlopi ideiglenes lelkészhelyettessé kineveztettek. 
— Zöld István kéthelyi segédlelkész hasonló minőségben 
Jákóra áthelyeztetvén, helyébe Séllyei Imre ujmisés 
küldetett. 

— Belgiumban az iskolatörvényjavaslat e l len a 
liberalis-szabadkőmüvesek által felbérelt csőcselék nagy 
tüntetést rendezett, melyben részt vettek a képviselőház 
liberális képviselői is. A tüntetés alatt szitkozódó szavak-
kal illették a királyt is, nemcsak kormányát. Másnap a 
parlamentben folytatták a tüntetést. A liberálisok és 
szoczialisták vezérszónoka egyenesen bejelentette a forra-
dalmat az esetre, ha a kormány javaslata életbe lépne. 
Egyúttal elhatározták azt is a vallásüldöző liberális szo-
cziálista képviselők, hogy a javaslat elfogadása után a 
tanácskozásokat a kormánynyal azonnal beszüntetik, sőt 
Lipót királylyal is le fognak számolni. — Csak az a 
különös, hogy a belga kormány e nagyhangú fenyegeté-
sektől éppen nem ijed meg, s lemondani esze ágaban 
sincs. Ami kétségkivül azt bizonyítja, hogy a lakosság 
zöme még sem lehet annyira elkeseredve az iskolatörvény 
ellen, sem forradalomra nem gondol más, mint a szocziá-
listákkal egyesült liberálisok. Emellett az is világossá 
válik, hogy az európai sajtót maguk a liberálisok lár-
mázzák tele azzal, hogy Belgium egész lakossága föl 
készül lázadni ősi vallása ellen. Mert mi sem bizonyítja 
jobban, hogy Belgiumban a szövetkezett liberálisok és 
szocziáldemokraták mily gyengék és mily ellenszenvesek 
a népnek, mint az, hogy julius 30-án Ostendében végbe-
ment képviselő választásoknál a kath. Carbon 10.045 
szavazatot kapott, mig a liberális jelöltre 3034, a szocziá-
listára pedig 152 szavazat esett. 

— Angliában a választások véget értek. A válasz-
tások a liberálisok csúfos vereségével végződtek. A kép-
viselőház most igy alakul: Unionisták : 410 (340 konzer-
vatív, 70 liberális), szeparátisták : 256 (radikálisok 175, 
antiparnelliták 69, parnelliták 12). Salisburynek, az uj mi-
niszterelnöknek, ki konzervatív, tehát 152 többsége van a 
kamarában. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Brezoay Béla, hit tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanar . 

Budapest, 189e». Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

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

könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 

8. sz. alatt, hova a 
netaláni reclamatiok is, 

bérmentes nyitott 
levélben, intézendők. 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
ÖTVENNEGYE 
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D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
I ) I K ÉVFOLYAM. 

SZ. II. Félév. 1895. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Venerabilibvs Fratribvs Petro Lamberto S. R. E. Cardinali Goossens Archiepiseopo Mechli-
nensi Ceterisqve Belgii Episcopis LEO PP. XIII. — A lourdesi Szűz Mária segítsége. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Gravamén 
alakjába öltöztetett református dicsekvés oldalrugással a katholiczizmusra. — E r d é l y i e g y h á z m e g y e : Felhívás a magyar kath. 
közönséghez. — Tárcza. XIII. Leo pápa ifjúkori levelei. — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. A nagyszombati kir. érseki konviktus 

programmja. — Hivatalos. — Vegyesek. 

VENERABILIBVS FRATRIBVS 

PETRO LAMBERTO S. R. E. CARDINALI GOOSSENS 

ARCHIEPISCOPO MECHLINENSI 

CETERISQVE BELGII EPISCOPIS 

LEO PP. XIII. 
V E N E R A B I L E S F R A T R E S 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Permoti Nos praecipuâ quadam in nationem 
vestram benevolentia, atque complurium rogatu 
civium adducti, peculiares curas ad catholicos 
Beigas gravi in re convertimus. Plane intelligitis 
quo spectemus: ad causam nempe socialem, quae 
ardentius inter ipsos agitata sic sollicitât ani-
mos, ut allevation em a Nobis curationemque 
exposcere videatur. Res ardua per se ipsam est, 
maioribusque apud vos difficultatibus implicita: 
ad eam tamen accedere non renuimus, qua ma-
xime parte cum religione et cum officio raune-
ris Nostri necessario cohaeret. Nam in hoc 
pariter institutorum genere, documenta sapien-
tiae christianae, accomodate ad tempóra et mo-
res, iam pridem Nobis piacúit impertire. Gra-

tumque est commemorare non exiguam bonorum 
segetem et singulis et civitatibus inde partam, 
eamdemque spe praecipere in dies ampliorem. 
Etiam in catholicis Belgis, quorum sollertia ad 
huiusmodi instituta promovenda alacris in pri-
mis fuerat, fructus provenere; non adeo tamen 
ut iustae expectationi, tam aptâ praesertim ré-
gióné et gente, congruerent. Quidnam rei obsti-
terit, satis cognitum est. Quum enim ipsi, con-
siliis licet bonis impulsi, aliam alii de hisce 
rebus sentiendi agendique rationem inierint, 
teneant; propterea factum, ut neque utilitatum 
expetita vis dimanare potuerit, neque catholico-
rum concordia intégra permanere. — Hoc Nos 
aegre admodum ferimus dissensionis exemplum, 
novum quidem et maie auspicatum apud catho-
licos Belgas; qui felicis animorum ac frugiferae 
coniunctionis praeclara specimina omni tempore 
ediderunt. Scilicet, ut facta repetamus non lon-
ginquae memoriae, luculenter id patuit in ea 
quaestione quae vocata est scholaris. Tune enim 
cuiusvis ordinis catholicos quum admirabilis qui-
dam concentus voluntatum generosaque virtus 
et actuosa inter se devinxisset, eius maxime be-
neficio concordiae successit res, cum dignitate 
religionis et adolescentiae salute. 

Iamvero pro vestra prudentia, Venerabiles 
Fratres, ^idetis ipsi, quam periculosas in offen-
siones greges vestros, distractis in diversa ani-
mis, proclive sit publice et privatim delabi ; 
videtis, quam mature oporteat laborantibus rebus 

12 
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mederi. Nos autem, ut probe novimus quo studio 
exardescitis restituendae firmandaeque concordiae, 
vos potissimum ad hoc appellamus officium, tarn 
gloriofeum episcopo et sanctum: cuius quidem 
certiorem eventum vel ipsa suadet reverentia 
ampla quae dignitati vestrae virtutique istic 
merito adhibetur. Quamobrem illud videtur opti-
mum factu, vobisque vehementer commendatum 
volumus, ut simul in congressionem, quam pro-
xime fieri possit, conveniatis. In ea, communica-
tis inter vos sententiis, licebit causam, quanta 
est, exploratius pleniusque cognoscere, ac meiiora 
ad componendam praesidia deliberare. — Haec 
enim causa non uno se modo recte consideran-
tibus praebet. Attinet ea quidem ad bona ex-
terna, sed ad religionem moresque in primis 
attinet, atque etiam cum civili legum disciplina 
sponte copulatur; ut denique ad iura et officia 
omnium ordinum late pertineat. Evangelica porro 
iustitiae et caritatis principia a Nobis revocata, 
quum ad rem ipsam usumque vitae transferun-
tur, multiplices privatorum rationes attingere 
necesse est. Hue accedunt quaedam apud Belgas 
operum et industriae, dominorum et opificum, 
omnino propriae conditiones. 

Sunt ista magni certe momenti consiliique, 
in quibus iudicium elaboret ac diligentia vestra, 
Yenerabiles Fratres; neque vero Nostra deesse 
vobis consilia in re praesenti sinemus. — Ita 
vobis, congressione peracta, minus operosum erit 
atque erit tutius, in vestra quemque dioecesi 
remedia et temperamenta pro hominibus locis-
que opportuna decernere. Quae tarnen ipsa sic a | 
vob^s dirigi, civibus idoneis adiuvantibus, opor- ; 
tebit, ut eo amplius valeant inter catholicos 
totius nationis communiter; ut videlicet catho-
licorum actio, iisdem profecta initiis, iisdemque 
viis, quoad fieri possit, deducta, explicetur u bi-
que una, proptereaque et honestate praestet et 
robore vigeat et solidis redundet utilitatibus. 
Nequaquam vero id secundum vota fiet, nisi 
catholici, quod maximopere inculcamus, propriis 
ipsorum opinionibus studiisque posthabitis, ea 
studeant unice impenseque velint quaecumque 
verius ad commune bonum conducere videantur. j 
Hoc est, efficere ut religio honore praecellat suo, 
virtutemque diffundat insitam, rei quoque civili, 
domesticae, oeconomicae mirifice salutarem : ut 
in auct.oritatis publicae libertatisque, christiano 
more, conciliatione, stet incolume a seditione 
regnum ac tranquillitate munitum : ut bona ci-

vitatis instituta, maxime adolescentium scholae, 
in melius provehantur ; meliusque sit commerciis 
atque artibus, ope praesertim societatum, quae 
apud vos numerantur vario proposito multae, 
quaeque augeantur optabile est, modo religione 
auspice et fautrice. Neque illud est ultimum, effi-
cere ut qua plane decet verecundia obtempere-
tur summis Dei consiliis, qui in communitate 
generis humaui esse iussit classium disparitatem 
et quandam inter ipsas ex amica conspiratione 
aequabilitatem : ita, neque opifices observantiam 
et fiduciam ullo modo exuant in patronos, neque 
ab his quidquam erga illos desit iustae bonitatis 
curaeque providae. — His praeeipuis rerum ca-
pitibus commune continetur bonum, cuius ade-
ptioni danda opera est: hinc mortalis vitae con-
ditioni solandae non vana fomenta suppetunt, 
ac mérita parantur vitae caelestis. Quam chri-
stianae sapientiae diseiplinam si catholici stu-
diosius adamare atque exemplo roborare suo 
insistant, illud etiam facilius eveniet, quod est 
in spe, ut qui faLa opinione vel simulata rerum 
specie deeepti, ab aequo rectoque deflexerant, 
tutelam et duetum Ecclesiae quaerant resipi-
scentes.. 

Nemo sane erit catholicus, aeque religionis 
patriaeque diiigens, qui consultis prudentine 
vestrae non placide aequiescere velit pleneque 
obsequi; hoc penitus persuaso, optima quaeque 
rerum incrementa, si sensim ac moderate in-
dueta, tum vere ad stabilitatem fore maioremque 
esse in modum profutura. — Interea, quoniam 
incommodi quod dolemus ea gravitas est quae 
cunctationem remedii non patiatur, hoc ipsum a 
sedatione animorum dueimus inchoandum. Qua-
propter, Yenerabiles Fratres, catholicos Nostro 
nomine hortemini et admoueatis velimus, ut iam 
nunc de rebus huiusmodi, sive per conciones 
sive per ephemerides similiave scripta, omni in-
ter se controversia et diseeptatione prorsus ab-
stineant. eoque magis mutuae parcant reprehen-
sion!, -neve ausint legitimae potestatis iudicium 
praevertere. Tum vero ad optatum rei exitum 
omnes unis animis et fraternis quam poterunt 
diiigentiam et operám vobiscum conferre nitan-
tur ; praecedatque Clerus, cuius maxime est ad 
novitates opinionum se habere caute, mitigare 
religione et conciliare animos, de offieiis chri-
stiani civis commonere. 

Illustrem Belgarum gentem singulari Nos 
caritate et cura iam diu complectimur ; vicissim 
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ab ipsa, cuius in anima religio calet avita, ob-
sequii pietatisque complura oblata sunt testi-
monial Tsta igitur hortamenta et iussa, quibus 
eumdem animum libuit confirmare, minime du-
bium quin catholici filii Nostri eâdem voluntate 
acceptari sint, religiosissimeque perfecturi. Ne-
que enim profecto id unquam committent, ut 
quando, ex diuturna suae concordiae laude, eo 
religionis statu publice utuntur quem sibi talem 
plus unâ natio exoptet, hunc ipsi deminuisse 
improvidi discordiâ sua et labefactasse videan-
tur. At vero id potius coniunctissimi agent ut 
consilia viresque omnes adversus Socialismi pra-
vitatem convertant, a quo mala et damna ma-
xima impendere perspicuum est. Nihil siquidem 
ille cessât in religionem et in rem publicam 
turbulenter moliri; humana aeque ac divina mi-
scere iura, atque evangelicae providentiae exci-
dere bénéficia quotidie contendit. Calamitatem 
tantam saepenumero vox Nostra graviterque est 
persecuta; quod satis testantur praescripta et 
monita quae in Litteris ipsis Herum novarum 
tribuimus. Itaque hue boni omnes, nullo partium 
discrimine, animos intendant oportet: ut nimi-
rum pro Christiana veritate, iustitia, caritate 
legitime propugnantes, sacras Dei sustineant pa-
triaeque rationes, unde salus et félicitas publica 
efflorescit. 

Quarum rerum fiduciam et expectationem 
aequum est consilio praeeipue sollertiâque ve-
stra Nos velle innixam ; propterea larga vobis 
divinae opis praesidia implorantes, Apostolicam 
benedictionem vobismetipsis et clero cuiusque ac 
populo peramanter impertimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum die X 
Iulii anno MDCCCXCV, Pontificatus Nostri deeimo 
octavo. 

LEO PP. XIII. 

A lourdesi Sziiz Mária segítsége. 
A lourdesi zarándoklatra való jelentkezések felvéte-

lénél nagy lelki örömemre szolgál, hogy az ország min-
den részéből érkező levelekből kiolvashatni a magyar 
népnek ragaszkodását a bold. Szűzhez. Sokan panaszolják 
el testi és lelki bajaikat, de mindnyáján Isten akaratá-
ban megnyugodva, segítséget, enyhülést a bold. Szűztől 
várnak. 

A jelentkezők között van Fellner József magánzó 
is (lakik: Rákos Palotán, Árpád-utcza 10.), kinek hozzám 
intézett levelét, melyben a zarándoklatban való részvété- i 
lét jelenti, mindnyájunk épülésére azért közlöm, mert 
megható közvetlenséggel és erős hitéről szép tsnulságot 

i téve ir ja le benne egyetlen leányának typhusból való cso-
dálatos meggyógyulását. 

A levél idevonatkozó része szóról-szóra igy hangzik : 
„Kedves leányom mult őszkor hónapokon át typhus-

ban élet-halál közt lebegett. Minden orvosi tudomány a 
legkevesebb reményt sem adhatott már. Magánkivüli álla-
potban, az azóta Istenben boldogult barátom ft. plébános 
urunk, Beller Imre a szent utolsó kenettel ellátta a bete-
get és imádkoztunk, kétségbeesve ugyan, de szivem mé-
lyében reményelve és bízva a Mindenhatóban. Ekkor 
jegyzőnk neje hozott egy kis üvegecskében vizet Mária-
Lourdesből, melyet egy plébános nagybátyjától kapott. 
Bekente nőm a beteg — lehet mondani ha dokló — fejét és 
szivét, és néhány csöppet megivatott nagynehezen vele. 
Imádkoztunk a bold. Szűz Máriához, és azon naptól 
kezdve leányunk jobban lett és lassan-lassan tökéletes 
egészségét visszanyerte. Azon fogadást tett-m annak ide-
jén, hogy ezen isteni kegyelemért elzarándokolunk egykor 
Lourdesba, ott hálánkat kifejezni azon kegyhelyen, kegyel-
mes Szent Szűz Máriánknak, kinek mindég legbuzgóbb 
tisztelője voltam és maradok családommal együtt." 

Midőn e levél vétele után Fellner József urat meg-
kérdeztem, hogy nem volna-e kifogása ellene, hogy leányá-
nak csodálatos gyógyulását a nyilvánosságra hoznám, a 
következő szép sorokban válaszolt : 

„Személyesen akartam tiszteletemet tenni és élőszó-
val kedves 20 éves leányunk csodaesetét elbeszélni, 
melyre még maga dr Székács, a főv. typhus kórház fő-
orvosa tanú lehet. 

Az utolsó ittléténél vesztettnek tartotta a beteget, 
mit ő maga nekem későbben nála létem alkalmával 
őszintén el is mondott. 

Ez tehát a legkompetensebb tanuja a leányunk ak-
kori tényleges kétségbeeső állapotának. 

Azonkívül még négy orvos, névleg: dr Ferenczy 
Sándor ezredorvos, dr Pákozcly Károiy, dr Szabó házi-
orvosunk és dr Ehrenhaft M. gyógykezelték, de mindannyian 
aggódva, reményi elenül távoztak tőle, ugy hogy kedves 
nőm, kétségbeesve már semmifele gyógyszerrel és rende-
lettel nem akarta — a szerencsés esetig — még jobban 
kínozni a súlyos nehéz beteget. Ez a tiszta igazság, mely-
nek nyilvánosság elé hozatala ellen nemcsak, hogy nincs 
kifogásom, de igen örülnék, ha, buzdítva ezen eset által, 
mások is oly isteni kegyelemben részesülnének, mint leg-
alázatosabb szolgája Fellner József, 

Közli : Dr Purt Iván. 
* 

Jelen alkalommal az Esztergomban megjelenő „Ma-
gyar Sión" juliusi számából még a következő rendkívül 

! erdekes közleményt vesszük á t : 
„A mult hetekben három magyar plébános jár t 

Lourdesban a mi megyénkből, s oly szerencsések voltak, 
hogy több cstodás gyógyulásnak lehettek szemtanúi, (melyek 
a „Journal de Lourdes" ezidei 18 )k számában le is ir-
vák.) De ime egy ujabb csodás, rögtöni gyógyulás, mely 

í itthon Esztergom, a mi szemináriumunk falai közt ment 
végbe, szemünk lá ' tára tett uj bizonyságot a sz. Szűz 
hatalmáról. „A betegek gyógyítója" nemcsak Lourdesban, 

12* 
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lianem bárhol is műveli csodáit. B. E. növendékpap 
volt az, a ki a bajával szemben tehetetlen orvosi tudomány 
helyett a sz. Szűzbe vetette minden bizodalmát, tőle várta 
gyógyulását s nem is csalódott. 

B. E. február hó vége óta súlyos idegbajban szen-
vedett. A naponként növekedő izgatottság, álmatlanság, 
gyöngeség, ideges fejgörcsök s különösen a szivben érzett 
szúrások végképp aláásták az erőteljes fiatalember egész-
ségét. A testi korral együtt járó depresszió és fásultság 
olyannyira elhatalmasodott, hogy a különben vigkedélyü 
ifjú egészen megtört, s lelkileg is igen sokat, talán még 
a testieknél is nagyobb kinokat állt ki. Április hó vége 
óta a baj egyre súlyosbodott. A hetenként kronice rneg-
ujuló ideggörcsök, rohamok, melyek oly vehemens erővel 
léptek föl, hogy ily alkalmakkor 8 — 10 ember is alig 
volt képes a különben — órákon át — önkivületi álla-
potban levő beteget ágyában lefogni, felemésztették összes 
erőit. Az agyban és gerinczoszlopban jelentkező éles fáj-
dalmak miatt már hátán sem tudott feküdni, s emellett a 
test és végtagok hideg volta, s a dermedtség állapota 
mindig gyakoribbá vált. Junius 15-én pláne, ami eddig 
még egyszer sem történt, az idegrángások három izben 
ismétlődtek, ugy annyira, hogy a mindinkább elhatalma-
sodó légzési nehézségek a megfulás veszélyével fenyeget-
ték a beteg kispapot. Az orvosok több izben alkalmaztak 
morfium injekcziót, — ám hiába! A beteg leszámolva a 
tudomány nyújtotta gyógy- és segélyeszközökkel, egyedül 
a Gondviseléstől várta gyógyulását, s hitből fogván fel 
szenvedését, magát a boldogságos Szűz kegyes szeretetébe 
ajánlotta, tőle hatalmas pártfogását kérte. 

E percztől kezdve nem volt hajlandó egy cseppet 
is bevenni az előirt csillapító szerekből, hanem a lour-
desi csodavizhez folyamodott, a sz. Szűzhez imádkozott, 
egyre azt hajtogatván, hogy a sz. Szűz meggyógyíthatja, 
ha akarja, s utóbb hogy meg fogja gyógyítani. Sőt a 
napot is megnevezte előre, mondván: „Szerdán meg fogok 
gyógyulni." Több következő napon át rövidebb, hosszabb 
ideig tartó rohamok gyötörték, s oly fájdalmai voltak, 
hogy még a leggyöngédebb érintésre is följajdult. 19-én 
reggel magához vette az Ur szent testét, s még egyszer 
tőle telhetőleg összeszedvén magát, égő gyertyával kezé-
ben buzgón imádkozott a sz. Szűzhöz. A fájdalmak 3/48 
tájban ismét élesebben jelentkeztek, a beteg nagyon el-
bágyadt, végre elaludt s nagyfokú transpiraczión ment. 
át. Es íme, mi történik? V'ilO óra után fölül ágyában, 
rettenetes izgatottság vesz erőt rajta. „Meggyógyultam !" 
— kiáltja ; magára kapkodja ruháit, s a négy hó óta 
beteg ifjú, ki utóbbi időben botra támaszkodva csak pár 
lépést tudott tenni, hármasával veszi a lépcsőket, s a 
házi kápolnába szalad hálát adni annak, ki visszaadta 
régóta nélkülözött egészségét. — Elmúlt minden fájdalma, 
étvágya megjött, jó kedélye és ereje visszatért — szóval 
egyszerre meggyógyult. És e naptól kezdve teljesen egész-
séges, jár s kel, mint annak előtte, anélkül, hogy a gyó-
gyulás óta lefolyt idő alatt csak egy perezre is rosszul 
lett vagy gyöngének érezte volna magát. 

Maga az orvos sem tud természetes magyarázatot 
adni e változáshoz. íme, ismét egy tanulságos eset azok 

számára, kik kontár kezekkel szeretnek belemarkolni a 
supernaturális titkokba, nekünk pedig uj ok Szűz Máriát 
dicsérni és magasztalni. *) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 9. Gravamen alakjába öltöztetett 

református dicsekvés oldalrugással a katholiczizmusra. — 
A „Budapesti Hirlap" aug. 3-iki számában „A ki-

tiltott magyar nyelv" czim alatt egy másodrendű vezér-
czikk jelent meg, mely nagy hangon emel panaszt az 
ellen, hogy a kassai katonai alreáliskolában „a reformá-
tus növendékek hitoktatásban nem részesülhetnek." A 
nevezetes esetnek még nevezetesebb előadása a nevezett 
lapban következő volt. Előadjuk ugy, a mint van. Kö-
vetkeztetésünket és megjegyzéseinket végül fogjuk el-
mondani. 

„Béky Sámuel kassai lelkész még 1884 október 
hónapjában jelentés tett a tiszáninneni egyházmegye püs-
pökéhez arról, hogy a kassai cs. és kir. katonai alreális-
kola növendékei nem részesülnek az 1868, évi LUI. t.-cz. 
23. §-a értelmében saját hitfelekezetük lelkészének vezetése 
alatt vallásoktatásban, hanem mellőzve a parancsnokság 
az egyedül illetékes református lelkészt, a növendékeket 
minden tudósítás nélkül vallásoktatás végett átadta az 
ág. hitvallású lelkésznek. Kún Bertalan püspök erről 
azonnal fölterjesztést intézett a közoktatásügyi miniszter-
hez, a kL leiratában arról értesítette a püspököt, hogy a 
szabálytalanság megszüntetése czéljából, a cs. és kir. had-
ügyminisztert megkereste. Később 1885. január 2-án a 
kassai cs. és kir. katonai alreáliskola parancsnoka, hihe-
tőleg felsőbb utasításra, azt a kérdést intézte Béky Sá-
muel kassai lelkészhez, hogy van-e vájjon Kassán olyan re-
formátus lelkész, ki a növendékeknek német nyelven tudná 
tanítani a vallást. Erre a kérdésre Béky Sámuel azt fe-
lelte, hogy ő mint református lelkész 1868, évi LIII. t.-cz. 
21. §-a értelmében, hivatalából kifolyólag kész a növen-
dékeket magyar nyelven tanitani a hittanra, a német nyelvű 
tanításra azonban nem vállalkozik. Az alreáliskola parancs-
noksága fölterjesztésére, a hadügyminiszter a szokott uton 
értesítette 1885. márczius 11-én Kún Bertalan püspököt, 
hogy a kassai cs. és kir. katonai alreáliskolában tanuló 
növendékek vallásoktatására Gonda Lajos budapesti re-
formátus tábori lelkészt nevezte ki. Ennek 10 esztendeje 
és tudomásunk szerint Gonda Lajos református tábori 
lelkész, még most is Budapesten van állomáson, a 
kassai alreáliskolában pedig a növendékek német nyelven 

*) E közleményt a Győrött megjelenő Dunántúli Hirlap ia 
átvette, és a következőket tette hozzá : E közleme'ny kiegészítéséül 
megemlitjük, hogy a meggyógyult növendékpap (Butykay Ede) 
szent László jubileuma alkalmával, tehát 4 nappal fölgyógyulása 
után, több esztergomi növendékpap társaságában itt járt Győrött ; 
a nagyobb seminariumnak volt vendége s üde, egészséges színével 
föltűnt. I t t maga beszélte el körülményesen esetét, a miből kiemel-
jük azt, hogy vele imádkoztak növendék társai, s hogy érte sok 
pap misézett, s hogy akkor kelt föl ágyáról, a midőn az egyik pap 
a Bakacs-kápolnában érette mondott sz. miséjét befejezte. — Azért 
nem közölték az esetet azonnal a lapokban, mert be akarták várnii 
vájjon tartósnak bizonyul-e az egészsége, 6 hét elmúlt jun. 19 óta; 
egészsége kitűnő ! 
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tanulják a hittant az ágostai hitvallású lelkésztől. 
Ebhez a tényhez a kőnyomatos „Protestáns Sajtó" a 
következő kommentárt csatolja: 

Nekünk, magyar reformátusoknak, nem az a sérel-
münk, hogy gyermekeinket az ágostai hitvallású lelkész 
tanítja, mert hiszen mi testvér felekezet vagyunk és nincs 
okunk egymásra féltékenykedni. Hanem igen is az a 
sérelmünk, hogy közös hadseregben levő véreink, még 
imádságaikat sem mondhatják el magyar nyelven, és a 
midőn beeresztenek az iskolába katholikus, zsidó, luterá-
nus papot : ugyanankkor kizárják a református papot, csak 
azért, mert az magyar és magyar akar lenni minden 
körülmények között. És ez ellen a sérelem ellen nincs 
orvoslás sehol, sem a magyar miniszternél, sem a közös 
hadügyminiszternél, mert látszólag eleget tettek a tör-
vénynek a Gonda Lajos kinevezésével ; de hogy Gonda 
ott nem tanít ; mert mint budapesti lakos nem is taníthat, 
ezt világosan igazolja az a tény, hogy a hadügyminisz-
ter kinevezése csak szemfényvesztés volt.8 

A mi az előadott tényállást illeti, hogy már mi is 
szóhoz jussunk, nos, az, ha csakugyan ugy áll a dolog, 
nagyon furcsa a közös hadügyminisztérium részéről. Es 
mi, katholikus egyházi lap létünk és jellegünk daczára 
nem állhatjuk meg, hogy kárhoztatásunkat ne fejezzük 
ki a német nyelvvel űzött visszaélés miatt a magyar 
államiság rovására. Mi azt, hogy Magyaroszágot a közös 
hadsereg tényleges német „dienstsprache"-ja által, illetve 
kedveért elgermanizálni lehessen, nem találjuk felirva sem 
a szentirásban, sem a szent hagyományban, sem a ter-
mészetjogban, sem Magyarország törvénykönyvében sehol. 
Mikor már idősb Károlyi István gróf özvegye is németül 
irja meg végrendeletét: a germanizáczió haladása ellen 
fel kell zúdulni a még meg nem vesztegetett nemzeti érze-
lemnek párt-, nemzetiségi, konfesszionális különbség nélkül 
mindenfelé. 

De éppen azért, mert magyar nemzeti követelése-
inknek a germanizáczió ellen most és máskor is nyilt 
kifejezést adtunk, jogunk van kérdőre vonni a protestáns 
érdekek, előbbrevitele végett alapított kőnyomatos „Pro-
testáns Sajtó" fent idézett kommentárjának iróját az 
iránt, hogy, ha egyes, nem magyar anyanyelvű kath. 
papok talán engedik is magokat a germanizáczió áramlata 
által ragadtatni, a kik bizony igen kevesen lehetnek, mi 
jogon állítja oda „a katholikus papot", mint typust, az 
ország szine elé ugy, mint a ki nem akar „minden 
körülmények között" magyar lenni s kész örömest rohan 
az ország germanizálásának karjaiba, mig a „refor-
mátus pap", az „minden körülmények között" magyar 
akar lenni? A „minden körülmények között" hü hazafiság 
s a magyar államisághoz való ragaszkodás nem kizáróla-
gos református sajátság, hanem oly általános hazafias 
tulajdonság, mely ez ország minden hü fiában megvan, 
valláskülönbség nélkül. 

Kár volt tehát a protestáns graváment református 
dicsekvéssé eltorzítani s pápista-gyalázással megtoldani. 

Erdélyi egyházmegye. Felliivás a magyar katholi-
kus közönséghez. — 

Az erdélyi r. kath. magas Státus kegyes szivü fő-
pásztorunk Lőnhart Ferencz ő nyagyméltósága aegise 
alatt, megtekintvén a görgénvszentimrei r. kath. hitköz-

ségi hivek szegénységét, esdő alázatos kérésünket meg-
hallgatta és kegyeskedett u j templomunk építésére 12,800 
forintot még a mult 1894. év tavaszán az erdélyi r. kath. 
vallásalapból kiutalványozni. Ez összeghez híveim is egy-
ezer forintot adtak s igy 13,800 forint készpénz összeg 
erején egy, a hivek számához mért nagyságú szép, díszes 
uj templom építése, még a mult évi tavaszon megkez-
detvén, az immár a jelen év folytán Isten segedelmével 
befejeztetett. Ott emelkedik immár uj templomonk a 
község közepén a piacz soron, ennek egyik legfőbb ékes-
ségét képezvén. A hála örökös érzete emelkedik fel szi-
veinkből naponként a Mindenhatóhoz, áldva és dicsőítve 
nagynevű főpásztorunkat és a magas Státust, kik e mű 
létrehozásában bennünket segiteni méltóztattak. Azonban 
még ezzel koránt sincs befejezve a megkezdett mű, még 
nagy feladat előtt állunk, mert jóllehet a templom kül-
sőleg felépült, annak belső berendezése,) felszerelése telje-
sen hiányzik. Szükséges : egy díszes nagy oltár, szószék, 
padok, orgona, harangok, csillárok és a czinterem beke-
rítése. Melyek létrehozására egyetlen árva fillérrel sem 
rendelkezünk. Körülbelül 5 — 6 ezer frtnyí összegre volna 
szükség, hogy uj templomunk kívánt mérvben felszerel-
tessék belsőleg is. A hivek anyagi erejét a templom épí-
téséhez való egyezer forint hozzájárulása kimerítette. S kü-
lönben is szegénysorsu székely telepitvényesek lévén, tőlük 
többet kívánni teljes lehetetlen. Ily körülmények között 
nem tehetünk egyebet, mint megemlékezve isteni Udvö-
zitőnk bizditó szavairól: „Kérjetek és adatik nektek, zör-
gessetek és megnyittatik." A nagyközönséghez, főképp 
az Istenháza ékeségét szívén viselő nemes keblű tehetős 
hitsorsosainak nagylelkűségéhez apellálunk, alázatosan 
esedezvén, hogy nyomasztó viszonyainkat, szegénységün-
ket tekintetbe venni és templomunk belfelszerelésére bármi 
csekély pénzadományaikkal bennünket felsegíteni méltóz-
tassanak ! Édes Üdvözítőnk, ki ígérte, hogy a szegénynek 
nyújtott pohár víz sem marad jutalmazatlanul, jutalmazza, 
áldja s védje kegyes jótevőnket. Végül kötelességszerűen 
kijelentjük, hogy a jelzett czélra leendő gyűjtésre a 
nmélt. ft. erdélyi püspöki hivatalnak f. évi julius 15-ről 
2432. szám alatti kegyelmes engedélye folytán fel vagyunk 
hatalmazva. A kegyes szivü adakozók felkéretnek, hogy 
adományaikat kegyeskedjenek a görgényszentimrei r. kath. 
lelkészi hivatalhoz czimezve beküldeni. Az adakozás 
annakidején hirlapilag nyugtáztatni és rendes számadásba 
fog vétetni. Görgény-Szent-Imrén, 1895. jnlius 24-én a 
hivek nevében: Bálint Gergely lelkész, Sántha Ferencz 
megyegondnok. 

T Á R C Z A . 
XIII. Leo pápa ifjúkori 

levelei . 
IX. 

Pecci K. János Urnák. Carpinetóban. 
Bóma, 1831. február 3. 

Kedves fivérem ! 
A mire oly sokáig várakoztunk, a mit mindenki 

óhajtott, végtére bekövetkezett: Annuncio vobis gaudium 
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magnum : habemus pontificem Rtnum DD. Card. Maurum 
Capellari, qui sibi nomen imposuit Gregorium XVI. Ezek 
azon szavak, melyeket Albani kardinális kissé idegesen s 
a közömbösét ugy a bogy adva, tegnap a Quirinál erké-
lyéről kihirdetett. En, miután titkos uton jó korán 
értesülve voltam a dologról, jelen voltam a „loggia" 
lebontásánál. Csak kevés ember volt ott ekkor ; azonban, 
midőn az ágyú megszólalt és midőn a kihirdetés meg-
történt, igen sokan igyekeztek fel a Quirinálra. 

Ekkor az uj pápa a kardinálisok kíséretében, a szo-
kással ellenkezőleg, a nagy „loggia"-ban vitette át magát 
s megáldá a beláthatatlan néptömeget, mely roppant tap-
sokkal fogadta. Azonban alighogy visszavonult a pápa, a 
tömegben hosszas zúgás támadt, s a lárma és taps oly 
fokra hágott, hogy a pápa másodszor is megjelent a 
„loggiá"-n és megáldotta a tömeget. A kardinálisok azon-
nal odahagyták a konklávét. Zurla ebéden maradt a pá-
pánál, Pacca szintén ő szentsége mellett maradt, egész 
éjjel egy óráig. 

Azonban, miként esett meg ily váratlanul Capellari 
megválasztatása ? Az bizonyos, hogy a konklávé egész 
tartama alatt Capellari személye volt a leginkább dicsé-
retekkel elhalmozva; és egyszer már csak kevésbe mult, 
hogy meg nem lett választva, a mint ezt megirtam neked. 
Csupán Albani volt ellene, ki egész pártjával együtt 
Paccát támogatta. Végre kimerülve az eredménytelen küzde-
lem miatt, Albani, mint mondják, f. hó 1-én kijelentette, 
hogy ezentúl csupán Gergely kardinális megválasztatását 
fogja ellenezni. Ennek következtében néhány kardinális, 
mint pl. Rivarola stb . . . elvált és Capellari pártjához 
csatlakozott. Tényleg, tegnap reggel, f. hó 2-án, ugy 
találták, hogy Capellari elnyerte a szavazatok két har-
madát, mely a törvényes megválasztáshoz szükséges. 
Részletesebben szólva, ugy beszélik, hogy Capellari 30, 
és Pacca 14 szavazatot kapott. A miből kiviláglik, hogy 
csak éppen, hogy valamivel van több szavazata a meg-
kívánt kétharmadnál és hogy meglehetős számban voltak 
ellenzői. 

Ki lesz most az államtitkár ? Még nem tudjuk, de 
ez még e nap folyamán minden bizonynyal eldől. Tegnap 
Bernettit emlegették, ki jelenleg altitkár, Giustinianit, 
Falsacappát szintén emlegették, és mindé különböző véle-
kedés azt bizonyítja, hogy döntés még nem történt. Ma 
reggel, egy óra múlva a pápa a szt. Péter templomba 
fog menni. E miatt kénytelen vagyok levelemet befejezni, 
a legközelebbi alkalomra tartván föl annak közlését, a 
mit majd megtudok. 

X. 

Pecci K. János Urnák, Carpinetóban. 

Róma, 1831. febr. 17-én. 
Kedves fivérem ! 

Most, midőn már elmúlt a veszély, bizonyára jó 
néven veszed, hogy részletekkel szolgáljak. 

Az utóbbi napokban roppant vihar tornyosult fölénk, 
és kis híja, hogy Rómának vége nem lett. Hála légyen 
az égi gondviselésnek, mely szemmel láthatólag védi a 
szent várost az oltár és trón ellenségei ellen ! Hálásnak 
kell lennünk a kormány előrelátása, ébersége és kivételes 

erélyessége iránt is, minthogy ily veszedelemben felis-
merte és megelőzte az eltévelyedettek gonosz terveit és 
idejében meghiusitotta az összeesküvést. Tényleg, a féle-
lem már megszűnt és Róma békességre és csöndre szá-
mithat, befelé. 

Minthogy a helyi zendüléseket, a legtöbbször, ugyan-
azon személyek szítják, kik általános forradalmi terveze-
ten dolgoznak és fáradoznak, a vidéki részleges lázadá-
sokból könnyű volt kikövetkeztetni, hogy a fővárosban is 
fog hasonló forradalmi irány jelentkezni. Egy bűnös szö-
vetkezet, már akármint fogok is munkájához, akár külön 
egymagában, akár pedig a fellázadt tartományokkal egyet-
értve, a mit inkább hiszek, azt gondolta, hogy félreve-
zetheti és megtántorithatja Róma népét, és minthogy 
ez be is következett, ekként zavarba hozhatja a pápai 
kormányt. 

E gyalázatos merényletre farsang utolsó napjait vá-
lasztották. és a lázadásnak azon terv szerint kellett volna 
kitörnie, melyet im eléd adok. A kitűzött időre, mig az 
álarczos, puskákkal és pisztolyokkal felszerelt emberekkel 
teli kocsik a Corsón föl s alá mozogtak, két két álar-
czosnak kellett minden katona mellé helyezkedni, kik far-
sang idején a Corsó mentén egymástól bizonyos távol-
ságra fel vannak áll í t ja . Közös megállapodás szerint a jel 
a második mozsár lövés volt, melyet azért adnak, hogy a 
kocsikkal félrevonuljanak. E jelre azután a kocsikból csak 
ugy özönlöttek volna ki a fegyveres emberek egész csa-
patai, kik, szétszéledve az utczákon, erőszakkal kénysze-
ritették volna a népet, hogy őket kövesse és velők egye-
süljön. Ugyanekkor a Corsón elhelyezkedett álarczosok 
legyilkolták vagy lefegyverezték volna a -katonákat. Ha a 
lázadás ekként növekedett volna az éj közeledte f-lé, 
képzelheted mily felfordultság, mily rendetlenség, mily 
fejetlenség uralkodtak volna ? 

Legalább is a magánvagyont támadták volna meg, 
és különösen a zárdákat és kolostorokat. E bűnnel teli 
éjszaka számtalan ujonczot termett volna; a derék polgá-
rok, félelmükben inkább saját személyük és vagyonuk 
megmentésével lettek volna elfoglalva, mintsem a város 
békéjével ; és igy a kormány gyeplői minden bizonynyal 
kiestek volna a pápa kezéből. Minthogy a zendülők kö 
zött nem volt senki sem, a kinek a közvélemény előtt 
tekintélye van, hatalmukba kerítették volna Altieri her-
czeget és rákényszeritették volna, hogy írja alá Róma 
kormányzójává való kine<eztetését. 

A kormány mindezideig nem sejtve mindazt, a mi 
készült, sem a forradalmat, mely minden perczben kitör-
hetett, szombaton 21 órakor, éppen midőn legutolsó leve-
lemet írtam neked s a midőn már sokan álarczban voltak, 
rendeletet bocsátott ki, melyben a farsang és a színházi 
előadások felfüggesztését rendeli el. Ez intézkedés nem 
vette el az eltévelyedettek bátorságát; a nép rossz ked-
vére számítottak, mely elégedetlenkedett a farsang be-
szüntetése miatt Azonban a nép, belátva az eljárás he-
lyességét, nem zugo'ódott. 

Véletlenségből, Rómában ekkor jó nagyszámú kato-
ság volt. miután a fellázadr. tartományokból visszajöttek. 
A nyilvános tereket azonnal katonákkal lepik el ; a Colonna-
téren mintegy 300 sorkatona állott; a szt. Apostolok 
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terén ott volt az egész polgárőrség ; a velenczei téren a 
dragonyosok lóháton ; a spanyol téren a teljes csendőrség, 
szintén lóháton ; mindegyiknél töltött puska és 5 töltény 
volt. Időközönként az utczákat számos őrjárat kutatta át, 
a mi arra a reményre jogosított, hogy a csend nem lesz 
megbolygatva. Mindezen előintézkedések daczára egy csa-
pat forradalmár (nem tudom, oktalanságuk volt-e nagyobb 
vagy pedig merészségük) fegyveresen a Colonna-térre 
ment és éjjel egy órakor megtámadta a katonaságot. Né-
hány őrjárat kétszeres tüzeléssel felelt. Halottak nem 
voltak, csupán sebesültek ugy a katonák, mint a nép 
közül. 

Rögtön elfogtak két korzikait, két németet és egy 
fiatal, római származású festőt, Lupi orvos fiát; mindnyá-
juknál fegyvereket találtak. A tizedest, ki Lupit heves és 
veszélyes ellenállása daczára elfogta, azonnal őrmesterré (!) 
avatták. A puskaropogás hallatára az összes népség, mely 
a Colonna-téren volt, eszeveszett futásnak eredt és a tér 
rövidebb idő alatt mintsem leirom, kitisztult. A falakon 
és a Piombino-palotán meglátszik a puskalövések nyoma. 
Sajnos véletlenségből egy golyó a Piombino-palota kapu-
sát találta, a ki kicsibe múlott, hogy meg nem halt e 
lövéstől. Ugyanazon palotán egy másik golyó azon terem 
ablakát zúzta be, melyben Fiano herczegnek és a herczeg 
leányának menyegzőjét ülték. 

Az éjszaka ekként nagy izgalmak között telt el. A 
vasárnap csendesen múlott el. Hétfőn és kedden a félelem 
megujult és megerősbödött Bernetti kardinálisnak egyik 
értesítése miatt, melyet a római és florenczi újságok hoz-
tak ; ez értesítés szerint az utóbbi napokban Rómában 
háromszínű kokárdákat találtak megvető és gyalázó föl-
írással. Hír szerint, még a kormányzói palotában is tatál-
tak ilyeneket. 

Jelenleg, böjt kezdetén, ugy látszik minden nyugta-
lanság eltűnt, jóllehet még mindig okosnak kell lenni az 
érintkezésben és körültekintőnek a város utczáin. 

A kormány még folyton nyomozza a bűnösöket és 
nap-nap mellett számos letartóztatás történik D . . . Dö-
ménél, ba'r nem tartoztatták le, csendőrök voltak, és a 
mint birlik, sok oly tárgyat találtak nála, mely a fölke-
léssel van összefüggésben. Valami Burnfiglioli-ról is be-
szélnek; nem tudom ezt ismered-e? Mivel e nénség jó 
nagy részben vagy a Romagna-ból vagy a hegyeken túl-
ról való, különösen ezekre van a kormány szeme irá-
nyítva, és igen nagy számban tolonczoltatja őket Ró-
mából. 

A polgárőrség gyors felfegyverzésére és szervezésére 
vonatkozó rendeleket a népnek jó része valóságos buzga-
lo mmal teljesiti. Ma Bernetti kardinálisnak egy másik j 
rendelete jelent meg, melyben az összes népségnek, min-
den kivétel nélkül, megengedi a polgárőrségbe való belé-
pést. E csapat vezetőivé Chigi, Sciarra, Buonacorsi, 
Pianciani és Torlonia lettek. Kétségkívül, az önkénytesek 
nagy számban fogüak jelentkezni, s elegen lesznek arra, 
hogy a benső békét föntartsák és Rómát mindennemű 
erőszak ellenében megvédjék. Egyebek közt a Tiberisen ! 
tul lakók és a „monti"-k polgárai nagy lelkesedést és : 
ragaszkodást tanúsítanak a pápai kormányhoz. Néhány 
idegent, kik e zavaros napok alatt a hegyeken jártak 

(akár rossz szándékból, akár pedig csak ugy véletlenség-
ből), fütytyel és kőzáporral fogadtak a lakosok. Azt is 
beszélik, hogy szombaton reggel, midőn a pápa a Tiberi-
sen tul járt, élénk fölkiáltások között, egy csapat polgár 
verődött össze s azt mondá a pápának : 

— Szent Atyánk ! ne félj ezentúl a jakobinusok-
tól ! . . . I t t vagyunk mi ! . . . Ne félj, szent Atyánk : ez 
mindössze csak véletlen . . . (Vége.) 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
A nagyszombati kir. érseki konviktus programmja. 

A nagyszombati kir. érs. konviktus alapítását Pázmány 
Péter bibornok érsek hazafias gondolkodásának köszöni. 
Azóta mindenkor azidőszerinti esztergomi érsek, most 
Vaszary Kolos bibornok herczegprimás ő eminencziájának 
főgondviselése alatt törekszik alapitójának nemes czéljait, 
a reá bízott magyar ifjúság szellemi és testi nevelését 
megvalósítani. 

Az intézet jelenlegi épületét a dicső emlékű ' Mária 
Terézia királynő emeltette. Az épület berendezése minden 
igénynek megfelel, amit egy nevelőintézet természete 
megkíván: van szórakozásra alkalmas kertje, hol a növen-
dékek szabad idejöket kellemes sétával és játékkal tölt-
hetik ; van tágas gimnasztikai tere, mely télen korcso-
lyázó, nyáron pedig labdázó térül szolgál ; van téli és 
nyári házi-kápolnája, melyben a növendékek naponkint 
szent misét hallgatnak és magánájtatosságaikat végzik. 
— Közös termei: az étkező-, az egyes osztályok tanter-
mei, (muzeumok), a hálótermek terjedelmesek, szárazak, 
könnyen szellőzhetők és télen füttetnek. A hálótermekben 
az ágyak deszkafalazat és függönyökkel vannak egymástól 
elkülönítve, éjjel pedig a termek állandóan lámpával vi-
lágitvák. 

A növendékek szellemi képzésére nézve kiválólag 
azon előnyös körülmény nyújthat a m. t. szülőknek bizto-
sítékot, miszerint a konviktusban az esztergomi érseki 
egyházmegye ugyanazon áldozópapjai kezelik a nevelést, 
kik egyszersmind a konviktushoz szorosan kapcsolt érseki 
főgimnáziumnak tanárai s mind a tanítás, mind a nevelés 
terén szerzett tapasztalataik és átérzett hivatásuknál fogva 
az erkölcsi, tudományos és testi nevelést a legsikeresebben 
reménylik vezethetni. 

Az iskolai tanulmányokban vaió haladás biztositékát 
a m. t. szülők a tanulmányi felügyelők által gyakorolt 
folytonos ellenőrzésben, az idő czélszerü beosztásában és 
a növendékek rendelkezésére álló segédeszközökben birják. 
A gimnáziumban az előadás nyelve magyar ; az általa 
kiadott osztály- és érettségi bizonyítványok teljesen állami 
érvényességüek. — A bővebb esztetikai kiképzés végett 
a növendékek a franczia nyelvben, a rajzolásban, a mü-
énekben és testgyakorlatban külön dij nélkül oktattatnak ; 
a zenében pedig a m. t. szülők kívánatára mérsékelt külön 
dij mellett nyerhetnek oktatást az illető mesterektől, mely-
nek fejében a felévi dij a kormányzónál előre lefizetendő. 

A növendékek erkölcsi viseletéről, a tanulmányok-
ban való előmeneteleről s egészségügyi állapotáról a 
t. szülők az intézet elüljárói által havonkint értesittetnek. 
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Nem kisebb gocdja van az intézetnek a növendékek 
testi fejlődésére, melyre városunk egészséges klimája 
magában véve is jó hatással van. 

Az élelmezést illetőleg délben rendesen három, csü-
törtök-, vasárnap- és ünnepeken pedig négy tál étel van. 
Este leves és még egy tál étel ; mindig elégséges, jóizű 
és tisztán kezelt. Reggeli kávéról s az uzsonnái zsemlyé-
ről szintén az intézet gondoskodik. 

A tisztaság és egészség tekintetéből a növendékek 
gyakrabban lábvizet, orvosi rendeletre pedig, vagy a t. 
szülők kívánságára az egész télen át kádfürdőt vesznek. 
Nyáron a számukra meghatározott órában a városi úszó-
iskolát látogatják s emellett a szabadban kellő felügyelet 
alatt naponkint nagyobb sétát tesznek. 

A fehérruha minden héten legalább kétszer, az ágy-
ruha minden harmadik héten váltatik. 

A megyei orvos, mint az intézetnek is orvosa, napon-
kint egyszer, ha szükséges többször is látogatja az inté-
zetet és egészségi szempontból befoly tanácsaival az élel-
mezés, a helyiség rendezése és az egyes növendékeknél 
egészségi szempontból tán szükségesnek mutatkozó gya-
koribb séták számára és idejére. 

Külön kimenet a városba csak a szülők vagy roko-
nok kivánságára engedtetik meg. 

Kellő iskolai bizonyítvány mellett a gimnázium min-
den osztályába vétetnek fel ijfak, vallásra nézve azonban 
csakis katholikusok. 

Az egész iskolai évi eltartás fejében Yaszary Kolos 
bibornok herczegprimás 1895. junius 3-án 2177. sz. a. 
kelt magas rendelete értelmében minden fizető növendék 
350 frtnyi dijt fizet, melyért élelmezés, mosás, orvoslás, 
kiszolgálás, a rajzolásban, müénekben s a franczia nyelv-
ben való oktatás jár. — Megjegyzendő, hogy a növen-
dék javára rendelt gyógyszerek költségeit a m. t. szülők 
fedezik félévenkint. 

Az eltartási dij első fele a felvételkor tétetik le a 
kormányzónál, a másik fele pedig január hó végén kéz-
besítendő. Az év elején ugyancsak a kormányzónál fize-
tendő a gymnáziumi tandíj, az esetleg zene-, korcsolya-
és fürdődij is. 

Az iskolai könyvekre, — ha azokat a szülők kiván-
ságára a tanulmányi felügyelők szerzik be, — továbbá 
az Írószerekre s egyéb apró szükségletekre megkívántató 
költséget a m. t. szülők az illető tanulmányi fegyelőnél 
előre kötelesek letenni, mert adott előleg nélkül a fel-
ügyelők nem vállalják el növendékeik kiadásainak gondo-
zását. 

Elhozandó tárgyak: egy személyre elvő eszköz, t. i. 
kanál, kés, villa és egy ivópohár, legalább 2 lepedő, 2 
fejvánkos, 4 vánkoszciha, 1 paplan, 2 paplanlepedő, 1 
ágyterítő, 1 matracz, télre 1 pokrócz vagy dunna, 8 pár 
fehérruha, 12 zsebkendő, 6 törülköző, 12 pár harisnya 
vagy kapcza, 4 asztalkendő, 2 fésű, 1 haj-, 1 fog, 1 
ruhakefe, 1 köpeny, legalább 2 téli és 2 nyári felső 
öltöny, és 3 nadrág, 3 pár lábbeli, 3 nyakkendő. 

A felvételi véghatáridő f. é. szeptember 1. — Mind-
azonáltal felszólittatnak a t. szülők, kik gyermekeiket ez 
intézetbe adni kívánják, hogy ebbeli szándékukról biztos-
ság okáért augusztus 15-ig tudósítsák a „konviktusi kor-
m á n y z ó s á g o t s e tudósításhoz a bejelentett ifjú utolsó 
iskolai bizonyitványát legalább másolatban okvetlenül 
odacsatolni szíveskedjenek; a válaszban tudtul fog adatni 
a t. szülőknek, mily szám jegyeztessék a felvett növendék 
minden egyes ruhadarabjára. 

Intézetünk az ifjúság nemes szórakozására belső 
színházunkban évenkint farsangi szini előadást rendez, 
melyre a helybeli és vidéki t. cz. szülőket nyomatott szin-
lapokkal szokta meghívni, hogy tanúi legyenek abbeli 
jóakaratú törekyésünknek is, hogy a mai „modern", több-
nyire ledér szellemű színdarabokkal szemben, miképpen 
igyekezünk a nevelésünkre bízott ifjakban az igaz, szép 
és jó iránti fogékonyságot fejleszteni. 

Kelt Nagyszombatban, 1895. jun. 12-én 

Schlick István, 
esztergomi cz. kanonok, sz. széki ülnök, 

főgimnáziumi igazgató és konviktusi 
kormányzó. 

H I V A T A L O S . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére Ivánkovits János czimzetes apát és osztály-
tanácsosnak a dulcignói püspöki czimet dij mentesen ado-
mányozom. 

Kelt Ischlben, 1895. évi augusztus hó 2-án. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Wlassics Gyula, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— A magyar katholikusok országos lourdesi 

Zarándoklatára még mindig sokan jelentkeznek. Mivel a 
zarándoklat sorsa már teljesen biztosítva van, az ország 
minden részéről hozzám érkező felszólításoknak engedve, 
a jelentkezések utolsó határidejéül augusztus 20-ikát tűzöm 
ki, az előlegeket pedig, tekintetbe véve, hogy a gazdál-
kodó nép sz. István táján jut pénzhez, augusztus 25-ikéig 
fogadom el. Dr Purt Iván, a magyar katholikusok or-
szágos lourdesi zarándoklatának rendezője. (Lakik : Buda-
pest, IV. ker. Központi papnevelde.) 

— Uj hithirdetők. A Mödling mellett fekvő St. 
Gabriel misszionárius nevelő-intézet hét végzett növendéke 
és uj papja e hó 7 én hagyta el a nevelő-iotézetet s kelt 
útra a missziókba. Két uj pap Afrikába, kettő Kínába, 
egy Uj-Guineába s egy Argentínába utazott el. A bucsu-
ünnepélyen a sz. beszédet dr Fischer Oolbrie Ágost cs. 
és kir. udv. káplán, az Augustineum tanulmányi igazga-
tója mondotta. 

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Bre?c ty Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 189e». Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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: Megjelenik e lap heten- \ 
: ként kétszer : : 
: sxerdán es szombaton. \ 
\ Előfizetési dij: \ 
: félévre helyben s posta- 5 
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: Szerkesztő lakása : \ 
l Budapest, : 
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Ï Előfizethetni \ 
\ minden : 
: kir. postahivatalnál : : 
E Budapesten a szerkesz- \ 
: tőnél, és Nagy Sándor E 
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: IV., Papnövelde-utcza : 
ï 8. sz. alatt, hova a : 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Esztergom iskolázása a középkorban. — Egyházi Tudósítások : S z o 1 n o k : Egy lélekemelő 
ünnepélyről. — C l e r m o n t - F e r r a n d : A clermonti zsinaton 1095-ben kihirdetett első keresztes hadjárat nyolczszázados évfordulóján 

mondott két beszédről. — Kath. Tevékenység A Budapesti Kath. Kör milleniumi akcziója. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Esztergom iskolázása a középkorban. 
1. A katholikus tanításról a középkorban álta'ában. 

A középkor a kereszténység kora. A hatal-
mas római birodalom örökébe az egyház lépett. 
A középkorban nagy és élénk munka folyt — a 
civilisatio munkája. Vad, tudatlan, de erőteljes 
népek lépnek a hittéritök fáradozása és tanítása 
következtében a ker. egyház kebelébe s ezzel 
egyúttal a civilisatio részeseivé lesznek. A régi 
müveit népek: görögök és rómaiak, mintáz em-
beriség hatalmas fájának korhadt, száradt ágai 
lehullanak; a fa uj életre kel, erőteljes fris haj-
tásokat hoz. A műveletlen, zagyva népekből a 
vallás átalakító hatása alatt hatalmas nemzetek 
lesznek. A műveltség köre messze kitágul, s a 
civilisatio határa Európa közepéről messze az 
Északi és Baltitenger part jaira helyeztetik át. 
A cívis Romanus helyét elfoglalja a civis Chri-
stianus. 

A józanul gondolkozó elismeri, hogy a mű-
velt Európa ifjúkora jó kezekbe volt letéve, ha 
a mai hatalmas és erőteljes férfikor követke-
zett rája. 

A keresztény kultura képviselője az egyház. 
Az egyház hatalmas szervezetében, az egyház 
körén belől, a kultura terjesztésében a történet 
egyhangú tanúsága szerint az oroszlánrész szt. 
Benedek rendjét illeti. Ez a rend téritette meg 
Európa legnagyobb részét, ők vitték el a ker. 
vallás üdvhozó igéit a sötétség homályában és 

árnyékában élő népekhez ; ők tanították meg a 
vallás mellett a tudományra, művészetre, s a 
mindennapi élet szükségleteinek előállítására. 
Templomok emelkednek nyomukban, iskolák nyíl-
nak meg jövetelökkel! 

„A benedictinus rend monostorainak nagy 
I iskolái (Fulda, Reichenau, Corvey, Hildesheim St. 
I Gallen) — mondja Browning1) — nem csupán 

a felvilágosodás középpontjai voltak virágzásuk 
korában, hanem a keresztény nevelésnek oly 
példáit mutatták a világnak, melytől soha nem 

! tért el teljesen. „Nincs ember Európában — 
' mint dr Neumann mondja — bármi bátran szól 
i az egyház ellen, ki nem köszönné az egyháznak, 

hogy egyátalán szólni tud." A benczések voltak 
a nevelés terén a középkor jezsuitái . . . Nagy 
monostoraik védbástyái voltak az erénynek, me-
nedékhelyei az elnyomottaknak, a népnevelés 
középpontjai, a tudományok szabad hazája, az 
irodalom lelettára, az az ifjúság iskolái, a tanul-
tak egyetemei, királyok kanczelláriái, papok 
képzőintézetei, földmivelés, kéziipar, zene, épitő 
és festőművészet iskolái." 

Hasonlóan nyilatkozik Pauler Gyula is.2) 
„Minden kolostor abban az időben egy-egy oázis 
volt, a honnan a civilisatiónak és békés fejlő-
désnek példája messze környékre kihatott. Gaz-
dasági intézetek, tudományos és szépművészeti 

Browning . A nevelés e lmé le t ének t ö r t é n e t e 35 . 1. 
2) P ü u l e r Gy. : A m a g y a r n e m z e t t ö r t é n e t e az Á r -

p á d o k a l a t t I . k . 60. 1. 
13 
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akadémiák, iskolák, kórházak, szállók, kereske-
delmi és iparos középpontok voltak, már t. i. 
olyanok, a milyenek abban a korban egyálta-
lában lehettek; s ha mindazok, a kik a keresz-
ténység meghonosítása óta Európa minden részé-
ben kolostorra alapitottak, nem gondoltak is 
világi haszonra, hanem csak az Isten dicsőségére 
és bűneiknek bocsánatára : az embereknek, a 
társadalomnak ez által oly hasznot nyújtottak, 
minőnél nagyobbat akkor, más módon semmi-
képp sem nyújthattak volna." 

Nem tehetem, hogy fel ne hozzam még egy 
hazánkfiának igazán szép nyilatkozatát, ki való-
ságos lelkesedéssel emlékszik olasz útjában Monte-
Casinóról, rendünk egyik ősi kolostoráról.3) „De 
ime közeledünk már a tudományok egyik leg-
nagyobb állomásához, Monte*Casinóhoz. Ugy áll 
ott fönn a hegy magasán ez a hatalmas kolos-
tor, akár egy megdönthetetlen dogma a legerő-
sebb meggyőződés tudatában s azzal a biztonság-
gal tekint le a völgybe, mely csak a hitelvek 
privilégiuma. Mintha mondaná: én győzhetetlen 
vagyok. S valóban az, mert két nagy erőssége 
van : a hit és tudomány. A hit, szent Benedek 
hite épitette « a tudomány, a benczések tudo-
mánya tar t ja fönn. Ez a benczéseknek Subiaco 
után legrégibb klastroma, melyet maga a szent 
rendalapitó, a ki spiritu justorum omnium ple-
nus fuit, épittetett, hogy mentsvára legyen a 
tudásnak s a hasznos munkásságnak . . . Ez a 
rend megnemesitette a munkát, uralkodóvá tette 
a kötelességet s trónra ültette a tisztes ipart 
kolostoraiban . . . A tudományok történetében 
előkelő helyök — talán éppen proscenium-páho-
lyuk — van a benczéseknek, kik sohse gondol-
tak kizárólag a maguk és rendjök gazdagodására, 
de mindenkor a tudományéra, a melynek mive-
lése nekik rendi kötelesség, kedves időtöltés és 
szent gyakorlat volt." 

A kath. iskolák jobbára szt. Benedek rend-
jének kezén voltak. Iskoláik nagy hirnek örven-
dettek. Beda Yenerabilis, az angol történetirás 
atyja, Alkuin, Nagy Károly tanácsosa és barátja, 
Radbertus, Rhabanus Maurus, Ludger mind meg-
annyi fényes csillagai szt. Benedek rendjének s 
egyúttal a középkori nevelés és tanitás terén 
irányadó férfiak. 

Mily fontos szerepet töltöttek be a közép-
koron át, abból is kitűnik, hogy e rend és haj-

3) Milkó Izidor : Ország-Világ 1894. 866. 1. 

tásai a középkor vége félé majdnem negyven-
ezer házzal birtak, melyek többé-kevésbbé tanitás-
sal foglalkoztak. 

A szt. Benedek-rendnek nem volt ugyan oly 
egyöntetű tanitási terve, mint a jezsuita-rend-
nek, mert más szervezete volt, a mely azt nem 
is követelte; de bátran állithatjuk, hogy abene-
dictinus eltörölhetlen jegye: a munka és enge-
delmesség összefűzte a rend valamennyi kolos-
torát. 

A rend e szellemet magával hozta honunkba 
is; i t t is királyok kanczelláriái voltak a kolos-
torok ; i t t is nemcsak a hit igéit hintegették 
pogány őseink között, hanem tanitották őket a 
tudomány elemeire, tanitották a föld okszerű 
müvelésére, tanitották az élet kényelméhez szük-
séges eszközök előállitására, tanitották Isten és 
saját házaik — templomok és lakóházak — 
épitésére. 

Pannonhalmán a királyok sűrűn megfordul-
nak; országgyűlést tar tanak; fejedelmi vendége-
ket fogadnak. Szent István a pannonhalmi fő-
iskola tudós tanáraival vitatkozik, az ország 
ügyeiről tanácskozik, akárcsak N. Károly az ő 
Alkuinjával. Fia Imre, a szent herczeg, legna-
gyobb örömét leli a szerzetesek közt; s a kirá-
lyi herczeg, a szent ifjú, csókkal tünteti ki 
azokat, kiket atyja oly nagyra becsül. A király 
és hü alattvalói közt a leggyöngédebb és leg-
bensőbb jó viszony uralkodik. 

Alig maradt valami irott emlékünk ezen 
tudós férfiak működéséről, — a mit egyébiránt 
eléggé megmagyaráznak a kor sajátságos viszo-
nyai s honunk viszontagságos múltja: Pannon-
halma elhamvasztása, a török-tatár pusztitása, 
belviszályok, melyekben a vas mellett a tűz, az 
emlékeknek ez a nagy ellensége fő szerepet ját-
szott, — aztán, a sok irodalmi emlék Német-
országban sem datálódik szt. Bonifácz, a néme-
tek apostolának korából — de nem szabad 
kételkednünk, hogy az a szellem, mely szt. Gel-
lértben az igazi benedictinust állítja elénk, meg-
volt szt. Benedek többi fiaiban is. I t t is az a 
szellem lelkesité a benedictinusokat, mely jel-
szavuk volt: Ex scholis omnis nostra salus, om-
nis félicitas, divitiae omnes ac ordinis splendor 
constansque stabilitas. 

4) Fuxhoffer-Czinár Monasteriologia Regni Hungá-
riáé I. 23. 61. 1. 
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2. Káptalani iskola Esztergomban. 

Esztergom múltjáról, az első királyok ide-
jéből kevés emlékünk maradt fenn, kulturális 
viszonyairól pedig egyáltalán semmi; de analógia 
utján teljes biztossággal következtetjük, hogy 
Esztergomban volt olyféle iskola, mely a mai 
középiskola szerepét töltötte be, t. i. káptalani 
iskola. 

Európa népeit szt. Benedek rendje téri tette 
meg a keresztény vallásra; a pogány magyar 
nemzet megtérítése is szt. Benedek rendjének 
jutot t dicső feladatul. Géza fejedelem megkezdte, 
István fia befejezte Pannonhegyén, Szt.-Márton-
ban azon kolostor épitését, hol a térités mun-
káját teljesitő rendet letelepitette. Fejedelmi 
bőkezűséggel gondoskodott István, hogy a ko-
lostor lakói gond nélkül élhessenek feladatuk-
nak ; kiváltságokkal biztositotta minden idegen 
beavatkozástól. 

Szt. Benedek rendje a térités munkájában 
nagy súlyt fektetet t az iskolákra ; egyrészt azért, 
hogy a keresztény vallás részére szolgákat, pa-
pokat képezzen és pedig azon nemzet soraiból, 
hol a térités folyt; másrészt azért is, hogy a 
kolostorok mellett elterülő városok lakóinak 
alkalmat adjon a tudomány alapismereteinek el-
sajátítására. Minden kolostoruk mellett nevezetes 
iskolájuk volt. A tanítás terén nagy érdemeket 
szereztek ; ők voltak ama kor legkiválóbb tanitói 
és nevelői. Analógia utján tehát határozottan 
állithatjuk, hogy hazánkban is a kolostor építé-
sével egyidejűleg vetették meg Pannonhalmán 
az első iskolának is alapját. 

Szt. Gellértet, a Yelenczéből Isten különös 
rendelete szerint hozzánk került szt. Benedek-
rendi szerzetest, szt. István annyira megkedvelte, 
hogy fia nevelését is rábizta; később Csanád 
püspökévé tette. Ez történt körülbelül 1030 
körül. A nemrég meghódolt vidék megtérítése e 
szerint szt. Gellértre várt. A hittéritésben és az 
egyházi ügyek végzésében a szent király segitői 
gyanánt oly szerzeteseket rendelt, kik már ér-
tették honunk nyelvét s igy tolmács nélkül 
érintkezhettek a néppel. E férfiak, kik szt. Bene-
dek reguláját követték, képezték szt. Gellért káp-
talanát, s közülök az egyik, a Bélből hozott 
Valter, volt a csanádi iskola jeles tanára.5) 

5) Pauler Gy. Magyarorsz. története az Árpádházi 
királyok alatt I. 66. 1. Karácsonyi J . Szt. Gellért élete 
116. s. k. 11. 

Esztergom az ország fővárosa, az ország 
első főpapjának székhelye lett mindjárt a térités 
kezdetén, az 1000. évben. Erseke a szt. Benedek 
rendjéből, Pannonhalmáról került Esztergomba. 
Épp oly szüksége volt a nagy munkában, mely 
reá mint az ország legnagyobb egyházmegyéjé-
nek főpapjára várakozott, segítőkre az egyházi 
ügyek végzésében ; de különösen szüksége volt 
tanárokra, hogy az egyháznak a megtérített 
nemzet fiai közül neveljenek és képezzenek pa-
pokat: azért egész határozottan állithatjuk, hogy 
őt is követték a kolostorból tanult férfiak, kik 
az érsekkel együtt laktak, mint szerzetesek, se-
gítségére voltak, káptalanát képezték, az iskolá-
ban tanítottak. „Nálunk, a hol ekkor még kevés 
volt a világi pap, jobbára szerzetesek voltak a 
hittéritők. Az iskolákban, a kolostorban és szé-
kesegyház mellett, a hová szegény és gazdag 
örömest küldötte gyermekeit, szintén ők taní-
tottak gramatikát és musikát, a latin nyelvet és 
éneklést, az akkori európai tudomány egyetem-
nek, a trivium és quadriviumnak első és utolsó 
tantárgyát, melyek a papok képzésére, és ez volt 
most a főczél, okvetlenül szükségesek voltak."6) 
Nem is képzelhető, hogy éppen az ország 
első egyházmegyéjében hiányozhatott volna a 
papok képzésére szolgáló iskola. Ha még hozzá 
veszszük, hogy az ország fővárosa volt, s igy a 
király környezetében élő főemberek gyermekei 
számára is szükségesnek látszott az iskola: ugy 
alig lehet kételkednünk, hogy az esztergomi 
iskola az elsők közt áll keletkezésére nézve. 

Hogy az esztergomi káptalan már Szt. István 
idejében csakugyan megvolt, arról királyaink 
közül többen tesznek okleveleikben bizonyságot. 
Ezt bizonyítják az esztergomi káptalan tagjai 
is, kik az 1397. évi visitatio alkalmával eskü 
alatt vallják, hogy valamint az érsekséget, ugy 
a káptalant is Szt. István alapitá.7) 

e) Pauler i. m. I. 60. 1. 
7) Battyány : Leges Ecclesiasticae III. r. 302. 1. Knauz 

F. Monumenta Ecclesiae Strigoniensis I . 34—35. 11. A 
Sancto Stephano creatum esse Capitulum Strigoniense te-
stantuur plures Reges nostri. — Capitulum autem Strigon. 
constantem hanc traditionem a. 1397. occasione visitationis 
disertissimis verbis sic enunciat : „Ipsi domini Praepositus 
et Capitulum concorditer et uno ore responderunt, quod 
sicuti ipsi scire possunt, Ipsa Ecclesia Strigoniensis fun-
data fuit per beatum Stephanum Regem Hungarie, qui 
fungebatur legatione Sedis Appostolice de latere et fun-
dauit suo vocabulo beate marie virginis et sancti Adal-
bert!, et erexit in metropolitanam Regni Hungarie, con-
stituens Archiepiscopum in prelatum et caput, capitulum 
autem in membra." 

13* 
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„Valamint a Csanádi, ugy hasonlóan a többi 
püspök mellett is volt paptanács, melyet hazánk-
fiai Szt. István korában Capitulum, magyarul 
káptolonnak neveztek, mely a püspökökkel egy 
monostorban lakott, közösen élt s egészen a 
külföldiek mintájára volt szervezve." 8) 

Esztergom mellett volt egy kolostor, mely 
„Abbatia S. Benedicti prope Strigonium" néven 
fordul elő. Talán ez szolgált ama szerzeteseknek, 
kik Szt. Sebestyén érsekkel Szt. Mártonból jöttek, 
lakóhelyül. A magyar egyház fiatalsága, s igy a 
világi papság csekély száma, továbbá a nyugati 
államok példája is azt bizonyitja, hogy a káp-
talan igy alakult.9) 

Sőt a káptalan tagjainak elnevezése is arra 
vall, hogy eredetöket a Szt. Benedek-rendnek 
köszönik. ln) 

Chrodegang Szt. Ágoston mintájára a világi 
papságnál a közös életet honositá meg s igy 
vetette meg alapját a káptalannak, igy tanit ja 
ezt a história ; de azt hiszem, az idézett hely 
nem alaptalan, a mennyiben Chrodegang (760) 
erősen azon korban élt, mikor a Szt. Ben-dek-
rend a tudomány és hitélet valóságos csodáit 
mutatá be a világnak testületi életében, 

Fraknói is analógia utján arra a következ-
tetésre jut, hogy Esztergomban is, mint minden 
székesegyház mellett, a legrégibb idők óta volt 
káptalan és káptalani iskola.11) 

Az esztergomi káptalan kezdetben kevés 
szerzetesből állott, éppúgy mint a csanádi. A 
káptalan tagjai Isten igéjének hirdetésével s a 
tanulók tanításával foglalkoztak az érsek rendel-
kezése szerint. Később működésűk tágabb körű 
let t ; feje a prépost (praepositus); van lector, 
cantor, custos, s lassanként hozzájok járultak a 
magisterek. Az esztergomi káptalan a XIV. század 
elején már harmincznyolcz tagból áll. A török 
hóditás után számuk huszonnégyre szállt le.12) 

Esztergomban tehát volt káptalan ; de akkor 
bizonyos, hogy az ország fővárosában, a magyar 
egyház fejének székhelyén, iskolának is kellett 
lennie. 

„Ugyanis Rómából kapván nemzetünk a 

8) Lányi-Knauz : A magyar egyház története I. 367. 1. 
") Fuxhoffer-Czinár : Monasteriologia Regni Hungá-

riáé libri duo I 300. 1. 
10) U. o. 301. 1. 
n ) Fraknói V. : Hazai és külföldi iskolázás a 

XVI. szazadban 93. 1. 
12) Memoria Basilicae Strigoniensis 114. 1. 

kereszténységet — irja Vas J. — Nyugatról az 
országlás európai formáit ; igen természetes, hogy 
a keresztény hit és erkölcstanok átvételével át-
vettük egyszersmind a keresztény nevelés és 
közoktatás azon formáit, melyekben azok a mái-
keresztény Nyugat népeinek szellemi és társadalmi 
képzésére hatottak." 13) (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TÜDOSITASOK. 
Szolnok, aug. 5. Egy lélekemelő ünnepélyről — aka-

runk jelenleg beszámolni. 
Szolnokon, mely város a legközelebb mult napokban 

liberális részről oly különböző módon volt feltüntetve, 
ma ujabb tanúbizonyságát adta azon nemes gondolkozá-
sának, hogy katholiczitását a liberálismus lélekölő mér-
gével tönkre tenni n-m hajlandó. Sok illetéktelen kéz 
marczangolja a rohamosan fejlődő.és éppen azért egész-
séges gazdasági viszonyokkal nem rendelkező város szivét, 
de hiába, mert minden szegénysége daczára, hű marad 
hitéhez, vallásos meggyőződéseihez. 

Vau Szolnokon egy plébániai templom, melynek 
patrónusa a könyörületes szivek. A mi lelkészünk Karkecz 
Alajos átlátva, hogy semmiből semmi sem leszen, hacsak 
isteni mindenhatósággal nem, — gyűjtéshez fogott és 
rövid három év alatt annyi könyöradományt gyűjtött 
öesze, hogy a különben igen elhanyagolt templomot kül-
sőképpen alaposan renováltathatta, s igy a kiváló szépségű 
magas sugírtorony keresztjét is megaranyoztathatta. 

Aug. 4-én impozáns egyházi és társadalmi ünnep-
séggel a keresztet visszahelyezték. Az egyházi ünnepség-
nél a sz. misét fényes papi segédlettel Karkecz Alajos sz. 
fer. r. házfőnök és lelkész szolgálta; a beszédet pedig 
Mihályi Cézár sz. fer. r. áldozó-pap és szentkúti lelkész 
tartotta. 

Igazán lélekemelő volt az a festői látvány, melyet 
a körülbelül tiz ezerre menő hallgatóság képezett. Mihályi 
Cézár szerzetes magyaros zamattal és emelkedett érze-
lemmel tartott sz. beszédjével ellenállhatatlanul magával 
ragadta az összeseregletteket. Meglátszott a jelenlevő nem-
katholikusok arczain is, hogy a mi vallásunk szónokai 
tudnak és szoktak is ugy beszélni, mint a hogyan az 
evangéliumi szeretet sngja. Alaposan lefőzte a jelenlevő 
liberális urakat, kik feszült figyelemmel hallgat 'ák és 
várták, mikor fog már most a modern reformoknak alá-
gyujtani, hogy aztán u,ra előránthassák megszokott fegy-
vereiket, a rágalom fegyverét. Megszégyenülve távoztak: 
mig a tisztült érzelmű hithű katholikusokat meggyőzte 
arról, hogy az egyház a szeretetet nem ajkain hordja, 
hanem szivében ápolja. 

A szent beszéd után ünnepélyes körmenet volt, 
melyen a városban levő minden közigazgatási, ipar és 
kereskedelmi, közmivelődési egyletek és társulatok testü-
letileg jelentek meg. A városházán p^dig rendkivüli dísz-
közgyűlést tartottak, melyben határozatba ment, hogy a 

13) Vas J . Hazai és külföldi iskolázás az Árpád-
korszak alatt 29. 1. 
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szegény tanulókat segélyző-egylet czéljaira a város 300 frtos 
alapítványt tesz. A díszközgyűlésben elhatározták azt is, 
hogy a polgármester vezetése alatt testületileg jönnek az 
ünnepélyre. A körmenet alkalmával az utcza minden-
felé ki volt világítva, a fák fellobogózva. — Eljöhetett 
volna hozzánk az ünnepélyre a modern reformok előhar-
czosa Justh Gyula képviselő ur is, akkor legalább meg-
győződést szerezhetett volna magának arról, hogy 
mi különbség van a nagy garral hirdetett és sok 
áldozat árán kierőszakolt mülelkesedés és a sziv igaz 
érzelmei által teremtett hangulat között; megtanul-
hatta volna és kellőleg informálhatta volna csatlósát 
Eötvös képviselő urat arról, hogy talán mégsem olyan 
könnyű dolog lesz a katholikusokat szőröstől-bőröstül 
felfalni ; és Kossuth Ferencznek, hogy az ördöggel hiába 
szövetkezik a katholikus egyház ellen, mert as, isteni 
igéret következtében, kőszirt, melyen a pokol kapui sem 
fognak diadalt aratni. 

Ha szerencsénk volt volna, megtanulhatják vala, 
hogy a más vallásos meggyőződésének egyenes sértege-
tése nélkül is lehet ünnepséget rendezni. 

Talán akkor annak idejében Rákóczi olyan nagyon 
keserű reminiscentiákat nem okozott volna. 

A körmenet után a torony tövéhez érvén id. szol-
noki Schefftsik István lépett a pódiumra és bármely 
katholikus papnak diszére váló, emelkedett hangú, a 
tiszta meggyőződés hangján tartott szónoklattal ecsetelte 
az ünnepély társadalmi jelentőségét. Keveset mondok, 
ha kijelentem, hogy az egyházi szónoklat hatása alatt 
vallásos érzelmekkel telitett lelkek, ezen szónoklat által 
óriási lelkesedésben törtek ki. 

A beszéd elhangzása után a helybeli dalárda haza-
fias és egyházi énekei között a keresztet rendeltetésére 
elhelyezték. Megható volt látni azt, mily ellágyult szivvel 
vettek a lakosok rang, kor és nemre való külömbség 
nélkül bucsut a kereszttől. Ráborultak, csókjaikkal illették, 
könynyel áztatták. 

A fényes egyházi ünnepélyt, magyar szokás szerint, 
áldomás követte, melyet a helybeli páholy tagjai külöm-
böző álürügyek alatt minden áron meggyengíteni töre-
kedtek, reményen fölül impozánsan sikerült. A katholikus 
előkelőség csaknem teljes számban jelen volt, képvi-
selve volt ott minden rétege a társadalomnak. Festői szép 
volt az, midőn Karkecz Alajos lelkész társaságában a ke-
resztet és gömböt vivő hatvan koszorú leány megjelent, 
kik mindannyian kék szalaggal diszitett fehér ruhában 
jelentek meg. A 300 teritékü diszlakoma alatt az első 
felköszöntőt dicsőségesen uralkodó XIII. Leo pápa ő 
szentségére és felséges apostoli királyunkra id. szolnoki 
Schefftsik István tartotta, melyet a társaság felállva hall-
gatott és lelkesen megtapsolt. A második toasztot a város 
polgármestere Kludik Gyula tartotta, egyházfőnket, nmlt. 
Schusster Konstantint éltetvén. A szűnni nem akaró taps 
és éljen után elhatározta a társaság, hogy kegyelmes fő-
pásztorának őszinte ragaszkodása és hódolata jeléül üd-
vözlő táviratot küld. — Harmadszor Karkecz Alajos lel-
kész emelkedett fel és beszédében az önérzet hangján 
ünnepélyesen kijelentette, hogy az egyház örök lévén, 
nem tarthat semmi veszélytől, mely a vallástalanság ré-

széről érheti. Kijelentette, hogy az egyházat nemcsak örök-
nek tartja, hanem olyan nagynak ismeri, mint maga a 
világ, mert tagjainak ismer mindenkit, ki szereti az Istent. 
Ezen önérzetes kijelentés után Bougaud, a hires franczia 
püspöktől emiitett fel egy hasonlatot, ki szerint az egy-
házba két kapu vezet, az egyik látható bejárattal, melyet 
keresztségnek, a másik láthatatlan bejárattal, melyet sze-
retetnek neveznek. — Ezen szeretet vezérli a katholiku-
sokat Szolnokon is mindenkor, valahányszor csak az 
együtt élő polgártársak vallási hovatartozandóságáról van 
szó. Bárki vádoljon bennünket az ellenkezőről, azt rága-
lomnak kell tekintenünk, mert mi tiszteljük mindenkinek 
a vallását anélkül, hogy a magunkéból egy jottát is en-
gednénk, becsüljük a meggyőződést minden téren és hat-
ványozzuk a vallási felfogások körül, de anélkül, hogy a 
magunkét bárki részéről kicsinyelni engednénk ; szeretünk 
mindenkit, mert az Isten minden embert saját képére és 
hasonlatosságára teremtett, de azért az oltárnál minden-
kivel kezet nem fogunk. — Nézete szerint azonban akkor, 
ha társadalmi kérdésről, közügyről van szó, le kell omolni 
minden válaszfalnak, mely bennünket vallásfelekezetek 
szerint tagolna szét, mert közügyeink érdekében ugy is 
csak egy eszme vezérelhet bennünket, az, hogy a mi sze-
gény, de a kor követelmeinek megfelelő módon minden 
téren haladó városunk egykor boldog lehessen. A város 
boldogságát pedig az olyan összetartás alapithatja meg, 
mely nem egyes felekezetek vagy társadalmi koteriák ma-
gánérdekeit, hanem a szűz tiszta közérdeket szolgálja. 

Ilyen összetartást kivánt a városnak és erre iiritvén 
poharát, éltette a más vallásfelekezetek jelenlevő képvise-
lőit. Beszédjét háromszor szakította félbe a taps és a 
beszéd után kitörő lelkes éljenzés volt. 

A beszédre a ref. pap Csekey István válaszolt, ki 
szintén a szeretet húrjait pengette. Volt még több felszó-
lalás is, igy : Áray Károly és Singer Béni ügyvédek 
Karkecz Alajosra ; a városi főjegyző Grúber József id. 
szolnoki Schefftsik Istvánra ; Mihályi Cézár az összes köz-
tisztviselőkre. Áray Károly másodszor a koszorú leányokra, 
Polonyi Mátyás Mihályi Cézárra. 

Ily diadalünnepet ült nálunk a katholiczizmus, élénk 
tanúságot tévén arról, hogy él és mozog. A liberális urak, 
különösen az aknaharczot folytató szolnoki páholy mun-
kásai, lehorgasztot fővel távoztak, mert nagy scandalum 
történt, mivelhogy scandalum nem t ö r t é n t . P . S. 

Clermont-Ferrand. A clermonti ssinaton 1095-ben 
kihirdetett első keresztes hadjárat nyolcsssásados évfordu-
lóján mondott két bessédről. — (Folyt.) 

Evvel az (élő, bátor, alázatos, tevékeny) hittel fel-
fegyverkezve, magasról tekinthettek le a tudományra, 
nem azért, hogy azt lenézzétek és megvessétek, mert a 
mint a hit, mint a tudomány Istentől származik, a k i é világot 

i) Alföldünk nagy magyar katholikus, vagy legalábbb katho-
likus-többsegü városaiban az itt nyilvánossság elé került lelkipász-
tori gondossággal, okossággal e's lelkességgel kell az időt felhasz-
nálni a katholikus hivek összetartásának és társadalmi életének uj 
életre keltésére, — mig nem késő, mig t. i. a páholyok és a másval-
lásuak, főleg a keresztények zavarában halászó zsidóság a kath. 
hiveket tömegesen el nem idegenitik. -A- szerJc. 
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a fáradságos kutatások előtt megnyitotta. A tudománynak 
nagy alkotásokat és csodálatos felfedezéseket köszönhe-
tünk. Nemrégen egy fényes szószékből hallottuk a követ-
kező nyilatkozatot: „Az emberi nem a tudomány által 
növekedett és emelkedett hatalomra s azért neki nem 
lehet rossz néven venni, ha tudomást resz méltóságáról s 
azt szakadatlanul igyekszik a végtelen ismeretlenség fölött 
kivivőit hódításai által növelni." Hanepj, hogyha a tudo-
mány, hogy dogmatizáljon, elhagyja hatáskörét, a hitnek 
fel kell szólalni az ily tudomány szentségtörései ellen. 
Hiába mondja valaki, hogy „a tudomány állítja, a tudo-
mány kimondja, a tudomány hirdeti, a tudomány rendeli" ; 
a ki igazán hivő, az jól tudja, hogy a tudomány semmit 
sem mondhat, állithat, hirdethet, határozhat az isteni Ige 
tanításaival ellentétben, a ki a tudományt az ő kinyilat-
koztatásai által megtisztelte és a kinek a tudomány köte-
les magát, engedelmes alattvaló gyanánt, alávetni ; mert 
az isteni Ige felséges, mindentudó ura a tudománynak, 
ki jobban ismeri az ő alkotását, a világot, mint a világ-
nak minden tudósa ismerheti. Mit mondjak, testvéreim ? 
Röviden csak azt mondom, nem tehetünk jobbat, mint ha 
alázatosan és erősen hiszünk az isteni tanítások minden 
tanítások felett való souverainitásában, felségességében. 
Ha képesek vagytok, és a mennyire csak képesek vagy-
tok, fegyverezzétek fel magatokat a tudomány vakmerő-
ségei és visszaélései ellen — igazi tudománynyal. Mutas-
sátok meg az amolyan tudománynak, hogy erejét és 
jogait túlbecsüli s álljatok ama férfiak sorába, kik, mint 
Kepler és Kopernikus, térdre omolva adnak hálát az 
Istennek a világosságért, melyet e világon szétárasztott ? 
mint Newton és Linné nyomdokait kutatják az égen és 
a természet világában a határtalan erőnek és hatalomnak ; 
mint valamennyi keresztény tudósa korunknak, kik leg-
szebb feladatuknak azt tartják, ha önszerzette ismereteiket 
az Istentől a kinyilatkoztatás által vett ismereteikkel össz-
hangzásban tart ják, és ha az emberi tudomány növelése 
által közelednek annak örök forrásához, az Isten Igéjé-
hez, ki minden tudományt túlhalad és betetőz a maga 
kinyilatkoztatásaival. 

Felfegyverkezvén a tudomány visszaélései ellen az 
igazi tudománynyal, igyekezzetek magatokat felfegyve-
rezni a hatálommal is a hivatásukhoz hűtlenné vált és a szent 
szabadságokat elnyomó hatalmakkal szemben. — De azt fogja 
valaki erre mondani : micsoda hatalmunk lehet azok ellen, kik 
a hatalmat a maguk részén lenni állítják : talán bizony a 
megvetés és a fellázadás hatalma? — Nem, bizonyára 
nem. Az egyház isteni rendelet szerint azt akarja, hogy 
a fenálló hatalmákat tiszteljétek és hogy engedelmesek 
legyetek az ily hatalmaknak mindenben, a mi jó, akár 
közönséges, akár nagy szolgálatokat követeljenek tőletek. 
Hanem hogyha a hatalmak határozatai és törvényei meg-
támadják a vallást, az igazságot, a kötelességet, akkor 
fegyverkezzetek fel a lelkiismeret hatalmával és a keresz-
ténységnek amazismeretesfelkiáltásával : „Non possumus".. . 
„Oportet Deo magis obedire, quam hominibus." Tiltakoz-
zatok, kérvényezzetek, álljatok ellen ! Mutassátok meg, 
hogy a keresztény lelkiismeret nem halt meg, hanem él; 

0 Mely tulajdonképpen ilyenkor már nem is igazi tudomány 
többé! A szerk. 

s hogy ezt a lelkiismeretet nem lehet elhallgattatni, csak 
a jogtalan és üldöző törvények megszüntetésével. — Még 
jobb, ha egyúttal a ti önnön szavazataik hatalmával is 
felfegyverzitek magatokat ; hisz ti vagytok azok, kiknek 
joga, souverain joga van kijelölni is, megválasztani azo-
kat, kiknek kötelessége a közügyeket vezetni. Tekintsétek 
és tartsátok e jog gyakorlását szoros kötelességteknek, 
mely alól hazaárulás bűne nélkül nem vonhatja ki magát 
senki. Ne legyetek gyávák és na keressetek menekvést e 
kötelesség teljesítése elől azokban a bátortalan tartózko-
dásokban, melyek a tért az egyházgyülölő szektariusoknak, 
a politikai kalandoroknak, a hatalom és pénz lelkiisme-
retlen inyenczeinek engedik át ; hanem a pártoskodás 
szellemétői menten, a vallási, politikai és társadalmi rend-
tartás (conservation) ugyanazon egy terve és eljárása sze-
rint, toljátok magatok előtt nagy elhatározottsággal elő-
térbe az oly tisztességes, önzetlen, értelmes, szabadság-
szerető, közjóra törekvő embereket, kik nem akarnak 
hatalomra jutni, csak annak bebizonyítása végett, hogy a 
kormánynak bármely legitim alakja nem egyértelmű a 
vallástalansággal, az istentelenséggel, a lelkiismeret el-
nyomásával, a Krisztus és az ő egyháza elleni harczczal 
és hadakozással. 

A gyógyitásnak és újjáalakításnak eme törekvésében 
vegyétek igénybe a gondolat nyilvánításának és terjesz-
tésének minden szokott becsületes módjá t ; fegyverkezze-
tek fel a sajtónak ama hatalmával, melyet a sátán azért 
igyekezett kezébe keríteni, hogy megrontsa a lelkeket. 
Legyen a sajtó a ti kezetekben olyan, mint az arkangyal 
lándzsája, mely lesújtja Krisztus ellenségét és meggyó-
gyítja a sebeket, melyeket ütött. Ne ijedjetek vissza sem 
a vagyonbelí áldozatoktól, sem az állhatatos és önzetlen 
munka komor szükségességétől. Erre szükségünk van, 
hogy nagy befolyású sajtót teremthessünk ; oly sajtót, 
mely távol legyen attól, hogy sikert a botrányokban 
keressen, attól, hogy az üzérkedésnek és nyerekedésnek 
feláldozza a lelkiismeret becsületérzését és az irodalom 
méltóságát, határozottan oda áll a keresztény vallás mellé 
segitőnek és apostolnak; oly sajtót, mely mindenütt ott 
legyen és mindig arra törekedjék, hogy a lelketlen és 
elvtelen intrikusokat, a képmutató szektáriusokat és a 
tömegek szenvedélyeinek gonosz kizsákmányolóit lelep-
lezze ; oly sajtót, mely népszerűen tud előadni filozofiát, 
népszerűen theologiát, népszerűen történelmet, népszerűen 
tudományt, népszerűen irodalmat, népszerűen gazdaság-
tant, népszerűen vallási vitákat, mindezt áthatva és át-
dolgozva feddhetetlen tudással, egészséges morállal és 
igazi keresztény szellemmel; egy sajtót, mely megóvja a 
népet a rossz olvasmánytól, felköltve érdeklődést, lekötve 
kedvelését olcsó vagy, a hol szükséges, ingyen hozzájutás 
által ; oly sajtót, mely üldözi a rossz sajtó befolyását és 
helyreüti rombolását, megtanítva a népet tisztelni az 
Istent, megismerni az 0 müveit és jótéteményeit, hinni 
az általa kinyilatkoztatott igazságokban, gyakorolni az 
erényeket, melyeket tőlünk követel, megbecsülni lelkün-
ket, ragaszkodni kötelességeinkhez, magasabbra törekedni 
a földieknél, előkészíteni az örök üdvösséget és keresz-
tény nevelés által szaporítani Jézus Krisztus földi orszá-
gának és a mennyország jövő örököseinek a számát. 
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Keresztény nevelés! Testvéreim, ime ismét egy isteni 
fegyver, melyet fel kell öltenetek, hogy megáliitsátok az 
Isten nélkül való sátáni nevelés szétáradásának hullámait. 
Atyák és anyák, ne elégedjetek meg azzal, hogy a családi 
tűzhelynél jól kezditek gyermekeiteket nevelni, hanem 
emlékezzetek meg arról, hogy a ti kötelességtek a gyer-
mek nevelését vezetni és igazgatni egész addig a koráig, 
mikor maga ura tud lenni, a mikor a közéletbe a maga 
felelőssége alatt kilép : tehát a közoktatás minden foko-
zatán. Ne feledjétek el, hogy a természeti és a positiv 
isteni törvény nektek tiltja a meghódolást minden olyan 
emberi törvény előtt, mely a ti fő felügyeléstek és ellen-
őrzéstek jogát gyermekeitek értelmi, erkölcsi és vallási 
nevelése fölött elnyomja. Követeljetek hangosan, erősen, 
álhatatosan (obstinément) jó törvényeket, melyek ez előtt 
az iskolázás minden fokán át a tanitás alapjául a vallás 
parancsait tekintették . . . Addig is, mig ily törvényeket 
fogtok kapni, tartsátok fenn, szaporítsátok, fejlesszétek 
mindenütt a szabad és keresztény iskolákat, a hol a ti 
szent jogaitok a nevelésben nem elkobozva, hanem fen-
tartva vannak ; a hol a ti vallásos isteni küldetésteket a 
helyett, hogy istentelen hallgatással félbeszakítanák, hiven 
folytatják; a hol a ti elégtelenségteket, a nélkül hogy 
szándékaitokat meghiúsítanák vagy akadályoznák, szorgal-
masan pótolják ; iskolákat, a hol a vallás minden befo-
lyása előtt nyitva áll az ajtó ; a hol a tanítótestület meg-
szabadít attól a kényszerhelyzettől, hogy hallgatni kény-
telen az emberi ismerés legfőbb fejezetéről, az Istenre 
vonatkozóról; a hol szabad beszélni Istenről, a hit igaz-
ságairól, a keresztény kötelességekről s az örökkévalóság 
ügyeiről, hol a tanulást megelőzi az ima s a tudás szer-
zésének munkájában elnököl Krisztus képe és gondolata; 
a hol végül gyermekeiteket biztonságban hihetitek a 
sátáni ligák és szekták terjeszkedése és tolakodása ellen, 
melyek nem államosítják, nem laiczizálják, nem világiasi-
tik el a tanítást, csak azért, hogy a kereszténységből 
kivezessék a lelkeket. (Vége köv.) 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
A Budapesti Kath. Kör milleniumi akcziója. 

A Budapesti Katholikus Kör történeti nevezetességű 
akcziót kezdeményezett a millenium alkalmából. Memo-
randumotintézett a magas püspöki karhoz és abban, a többi 
közt, óhajtás alakjában indítványozta, hogy az ezredévi 
országos kiállítás ideje alatt az összes katholikus egyletek 
országos nagygyűlést azaz kongresszust tartsanak az ország 
fővárosában, Budapesten. A Budapesti Kath. Kör enge-
delmet kért valamennyi főpásztortól az iránt, hogy az 
egyházmegyéik területén levő összes kath. egyesületeket 
nevezett kongresszusra összehívhassa. 

Lelkünk egész erejével pártoljuk az Istentől szárma-
zott nagy eszmét s örömtől repdeső szívvel közöljük a 
B. K. K. memorandumából, a mint az a főm. bibornok 
hgprimáshoz terjesztetett fel, az idevonatkozó részeket a 
mint következik : 

„Mind jobban közeleg felénk az az idő, midőn hálá-
kat adva a nemzetek sorsát intéző isteni Gondviselésnek, 
ezredik évfordulóját fogjuk ünnepelni nemzetünk fennállá-

sának, ezredik évfordulóját fogjuk ünnepelni annak a 
történelmi eseménynek, hogy a magyar nép elfog-
lalva ezt a földet, hazát alkotott, hazát szerze itt magá-
nak, melyet azután ezer év viharai, ezer év viszon-
tagságai között is hiven föntartott, hősileg megvédelmezett. 
Ritka esemény ez a nemzetek történetében, nagyjelentő-
ségű évforduló mi reánk, késő utódokra nézve, kiknek 
megadatott megérni és megünnepelni ezt a napot. Tudjuk 
és érezzük, hogv e magasztos ünnepben részt kell venni 
mindnyájunknak, hogy e nagy évforduló fényének és 
díszének emelésére legjobb erejét, legjobb tehetségét kell 
feláldozni mindannyiunknak. De különösen részt kell 
abban vennie a magyar katholiczizmusnak, mely több 
mint nyolczszáz év előtt nemzetünket a müveit államok 
sorába bevezette, annak fönnállását, fönmaradását biztosí-
totta, századokon keresztül nevelte és védelmezte és 
különösen részt keli abban venni a katholikus egyesüle-
teknek, melyek a vallással összeforrt hazafiság eszméit 
írták zászlaikra, melyek a katholiczizmus nemzetfentartó 
szellemét ápolják tovább s annak ideáljait akarják meg-
valósítani az újra kereszténynyé teendő magyar társa-
dalomban. 

Ennek tudata indította a Budapesti Katholikus Kört 
arra, Főmagasságu Bibornok ur, hogy az ezredéves évfor-
duló megünneplésének módozatairól gondoskodjék, hogy 
részletesen megjelölje, miképpen ünnepelhetnék meg a 
katholikus egyesületek s az egész katholikus magyar tár-
sadalom a közelgő nagy nemzeti ünnepet. Egy kisebb, e 
czélra kiküldött bizottság megállapodásai nyomán igaz-
gató választmányunk részletesen megállapította ezt a ter-
vezetet, a melynek megvalósítását óhajtjuk, a mely sze-
rint mi legjobban kifejezhetni véljük a magyar katholikus 
társadalom jelenlétét, részvétét az országos ünneplések 
zajában. 

Mielőtt azonban terveink kiviteléhez hozzá fognánk, 
azok megvalósítását megkezdenők, fiúi bizodalommal Fő-
magasságod és Főmagasságod utján a nagyméltóságú püs-
pöki kar kegyes színe elé terjesztjük programmunkat, 
részint ez által is tanúsítani óhajtván fiúi ragaszkodásun-
kat főpásztoraink iránt, részint, mert tervezetünk vagy az 
összes katholikus egyleteket, vagy az egész kath. társa-
dalmat illetvén, annak kiviteléhez Főmagasságod s a 
nagyméltóságú püspöki kar kegyes jóváhagyásáért, főpász-
tori engedélyezéséért és hathatós pártfogásáért kell ese-
deznünk. 

A legmélyebb tisztelettel kérjük tehát főmagasságo-
dat s a magas püspöki kart, kegyeskedjenek a Budapesti 
Katholikus Kör következő programmtervezetéhez és meg-
állapodásaihoz főpásztori beleegyezésüket megadni : 

1. A Budapesti Katholikus Kör első sorban óhajtja, 
hogy az összes magyarországi katholikus egyesületek egy 
és ugyanazon napon nyilvános isteni tisztelettel, s nyilvá-
nos ünnepélylyel üljék meg a nagy évfordulót. Mintegy 
400 katholikus egyesülete van jelenleg hazánknak s hála 
Istennek ez egyesületek száma folyton gyarapodik. — 
Mindezen egyletek egyszerre s ugyanazon módon meg-
tartott ünnepélye egy impozáns látványt szolgáltatna a 
hazának, melyből láthatná mindenki a magyar kath. egy-
letek forró honszeretetét, soha nem gyengülő ragaszkodá-
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sát a nemzeti eszmék iránt, de egyúttal impozáns tanúságot 
tenne a kath. egyletek egységéről is, a mely őket áthatja, 
az összetartás nemes érzelmeiről, mely azokat lelkesíti, s 
a melyre első sorban van szükség, ha egyleti életünkben 
a sikerre való biztos kilátás reményével akarunk mun-
kálkodni. 

2. A Budapesti Katholikus Kör másodszor a mille-
nium évében, az országos kiállítás ideje alatt az összes 
katholikus egyletek országos nagygyűlését, kongresszusát 
óhajtaná megtartani. Felszólítani kivánnók az összes 
katholikus egyleteket, hogy képviselőiket küldjék a fő-
városba, kik itt egymás közt a működő egyletek czélja 
és hivatása szerint szakosztályokba egyesülve, megbeszél-
nék czéljaikat, megállapítanák az ezek elérésére szükséges 
módokat és eszközöket, míg közös együttes tanácskozá-
saikban a nagy közönséghez fordulva, megvilágítanák az 
egyletek czéljait, azok nemes hivatását s felebresztenék a 
kath. világ figyelmét, érdeklődését a katholikus egyleti 
f-let iránt. Sok oly hasznos kath. egylete van hazánknak, 
melyek a közvéleménytől nem is ismerve, csak szük kör-
ben, szinte magukra hagvatva folytathatják működésűket, 
s még azon nagy országos kath. egyleteink is, melyek 
nemzeti missziót teljesítenek, vajmi kevéssé ismervék a 
nagy közönség által igazi feladatuk, nemes hivatásuk 
szerint. A kath. egyletek országos kongresszusa mindezek 
működését, czélját és irányát bemutatná a nemzet szine 
előtt s igy hatalmasan előmozdítaná azok működését is. 
Másrészről a közösen megállapítandó egységes vezérelvek, 
a különböző egyletek czélja és működésére nézve első 
lépés lenne a kath. egyleti élet felvirágzásához, színvona-
lának emeléséhez. 

3. A Budapesti Katholikus Kör továbbá az ezred-
éves évforduló emlékére, a kath. egyletekben eszközlendő 
gyűjtés utján egy irodalmi alapot óhajtana létre hozni, 
melynek jövedelme évente az egyleti eletre vonatkozó 
irodalmi termékek megiratására, segélyezésére fordíttatnék 
HZ arra leghivatottabb Szent István-Társulat vezetése alatt. 
Örök időkre fenmaradó emléke lenne ez is a millenium 
megünneplésének, és sokáig tenne bizonyságot az ezredév 
küszöbét átlépő kath. egyletek lelkes hazafiságáró], a 
vallás és haza java iránt érrzett buzgó lelkesedésről. 

Mindezen szándékunk megvalósításához szükségünk 
van Fömagasságod s a nagyméltóságú püspöki kar jóvá-
hagyására, hogy megengedjék nekünk az egyház megyéik 
területén létező kath. egyleteket ez irányban megkeresni s 
viszont főpásztori rendeleteik által ez egyleteket körünk 
felszó itásának figyelembe vételtre buzditón inteni. De még 
inkább szükségünk lenne a magas püspöki kar hathatós 
támogatására anyagi és szellemi pártfogásáx-a a millenium 
megiinneplesére vonatkozó tervezetünk azon pontjaira 
nézve, melyek már nem csupán az egyleteket, az egyleti 
életet érintik, de ennek hatarain túllépve kiterjednek az 
egesz magyar katholikus társadalomra, az egész magyar 
nemzetre. 

4. A Budapesti Katholikus Kör ugyanis a fentebb 
megjelölt terveken kivül, az ezredéves évforduló alkalmá-
ból kezebe óhajtaná venni, országosan szervezni és ren-
dezni, a nép anyagi és szellemi, értelmi és erkölcsi 
boldogulására, nemesítésére annyira fontos népkönyvtárak 
ügyét. Ismeretes mindnyájunk előtt káros befolyása a nép 
értelmi és erkölcsi állapotára az u. n. ponyvairodalom-
nak, n.ely megmételyezi a nép képzelmét, helytelen útra 
tereli értelmet, megrontja erkölcseit. Ezt leküzdeni, ezt 
eileri!>ulyozni nem leht-t másképp, mint az által, ha vallá-
sos és hazafias olvasmányokat nyujtunk a nép kezébe. 

E nagyfontosságú czél elérésére a Budapesti Kath. Kör 
összeállítani óhajtja a népnek alkalmas és hasznos olvas-
mányok jegyzékét, megállapítani akarja a népkönyvtárak 
fölállításának módozatát és szabályait kapcsolatba a kath. 
egyletekkel, a hol léteznek, és ezek nélkül, a hol ilyenek 
nincsenek s azután érintkezésbe lépve az egyes községek 
vezetőivel, felállítani minden községben egy olyan nép-
könyvtárt, hogy az ezredéves évforduló befejeztével ne 
legyen egyetlen községe sem Magyarországnak, hol a 
magyar katholikus népnek ne lenne meg az ő vallásos 
és hazafias szellemi tápláléka. E nagyfontosságú, de 
mindenesetre nagy anyagi áldozatokat igénylő eszme ki-
viteléhez csak ugy kezdhetünk hozzá azonban, ha ezen 
nemes törekvésünkben a nagyméltóságú püspöki kar hat-
hatós anyagi és erkölcsi hozzájárulásával, főpásztori párt-
fogásával, jóváhagyásával támogatni kegyeskednék. 

H I V A T A L O S . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére gróf Csáky Károly czimzetes apát és eszter-
gomi főszékeskáptalani mesterkanonoknak a corcolai vá-
lasztott püspöki czimet adományozom. 

Kelt Ischlben, 1895. évi julius hó 31-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Wlassics Gyula, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— Szent István -napja. Az első magyar apostoli 

király, Szent István emlékünnepét augusztus 20-án a 
hagyományos kegyelettel ülik meg a fővárosban. A szer-
tartás reggel hét órakor kezdődik a budai kir. palotai 
Szent Zsigmond-kápolnában, honnan a Szent Jobbot kör-
menetben viszik a Mátyás-templomba. Itt lesz a főisten-
tisztelet, melyen ft. Vaszary Kolos bibornok herczeprimás 
ő eminencziája pontifikál. Az ünnepi beszédet Kereskényi 
Gyula érdi esperes-plebános tartja, akit erre most hivott 
fel a herczegprimás. 

— Harangszentelés a Mátyás-templomban. A buda-
vári Mátyás-templomban Vaszary Kolos hgprimás f. h. 12-én 
öt harangot szentelt. A harangok a templom előcsarno-
kában voltak állványra helyezve. Kettő a harangok közül 
a Mátyás-templom számára készült a templom régi ha-
rangjaiból. Ezek a szent László- és a szent Alajos-haran-
gok, melyeket Bogisich Mihály esperes-prépost öntetett a 
Walser-fele harangöntő-gyárban. Ugyanitt készült a többi 
három harang is Ó-Becse, Nógrád-Pilis és Nemes-Déd 
községek templomai számára. A harangszentelésnél szép 
számú közönség volt jelen, közte a várbeli elűljáróság. 
Az első két harangot még az nap fölhúzták a Mátyás-
toronyba, melynek öt harangja a B., Des., F., As és Des 
akkordot adja. A harangokat először f. b. 14-ikén szerdán 
este 7—8 óra közt húzzák meg Nagy Boldogasszony 
tiszteletére. 

— A minoriták Uj provincziálisa. A magyaror-
szági minoritarend tegnap a szegedi rendházban Baiss 
római kiküldött elnöklete alatt tartott országos nagygyű-
lése Csák Cirjék atyát választotta provincziálissá. Az uj 
provincziális 36 éves. 

•Ciadótalajdonos és felelős szerkesztő : B re i a sy Béla, hit tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanai 

Budapest, 189e». Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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küldemény czimzendő. 
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iiiinden 

kir. postahivatalnál : 
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ÖTVENNEG-YE 

Budapesten, augusztus 17. 14. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
D I K ÉVFOLYAM. 

sz. II. Félév. 1895. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Esztergom iskolázása a középkorban. — Az Isten létezése. — Egyházi Tudósítások : S o p r o n : 

Az első magyar eucharistikus kongresszus. — K ö l n : A világ legnevezetesebb katholikus parlamenti pártja. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Esztergom iskolázása a középkorban. 
3. A káptalani iskola szervezete. 

A középkori iskolák, kolostori és káptalani 
iskolák, egyforma szervezettel birtak. Ezen isko-
lákban a hittani ismereteken kivül a régi római 
világ végső időszakából fenmaradt trivium és 
quadrivium tárgyait tanitották. Ezek együttvéve 
képezték a hét szabad-müvészetet (septem artes 
liberales). A hét tárgy ez volt: grammatica, 
rhetorica, dialectica (trivium); musica, arithme-
tica, geometria és astronomia (quadrivium). 

A trivium körülbelül megfelelt a mostani 
középiskola fokának és szerepe is ugyanaz volt; 
de lényegre nézve nagyon különböznek egymás-
tól. A quadrivium megfelelt az egyetemnek. S 
csakugyan ugy is volt. Trivium volt minden 
kolostor és székesegyház mellett ; de felsőbb 
kiképzés végett sokszor igen messzire kellett 
menni, távol fekvő városokba, hol quadrivium volt. 
»Minden monostornak magának kellett gondos-
kodni, hogy legyenek oly tanult, képzett tagjai, 
a kik az iskolát vezetni s idővel az egész mo-
nostort kormányozni tudják. E végből az akkori 
szokás szerint, olyan férfiakra volt szükség, kik 
a felsőbb iskolákat, az úgynevezett quadriviumot 
is egészben vagy részben elvégezték. Ilyen felsőbb 
iskolák azonban nem léteztek a kisebbszerü 
monostorokban. El kellett menni sokszor messze 
földre annak, a ki a quadriviumot végig járni, 
vagy legalább annak egyes tárgyait tanulni 
akarta. Igy pl. Gerbert. korának legtudósabb fér-

fia. előbb Spanyolországba, később Rheimsba 
ment, hogy az összes szabad-müvészetekben jártas 
lehessen.1) A velenczei benedictinus kolostor 
apátja, Vilmos, Szt. Gellértet magasabb kiképzés 
végett Bolognába küldötte, azért, mert Velen-
czében ily fokú iskola nem volt. A bolognai 
iskola akkor még nem egyetem, hanem qua-
drivium. Kitűnik ez abból is, mert Gellért élet-
irója emliti, hogy ott zenét is tanult, ez pedig 
a quadrivium tárgya volt.2) 

A trivium első tárgya: a grammatika. Az 
akkori idők követelményei közt első volt: a latin 
nyelv ismerete. Nemcsak az egyháziaktól, hanem 
a világiaktól is, kik müveit számba mentek, 
megkövetelték a latin nyelv ismeretét. A latin 
volt a tudomány nyelve s egyúttal — ha szabad 
mai kifejezéssel élni — a diplomatia nyelve. S 
éppen ebből azt következtethetjük, hogy többet 
is ölelt fel, mint a mennyit ma e név — gram-
matika — kifejez. De szükséges is volt a nyelv 
teljes ismerete az egyházi férfiaknak, mert a 
zsoltárok, hymnusok s a szentirás nélküle érthe-
tetlenek lettek volna. Lőrincz esztergomi érsek, 
1112-ben az esztergomi zsinaton elrendeli, hogy 
a kanonokok mind a monostorban, mind más 
helyen latinul beszéljenek, a maguk szabályait 
— ezek pedig latin nyelven irvák — ismerjék. ") 

*) Ka rácsony i J . Szt . Ge l l é r t csanádi p ü s p ö k éle te 
és müve i -84. 1. 

2) K a r á c s o n y i J.. i. m. 35. 1. 
3) L á n y i - K n a u z M a g y a r e g y h á z t ö r t . I. 367. 1. 
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A grammatikai oktatás magában foglalta, 
bár csekélyebb kiterjedésben, kivonatokban, a 
classicusok müveinek olvasását, melyeket utá-
nozni törekedtek. 

A rhetorikában a szónoki beszéd készitését, 
az egyházi és profán jog és tör ténet egy-egy 
részletét tani tot ták, mert ezekre a beszédek ké-
szítésénél okvetetlenül szükség volt. Szent Gel-
lért4) életiratából kitűnik, hogy a jeles férfiú 
elragadó ékesszólásu volt, teljesen jártas a szó-
noki beszéd szabályaiban; azért bizonyára ugy a 
Csanádi, mint a többi káptalani iskolában is 
súlyt fektettek e tudománynak tanítására, a 
mennyiben a prédikálásnál nagy hasznukra szol-
gált. „Vegyük csak Árpádkori okleveleinket, — 
irja Knauz — melyek nagy részint magyar ere-
detű királyi jegyzők, t i tkárok s kanczellárok által 
írat tak, olvasásuk íróiknak e korszakhoz képest 
r i tka műveltségéről fog meggyózni bennünket. 
A vegyesházi korszakból már szent beszédeket 
is birunk, melyek a rhetorika haladásáról, kivált 
a humanisták idejétől fogva a legkedvezőbben 
tanúskodnak."5) 

Sőt a rhetorika kiterjeszkedett a költészetre 
is, mely a beszédet versekbe, vagy versszerü 
mondatokba fűzé. Eleinknél különös hajlamot 
látunk az énekhez. Ily versezetek (dalok) voltak 
az Anonymus forrásai. A mérték és rim egy-
aránt dominál, sőt sokszor leginkább az utóbbi.6) 

A dialectika a tárgyak fölött való vitatko-
zás alakját, fogásait s fordulatait ismertette meg 
a tanulóval, mikor már jól elsajátította a nyelv-
tan t . r Honi emlékeink sok szép, leginkább a 
gyakorlati életből merí te t t bölcseletet, talpra-
esett mondatokat s helyes nézeteket tartalmaz-
nak. Szent István intései Imréhez, régi okirataink 
bevezetései a dialectikai s bölcseletei műveltség-
ről kedvezően tanúskodnak."7) 

A musica, mely a quadriviumnak volt tár-
gya, az érzelem nemesítésére szolgált s azonkívül 
az isteni szolgálatnál is nagyon szükséges volt; 
azért mind a közép, mind a felső oktatásnál 
egyformán szerepelt hazánkban.8) A zene nagyon 
szükséges és azért sokaktól müveit tantárgy volt 
azon időben. A benedekrendüek akkoriban a 

4) Karácsonyi J . i. m. 66. 1. 
5) Lányi-Knauz i. m. I. 572. 1. 
6) U. o. 573. 1. 
7) U. o. 575. 1. 
8) U. o. 584. 1. 

zsolozsmát énekelve végezték; ebben pedig a 
zsoltárok különféle dallamain kivűl számos an-
tiphona, hymnus, responsorium fordultak elő, 
mind más és más énekmóddal. Nagyon szüksé-
ges már most, hogy minden monostorban legyen 
egy férfiú, ki nemcsak gépies gyakorlattal birt 
ezek éneklésében, hanem elméletileg is jár tas 
volt a zeneben, s a tévedéseket kiigazíthattad) 

A triviumok ilyen szervezetüek voltak ; ilyen 
volt a kolostori és káptalani iskola. Quadrivium 
kezdetben alig lehetett máshol mint Pannon-
halmán. 

De ha azon kor egyedüli í rot t emlékét 
tekintetbe veszszük, talán még a trivium is — 
legalább kezdetben — összezsugorodik. Szt. Gel-
lért életirója szerint »midőn az első harmincz 
tanuló ének és olvasásban igen gyakorlottá lett, 
a püspök őket felszentelve kanonokokká tette." 
Egyébként a csanádi iskolának két tanítójáról 
tudunk: Henrik olvasómesterré tétetet t a tanít-
ványok közt, Valter pedig az éneklésben igaz-
gatta őket. 

Igaz ugyan, hogy ez, szigorúan véve a dol-
got, nem bizonyít semmit, mert két tanár nagyon 
is taní tha to t t több tárgyat, sót több fokosztályt 
is, mint ez a jezsuitáknál — jóval később — 
általános szokás volt. 

A káptalan tagjai közt tehát ketten taní-
tással foglalkoztak: a lector és cantor, a kápta-
lan tagjai közül a prépost után a legelső helyen 
állók. De alább látni fogjuk, hogy a káptalan 
többi tagjai is részt vehettek a tanításban. A 
lector és cantornak ez kötelességük volt ; a többi 
csak részt vehetett. 

Az esztergomi káptalan tagjai közt is talá-
lunk az i rot t emlékekben már az Árpádházi 
királyok idejéből több can tor t és lectort említve ; 
ezek éppúgy tanítottak, mint szt. Gellért csanádi 
iskolájában taní tot tak Henrik lector és Valter 
cantor. A káptalani iskolák virágzása korában 
maguk a püspökök sem átallották részöket ki-
venni a tanításból.10) 

A XII. század utolsó éveire vonatkozólag 
már okmányok tesznek bizonyságot arról, hogy 
i t t valóban volt káptalani iskola, mert 1183-ban 
egy oklevélben előfordul: „Gaufrido cantore" 
III. Incze pápa 1205 ben az esztergomi kápta-

9) Karácsonyi J . i. m. 37. 1. 
10) Wetzer-Welte Kirchen-Lexicon Domschule szó 

alatt. 
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lanhoz irt levelében a kanonokok közt emliti 
„A. magistrum scholarum." u ) 

Az 1073-ban tar tot t római s az 1174-ben 
tar tot t III. laterani zsinatok elrendelik, hogy a 
püspökök egyházuk mellé iskolát állitsanak, a 
hol a szegény tanulók ingyen is nyerjenek ok-
tatást.12) Hogy a magyar egyház főpapjai hódol-
tak eme rendeletnek, az emiitett kanonokok 
nevei is bizonyítják. 

Egyébként az emiitett zsinatok nem uj dol-
got rendeltek, csak sürgették, hogy a mutatkozó 
hiányokat pótolják és az egyházi rendeleteket 
megtartsák. 

Szerafin esztergomi érsek, 1099 körül tar-
tott második esztergomi zsinaton a többi közt 
azt is rendeli, hogy a kanonokok „litteratorie" 
azaz latinul beszéljenek a kolostorban ; ugyan-
csak ő megtiltja, hogy tudatlanokat felszentelje-
nek papokká; a kiket felszenteltek, tanuljanak 
vagy tétessenek le.13) 

Ily követeléssel csak ugy léphetett fel az 
érsek, ha meg volt az alkalom a kivánt ismere-
tek elsajátítására, azaz volt iskola, hol a latin 
nyelvet megtanulhatták. 

Megjegyezzük még itt, hogy a kanonokok 
nem voltak okvetlenül éppen felszentelt papok.14) 
Igy aztán a föntebb emiitett ordináltak alatt, 
az egyházi állásra emelt férfiakat kell érteni; 
vagy a letétel — deponatur — pusztán az állás-
ból való elmozdítást jelenti. 

A káptalani iskolák szabályai két visitatió-
ból ismeretesek. Ezen szabályok azért érdekesek, 
mert nem uj dolgok behozataláról van szó, ha-
nem régi hagyományos szokások megujitását, 
javitását czélozzák, s igy megtudjuk, hogy mi-
lyen volt a mi iskolánk belső élete. 

Battyánynál közölve van az esztergomi 1397. 
évi visitatio s a nagyváradi statutumok 1370-ben. 

n ) Knauz F. Monumenta Ecclesiae Strigoniensis I. 
128. 1. 111. okm. 180. 1. 167. okm. 

12) Can. II. U t omnes Episcopi artes litterarum in 
suis Ecclesiis docere faciant. — III . Lateran, zsinat 1179. 
Ut per unamquamque Ecclesiam cathedralem Magistro, 
qui clericos ejusdem Ecclesiae et scbolares pauperes gra-
tis doceat, competens aliquod beneficium assignetur, quo 
docentis nécessitas sublevetur et discentibus via pateat ad 
doctrinam. Vas J . i. m. 32. 1. 

13) Battyány J . Leges ecclesiasticae. II. k. 120 1. 1. 
§. Ut canonici in claustro, et Capellani in Curia littera-
torie (i. e. latiue) loquantur. Ut idiote Presbyteri non 
ordinentur, qui vero ordinati sunt discant, aut deponan-
tur. — Canonici Regulám Canonicam sciant et intelligant. 

u ) Battyány i. m. II. 473. 1. Nequaquam omnes 
Canonicos Sacerdotii ordine fuisse insignitos. 

A nagyváradi azért is érdekel bennünket, mert 
nyiltan felemliti, hogy e szabályzatok irás nélkül 
emlékezetben maradtak, melyeket most irásba 
foglalnak, megerősítenek, javitanak sa jav i t á s t a 
kornak követelményeivel összeegyeztették.15) 

Bátran állithatjuk e szerint, hogy ugy a 
nagyváradi statutum, valamint az esztergomi 
visitatio nem ujitásokat czéloz, hanem első sor-
ban a régi fegyelem és szokás megtartását tar t ja 
szem előtt. 

Az esztergomi káptalan tagjai egyhangúlag 
vallják, — ez is arra mutat, hogy régi állapo-
tokról van szó — hogy a lector teendőihez tar-
tozik a káptalani jegyzőségen kivül személyesen 
igazgatni az iskolákat, ha képes és akarja, ha 
pedig nem képes, akkor köteles fogadni Sub-
lectort s azt állitani az iskolába. 

A lector tartozott a megfogadott sublectort 
a káptalan prépostjának bemutatni (praesen-
tálni), valamint a káptalan többi tagjainak. Ez 
bizonyára azért történt, hogy a káptalan véle-
ményt mondhasson, képesnek tartja-e az illetőt 
az iskola vezetésére. 

Fegyelem dolgában közvetlenül a lector alatt 
állott, csak ha nem volt képes megjavitani, ter-
jesztette az ügyet a prépost, majd a káptalan 
elé, hogy megfenyítsék. 

A sublector az iskola tanitója. Köteles na-
ponként három előadási tartani, kivéve az ün-
nepnapokat s azon napokat, mikor a succentor 
az ifjúsággal éneket tart . De ünnepnapokon is 
tarthat , ha akar, rendkivüli előadásokat. 

A szegény tanulókat, a kanonokok rokonait 
és a kiket a kanonokok kegyelemből tartanak, 
ingyen köteles oktatni. 

Naponként jelen van a deákokkal a nagy-
misén és délután a vecsernyén, nemkülönben a 
szokásos körmeneteken. 

A fegyelem az ő kezébe van letéve, ő bün-
te t ; csak ha nem volna elég az ő egyénisége, 
kerül az ügy a lector vagy vicarius elé. 

A lector néz utána, megtartja-e a sublector 
a kiszabott előadásokat. Ugyancsak a lector, sub-
lector és esetleg az érsek által kiküldött meg-

15) U. o. III. k. 218. 1. Recensitis constitutionibus, 
et consuetudinibus nostris ab olim memoriter sine scriptis 
servatis, quasdam ex ipsis adprobavimus, plerasque decla-
ravimus, novas concorditer adjunximus, prout temporum 
varietate credidimus expedire, ipsasque in unum librum . . . 
redactas promisimus inviolabiter observare. 
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bízott vizsgálják meg azokat, kiket felszentelni 
akarnak. 

Osak az iskolában szabad tanítani, s hogy a 
magántanitást megakadályozzák, senkinek sem 
volt szabad a tanitó engedélye nélkül távozni 
az iskolából. 

De még a kanonokoknak sem volt szabad 
rokonaikat, sem másokat a tanitó beleegyezése & 
különös engedélye nélkül tanitani.16) 

(Folytatjuk.) 

Az Isten létezése.1) 
Uraim ! 

Van-e Isten ? A pozitivizmus igy felel : fölösleges, 
értelmetlen kérdés, mi elnyomtuk ezt a kérdést A mate-
rializmusnak ez a felelete: csak az anyag és erői létez-

16) Bathvány Leges ecclesiasticae III. k. 310—1. 1. 
Item dicti Domini de Capitulo dixerunt ac responderunt 
unanimiter, quod Lector tenetur residere sicuti Praeposi-
tus propter officium suum. Nam ad ipsius officium spectat 
officium Notariatus Capituli. — Item ad officium ipsius 
lectoris spectat, regere scholas per se, sin est sufficiens, 
et vult, sin autem debet conducere unum Sublectorem, et 
ilium locare in scholis, quem ipse debet primum prae-
sentare Domino Praelato, postea Dominis de Capitulo in 
loco Capitulari, et illis commendare. Cujus Sublectoris 
condigna correctio spectat ad ipsum Lectorem si contingit 
excedere, eo casu, quo Lector ilium non valeret corrigere, 
dicere debet Domino Praelato, vel suo Yicario, aut Do-
minis de Capitulo, qui potestate sua ipsum corrigere de-
bebunt, prout merebitur. Item dictus Sublector tenetur 
regere Scholas, et omni die très lectiones in Scholis le-
gere, quibuscunque audire volentibus sibi subjectis, prae-
terquam in diebus festis, et diebus in quibus canitur 
Scbolaribus per Succentorem, nisi diebus festivis, et aliis 
de bona voluntate legere voluerit lectiones al'iquas extra-
ordinarias ; et ipse Sublector tenetur gratis informare 
pauperes Scholares,. et nepotes Dominorum, sive sint 
eorum consanguinei, sive quos tenent propter Deum. 

Item tenetur ipse Sublector omni die interesse mis-
sae majori, et Vesperis cum suis Scholaribus, et correctio 
Scholarium spectat principaliter ad ipsum Sublectorem, si 
autem ipse ad hoc non sufficeret, debet ducere ad Lecto-
rem vel Yicarium. Item Lector tenetur providere, ut ipse 
Sublector debitum faciat in legendo praefatas lectiones, 
et informando scholares. 

Item tenetur ipse Dominus Lector, per se, vel per 
suum Sublectorem, vel Magistrum, aut alium quem do-
minus Archi-Episcopus deputaret, ordinandos m lectura 
examinare. Ut autem Scholares in Scholis residentes, 
Sublectorem sive Magistrum, tanquam suum majorem, et 
caput recognoscant, hac regulatione in Scholis manere 
debent. Quod nullus Sociorum (kanonokok) in Scholis 
commorantium, sive informatorum legere audeat, lectiones 
in Camera sua, sed omnes debent docere in Scholis eorum 
subditos, et nullus audeat exire de Scholis, nisi cum 
licentia magistri. 

Item nullus sociorum audeat nepotes, vel alios Scho-
lares recipere ad informandum sine consensu, et speciali 
commissione Magistri 

Mutatvány P. Didón A tudomány Isten nélkül cz. müvé-
ből, mely dr Somogyi Aladár kitűnő fordításában magyarul is 
megjelent és kapható a jeles fordítónál. 

nek, és az anyag az Isten. A pantheizmus ezt feleli : 
egyedül a nagy Mindenség létezik és a nagy Mindenség 
az Isten. A szkepticzizmus igy válaszol: nem tudom. 

Es mi uraim, mi mit felelünk? 
Azok között, a kik az Isten létét hirdetik, vannak 

olyanok, a kik ezt elsőrendű igazságnak tekintik s bizo-
nyítását fölöslegesnek tartják ; az értelem az első pilla-
natra megragadja. Isten van, a ki a kifejezések értékét 
ismeri, annak ez ezt mondja : a lény van. Ennél világosabb, 
közvetlenebb, ellentállhatatlanabb föltevés pedig nincs. 

Mások igy beszélnek: „Meg se kíséreljék az Isten 
létezésének bebizonyítását ; ő az emberi értelemnek hatás-
körén fölül áll. A hit vallhatja Istent, az ész csak alig 
gyaníthatja. A hit bizonyít, az ész kételkedik." Vájjon 
nem irta-e meg Pascal viharos gondolatának egy szeszélyes 
kitörésekor : 

„Mi képtelenek vagyunk megismerni Istent, vagy 
azt, hogy létezik." l) A tradiczionalisták, a kik a kinyi-
latkoztatást a hithez szükséges emberi értelem romjain 
akarták fölépíteni, Pascal szavait ismételték s ügyetlenül 
e szavak szkepticzizmusát hirdették. 

Igy tehát uraim, Isten létezése egyesekre nézve nyil-
vánvaló, másokra nézve egy az emberi szellemet fölül-
múló igazság. Bizonyítása mind a két esetben haszontalan, 
túlhajtott , vagy gyenge. 

Mi e szélsőségekig menő tanokat nem fogadjuk el. 
Ha Isten létezése egyike azon igazságoknak, melyek 

önmaguktól fogva kényszerítenek a meghódolásra, akkor 
hát miért kételkednek benne annyian? Tudom, hogy csak 
sziveikkel és ajkaikkal tagadják, de vájjon a szívnek és 
az ajkaknak az-e a hivatása, hogy az elsőrendű igazságo-
kat tagadják ? Azokkal, a kik az ily tagadások elől meg 
nem hátrálnak, nem szokás vitatkozni; meghagyjuk őket 
tébolyodottságukban és meg sem kíséreljük a nyilvánva-
lóság bebizonyítását. Csakhogy az atheizmus nem visel-
kedik ilyen lovagiasan, a legnagyobb szellemek merész 
szárnyalással repültek s akartak felemelkedni ezen igaz-
ságig, a melyet mindazok hirdetnek, a kik a dolgok mély-
séges hangját meg tudják hallani. 

Hadd feleljek egész határozottsággal azoknak, a kik 
azt hiszik, hogy Isten létezését az ész meg nem állapit-
hatja. Hogyan ! Az embernek, az Isten szülöttjének, az 
Isten teremtményeinek szivében, értelmében, lelkében 
semmi sem volna, a minek segélyével atyjára találhatna, 
őt segítségül hívhatná ! Hogyan, az, a ki értelmeseknek 
teremtett bennünket, a ki szivet adott nekünk, hogy 
szeressünk, az megtagadta volna tőlünk azon képességet, 
a melynek segélyével őt megismerhetjük. Ez rettenetes ! 

Mi uraim, mi nem hiszünk Istenben, mi bizonyít-
juk őt. 

Isten létezése bebizonyítható igazság és be is kell 
bizonyitani, mert hiszen a tagadás mindenütt szemtelenül 
jelentkezik, és nem is annyira vakmerő, mint álnok alak-
ban üti föl mindenütt fejét. 

Uraim, ma három könyvből olvasnak az emberek ; 
a természet, a lélek és a történelem könyvéből. A ter-
mészetbe ragyogó betűkkel van Isten neve bevésve ; azt 

1) Pascal : Pensées. Edition Havat, pag. 145. 
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az érvet adja kezünkbe, melyet tapasztalatinak nevezhet-
nénk ; a lélekbe tüzes, élő betűkkel van e név írva, ez a 
lélektani érvet szolgáltatja; a történelem világossággal, 
fönséggel telt betűkkel irja le e nevet ; ez a történelmi 
érvet bocsátja rendelkezésünkre. És ha a természet han-
gosan hirdeti, ha a lélek kiáltja az Isten létezését, ha a 
történelem ezen ünnepélyes bizonyságtételnél a természet 
és a lélek mellé társul szegődik, ki merne e hármas és 
szent tanúságtétel ellen támadni ? 

Igen, Isten létezik és ezt a természet bizonyítja. 
Kérdezzük csak a józan észszel, a költészettel, a legelőre-
haladottabb tudománynyal, a természet a szabad szelle-
meknek, az őszinte sziveknek csak azt fogja hirdetni, hogy 
van egy Istene, és hogy Istenben találja meg eredetét, 
törvényét és végét. 

A természet azon külső lények összege, a melyeket 
az ember maga körül lát, megfigyel, kísérletezéseinek alá 
vet, a melyben a költők képzelete szédítő bájitalra, a 
vallásos szivek megható nagy jelenetekre és a tudomány 
kimeríthetetlen elemre találnak. Pedig uraim, mit csinál 
a tudomány, mikor meg akarja önöknek magyarázni a 
természetet? Azon lényeket tanulmányozza, melyek kívü-
lünk vannak, figyelemmel kiséri őket születésökben, fej-
lődésökben és halálukban ; összehasonlítja őket, körülírja 
jellemvonásaikat, melyeknél fogva egymáshoz közelednek, 
vagy egymástól eltérnek és kutatásaihoz mérten a dolgok 
egyetemességét akarja felölelni és megmagyarázni. 

Ezt az egyetemességet egész teljében az emberi 
tekintet át nem futhatja. Látjuk a megmérhetetlenségnek 
egy pontját, de nem a megmérhetetlenséget. Csodás esz-
közök segélyével az örvénybe szállhatunk, kikutathatjuk 
a térnek csendes, fagyos titokteljes mélységeit, parancso-
lólag megidézhetjük szellemeiket, minél mélyebbre hato-
lunk, annál szédítőbb lesz a mélység. A világok a kutató 
szeme láttára sokasodnak. A tudomány halad, de vele 
lépést tart az ismeretlen. A tudomány haladása mathe-
matikai; az ismeretlené geometriai. Igy az ismeretlen 
világában haladó tudománynak is vannak órái, a melyek-
ben elfárad, halljuk, a mint ő, a világosság, a fáradhatat-
lan kutató, fájdalmasan gyónja meg korlátoltságát, tehe-
tetlenségét. 

De végre is uraim, mit állapit meg a tudomány a 
törekvései előtt nyilt birodalomban ? Mit fedez fel az élő 
és az élettelen lényekben, melyeket nagyító üvege alá 
szegez, azokban, a melyekhez csak hatalmas távcsöveinek, 
vagy a finom szinelemzésnek segélyével férhet, a mélysé-
geken át, a melyekben elvesznek? Mi a szerves és szer-
vetlen világ nagy tüneménye, azé, melynek élete van és 
azé, melynek nincs, a végtelen részletek-é éppen ugy, 
mint a megmérhetetlen egyetemességé ? Egy szóval, mi 
az al természet? A tudomány már vallatta, még mindig 
vallat ja; miféle nevet talált neki? 

Nos jól van, íme itt van valódi jellemző neve : a 
természet az, a mi változik, a mi átalakul, a mi halad ; 
a természet mozgás. 

Mozgás, vagyis cselekvés ; mindenütt és mindig cse-
lekvés, nyugalom sehol és soha. A nyugalom ábránd. Ott, 
a hol az érzékek csak erőtlenséget látnak, ott láthatatlan 
erők munkálkodnak és mozognak, egyensúlyozzák egymást, 

de le nem rontják. A nyugalom csak egy egyensúlyozott 
mozgás. 

De uraim, vájjon a „Kozmos" egy egyszerű önma-
gába visszatérő mozgást végez-e ? Vájjon egy helyben 
tipródik-e a természet, vagy előre halad-e ? Vájjon arra 
szoritkozik-e, hogy ismételje azt, a mit már egyszer vég-
zett, vagy a hatás, a mely magával ragadja, előre törő 
haladás-e ? 

A természet részleteiben ugy, mint egészében a leg-
biztosabb tudomány szemében nemcsak puszta erő, a mely 
mozog, hanem szabályozott erő, mely halad. Természet 
nincs ; a természet önmagát alkotja. A természetről, nem 
pedig Istenről kell elmondanunk, hogy örök alakulásban 
van. Mi csak darabonként látjuk. A megmérhetetlenség 
eláraszt bennünket, mi csak földgolyónkat, holdjait és 
naprendszerünket látjuk, csak lopva tekinthetünk a köd-
foltba, a melynek közepén élünk, a nélkül, hogy beléje 
hatolhatnánk, homályosan láthatjuk a kikutathatatlan tej-
utat, a melyen, mint az oczeánba veszett falevél, úszunk. 
De a természet ezen parczellájában, a mely nem vonhatta 
ki magát kutatásainak vakmerősége alól, mi tűnik sze-
münkbe, mit kénytelen a tudomány elismerni? Egy ren-
dezett, haladó, szüntelen cselekvést, a melyet nem elégit 
ki a tegnap munkája, de nem is fáraszt, a mely rombol 
ugyan néha, de csak azért, hogy jobban építsen, és a 
mely önromjait és felhalmozott hulladékait arra hasz-
nálja föl, hogy uj és vakmerő épületeit emelje magasra. 

Még egyszer kérdem, hová tart e haladás ? Nos 
uraim, vájjon olyan bajos-e ezt meglátni? Az anyag 
az életre tör, sűrűsödni iparkodik, hogy lakható gömböket 
alkosson. A tudomány szemtanuja e csodának. Minthogy 
nem abban a pillanatban született, a mikor a csoda végbe 
megy, sikerült neki azt felidézni, a korok végtelenségében 
hátrafelé haladt, igy szólt a multakhoz és a halottakhoz : 
„Rázzátok le sírjaitok hantját, én hívlak titeket." 

Századok keltek ki sírjaikból, a halottak megmond-
ták neveiket, a vízözön előtti állatok feltámadtak, az 
egész teremtés felelt: „íme, itt vagyunk" és elbeszélték 
régi történetüket, csodálatos megjelenésöket egy erőtlen 
világban, a mely képtelen volt nekik létet adni, a mely 
ugy látszott hogy reájuk várakozott. 

Észre veszik-e a tudomány munkájá t? Látni akarja 
a természetet, olvasni akar belőle. Láthatják hogy akara-
tának a természet engedelmeskedik. 

A tudomány lépésről lépésre, egyik pihenő helytől 
a másikig kiséri a Kozmos haladását. 

Látja az anyagot óriási testekké sűrűsödni, az élet-
nek lakóhelyül szolgálni. Eleinte minden nyers, néma, 
minden chaosz. Azután képződik a rend, a mértan meg-
húzza vonalait, köreit, kerülékeit. A testek és a tömegek 
valamennyien követik ezeket az előre megállapított vona-
lakat, köröket, kerülékeket, és mind ez annál a végtelen 
kicsiségnél, az atomnál fogva megy végbe, a melyet nem 
lehet megfogni, de a melyet kitalálnak, és à melyeknek 
éppen ugy meg van geometriájuk és utjok, mint a nagy 
égi testeknek. A munka abszolút szabályosságu ; minden 
egyetért abban, hogy egy nagyobbnak talapzatot, egy 
méltóbbnak lakhelyet emeljenek. 
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Mikor a lakhely már kész, megérkezik a vendég; 
mikor a talapzat már áll, felemelkedik rajta a szobor. 

A talapzat a szervetlen világ, a szobor az élő, vagy 
a szerves világ ; a lakhely a geometriai világ, templom, 
melynek minden sarkalata a legbölcsebb összhanggal van 
kimérve. E templomban van egy szikra. A természet egy 
lépéssel előre haladt, felemelkedett egész az élő lényig ; 
ime a predestinált vendég. 

Születni látjuk ; majdnem semmi, egy göröngy, egy 
nem tudom én mi, meghatározott alak nélkül, mely ugy 
fog fejlődni, hogy termékenységével be fogja tölteni az 
általa lakott templomot. 

A protoplasma belsejében egy sejt képződik. Tudják 
mit neveznek élő sejtnek, egy hólyagfele képletet, a 
melybe egy csodálatos erő van zárva, mely létrehozza és 
lerontja a szerves anyagot, a mely elégeti, a mely össze-
húzódik, mozog, a mely szaporodván, magába olvasztaná 
az egész nyers anyagot. Ez az alázatos élő, látszólagos 
gyengeségében az u r ; a föld, a melyre vettetett, az övé, 
a nyers anyag feltétlenül engedelmeskedik ez élő anyagnak. 

Csoportosuljatok parányok ! Az élet parancsol ve-
letek ! 

A parányok haladnak, és az életerő tetszése szerint 
változhatatlan arányokban egyesülnek. 

Az élet növekedik. Hová tar t? Emelkedik, bonyoló-
dik, azzá a tengődő életté lesz, a melynek nem tudom 
fantasztikus csodáit elemezni, sem pedig leirni azon meg-
számlálhatlan flóráit, a melyek e bolygón, vagy más 
világokon egymást követték. 

Megjelenik az állati élet. A természetet munkájában 
semmi sem fárasztja ki. Mintha csak igy szólna : egyre 
magasabbra. A fauna alakjai lassankint lerajzolódnak, 
kezdetleges typusai erősbödnek és befejeződnek. De mit 
törődünk e finomságban és tetszetőségben másodrangú 
munkával? Ezen uj birodalomnak jellemző tüneménye az 
idegrendszer, egy titokteljes gyengéd szervezet, a melynek 
az a rendeltetése, hogy alapul, szervül, eszközül szolgál-
jon az érző, az ismerő és mozgó lénynek. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
Sopron, aug. 8. Az első magyar eucharistikus kon-

gresszus. — 
A kongresszus minden várakozáson felül sikerült. 

Összejött nyolczvannál több egyházi férfiú, képviselvén 
ekként nyolcz egyházmegyét (Esztergomot, Győrt, Szom-
bathelyt, Veszprémet, Fehérvárt, Váczot, — Várad és 
Bécs mint részvevő vendégek) — és 5 szerzetes rendet 
(Prémontr. sz. Benedek-r., Jézus-társ., sz. Domonkos-r. és 
sz. Lélek-társ.) Mint az ily konresszusnál szokás, ünne-
pélyes sz. misével kezdődött, melyet ez alkalommal a 
győri papnevelde rektora, Hahnekamp György t. kanonok 
teljes segédlet mellett mondott. Mély hatást gyakorolt a 
sz. misén - karingben jelenlevő papságra és a megjelent 
hivekre az ének ; énekelt egy tiz tagból álló kis kar sz. 
Gábrielből (Mödling mellett levő missió-intézet) és pedig 
az egyháznak a sz. énekre vonatkozó szabványai szemmel 
tartása mellett. 

A nagymise után a kiváló müizléssel e czélra külön 
diszitett terembe vonult a papság a napirend tárgyalására. 
Megalakulván a gyűlés, az elnök (Hahnekamp, t. kano-
nok) első sorban fölolvastatta Agliardi Antal nuntius 
sajátkezüleg irt levelét, melyben az Eucharista-társulat 
igazgatóját értesiti, hogy ő Szentség a kongresszus min-
den tagjára apostoli áldását küldi. Nagy örömmel fogadta 
a gyűlés e levelet. Legott hálaadó távirat indult Hof-
gasteinba az apostoli nuntiushoz. Hasonló örömmel fogadta 
a gyűlés az éppen bérmauton fáradozó győri megyés püspök 
levelét, melylyel a kongresszust kitüntette. A kongresszus 
nem késett táviratilag fejezni ki hódolatát a szeretett 
főpásztor iránt. 

Előadást tartottak P. Limbourg, Jézus-társasági ál-
dozár, Krasa Károly altlerchenfeldi káplán és dr Molnár 
Ignácz, udvari káplán, theol. tanár. Gyorsan multak a 
perczek s egyszerre azt vették észre, hogy már egy óra 
van. Ekkor a részvevők a casinóba mentek közös ebédre. 
Három órakor, rövid imádás után, folytatták a napirend 
tárgyalását; ekkor előadást tartott P. Giese, sz. Lélektárs. 
missionárius, Fertsák Ferencz darázsfalvi plébános, Skarda 
József sasvári prépost és röviden Soós Mihály, prém. ka-
nonok. Miután a kongresszus legtöbb tagja az esti vonattal 
haza kivánt menni, meg kellett röviditeni a gyűlést, hogy 
a szokott ünnepélyes imaórát a templomban is meglehes-
sen tartani. Ez t/25—1/>16 közt történt Krasa káplán a 
szószékről félóráig szólt a Oltári szentségről, azután volt 
litánia és Te Deum. Ezt Skarda prépost tartotta. 

Ez ime rövid leirása a kongresszus lefolyásának, 
melyről annak idején kimerítő jelentés fog a mondott be-
szédekkel együtt megjelenni. Csak azt emiitjük még, hogy 
a megjelentek közt volt több egyházi dignitarius, névsze-
rint Schvartz Mihály apát-kanonok, Illés Ferencz kano-
nok Szombathelyről, Zechmeister Gáspár apát kanonok, 
Gelbmann Márton k. Sopronból, Kutrovácz E. Győrből. 
Legtávolabbról jött Grócz Béla esp.-pleb. Békés-Endrődről. 
Legnagyobb hatásai volt Skarda Józs. prépost rögtönzött 
előadása, melyben közölte a gyülekezettel, minő föltételek 
alatt terjesztheti a pap legsikeresebben az oltáriszentség 
tiszteletét; s hogy az ő plébániájában napról-napra kora 
reggeltől késő estig a templom nyitva áll s hogy abban 
az oltáriszentség imádói óráról-órára egymást szüntelen 
fölváltják, mintegy őrt állván a szentségben jelenlevő égi 
király kis palotája, az oltár előtt. 

Köln. A világ legnevezetesebb katholikus parlamenti 
pártja, a berlini német centrum, halál által elvesztette 
három alapitójának még életben volt utolsó tagját, 
Heichensperger Ágost doktort, a legmintaszerübb katholi-
kus országos képviselők egyikét s világi létére, a katho-
likus egyháznak Poroszországban s a nagy német biroda-
lomban egyik legerősebb oszlopát. Meghalt julius hó 16-án 
Kölnben, 87 éves korában. Született 1808. márcz. 22-én 
Koblenzben, mely akkor franczia uralom alatt volt. Atyja 
a rajnai és moseli département főnökségének főtitkára 
volt. Fia Ágost 1827—30 ig Bonnban, Heidelbergben és 
Berlinben jogot tanult. Szaktudománya mellett alapos 
tanulmányokat tett a filozofia, a műtörténelem és katho-
likus vallásának tudományos ismerete, a theologia terén. 
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Németországban ez a világi katholikus ifjúságnál már 
mellőzhetetlen szokás. Azért értenek a német katholikus 
világi férfiak a kath. vallás védelméhez ; azért ragaszkod-
nak vallásukhoz nemcsak a hitnek, de egyszersmind a 
személyes tudományos kutatások alapjára fektetett tudo-
mányos meggyőződésnek teljes erejével. Tanulmányait 
elvégezvén porosz állami szolgálatba lépett. 1835-ben már 
ülnök volt a koblenzi törvényszéknél, 1841-ben a kölni 
feljebbviteli törvényszékhez nevezték ki, nemsokára ezután 
Trierben az országos főtörvényszék tanácsosává léptették 
elő. 1849—1879-ig mint a kölni főtörvényszék tanácsosa 
működött. Hivatala mellett korán vállalt szerepet a poli-
tikai téren is, a bol a német katholikusok érdekeinek 
egyik leghatalmasabb, mindenkitől tisztelt szószólója volt 
kezdet óta. 

A német katholikusok szereplése a politikai téren, 
különösen Poroszországban, 1848-iki szabadsággal kezdő-
dik. Reichensperger Ágost is 1848-ban kezdte politikai 
pályafutását és parlamenti szereplését. A Pál templomban 
ülésezett frankfurti német nemzeti gyűlésben eleinte az 
úgynevezett casino-párthoz csatlakozott. Az 1850-iki 
erfurti parlamentben az unió ellen nyilatkozott és szava-
zott. Rövid szereplés kellett a Reichenspergerhez hasonló 
vallásos, fenkölt gondolkodású világi német katholikusok-
nak, hogy belássák, miszerint a német katholikusok a 
parlamenti népképviseletben való részvevés, vagyis parla-
menti képviselet, szóval katholikus politikai párt nélkül 
semmire sem számithatnak egyébre, mint hogy játékszerei 
lesznek a kath. vallás magasztos elvei semmi vagy cse-
kély érzékkel biró kormányok és pártok önkényének. Igy 
történt, hogy 1852-ben a porosz képviselőházban, Reichens-
perger Ágost, Péter öcscsével és Mallinkrodttal megala-
kították a „katholikus frakcziót", a melyből, midőn a 
llohenzollerek porosz királyságból a német császári mél-
tóságba emelt hatalma, mint protestáns császárság a kath. 
vallás eltiprására kezdett előkészületeket tenni, megszüle-
tett 1871-ben a világ legcsodáltabb parlamenti párt ja, a 
német katholikusok centrum pártja, a »bevehetetlen vár", 
a mint azt Bismarck-kai szemben nem minden guny nél-
kül Windhorst és az egész német katholikusság nevezni 
szokta. Szerény volt a kezdet. 1852-ben alig voltak tizen 
és szerényen csak katholikus töredéknek nevezték magu-
kat. Éles és világos előrelátásuk, mely a 48-iki szabad-
ságok után rögtön konstatálta, hogy a katholikusoknak 
a népképviseletben a maguk részét ki keil venni, ha el-
söpörtetni a modern szabadságok hajszájában nem akar-
nak, 18 esztendei aránylag csendes politikai élet után a 
kulturharcz viharának kitörése által fényes igazolást és 
megkoszorúzást nyer t . l ) 

') Vajha nálunk is, mivel a 48/9-iki viharokban nem lehe-
tett , legalább az alkotmány visszaállítása kezdetén, 1867-ben lelke-
sebb s messzebb előrelátó tényezők kormányozták volna Magyar-
ország katholikus milliói sor6ának hajóját s Apponyi György gróf 
igazi pártolásra, akadt volna katholikus pártalakitási kísérleteivel : 
akkor a képviselőházban nem állnánk most oly tehetetlenül s a 
radikalizmus nehezen fejlődhetett volna odáig, a hol most van, a 
midőn szemeink előtt igazi tomboló diadal mámorral haj t ja végre 
a magyar állami hatalom atheus, vallástalan paczkázását a kath-
egyházzal, a keresztény vallással s magával az Istennel szemben, a 
kitől van minden hatalom és felsőbbség. Ha 1867-ben katholikus 

Reichensperger az elvhűség és jellemesség példája 
volt. Minden pártról elismerték ezt s leghatározottabb 
ellenfelei tisztelettel hajoltak meg a nemeslelkü és nagy-
szabású katholikus státusférfiu előtt. Mikor a hatvanas 
évek elején Poroszországban kitört az alkotmány-vita, 
vagyis mikor Bismarck hatalomra jutva játékot kezdett 
űzni az alkotmányosságból, Reichensperger Ágost nagy 
lelkének s fenkölt nemes gondolkodásának méltóságán 
alólinak tartot ta részt venni az ily parlamenti életben s 
képviselői mandatumról lemondott. 1867-ben azonban, 
tisztulván a helyzet s a látóhatáron nagy idők felhői tor-
nyosulván, újra mandátumot vállalt. Aachen, a régi csá-
szár-koronázó város küldte az éjszaknémet parlamentbe. 
A német parlamentnek egész 1884-ig tagja volt, mint 
Krefeld képviselője. A porosz országgyűlésben 1885-ig 
működött. Péter öcscsével, Maliinkrodt, később Wind-
horst vezérlete alatt, világhírű szellemi csatákat vivott a 
hires májusi törvények ellen, melyek a katholika egyház-
nak sírját akarták megásni a németek nagy birodalmában. 
Isten megjutalmazta azzal, hogy megélni engedte az egy-
házüldöző és katbolikusirtó politika bukását. Ritkán iga-
zol politikust az előrelátás oly világosan, határozottan és 
oly nagy alakban, mint igazolta Reichensperger Ágostot, 
Péter öcscsével és Mallinkrodtot abban az igyekezetük-
ben, hogy a népképviseletben s a parlamenti életben a 
katholikus millióknak szervezett orgánumuk, párt juk 
legyen és működjék. Jól szervezett akczióval még kisebb-
ségek is czélt érhetnek s döntő tényezőkké emelkedhet-
nek téves utakon tébolygó és összegabalyodott többsé-
gekkel szemben. 

Reichensperger Ágostban mintegy három ember lakott. 
0 egész ember volt, mint jurista és biró, egész ember 
volt, mint parlamenti képviselő, mint a német katholikus 
politikai bizalmi férfia, vagyis a mit e két pályán tett és 
végzett, elég lett volna két embernek, melyeknek mind-
egyikéről el kellett volna ismerni, hogy teljes erővel dol-
gozó teljes ember a maga helyén. Reichenspergernek 
jutot t ereje és ideje a társadalmi téren is nagyot és ma-
radandót alkotni, mely nagy embereket is egész erejökkel 
szokott igénybe venni. Ha azt mondjuk, hogy a világhirű 
kölni dóm teljes felépítése Reichensperger érdeme, közel-
ismert dolgot mondunk. A hitélet és műpártolás terén 
tulajdonképpen még előbb kezdett működni, mint a poli-
tikai téren. Még 1840 ben adta ki „Néhány szó a kölni 
dóm építéséről" cz. müvét, mely alkalmul és kiindulási 
pontul szolgált a kölni dómépitő egyesület megalakítá-
sára Koblenzben. 1842-ben már megalakult Kölnben a 
központi dómépitő egyesület, melynek Reichensperger 
t i tkára lőn. A trieri B. Asszony temploma is Reichens-
perger Ágostnak köszönheti, hogy restaurálták. A parla-
mentben is hatásos szószólója volt a boldogult a műem-

töredék alakul a magyar törvényhozásban: 1890 óta, mikor a ma-
gyar állami hatalom a dechristianisatio útjára térve, a kath. egy-
házzal felvette az élethalálharczot, bizonyára tekintélyes katholikus 
centrum verődött volna össze Magyarország conservativ, katholikus 
népelemeiből az állam vallásos jellegének, az apostoli szent korona 
tetején a szent kereszt ragyogásának és uralkodásának védelmére. 
Az atyák ették meg a mulasztás savanyu almáját, és a fiak fogai 
érzik az elváslást és annak következményeit. 
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lékek ügyének. Az ő szorgalmazására küldött ki a porosz 
képviselőház országos bizottságot a műemlékek fentartá-
sára és gondozására. 

Reichensperger Ágost irodalmi téren is számot tevő 
munkákat és sikereket mutatott fel. Irodalmi szaka a mű-
kritika és műtörténelem volt. Inspiráczióját a nagyszerű 
kölni dómból merítette s csakhamar Németország első-
rangú katholikus műértőinek és műkritikusainak sorába 
emelkedett. Fent említett úttörő munkája után 1842-ben 
kiadta „Die vierzehn Standbilder im Domchor zu Köln." 
Megélte ezen a téren is törekvéseinek sikerét: a kölni 
dóm záró kövének letételét, melyet ünnepi müvei sietett 
emlékezetessé tenni. „A kölni dóm építésének ujabb tör-
ténetéhez" czim alatt 1881-ben. Általában, alig mult el 
év, a melyben Reichensperger Ágosttól nem jelent volna 
valami, a műkritika és műtörténelembe vágó dolog. Em-
iitjük a következőket: a) „Die christlich-germanische 
Baukunst und ihr Verhältniss zur Gegenwart", Trier, 
1845; 3. kiad. 1860; b) „Über deutsche Kunst" 1876; 
c) „Zur Profanarchitektur", 1886 ; d) „Shakespeare, insbe-
sondere sein Verhältniss zum Mittelalter und zur Gegen-
wart", Münster 1871 ; e) „A monumentális festészetről", 
1876; f) „Pugin, a keresztény művészet uj megalapítója 
Aogolországban", 1877; g) „Bauhüttendes Mittelsalters", 
1879. Irt Merian, Ungewitter, Steinle, Schmidt művészek-
ről maradandó becsű tanulmányokat és emléklapokat. 
Korunk csélcsap szabadelvű tévedései ellen is síkra szállt 
egy igen talpraesett humoros munkában, melynek mind-
járt czime elárulja a szellemes embert, „Phrasen und 
Schlagwörter", 4. kiad. Paderbornban, 1872-ben. 

Isten hosszú élettel tüntette ki ezt a mintajellemü 
katholikus embert. Midőn 1892. febr. 14-én a kölni kö-
zépponti dómépitő egyesület fenállásának félszázados jubi-
leumát ünnepelte, az alapítók közöl csak Reichensperger 
volt életben ; ő volt a nap hőse is egyúttal. Ugyanabban 
az esztendőben ülte meg aranylakodalmát is, melyet az 
egyház és a kölni társadalom tüntetőleg közünneppé va-
rázsolt át. Az aranylakodalmas párra maga a biboros érsek 
adta a jubiláris áldást ; Köln városa pedig díszpolgárává 
választotta az ünnepeitett. 

Neve tisztelt és áldott lesz nemzedékről-nemzedékre, 
és a mi fő: kedves — Isten előtt. 

H I V A T A L O S . 

A zágrábi székesegyházi káptalannál : Gugler Pál, 
almissai czimzetes püspököt és olvasókanonokot, nagy-
préposttá, aurániai perjellé, valamint' gora és zagorjai 
főesperessé kinevezem ; továbbá Svinderman Balázs 
bexini főesperesnek és czimzetes apátnak az olvasóka-
nonokságra, Budicki Ferencz kemleki főesperesnek és 
czimzetes apátnak az őrkanonokságra, vizekí Tallián Ede 
székesfőegyházi főesperesnek és czimzetes prépostnak a 
czázmai társas káptalan prépostjává, valamint a gvestjei 
és szinczei főesperességre, phil. dr Matunci Márton túr-
mezei főesperesnek a székesfőegyházi főesperességre, theol. 

dr Suk Bódog mesterkanonoknak a túrmezei főesperes-
ségre és Krapacz János, mesterkanonoknak a kemteki 
főesperességre való előléptetését jóváhagyom s végül theol. 
dr Baron Gusztáv, a Nevemet viselő zágrábi egyetem 
hittudományi karának nyilvános rendes tanárát, Bosnjak 
János, czimzetes apátot, alesperest és pozsegai plébánost, 
Hangi János a varazsdi főgymnázium hittanárát, valamint 
Leber Pál alesperest és glinai plébánost e nevezett 
székesfőegyházi káptalanhoz mesterkanonokká ezennel ki-
nevezem. 

Kelt Ischlben, 1895. évi augusztus hó 3-án. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. 
Josipovich Imre, s. k. 

Gróf Kliuen-Héderváry Károly, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— A magyarországi latin és görög szertartású 

római katholikus tanitók segélyalapjának központi bizott-
sága folyó évi rendes közgyűlését, melyen a segélyek es 
ösztöndijak fognak megszavaztatni, augusztus 22-én reggel 
9 órakor fogja a budapesti papnevelő intézet dísztermé-
ben megtartani. Dr Roszival István, a bizottság elnöke. 

f Halálozás. A legnagyobb részvéttel vettük a kö-
vetkező gyászjelentést : A nagyváradi l. szert, egyházme-
gyei hivatal és özv. Schweiger Józsefné szül. Teleházy 
Antónia mint anya, gyermekeivel, unokáival és déduno-
káival együtt bánatos szivvel, de a látogatásaiban is imá-
dandó isteni Gondviselés szent akaratán való megnyugvás-
sal tudatja, hogy dr Schweiger Rezső pápa ő szentsége 
tb. káplánja, szentszéki ülnök és püspöki titkár folyó hó 
8-án délelőtt egynegyed 11 órakor életének 34-ik, áldozó-
papságának 11-ik évében, hosszas szenvedés után, a szent-
ségekben gyakorta ajtatosan részesülvén, az igazak hala-
Iával visszaadta lelkét Teremtőjének. Az Urban elhunyt-
nak hült teteme folyó hó 10-én délelőtt egynegyed 10 
órakor a nagyváradi 1. szert, püspöki palotában beszen-
teltetvén, a nagyvárad-olaszii plebánia-templomban tar-
tandó engesztelő szentmise-áldozat után fog a nagyvárad-
olaszii sirkertben a boldog föltámadás reményében elhe-
lyeztetni. Ezen végtisztességre a boldogultnak paptársai, 
rokonai, barátai ismerősei és a keresztény hivek tisztelet-
tel meghivatnak. Nagyvárad, 1895. augusztus 8. Az örök 
világosság fényeskedjék neki ! 

— Nagy nemzetközi zarándoklat Lourdesba a 
Porta Pia ünnepén. A „Droits du Pape" végre-
hajtó - bizottsága nagy nemzetközi zarándoklatot ren-
dez szeptember 20-ára Lurdesba. A katholikusok nemzet-
közi tiltakozása lesz ez a zarándoklat azon ünnepségek 
ellen, melyeket Umbertó király jeleneztet ugyanazon a 
napon Rómában a Porta Pián lőtt rés negyedszázados 
évtordulója alkalmából. A végrehajtó-bizottság felhívja a 
világ katholikusait hogy akik nem vehetnek részt a 
nagyszerűnek ígérkező nemzetközi tiltakozásban, azok 
imádkozzanak azon a napon Istenhez, hogy szabadítsa 
fel a pápát jelenlegi tűrhetetlen helyzetéből, adja vissza 
az egyház legtöbb kormányzatának az ő elévülhetetlen 
és elidegenithetlen függetlenségét és szabadságát. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : B r e m s ? Béla, hit tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár 

Budapest. 189e»- líagy Sándor köayvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz j 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Egyházi beszéd. — Dr Samassa József egri érsek főpásztori utasítása az 1894. XXXI. 
XXXII. s XXXIII. t.-czikkek tárgyában. — A magyar katholikusok országos lourdesi zarándoklatának részletes utiprogrammja. — 
Egyházi Tudósítások : K a l o c s a : Tehetősebb templompénztárak a lazaristák budapesti templomára és házára adakozhatnak. — 

K o m á r o m v á r m e g y e : Istenitélet. — Irodalom. — Vegyesek. 

Egyházi beszéd.*) 
„O a mi Urunk Istenünk, mi pedig 

az 0 népe vagyunk." Zsolt. 94, 7. 

Az Isten, a kinek mindenható bölcsesége a 
világokat teremtette, a napot az ég boltozatára 
tűzte s a tengerek határait kimérte; a kinek 
végtelen ereje kezében tar t ja a földet, hegyekké 
változtatja a sikságokat, a kinek határtalan jó-
sága a csillagnak sugarat, a virágnak illatot, a 
gyümölcsnek tápláló erőt adott. — A minden-
ható, végtelenül bölcs és kegyes Isten a világok 
és az emberek fölött egyenlő hatalommal és 
dicsőséggel uralkodik. 

Fölkel a nap és legelső sugara az Ő nevét 
hirdeti, megszólal a puszták oroszlánja, és rettentő 
bömbölése az Isten erejét zúgja világszerte. 

Vájjon te ember, a teremtés koronáj a, az 
Isten alkotásának remeke, kevesebb lennél a 
világnál és a virágoknál? Csekélyebb lennél a 
napnál és förgetegnél? Alávalóbb lennél a föld-
nél és állatoknál ? Vájjon mig minden a mi 
teremtve van a nagy világ egyetemben az Isten 
fentartó és vezető kezében birja létének okát, 
biztonságát, a te léted ember! a vaksorsnak, az 
öntudatlan véletlennek lenne zsákmányul dobva ? 
Vájjon mig minden, a mi él és mozog, a mi 
van és létezik, az Isten szerető gondviselésében 

*) Melyet szent I s tván első m a g y a r k i rá ly o r szágos 
ü n n e p é n 1895 ben augusz tu s 20-án a mi A s s z o n y u n k r ó l 
n e v e z e t t b u d a v á r i Má tyás t e m p l o m b a n e l m o n d o t t Keres-
Icényi KeresJcényi Gyula érdi e spe res -p lebános . 

birja fönmaradásának okát és alapját, te lennél 
egyedül oly elhagyatott, te lennél egyedül oly 
árva, oly szerencsétlen, hogy senkit nem nevez-
hetsz atyádnak, gondviselő Uradnak, senkire sem 
emelheted szomorú tekintetedet? Oh nem! az 
nem lehet! a te teremtőd, alkotód, fentartód, 
atyád az Isten ! Ájtatos keresztények ! Ha szivünk 
érzelmei, melyekbe Isten eszméje kiirthatlanul 
be van irva; ha lelkiismeretünk szava, mely 
elnémithatlanul súgja nekünk, hogy van Isten 

' fölöttünk; ha az ész és erkölcsi világrend tör-
vényei nem is mondanák, hogy kell lenni, egy 
legfőbb értelemnek, akitől minden más értelem 
származik, és kell lenni, egy büntető és egy 
jutalmazó birónak, a ki minden jognak, igazság-
nak, törvénynek a kútforrása, ez a mai szent 
ünnep egymagában is elég lehetne, hogy meg-
győzzön bennünket, az Isten létének igazságáról, 
ez a mai fényes nap elegendő bizonyitékul szol-
gálhatna, azon legfőbb és legnagyobb igazság 
mellett, hogy az ember és emberiség, mint egyén 
és mint nemzet, mint az égi honnak s e földi 
hazának polgára ugyanazon mindenható, legböl-
csebb és leghatalmasabb Isten kezében, oltal-
mában van és vezetése alatt áll; a kiről irva 
van: „Kezdetben teremté az Isten az eget és a 
földet!" 

A népek is, valamint egyes ember, Isten 
hatalmában állanak. 0 viszi a népek és országok 
sorsát. Ő kiséri a népeket a történelem száza-
dain át, 0 emeli fel a neki szolgáló s törvényei 

15 
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nek engedelmeskedő népeket, nemzeteket s le-
sújtja, megsemmisíti a tőle elfordult nemzeteket. 
Ezen tények igazsága ellen, ájtatos keresztények ! 
semmi érv, semmi ellenvetés sem állhat fenn. 
Erősebb az minden emberi okoskodásnál, álta-
lánosabb és régibb az minden bölcsészeti rend-
szernél ! 

Ezen tények igazsága fényt vet elménkre 
nemzetünk mai ünnepén, a melyet a vallás 
megszentelt, hogy a királyi korona alat t ragyogó 
alázat, vallásosság és hazafiság eszményképét tün-
tesse föl első királyunk, szent István példájában ; 
s hogy nemzeti tudatunk elé állitsa azt a nagy 
igazságot: hogy a vallás a népek életének alapja; 
történetének központja; hogy a vallás a népek és 
nemzetek támasza, vigasza a szorongattatás, a viszon-
tagságok napjaiban ; és vezércsillag a boldog idők 
verőfényében. E nagy igazságról még elmélkedni 
fogunk, kérlek hallgassátok figyelemmel. 

I. 

Szent István első apostoli királyunk meg-
érdemelte azt a kitüntetést, hogy nem csak 
a magyar nemzet, hanem az egész keresztény-
ség, vallásos kegyelettel ünnepelje szent emlé-
kezetét. Mert e nagy király, nem csak a ma-
gyaroké, hanem az egész Európáé volt! Alakjának 
nagysága, személyének fontossága vetélkedik az 
európai nemzetek legnagyobb államférfiainak ki-
válóságával. 

A Xl-ik század nem tud nagyobb államférfit 
fölmutatni mint 0, a ki bölcs volt, mint Nagy 
Károly, erényes, mint Szent Lajos, alázatos mint 
Bouiloni Gottfried, lovagias és bátor, mint Tankréd. 

A magyar fejedelmi korszak férfiai között 
0 ismerte fel leginkább, a kereszténységben rejlő 
polgárositó erőt. az 0 lelke vette fel magába 
legtermékenyebben az evangéliumi világosság 
sugarait, az 0 szelleme ismerte fel Árpád fiai 
között az európai népek családi egységének az 
eszméjét; felismervén egyszersmind a keresztény 
állam életalapját képező elvek egységét és ugyan-
azonosságát. Az 0 lángesze épité fel a magyar 
államot az európai polgárosodás védbástyájává a 
byzantinizmus ellen, hogy később az izlam bar-
bárság berohanásai ellen Hunyady János hatal-
mas kar já t vigye Nándorfehérvárra ! A mivé let t 
a magyar nemzet évszázadok folytán az 0 müve, 
hogy a magyar alkotmányos intézményeit meg-
tudta őrizni, hogy nemzeti szellemének nagysá-
gát, egyéniségének sajátságát, szokásait, törté-

nelmi hivatásának tudatát fenn tudta tar tani 
annyi évszázadokon át, oly nehéz időviszonyok 
között, a melyekhez hasonló időkben, más népek 
elsatnyultak, idegen államok hűbéresévé, tarto-
mányaivá váltak, vagy elenyésztek; s hogy végre 
a magyar nemzet a kultura terén oly magas 
polczra, a politika terén oly kiváló tekintélyre, 
a szabadság és alkotmányos intézmények terén 
oly előkelő állásra ju to t t : hogy nevét ma az 
európai népek között tisztelve, barátságát ke-
resve, erejét, bátorságát, vitézségét elismerve 
látjuk mindezt, ájt. keresztények! kinek köszön-
hetjük másnak, mint annak a nagy és szent 
királynak, a ki midőn a magyar alkotmányos 
monarchiát megalkotta, a magyar faj, nemzeti 
és politikai életét oly alapra fektette, a mely 
daczolva az idők viharaival évszázadokon át, a 
nemzeti életfejlődés gazdag feltételeit hordozza 
magában. 

Szent István első magyar k i rágunk emlékét 
ünnepelve tehát, ünnepeljük azt a vallást, a mely 
ily magasra emelte e nagy király lelkét; ünne-
peljük azt a vallást, a mely az állambölcseség 
és a hit világosságát oly csodálatosan fűzte ösz-
sze első szent királyunk életében, tágas tér t 
nyitván alkotó erejének s egyéni tehetségeinek. 
Ennek a vallásnak fénye mellett szent István 
alakja nő mint a tenger, erényei megragadó 
képben tündöklenek elénk, alkotásai, müvei, a 
lángész okosságának s a nagy hazafi honszerete-
tének zománczában ragyognak az egymást kö-
vető ivadékok előtt. 

Igy válik szent István első magyar király 
élete tanulságos könyvvé, minden kor és idők 
fiaira nézve, az uralkodói erények tükrévé, az 
uralkodókra nézve, az állambölcseség és politikai 
eszély eszményévé az államférfiak és politiku-
sokra, a vallási lelkesedés és hitbuzgalom apos-
toli példányává a papra nézve, a hazafiúi köte-
lességek és a polgári erény typusává az állam-
polgárokra nézve. 

A földi élet törvényeit a jó és balsors vál-
tozandósága képezi. A fejlődés eleme benne van 
mindenben, a mi él és mozog s az ember i t t a 
földön lelkének mélyén hordozza azt az ösztönt, 
hogy Istentől kapott uralmát, a természet erői 
és elemei fölött érvényesitse. 

A társulási öszön épp oly lélektani törvény, 
mint a családi, s az Isten maga jelölte ki a for-
májá t annak, hogy az egyes egyéni erők és te-
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hetségek miként egyesülhetnek legczélszerübben, 
a közös emberi czélok valósítására. 

A család intézménye az alap, a melyből az 
isteni kéz szerves egymásutánban vezette az 
embert a legmagasabb társulási formák felé. A 
népek életének gyökérszálai — hogy ugy mond-
jam — abban a végtelen és teremtetlen szellemi 
talajban gyökereznek, a melynek neve Isten! 
Igen az Isten! Ezt a tényt egyes időkben az 
emberi ész megtámadta, a bölcsészeti kétely meg-
tagadta, egyes államtudományi elméletek annak 
hadat üzentek; de irva van: hogy az Isten le-
győzhetetlen ! irva van : hogy nincs senki, a ki 
ellent állani tudjon az ő hatalmának! Az idő 
mult s az emberi vélemények fölé a feledékeny-
ség fátyola vonult; a tudósok, a bölcsek, a ké 
telkedők elmultak az ő elméletükkel együtt, — 
az Isten pedig él és uralkodik az ő hatalmában 
a népek fölött s a vallás meghatva mondja a 
népek fölött s a vallás meghatva mondja a zsol-
tárnokkal: „Az egek beszélik az Isten dicsőségét 
és kezeinek alkotmányát hirdeti az ég bolto-
zata" ! (18. Zsolt ) 

Az Isten tehát a népek életének alapja le-
vén, kell hogy a vallás ugyazon népek életének 
éltető elve, princípiuma legyen. Mózes nem tudta 
másként szervezni a zsidóállam-épületet, mint a 
vallás alapján. Lykurg Solon a hellen népek éle-
tét. Numa Rómát az Istenben való hitre álla-
piták. E hitet bevitték a népek lelkiismeretébe, 
e hitnek szellemével övezték körül az általuk 
alkotott intézményeket ; a trónokat az oltár 
tövébe tették, s állam tekintélyét, az isteni 
tekintély sugaraival ékesiték. 

Igy növekedett s igy fejlődött Dávid és 
Perikies népe, igy élte történelmi korszakát a 
Grahusok népe, igy fejlődött és haladt történelmi 
utján minden nép, a Patriarchák korszakától 
kezdve, az ókori és középkori államokon át egész 
a mai napig. 

Valamint az egyes ember egy magasabb 
Lényben való hitre szorul, hogy az élet viszon-
tagságaival megvivhassoD, szintúgy a népek és 
nemzeteknek is Istenben való hitre szükségük 
van, hogy hivatásuknak megfelelhessenek s hogy 
történelmi pályájukat megfuthassák. 

Ez a hit a lélek szüksége, az élet törvénye; 
ezt nem az intézmények hatásai adják, ez tisz-
tán s egészen emberi törvény, a lélek törvénye, a 
mely okozza, hogy az ember birja az Isten tuda 
tát, hisz és imádkozik. A népek kezdet óta 

birták e hitet s lelkiismeretüktől elválaszthatlan 
volt a meggyőződés, hogy Isten keze vezeti az 
emberek sorsát. E tudat kifejezésre jött a költők 
ajkán, nyilatkozott az igazi bölcsek eszméiben. 
Nagy események küszöbén e hit vezette a vallás 
oltáraihoz a népeket. Elemi csapások, éhség, dög-
vész, földindulás s háborúk iszonyatosságai között 
e hit vezette a népeket a templomba, e törvény 
emelte a királyok, fejedelmek szemét az éghez 
s e kiáltó szózatot adta ajakukra: „Nagy Isten! 
légy oltalmunk! segitségünk!" 

Israel megtámadtatván a szomszédos népek 
által, hamut hint fejére, böjtöl és imádkozik, és 
a vallásból erőt merit, Isten vigasza leszáll a 
megszomorodott nép lelkére, és Israel fölemel-
kedik megpróbáltatásából! Róma haddal támad 
Carthagóra, s Hannibal népe az Istenhez fordul, 
erőt merit a vallásból arra a pusztitó háborúra, 
a melyben Róma győzött ugyan, de Carthagó 
becsülettel s a népek részvéte által kisérve 
bukott el ! Ilyen volt a viszony, a pogány népek 
élete és vallásos hit között. 

A szomorúság, a csapások napjaiban a 
pogány világ népei, úgymint Israel népe, viga-
szukat, menedéküket a hitben, a vallásban 
keres ték ! (Vége köv.) 

Dr Samassa József 
egri érsek főpásztori utasítása az 1894. XXXI., X X X I I . 

s X X X I I I . t.-czikkek tárgyában.*) 

A házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. törvény-
czikk s ezzel kapcsolatban a gyermekek vallásáról intézkedő 
1894. XXXII., valamint az állami anyakönyvekre vonat-
kozó 1894. XXXIII. törvényczikk folyó októberhó első 
napján hatályba lép. E törvények rendelkezései követ-

*) Irányadóul várjuk a közös főp. utasítást. Mint-
hogy azonban a történelem számára is dolgozunk, közöl-
jük az egri utasitást is. Ehhez a nevezetes okmányhoz 
kommentár, illetve bevezetésképp, a néppárt „hivatásos" 
közlönye, a „Fejérmegyei Napló", a következő emlékeze-
tes sorokat csatolta : 

„Mézet vettek ajkaikra és tejbe mártották tollaikat 
a liberális újságírók és keleti fantáziával és virágos stí-
lussal zengedeztek tegnap és tegnapelőtt dicsénekeket 
Eger nagynevű érsekének, dr Samassa Józsefnek. A kas-
sai püspök, de még a biboros herczegprimás fölé is he-
lyezték, mert olyan utasításokat adott papjainak, a melyek 
látszólag megkönyitik az egyházpolitikai törvények életbe-
léptetését, sőt föltétlen tekintélyt is kölcsönöznek ezen tör-
vényeknek. 

Az „Egri Híradó" vasárnapi száma közölte rövid, 
fogyatékos és homályos kivonatban Samassa érsek ezen 
utasításait s a liberális lapokat ezen kivonat ejtette a 
fentjelzett extázisba. Mi be akartuk várni a körlevél tel-
jes és hiteles szövegét és ma midőn ezen szöveg előttünk 
fekszik, kénytelenek vagyunk megvallani, hogy először 
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keztében, melyek a hivek valláserkölcsi életére komoly 
kihatással bírhatnak, jelentékenyen megváltozik azon 
helyzet, melyben a lelkészek, a házasságkötéseknél, anya-
könyvvezetésnél, különösen is az állami hatóságokkal szem-
ben, eddigelé voltak. 

kár volt a körlevélnek kibocsátása a püspöki konferen-
o.zián megállapítandó utasításokat tartalmazó közös pász-
torlevél előtt, másodszor pedig kár volt Samassa érseket 
annyira liberális színben tüntetni fel. 

Nem kívánunk teljes terjedelmében közölni a 19 kis 
fólió oldalra terjedő érseki utasítást, sem pedig pontról-
pontra megczáfolni, a miket a liberálisok ennek az uta-
sításnak rossz kivonatából következtetnek. 

Mindenek előtt konstatálnunk kell, hogy Samassa 
érsek már nem az a liberális státusférfiu, aki annak ide-
jén volt. x) Most kiadott utasításai lelkére kötik ugyan az 
egri egyházmegye papságának, hogy az egyházpolitikai 
törvények életbeléptetésekor lehetőleg kerüljenek mindent, 
a mi kellemetlenségeket okozhatna nemcsak az államnak, 
hanem a papságnak s a mi a legfontosabb, a híveknek. 
De csak lehetőleg, usque ad aram, mert mihelyest az egy-
ház hitelveiről van szó, ott találkozik Samassa érsek 
Schlauch bíborossal és Steiner püspökkel. 

Az utasítás 24 pontban adja elő, mitévő legyen a 
papság az életbeléptetés után a születéseknél, házassá-
goknál és haláleseteknél és minduntalan jelenti ki, hogy 
a kere'szténység és a házasság szentség, és hogy az álla 
mi anyakönyvvezetés és a polgári házasság megvetendő 
intézmények, a melyek a polgári életben ideig-óráig ér-
vényesülhetnek ugyan, de a hivők előtt lelkiismeretben, 
vallásilag kötelező erővel nem bírnak, hogy tehát az egy-
ház pogánynak tekinti a csak államilag anyakönyveltet 
és ágyasságnak a csak polgárilag kötött házasságot. Ez 
a tenor húzódik végig az egész körlevélen és nyer kife-
jezést az utasítás, minden egyes pontjában. Vagy a pol-
gári házassági törvény feltétlen tiszteletét jelenti-e, midőn 
Samassa érsek a körlevél 5. pontjában kötelességévé teszi 
a híveknek, hogy „a polgári tisztviselő előtt addig ne 
jelentkezzenek, mig lelkészöktől bizonyságot nem szerez-
tek arra nézve, hogy házasságuk egyházi megkötésének 
az egyház törvényei szerint semmi akadály nem áll útjá-
ban. Mindenképpen oda kell azért a lelkészeknek hatniok, 
hogy az illetők házasságkötési szándékukat legelőször is 
nálunk jelentsék be." 

Avagy respektálása-e a polgári törvénynek, midőn 
Samassa érsek az utasítás 7. pontjában kimondja, hogy a 
polgári házasságra lépetteknek mindaddig nem szabad 
együtt lakniok, a mig házasságukat egyházilag meg nem 
áldatták ? 

Igy még sine fine idézhetnénk a körlevélből s mu-
tathatnánk ki, hogy a liberális sajtó, mikor olyan nagyon 
dicsérte Samassát, nem tudta mit cselekszik. Mindezen 
dicséretek summája az, hogy Samassa érsek Eötvös Ká-
roly mintájára szőröstül-bőröstül megette az egyházpoli-
tikai ellenzéket, nevezetesen a néppártot. Ez nem áll, 
mert a körlevél egyetlen egy szóval sem tiltja meg a pap-
ságnak az egyházpolitikai törvények revízióját czélzó törek-
véseit és egyetlen egy szóval sem ítéli el papságának ez 
irányban kifejtett eddigi működését. Ez pedig, tekintve 
azt, hogy a körlevelet Samassa érsek adta ki, határo-
zott nyereség ránk és határozott vereség a liberálisokra 
nézve." 

Nem szerencsés mondás. Mert ha valaki, Samassa érsek 
kemény lelke legkevésbé alkalmas oly elvi átalakulásra, a minőt 
ez a mondás föltételez. Jól mondja czikkiró alább, hogy „mihelyest 
az egyház hitelveiről van szó, ott találkozik Samassa érsek Schlatfch 
bíborossal és Steiner püspökkel. Ez állandóan megvolt az egri 
-érsekben, a múltban is, s nemcsak most kezdődik ; és ez kizárja 
szabadelvüségét abban az értelemben, melyben az járja. 

Főpásztori kötelességemnek ismerem azért, hogy 
összhangban XIV. Benedek pápának a hollandiakat érdek-
lőleg 1746. szeptember 17-én kiadott Redditae sunt nobis 
kezdetű, VI. Pius pápának 1793. május 28-i Perlatae 
sunt kezdetű brevéivel s a S. Poenitentiáriának 1866. 
január 15-én az olaszországi püspökökhöz intézet hatá-
rozatában foglalt kijelentéseivel és azon országok főpász-
torainak utasításaival, hol a polgári házasság intézménye 
már behozatott : egyházmegyém t. lelkészeit már a jelzett 
törvények életbelépését megelőzőleg idejekorán tájékoz-
tassam teendőik iránt s különösen is azon czélból, hogy 
hiveiket az uj törvényekkel szemben követendő ma-
guktartására nézve komolyan s alaposan beoktassák, s 
ekképp a helyzet ujdonszerüsége és szokatlansága 
miatt támadható tévedéseknek, lelkiismeretbeli nyugtalan-
ságnak, zavarnak és sérelmeknek eleje vétessék ; nem-
különben a híveknek lelkészeik részéről is méltán gon-
dozást váró polgárjogi érdekei szintén kellően megóvas-
sanak. 

I. Mindenekelőtt szükséges, hogy a templomi szent 
beszédek, hittanitások és magánoktatások utján a házas-
ság szentségének mibenlétéről az úgynevezett polgári 
házassággal szemben, a hivek lelkészeiktől beható oktatást 
nyerjenek ; az egyház erről szóló tanát alaposan ismerjék. 
Ki kell azért a lelkészeknek fejteniök, hogy a házasság 
nem puszta polgári szövetkezés, mely hatályát s kötelező 
erejét a világi törvényektől veszi, hanem közvetlenül Isten 
intézménye az, ki a házassági frigyet, mint az emberi 
nem szaporodásának eszközét, megalapította s áldásával 
megszentelte. Az Ur ugyanis, az édenben az első ember 
oldalcsontjából megalkotván a nőt, mint szeretett élettár-
sát hozzá vezette ; mikor is Ádám e titokteljes és nagy-
jelentőségű szavakban tört k i : „Ez mostan csont az én 
csontjaimból és hús az én húsomból ; annak okáért elhagyja 
az ember atyját és anyját és feleségéhez ragaszkodik 
(Gen. II. 23. 24.) Innét származott azon általános és 
állandó hagyomány, melynél fogva a házasságot nemcsak 
Izrael választott népe, de minden, még a bálványimádó 
nemzetek is, szentséges dolognak és kötelékét szentnek 
tartották, annyira, hogy az csak vallási szertartásokkal, 
az ég áldásának kikérése mellett volt megköthető. Midőn 
azután az idők teljében a megtestesült Ige, az Atyának 
egyszülött fia, közöttünk megjelenék, hogy mint a ma-
lasztnak szerzője magasabb tökélyre emelje azt, a mit a 
természeti rendben megalkotott ; nem eléglé meg, hogy a 
házasság csak jelképe legyen egyházával való egyesülésé-
nek — *Nagy titok ez, én pedig Krisztusra és az anya-
szentegyházra nézve mondom" (Efez. V. 32.) — de egy-
szersmind akarta, hogy szentségi méltóságra emelvén a 
házasságot, a házasulókra kiáradó malasztnak is jele és 
eszközlője legyen az, miután a kánai menyekzőben isteni 
jelenlétével megszentelte s első csodatételével megdi-
csőítette. A miből következik, hogy a házasság egységes, 
titokteljes jelentésénél fogva; szent, azon szeretetnél fogva, 
melylyel a házastársak egymásnak lekötvék, s mely ha-
sonló Krisztusnak egyháza iránti szeretetéhez: „Férf iak , 
szeressétek feleségteket, mint Krisztus is szerette az anya-
szentegyházat" (Efez. V. 25.) ; végül kötelékében felold-
hatatlan, melyet magának az Urnák keze erősített össze 
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s emberi kéz fel nem bonthat. ,A mit Isten egybekötött, 
ember el ne válaszsza(Máté XIX. 6.) 

Mivel ekképp Krisztus Urunk magát a házassági 
szövetséget emelte szentséggé, ugy, hogy a keresztények 
házasságában e kettő, t. i. a szövetség vagy szerződés és 
a szentség egymástól szét nem választható : azért egyedül 
a kath. egyháznak, melyre isteni titkainak kiszolgáltatását 
bizta, adta meg egészen azt a hatalmat, hogy e szentségi 
frigyre nézve intézkedjék, alakiságát előirja, feltételeit 
megszabja, akadályait megállapítsa, a házassági ügyekben 
biráskodjék. Miért is az egyház ez isteni küldetéssel fel-
ruházva az apostolok idejétől napjainkig mindvégig és 
mindenkor saját törvényei szerint szabályozta a keresztény 
házasságot, és pedig nem a világi fejedelmek megbízása 
vagy engedménye folytán, hanem saját eredeti és függet-
len jogánál fogva, melyet attól nyert, ki a Királyok Ki-
rálya, az Uralkodók Ura. S azért, ha meg kellvén adni a 
császárnak, a mi a császáré és Istennek, ami az Istené, a 
világi fejedelmeknek hatalmuk van is a házasság polgár-
jogi következményeire nézve intézkedni : érintetlenül ha-
gyandó az egyház joga, hogy kizárólagos illetékességénél 
fogva a keresztények házasságának érvényessége kérdésé-
ben rendelkezzék. (V. ö. Instructio Card. Vicarii Summi 
Pficis de Sacramento Matrimonii 1871.) 

E tárgyú tanitásaikban pedig gondosan ügyelniök 
kell a lelkészeknek a kifejezések szabatosságára, és óva-
tosan kerülniök kell minden áldatlan, érdes szóvitát; miért 
is lehetőleg szorosan a fentebb vázolt fejtegetésekhez al-
kalmazkodjanak. (Folytatjuk.) 

A magyar katholikusok országos lourdesi 
zarándoklatának részletes utiprogrammja. 

I. Általános tudnivalók. 
1. A zarándokok a zarándoklat megindulásakor egy 

szépen bekötött utazási könyvecskét kapnak, mely a teljes 
vasúti menetrendet, a zarándokok névsorát, a részletes 
programmból a legfontosabb pontokat, magyar egyházi 
énekeket, a rózsafüzér titkait és a lorettói letenyét fogja 
tartalmazni. 

2. Az előlegeken felül hátralékos összeg beküldése 
legegyszerűbb és legolcsóbb módon posta-utalványokon 
történik, még pedig legkésőbb augusztus hó 28 ikáig. 
A menetjegyeket a budapesti zarándokok szeptember hó 
1-én nálam személyesen átvehetik, a vidékről jövő zarán-
dokoknak pedig a menetjegyek a budai déli vasút indó-
házában fognak az indulás előtt másfél órával kiosz-
tatni. Kéretnek a zarándokok a hátralékos összegek minél 
előbbi beküldésére. 

3. A kik menetközben Székesfehérvárott, Nagy-
Kanizsán, vagy Csáktornyán fognak a zarándoklathoz 
csatlakozni, azoknak a menetjegy a hátrálékos összeg 
beküldése után augusztus 29-én ajánlott levélben meg-
küldetik, melyben egyúttal arról is értesíttetnek, hogy 
szeptember hó 2-án hány órakor kell az említett állo-
másokon csatlakozniok. A Budapest és a csatlakozási 
állomás között levő meg nem tett utért kárpótlás nem 
nyujtatik. 

4. A kik esetleg augusztus hó 25-ike után jelent-

keznek a zarándoklatban való részvételre, azoknak az 
egész részvételi árat egyszerre kell beküldeniök. 

5. A mint az általános uti programmban jelezve 
volt, az összes zarándokok az odautazásban Milanóban és 
Marseillesben, a visszautazásnál pedig Nizzában és Velen-
céében, mindenütt 24 órai teljes ellátásban — mely reg-
geli (kávé) ebéd, vacsora, szoba, világítás és szolgálatból 
áll — részesülnek, és az állomásról a szállodákba és 
viszont, az előre megrendelt kocsikon szállíttatnak. 
A Lourdesban töltendő három nap alatt az első és máso-
dik osztályú zarándokok teljes ellátást kapnak, a harma-
dik osztályon utazó zarándokok pedig Lourdesban egy 
kolostorban fognak elhelyeztetni, a hol a három napi 
lakásért és étkezésért csekélyebb összeget kell a zárda 
czéljaira adományozniok. 

6. Ugy Lourdesban, mint minden más megállásnál a 
szállodákban, az I. osztályú zarándokok mindegyike külön 
szobát kap, a II. osztályúak ketten, a III. osztályúak 
pedig útközben hárman, esetleg négyen kapnak egy 
nagyobb szobát. A zarándokok a szállodák czimeit, hol 
elszállásolva lesznek, útközben fogják megtudni. 

7. Utazás közben az ellátást mindenki maga fizeti, de 
a rendezőség különös gondot fordít arra, hogy a nagyobb 
állomásoknál, hol étkező terem van, a zarándokok olcsó 
áron jussanak mindenhez. 

A zarándokok egyébként tetszésük szerint önmaguk 
is vihetnek magukkal élelmi szereket; sőt ha azokból 
kifogynak az egyes megállapodásoknál újra elláthatják 
magukat a szükségesekkel. 

8. Külföldi útlevél nem szükséges. 
9. Az áldozó papoknak, hogy útközben a megálla-

dások alkalmával és Lourdesban misézhessenek, a föl-
szenteltetésüket igazoló és egyházmegyei f t . hatóságuktól 
kiállított oklevelet (litterae formatae) magukkal kell 
hozniok. Ezenkívül kéretnek az áldozó papok, hogy kar-
inget, stólát és biretumot is hozzanak magukkal. 

10. Mivel külföldön málhát hordó szolgák nincsenek, 
azért czélszerü csak annyi podgyászt vinni, a mennyi 
elkerülhetlenül szükséges, és oly kézitáskában, melyet a 
vasúti kocsi osztályban könnyű szerrel el lehet helyezni. 
A Lourdesban való három napi tartózkodás alatt a fehér 
ruha kimosatására is van elég idő. 

11. Szeptember elején a Riviérán és Lourdesban 
még kellemes meleg idő szokott lenni, de tekintetbe véve, 
hogy éjszaka — melyek gyakran hűvösek — is utazunk, 
a férfiak hozzanak magukkal melegebb felső kabátot, a 
nők pedig meleg nagykendőt. 

12. Olaszországban és Francziaországban a mi pén-
zünkkel nem lehet boldogulni, és azért szükséges, hogy 
zarándokutunkon elegendő olasz és franczia pénzzel 
legyünk ellátva. De mivel oly nehéz azt előre megállapí-
tani, hogy kinek-kinek mennyi idegen pénzre lesz szük-
sége, és mivel nem óhajtom, hogy a pénzbeváltás miatt 
a zarándokok Budapestre egy nappal korábban jöjjenek 
és ezáltal kiadásaikat szaporítsák, azért ugy intézkedtem, 
hogy a zarándoklat anyagi oldalát rendező Cook-czég 
megbízottja ugy a vasúton, mint az egész zarándoklat 
tartama alatt a napi árfolyamon mindenkinek annyi idegen 
pénzt vált, a mennyi csak szükséges. 
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13. Ugy az oda, mint a visszautazáskor az olasz 
határnál Cormonsban, a franczia határnál pedig Venti-
migliánál (Vintimille) lesz podgyász-vizsgálat. 

II. A zarándoklat részletes utiterve. 
1. Szeptember 2-án reggel órakor csendes szent-

mise és uti-ima a budai déli vasút indóházához közel fekvő 
Krisztinavárosi templomban. Onnan kivonulás a déli vasút 
budai pályaudvarába, reggel 6 órakor a menetjegyek ki-
osztása és a zarándokok elhelyezése a vasúti kocsi-osztá-
lyokban, reggel 7 óra 25 perczkor indulás Buda pestről. 

2. Szeptember hó 3-án reggel 7 óra 25 perczkor érkezés 
Milánóija és ott a 24 órai tartózkodás alatt a zarándokok a 
mellett, hogy kipihenik magukat, megtekintik Milano nagy-
szerű templomait, igy pl. a világhírű székesegyházat (dóm) 
borromaei sz. Károly sirjával; itt a zarándokok sz. misét 
hallgatnak (a dóm tornyából gyönyörű kilátás nyilik az 
egész környékre), a IV. században épült sz. Ambrus 
templomát, a S. Maria délia gracie egyházat, melynek 
kolostorában Leonardo da Vinci világhírű falfestménye, az 
utolsó vacsora látható ; stb. stb. Látványosságai Milánó-
nak : a Bibliotheca Ambrosiana muzeumok, a gyönyörű 
árúcsarnokok stb. Érdemes még, ha még idő marad, ki-
rándulni a közel fekvő Certosába, hol a hires karthausi 
kolostort lehet megtekinteni. 

3. Szeptember hó 4-én reggel 7 óra 55 perczkor 
Miilanóból elutazván, 5-iTcén ugyancsak délelőtt 11 óra 
30 perczkor érkezünk Marseülesbe. A 24 órai tartózkodás 
alatt itt a zarándokok megtekintik a templomokat: a Notre 
Dame de la Garde-ot, — szent misét hallgatván — a 
székesegyházat, szent Viktor templomát, mely Marseilles 
legrégibb temploma, páli sz. Vincze templomát, mely a 
XIII. században épült, stb., továbbá megszemlélik a régi 
és uj tengeri kikötőt, esetleg egy tengeri hajó belső be-
rendezését, bejárják a la Corniche és Prado sétányait, meg-
tekintik a Longchamp muzeumjait és a mellette fekvő állat-
ker te t ; áthajóznak a 3 kilométer távolságban levő If 
szigetre, honnan gyönyörű kilátás nyilik Marseilles vá-
rosára és a sik tengerre. 

4. Szeptember 6-án- Marseillesből tovább menvén, 
7-én reggel elérkezünk zarándok utunk czélpontjához, 
szivünk vágyának netovábbjához, Lourdesba. 

I t t az istentiszteletek sorrendje a missionárius atyák-
kal megállapittatván, napról napra közöltetni fog a zarán-
dokokkal. 

A három napi ott tartózkodás alatt mindennap lesz 
magyar egyházi szentbeszéd, melyeket Pór Anted esztergomi 
apátkanonok, Ruschek Antal győrnádorvárosi esperes-
plebános és Kánter Károly budapest belvárosi s. lelkész, 
jeles egyházi szónokok fognak mondani. 

Szeptember 8-án, Kisasszony napján, lesz a zarán-
dokok közös ünnepélyes szent áldozása, és e napon délután 
Peyramale a csodálatos jelenések alkalmából volt első 
lourdesi plébános — kinek szept. 8-án van halálának év-
fordulója — sírjának megkoszorúzása a városi templomban. 

Esténként körmenet a csoda-barlanghoz az égő 
gyertyákkal (procession aux flambeaux). 

A három nap alatt marad idő a város, Bernadette 
születési háza, a diorama és panorama megtekintésére, sőt 
a ki akar a legszebb kirándulásokat teheti a Pyrenei 

hegyekbe, Saint-Pé-be Betharam-be (hires búcsújáró hely 
a keresztes hadjáratok idejéből) Bayonne-ba, Biarritzba sat. 

5. Szeptember 10 ikén délután indulás Lourdesból 
vissza, útközben 24 — 24 órára Nizzában (megtekintése a 
városnak, kikötőnek, fürdőnek sat.) és Velenczében (lát-
ványosságok : Szent Márk temploma, Sta Maria dei Frari, 
és más nevezetes templomok, a S. Georgo kolostor, 
királyi palota, dogé palota, accademia dei belli arti, 
Tintoretto museum, Lido, fürdés, gondolázás sat.) megál-
lapodván, szeptember hó 15-ikén reggel érkezik a zarán-
doklat Budapestre. 

Érkezés után egy órával a budapesti egyetemi tem-
plomban ünnepélyes hálaadó istentiszteletet, mely után a 
zarándokok az Urban haza bocsáttatnak. 

* 

Szolgáljon e zarándoklat, mely édes hazánk-
ból az első nagy zarándoklat Lourdesba e csoda-
teljes és világhírű kegyhelyre, — a boldogságos 
Szűz nagyobb dicsőségére, és mindnyájunknak 
lelkünk üdvösségére. 

Budapest, 1895. augusztus 18-án. 

Dr. Purt Iván, 
a budapesti központi papnövelde tanulmányi 
felügyelője, az országos magyar lourdesi 

zarándoklat rendezője. 

(Lakik : Budapest, IY. kerület, Központi papnövelde.) 

EGYHÁZI TUD0SITAS0K. 
Kalocsa . Tehetősebb templompénztárak a lazaristák 

budapesti templomára és házára adakozhatnak. — 
Érsek ur ő nagyméltósága a következő rendeletet 

bocsátotta ki e nagyjelentőségű ügyben : 
Budapesten ő császári és királyi fenségének József 

főherczeg urnák pártfogása alatt egy bizottság alakult, 
mely feladatául tűzte ki magának a lazarista atyákat a 
fővárosban letelepíteni, illetve ezek számára templomot és 
lakházat emelni. Az ezen terv keresztülvitelével járó költ-
ségek tetemesek levén, a bizottság a rendezett gyűjtés 
eredményén kivül az egyes plébániák templompénztárai-
nak hozzájárulására is számit, illetve utóbbinak kieszköz-
lése ügyében a nm. püspöki karhoz fordult. 

Többnyire szegények lévén egyházmegyémnek tem-
plompénztárai, a kért hozzájárulást csakis a jobban do-
táltak nyújthatnák. Miért is csak ezeknek engedhetem 
meg, hogy a mondott üdvös czélra bizonyos, az illető 
lelkészek belátására bizandó összeget (mely azonban a tiz 
f r tot meg ne haladja) fordíthassanak, s ezen adományu-
kat a következő években is megismételhessék anélkül 
azonban, hogy akár az adomány nagyságára, akár annak 
időtartamára nézve bármily kötelezettség vállaltatnék. 

Az ily keretben nyújtható adományok az érseki ha-
tóság utján fognak az ezen ügyben működő bizottsághoz 
küldetni. György, 

e'rsek. 
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Komárom vármegye. Istenitélet. — 
Az idei szép piros pünkösd második ünnepén egy, 

komárommegyei Ászár községben katholikus legények 
által rendezett tánczmulatságot a protestánsok arra hasz-
náltak fel, hogy a katholikusokon egy állítólagos és pusz-
tán szóbeli fenyegetésért irtózatos boszut álljanak. Száj-
ról-szájra járt a protestánsok közt, hogy a katholikusok 
avval fenyegetőznek a faluban, hogy Jia a néppárt győz, 
ők lutheránus gulyást és kálvinista pörköltet esznek a pro-
testánsok húsából!" Világos első pillanatra, hogy ezt a 
barbár és mégis szubtilis frázist földműves ember ki nem 
gondolhatta ; de nem mondhatta, csinálhatta azt müveit 
katholikus ember sem, mert méltatlan az a műveltséghez 
és keresztény valláshoz. Csinálta tehát valamely rossz-
akaratú kaputos protestáns ember — talán nem is falu-
beli, — hogy a néppárt zászlója alatt való közös tömö-
rülését ezen eddig mindig ellenzéki népnek, ily szellemi 
bombával lehetetlenné tegye. Elég az hozzá: a czél el 
lett érve, a nem annyira politikai, mint mélyen érkölcsi 
vagy erkölcstelen terv sikerült, a fentebbi jelszó megfordí-
tásával rohantak az összeesküvő protestánsok hosszú ké-
sekkel a katholikusokra, kik mitsem sejtettek, 8 a pro-
testáns elöljáróság jelenlétében — mondják : tettleges 
részvéte mellett ! — megszurkáltak négy legényt ugy és 
addig, míg azt nem látták, hogy mozdulatlanok! Nem egy 
forrásból hallottam, hogy zárt ajtók mögött a négy leg-
szebb szálas legéoyét a katholikusságnak, kik a protes-
tánsok inszolens viselkedése által megzavart mulatság ren-
dezői voltak és e miatt visszamaradtak, asztalra fektetve 
szurkálták késekkel, mig életjelt adtak magukról, fülei-
ket levágva, melleiket kikeritve, de a legkényesebb szer-
veket mégis kerülve, hogy legalább hirtelen a kezeik 
alatt ki ne múljanak! Ez a korcsmaszoba volt tehát a 
19. század liberálizmus- és protestántizmusnak kínzó-kama-
rája, milyenekről a középkori katholiczizmust szeretik 
liberális és protestáns irók vádolni. 

Es a kiket igy megkínoztak és örökre koldussá tet-
tek, azoknak a vétkük csupán az volt, hogy katholikusok 
voltak ; legkivált pedig ketteje, két testvér, olyan, hogy 
soha sem vétettek senkinek és sajnálja őket minden a 
tettlegességben részt nem vett protestáns. 

Hogy az elöljáróság, melynek jelenléte a gyilkosság 
alatt konstatálva van, mily bűnös lehetett a dologban, 
megítélhetni azon róla való hírből, hogy intézkedéséből a 
40—42 jelenlevő protestáns valamennyiének kellett a négy 
lefogott katholikus legénybe legalább egyet szúrnia a szo-
lidáritás miatt ! 

Es a keresztény testvériség, a humanitás ilyen láb-
baltiprásáról még csak jetentés sem ment a megyére, s mi-
dőn a község plébánosa a vizsgálatot a megyénél egy 
hét múlva megsürgette, — csak egy másik hét múlva 
jött ki valamiféle, orvos nélkül való inkvizitio ; de azért 
az elöljáróság máig sincs felfüggesztve, katholikusok, pro-
testánsok zsebjükben kifent kések és kövekkel járnak s 
minden oda látszik a dolgot terelni akarni, hogy a libe-
rálizmussal szövetkezett mai protestantizmus uralma alatt 
feltámadjon a meghasonlott magyar nép körében a 
keleti vérboszu. Ászár mindig hires véres verekedéseiről, 

annál inkább kellene a törvényes hatalomnak az ily jelen-
ségeket nem hagyni megtorlatlanul. 

A lekéseltek szüleinek magán ügyvédet kellett fo-
gadni, igazságuk kikeresésére, mert az emberek amily 
gyorsak az igazság megsértésére, éppen olyan lassúk annak 
kiengesztelésére. 

A hatvanas évek elején Sopronmegye egyik falujá-
ban egy pinczér csak egy pofont adott vissza egy katona-
tisztnek, s negyvennyolcz óra alatt már katonaság szál-
lotta meg az egész községet ; — itt ártatlan emberek 
lesznek örökre koldussá téve, halálra keresve, — s nem 
történik semmise ! Vagy a mai uralkodó rendszer nem 
sajnálja már a saját nemzete vérét se, — ha az katholi-
kus ? Nincs elég kül- és belellensége ennek a hazának, 
— még saját vérét is kell fogyasztani? Vagy inkább a 
katholikus magyar testvér-vérrel együtt kell veszni, mint-
sem azt is együtt boldogitani ? ! 

De ha az emberek késlekednek az igazsággal, nem 
hagyja azt el az Isten és a legérzékenyebb büntetésekben 
nyilatkozik. 

Annak a protestáns legénynek, ki elsőnek kereste a 
kötekedést a katholikusokkal, s kinek minden tettének 
tanuja, volt a saját apja is, ott volt szintén egy testi-lelki 
tulajdonokban egyiránt kitűnő nővére, egy valóságos an-
gyal protestánsok és katholikusok szerint, ki mindent 
elkövetett a tettlegességek előtt, hogy bátyját, apját visz-
szatartsa mindentől. Ez nem sikerülvén, a szegény a mu-
latság megzavarása után bánatosan haza ment ; a gyilko-
lások hirére pedig olyan lelki rázkodtatásba esett, hogy 
nyolczad nap múlva kiütött rajta a fejtifusz, amibe bele-
hal t ! Három kisebb lelki testi fogyatkozásokban szenvedő 
gyermeke van még azon embernek ; — oda adta volna 
mindezen egyért ! De hiába ! az Isten ugy nem kérdezte 
őt, amint ő nem kérdezte a fiával a szegény katholikus 
szülőket. 

Az egész falu azt mondja r á : ime az isteni bünte-
tés ! ! ! A kezelő-orvossal ugyan azt konstatáltatták, hogy 
a cséplőgépek zúgása okozta az agyvelőrázkodást, (me-
lyek akkor még nem igen szóltak !) ; de a leányka, ha 
őt magát baja elején kérdezték; hogy mi baja? azt 

! felelte: „a nagy gondolkodás!" 
Igy gondoskodott Isten az ártatlan Izsákok helyett, 

I akik, ha csonkán is, csudálatosan mind élve maradtak, 
másikról, még jobb, még ártatlanabb áldozatról! 

Midőn ezt a szomorú eseményt itt tanulságul el-
mondom, nem mulaszthatom el saját feleimet, különösen 
paptársaimat valamire kérni, inteni ! 

Vigyázzanak a szóra! őrizkedjenek a nagy frázisok-
tól! Nem lehetetlen, hogy az a szerencsétlen lázitó frázis 
akképpen keletkezett, hogy valamely katholikus intelli-
gens ember valamely protestáns álbarát előtt ugy nyilat-
kozhatott, hogy „ha az országban a katholikusok összetar-
tanának" (teszem azt a néppárt zászlója alatt), tehetnének 
igy, meg -ugy ! Ezt az álbarát, ki a katholikus elvek 
uralmát nem jó szemmel nézné, szándékosan elferdíthette 
s a kondicziónált forma helyett (mely már maga is bar-
bár) indikativusban dobhatta a nép közé ! Mily jó volna, 
ezt kideríteni ! B. 
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IRODALOM. 
= „Kis Katekizmus." Káté-tervezet 9—10 éves 

katholikus keresztény gyermekek számára, a III. elemi 
osztály tananyaga. Irta és kézirat gyanánt kiadta Bognár 
Ádám, székesfővárosi hitoktató, a „Katholikus Hitoktatás" 
szerkesztő-kiadója. Megjelent Budapesten a „Patria" iro-
dalmi vállalat könyvnyomdájában. 

Felhívjuk rá az illetékes körök figyelmét. 

Jelentés. 
A kegyelmes főpásztoraink által 1876-ban kiadott 

tanterv előírja, hogy a tanuló ifjúság az egyházi szertar-
tásokban is rendszeres oktatásban részesittessék. 

Ezen oktatás szóbeli közlés utján már az alsóbb 
elemi osztályokban kezdetét veszi, s fokozatosan bővülve 
halad tovább, de a IV. elemi osztálytól kezdve már külön 
tankönyv nyomán kell történnie. 

Ily tankönyvet volt szándékom a tanuló ifjúság ke-
zébe adni, midőn pár év óta gyűjtött jegyzeteimet sajtó 
alá rendeztem s 

a róm. kath. egyházi Szertartások Tankönyve 
czim alatt főpásztori kegyes engedélylyel kiadtam. 

A könyv kérdéseket, kifejtéseket és jegyzeteket tar-
talmaz. A kérdések a IV. és V., esetleg a IV., V. és VI. 
elemi osztályokban megtanulandó anyagot tartalmazzák, 
mely anyag oly mérvben van fölvéve, hogy a IV. osz-
tályra az I., az V-re a II. és III., esetleg a Vl-ra a III. 
részt számitva, még kedvezőtlen iskolai viszonyok mellett 
is elvégezhető. Ezen anyaghoz részint iskolai, részint házi 
olvasmányul, illetőleg kiegészítésül, járulnak a kifejtések 
és jegyzetek, melyeknek némelyike kedvezőbb iskolai 
viszonyok mellett megtanulásra is felvehető, a hitoktató 
kijelölése szerint. 

Felsőbb (pl. polgári vagy közép ) iskolákban az 
egész könyv, legfölebb talán a jegyzetek elhagyásával, 
tanitandó. Azon nézetre vonatkozólag, mely eme tanintéze-
tekben a kérdező rendszert elemiesnek s mellőzendőnek 
tartja, legyen szabad megjegyeznem, hogy a könyvben 
foglalt kérdések föltevése, — minthogy a szövegezésnél 
az érintett nézet nem maradt figyelmen kivül, — a meny-
nyiben helylyel-közzel nem szükséges, bátran mellőzhető 
is, a nélkül, hogy e miatt a felelet hézagossá válnék. 

A szertartások kifejtése első sorban a katechizmus 
nyomán, tehát a növendékek előtt már főbb vonásokban 
ismert alapon történik: hogy igy a katechizmus és a 
szertartási magyarázatok összefüggése is kitűnjék, s ezek 
megértése is könnyebb legyen. 

Szívesen és bálával ismerem el, hogy munkám 
jelentékeny része több, érdemes szerző munkájából van 
meritve. Neveiket az előszóban sorolom fel. 

A könyv terjedelme 47-2 ív, ára bérmentes küldéssel 
30 kr. Nagyobb megrendelésnél %• 

Használhatósága mellett eléggé bizonyít azon körül-
mény, hogy rövid idő alatt több különféle tanintézetben, 
jórészt elsőrangú városok iskoláiban nyert behozatalt, s 

egy év alatt kétezer példány kelt el belőle. Több egy-
házmegye főpásztora ajánlotta annak idején körlevelében 
papsága figyelmébe. A váczi püspöki körlevél 3297/1893. 
sz. a. következőleg emlékezik meg róla : „Opus, quod ob 
accomodam materiarum dispositionem et clanim propo-
nendi modum omni commendatione dignum est invention, 
peculiari attentioni DD. Curatorum et docentium hisce 
commendo, applicationem vero ejus in scholis elemcntari-
bus et civïlibus totius dioeeesis meae quam libentissime 
indulgeo." 

Szerény munkámat, mely, habár röviden, mindazt 
előadja vagy legalább érinti, amit a tanuló ifjúságnak e 
részben tudnia szükséges, s igy azt a hitbuzgóság eme-
léséhez szinte nélkülözhetlen szertartási ismereteknek 
könnyen és rendszeresen birtokába juttatja, — s mely 
esetleg a templomi tanításnál is vezérfonálul szolgálhat: 
legyen szabad a ft. lelkészkedő papság s m. t. kartársaim 
szives figyelmébe és pártolásába ajánlanom. 

Isten velünk ! 
Yácz, a postabélyeg kelte. 

Bucsek István, 
theol. tanár, hitoktató. 

V E G Y E S E K . 
— Karmeliták Budapesten. Örömmel jelentjük, 

hogy a sarutlan karmelita rend, az egyháznak e nagy 
érdemeket szerzett rendje, megtelepszik a fővárosban, hol 
a tavaszon tartott misszió nemcsak megismertette, de meg 
is szerette e rend atyáit. A győri anyaháznak jótevői 
módot nyújtottak, hogy a rend a fővárosban telket ve-
gyen s azon kolostort és ideiglenes templomot épithessen, 
mely idővel teljesen kiépittetnék. A telek nagyon szeren-
csésen van megválasztva. Az angyalföldön a külső váczi-ut 
és a fóthi ut között, a Huba-utcza sarkán áll e telek, 
melyet két hó előtt vásároltak a karmeliták. 

— A pápa ajándéka XIII. Alfonzónak. Példasze-
rűvé válik a kis spanyol királynak fiúi hódolata szentséges 
keresztatyja XIII. LEO iránt, ki valóságos atyai gondos-
sággal őrködik keresztfia jóvolta felett. Ennek a bámula-
tosan megható szép viszonynak ujabb jelét adta most a 
szent Atya, midőn XIII. Alfonzó királynak, ennek első 
áldozatra járulása alkalmából gyönyörű gyémántkeresztet 
küldött. A kis király első áldozásra járulása valóságos 
országos ünnep volt Spanyolországban. 

— A müncheni kath. nagygyűlés. Mint minden 
évben, ugy az idén is a németországi kath. egyletek és 
követségek a németországi katholikusok nagygyűlésének 
idejében tartják meg közgyűléseiket, még pedig az idén 
Münchenben. Igy a Bonifáczius-egylet augusztus 26-án 
d. u. 2 órakor, a Szt. Vincze-egylet d. u. 4 órakor, a kath. 
legényegylet este 8 órakor, a kath. egyetemi hallgatók 
szövetsége este 9 órakor. Augusztus 27-én d. e. 9 órakor 
a kath. tanitók szövetsége d. e. 10 órakor a kath. nép-
egylet országos szövetsége, este 8 órakor a kath. tanító-
nők egylete tartja közgyűlését. Augusztus 28-án d. u. a 
Piusegylet, d. u. 3-án a keresztény művészet pártoló 
egylet ülésezik. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Brezncy Béla, hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 189e». Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Egyházi beszéd. — Egyházi Okmánytár. Dr Samassa József egri érsek főpásztori utasítása 
az 1894. XXXI., XXXII. s XXXIII. t.-czikkek tárgyában. — B u d a p e s t : Szomorú szent-István-napja. — B é c s : A kereszténység a 
magyar állam alapja és támasza. — M ü n c h e n : Meghívó Németország katholikusainak 42. közgyűlésére. — Kath. Tevékenység. Mivel 

lehet leghathatósabban elősegíteni a kath. sajtó terjeszkedését. — Vegyesek. — Szerkesztőségi telefon. 

Egyházi beszéd. 
(Vége.) 

Mit mondjunk, ájtatos hallgatók !, a keresz-
tény népekről, nemzetekről, a kik látják Jézus 
keresztjét, a kik ismerik az evangélium világos-
ságát, a kik a kereszténység szellemén nőttek 
fel, azon izmosodtak, képződtek? 

Mit mondjunk a germán népekről, a 
kik nemzeti csapásaik emlékére templomokat 
emeltek 1 

Mit mondjunk mi magunkról magyarokról, 
kiket szent István az Isten anyjának oltalmába 
ajánlott ? 

Igen ! szent István végóráját közeledni lát-
ván, egybehivatá az ország nagyjait és püspö-
keit elbúcsúzván tőlük, végre igy szólott: „Egek 
királynéja, a te oltalmadba ajánlom az egyházat, 
az egyházi rendet az urakkal és hű népeimmel 
együtt. Esedezzél érettük Isten előtt!" (Hartvici 
Epis, vita S. Stephani.) 

S e pillanattól kezdve, a magyar állam 
vallási jelleget nyert, szövetségbe lépett a ke-
reszténységgel! A vallás szelleme szállott alkot-
mányos intézményeinkre. Az Isten neve ragyogott 
a magyar állam alkotmányos épületeinek hom-
lokzatán. Az Istenanya, Szűz Mária képe diszlett 
zászlóinkon, pénzeinken. A szent kereszt diszité 
nemcsak oltárainkat, de az apostoli király koro-
náját is; a királyi paláston szentek képei disz-
lettek. Jézus Mária szent neve hangzott nemcsak 

a magyar nép köszöntésében, de a csaták zajá-
ban is, e szent nevek kiejtésével rohantak 
a csatába, s azok emlitése között győztek vagy 
meghaltak ! ! 

Szent István, könyves Kálmán, szent László, 
nagy Lajos, Mátyás királyok küzdtelj es korsza-
kai mindig vallásosak voltak. S mig hitéhez, 
vallásához hiven ragaszkodott nemzetünk az 
Isten oltalma alatt nagy, dicső és hatalmas volt 
a külnemzetek előtt, rettenetes ellenségeinek ! 

A mint azonban vallását, hitét elhanyagolá, 
aziránt közömbös lett, feledésbe ment régi 
fénye, dicsősége, elsatnyult népe, letűnt szerencse 
csillaga! 

Az ember természetében fekszik — ezen 
törvény alól egyesek ugy mint népek és nem-
zetek sincsenek kivéve — bogy szerencsés nap-
jaiban könnyen elbizakodik. Meg van szivünkben 
az a büszkeség, hogy sikereinket, vivmányainkat, 
nagyon könnyen tulajdonítjuk saját erőnknek s 
érdemünknek : mig ellenben a csapásokat, sze-
rencsétlenségeket szivesen tulajdonitjuk mások-
nak, gyakran ártatlan embereknek, tőlünk távol 
eső viszonyoknak, legelső sorban pedig Istennek! 

Látjuk, hogy nagy megpróbáltatások nap-
jaiban, nagy események előestéjén némelyek ugy, 
mint nemzetek a valláshoz fordulnak, az Isten-
hez folyamodnak, mert a lélek alapján él meg-
dönthetetlenül a tudat, hogy nagy bajokat, sze-
rencsétlenségeket, csapásokat csak Isten keze, 
hatalma távolithat el tőlünk; bennünk él a tudat, 
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hogy a viszontagságok közepette, emberi erőnél 
többre van szükségünk, hogy a csapások súlya 
alatt össze ne roskadjunk — ezen emberi erőt 
fölülmúló hatalom pedig az Isten! Ez az Isten 
volt a népek és nemzetek fenntartója a nagy 
csapások, viszontagságok napjaiban, hogy el nem 
pusztultak. 

E tudat az egész emberiség hitében nyiltan 
áll előttünk. — A trójai háború hősei, Homer 
halhatatlan költeményében, sohasem indulnak 
csatára, mielőtt tekintetüket az ég felé nem 
emelnék. Priamus szerencsétlenségének bánatos 
éjjelein, a vallásban keres vigaszt, az Istenben 
segélyt. — Hector jellemében nem tudjuk melyik 
erősebb vonás, a vallásos hit-e ? vagy pedig a 
hősies bátorság? — És ennek a nagy tragédiá-
nak a története bármennyire tarkítva legyen is 
az, a régi idők hagyományaival, egyet kétség-
telenné tesz előttünk, azt, hogy a trójaiak, éppen 
ugy mint ellenségeik, az Isten kezében látták 
sorsukat s a vallás reménye és vigasztalása által 
vezettettek ! 

Mert ájtatos hallgatók! Az elvek ereje tart ja 
fönn a lelket, s az igazság tudata vezeti gondo-
latainkat. Mind azon elvek között pedig, a me-
lyek arra rendelvék, hogy az erkölcsi életre 
döntő befolyást gyakoroljanak, a vallás elveit 
illeti meg az elsőség; nem csak azért, mivel a 
vallási elvek természetüknél fogva erkölcsi elvek, 
hanem azért is, mivel az ember összes szellemi 
tehetségei a vallás felé irányulnak. 

Az Istenhasonlóság vonása ez lelkünkben, a 
szellem azon tulajdonságának, a mely Istenben 
látja őstypusát, eredeti forrását. Ezen lélektani 
tény, világtörténelmi fontosságúvá válik azon 
igazsággal szemben, hogy az isteni gondviselés 
befolyással van a nemzetek életére. 

A mely politika ezt az igazságot ignorálja, 
elveszté erejét arra nézve, hogy az államok éle-
tét az emberi természet erkölcsi viszonyainak 
megfelelő ösvényeken vezesse. 

A mely államtudomány ezt az irányt meg-
kerüli, elveszti tartalmának lényeges részét, s 
kivül helyezi magát azokon az eszméken, a me-
lyek mint az ember lelkének kisugárzásai, nem 
csak alapigazságok, hanem a legvalódibb érte-
lemben vett erkölcsi igazságok is. 

Ezen igazságok fényének özönében látjuk 
ragyogni Szent István első magyar király élet-
törekvését. Mint Apostola népének, a keresztény-

ség magasztos eszméit tette az államintézmények 
alapjává. A vallásos eszmékre fektette a magyar 
társadalom első épületét; arra fektette a köz-
élet formáit, a családi és a magánviszonyok, az 
igazságszolgáltatás és közkormányzat szellemébe 
a vallás által hozta azt az egységet, a mely a 
magyar nemzet állami és társadalmi intézmé-
nyeit, az idők viszontagságai között évszázado-
kon át, a romlástól megmentette. 

Ez a vallásos szellem lengi át a szent István 
által alkotott törvényeket és intézményeket; ezt 
a vallásos szellemet látjuk a XII., XIII., XIY. 
századbeli s a későbbi országgyűléseken érvénye-
siteni, mi több ; a legutóbbi nemzeti átalakulás 
korszakai is, ezt a vallásos szellemet beszélik. 
Mert a magyar nemzet Szent István király s a 
többi nagy királyok vallásos szelleméhez hűtlen 
soha sem volt. 

Szent István királynak ezen vallásos szelle-
méhez való következetes ragaszkodáshoz fűződve 
látjuk azon föltételeket, a melyektől a magyar 
nemzetre várakozó, nagy feladatok szerencsés 
megoldása függ. A nagy társadalmi átalakulás 
— mit Európa szerte látunk — a vallásos szel-
lem hatása alatt elvesztené rázkódtató jellegét, 
az érdekharczok alapját képező osztály ellentétek 
éle eltompulna a szeretet és testvériség vallásá-
nak hatása alatt. A polgári kötelességek szelleme, 
a hazához való törhetetlen ragaszkodás, a király 
szent személye iránti hűség érzete folyton erős-
bülne és izmosodnék az evangélium világosságá-
nak sugarainál s a közélet viszonyai közé a 
boldog megelégedés szelleme szállna, s igy meg-
valósitani segitené azt a politikai eszményt, 
mely után az államok kormányzói óhajtoznak. 

Legyen tehát áldva és imádva e szent ün-
nepen az Isten, a ki szt. Istvánban oly gazda-
gon ajándékozta meg a magyar nemzetet. Legyen 
hódolattal tisztelve az Isten anyja, boldogságos 
szűz Mária, kinek oltalmába ajánlotta szt. István 
a magyar nemzetet. 

Hangozzék közöttünk a hála és a kegyelet 
szózata szt. István első apostoli királyunk iránt; 
kövessük őt, a nagyszentet, hitében és erényei-
ben. 0 legyen nemcsak a vallásosság, de egy-
szersmind a magyar hazafiság példányképe 
előttünk. 

Te pedig végtelen jóságú, mindenható Isten ! 
ki a magyar nemzetet ezredéven át fentartottad, 
hallgasd meg imánkat! Áld megszeretett apos-
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toli királyunkat, terjeszd ki az ö felkent szent 
fejére jóságod áldásait! Aid meg nemzetünk 
Anyját, a mi szeretett királynénkat ! Áld meg 
nemzetünket, hű magyar népedet, vezess bennün-
ket ez élet sivatagain, a vallás és az erény által 
a boldogság, a valódi jólét, a haladás és a béke 
révébe a Te szent Fiad Jézus Krisztus kegyelme 
által. Amen. 

Egyházi Okmánytár. 
Dr Samassa József 

egri érsek főpásztori utasítása az 1894. XXXI., X X X I I . 
s X X X I I I . t.-czikkek tárgyában.*) 

(Folytatás.) 

II. A házassági jogról szóló 1894 : XXXI. t.-cz. 29. 
§-a azt rendeli, hogy: „A házasságot polgári tisztviselő 
előtt kell megkötni;" — a 123. §-ban pedig kimondatik, 
hogy „azon lelkész vagy vallási szertartás teljesítésére 
jogosított más személy, ki egyházi összeadásnál eljár, mi-
előtt a felek igazolták volna, hogy a házasságot a polgári 
tisztviselő előtt megkötötték, vétséget követ el és ezer 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büutetendő ; ismétlés 
esetében a cselekmény két hónapig terjedhető fogházzal 
és ezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 
Ha kiderül, hogy a házasság a polgári tisztviselő előtt 
előzőleg megköttetett, a cselekmény mint kihágás, három-
száz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő." De : 
„Nem büntethető a cselekmény, ha az egyházi összeadás 
az egyik félnek közel halállal fenyegető betegségében 
történt." 

A törvény ez intézkedése szerint tehát nálunk nem-
csak lehetséges s megengedett, de mellőzhetetlen, hogy a 
pplgári cselekmény, mint büntetés terhe alatt előirt ala-
kiság, az egyh ázi házasságkötést rendszerint megelőzze. 

Erre való tekintettel a hivek különösen is figyel-
meztetendők, hogy a polgári cselekmény alakiságál elren-
delő eme törvénynek ugyan lelkiismeretök sérelme nélkül 
megfelelhetnek ; de ebben mindenkor és elengedhetlenül 
azon szándék által kell vezéreltetniük, hogy e cselekmé-
nyök által csakis azt akarják elérni, hogy rákövetkezőleg 
kötendő egyházi házasságuk polgárjogi hatályát, polgári 
vonatkozású jogkövetkezményeinek (gyermekek állami 
törvényessége, örökösödés, vagyonjogi viszonyok s tb ) ér-
vényét államilag biztositsák. Hogy tehát a hivő katholi-
kus a polgári tisztviselő előtti megjelenést csak oly 
polgári ténykedésnek tekinti, melytől egyházi házassága 
világi vonatkozású jogeredményeinek állami érvényessége 
f ü g g ; s melynek a törvényben kirótt büntetések elhárí-
tása végett veti alá magát. 

Hogy a hivek ily felfogásban és szándékkal a tör-
vény e rendeletét aggálytalanul teljesíthetik, kitűnik XIV. 
Benedek pápa föntebb említett Eedditae sunt nobis kez-
detű brevéjéből, a hol mondatik: „Sciant itaque catholici 
vestrae curae concrediti, cum civili Magistratui . . . ma-
trimonii celebrandi causa se sistunt, actum se mere civilem 
exercere, quo suum erga leges et instituta Principum 

obsequium ostendunt ; ceterum tunc quidem nullum a se 
contrahi matrimonium. — Sciant, nisi coram ministro 
catholico et duobus testibus nuptias celebraverint, nun-
quam se neque coram Deo, neque coram ecclesia veros 
et legitimos coniuges fore" . . . És tovább : „Erit porro 
officii vestri, haec omnia— singulis explicare prolixius, simul-
que omnes commonere, ut siquidem Regiminis consuetu-
dini et terreni principis sanctionibus obtemperare cogunturT 

faciant illi quidem, sed religione salva, potioresque ducant 
sanctissimae ecclesiae leges, quibus fidelium matrimonia con-
striguntur" . . . Alább pedig: „Cognoscimus consultius 
utique fore, ut catholici nonnisi matrimonio iam antea in 
facie ecclesiae inter se legitime celebrato ad illam explen-
dam civilem caeremoniam saecularem magistratum adirent; 
sed quoniam ex vestris literis deprehendimus, id non sine 
periculo et perturbationibus posse adimplere : id saltern 
pro viribus satagite, ut postquam reipublicae morem illi 
gesserunt, non diu différant ecclesiae legibus parere . . . 
Vagyis: „Tudják meg azért a gondjaitokra bizott katho-
likus hivek, hogy a midőn házasságra lépés okából a 
polgári tisztviselő előtt megjelennek, pusztán csak polgári 
cselekményt teljesitenek, mely által a világi fejedelmek 
törvényei és intézkedései iránti engedelmességöket mutat-
ják ki ; egyébként pedig akkor házasságot nem kötnek. 
— Tudják meg, hogy ha csak a kath. lelkész és két tanú 
előtt nem kötik meg házasságukat, sem Isten, sem az 
egyház előtt igazi és törvényes házastársak nem l e s z n e k " . . . 
„Kötelességtek lesz továbbá, mindezeket részletesebben 
kifejteni s mindannyiakat inteni, hogy ha már az ország 
szokásának s a fejedelem rendeleteinek engedelmeskedni 
kényszerülnek, tegyék meg, de a vallás sérelme nélkül, 
s előbbre tegyék mindennél az egyház legszentebb törvé-
nyeit, melyek a hivek házasságát szábályozzák. . . . " — 
„Tudjuk, bizonyára tanácsosabb lenne, hogy a kath. hivek 
csak már házasságuknak az egyház szine előtti törvényes 
megkötése után járuljanak ama polgári ténykedés teljesí-
tése végett a polgári tisztviselőhöz ; de miután leveletek-
ből megértettük, hogy ez veszély és zavarok nélkül ke-
resztül nem vihető : legalább arra törekedjetek minden 
telhető erővel, hogy miután az állam parancsának eleget 
tettek, ne halaszszák sokáig az egyház törvényeinek tel-
jesítését . . . " 

Ily értelmű VI. Pius pápának, fentebb idézett 1793. 
május 28-i brevéjében foglalt kijelentése : „Nihil impe-
d i m e n t esse, quominus fideles, ut civilibus potiantur 
efifectibus, praeseriptam a Nat. Conventu declarationem 
faciant, illud semper prae oculis habentes, nullum ab ipsis 
tunc contrahi matrimonium, sed actum mere civilem exer-
ceri . . . " Vagyis: „Semmisem akadályozza, hogy a hivek, 
polgárjogi eredmények elérése érdekében, a nemzeti kon-
venttől előlirt nyilatkozatot megtegyék, de mindenkor 
szem előtt tartva, hogy akkor házasságot semmikép sem 
kötnek, hanem pusztán polgári cselekményt végeznek . . . " 

Ugyané tan alapján a S. Poenitentiaria, Olaszország 
püspökeihez 1866. január 15-én intézett s fentebb is em-
iitett utasításában, ezeket mondja : 

„5. . . . ad vexationes poenasque vitandas et ob 
prolis bonum, quae alioquin a laica potestate ut légitima 
nequaquam haberetur, tum etiam ad polygamiae pericu-

16* 
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lum avertendum opportunurn et expediens videtur, ut 
iidem fideles postquam matrimonium legitime contraxerint 
coram ecclesia, se sistant actum lege decretum exequu-
turi, ea tamen intentione (uti Benedictus XIV. docet in 
Brevi diei 17. Sept. 1746. „Redditae sunt Nobis"), ut 
sistendo se Gubernii Officiaii nil aliud faciant, quam ut 
civilem cueremoniam exequantur. . . ." 

„6. Iisdem de causis, nequaquam vero ut infaustae 
legis executioni cooperentur, parochi ad matrimonii cele-
brationem coram ecclesia eos fideles. qui quoniam lege 
arcentur, ad civilem actum dein non admitterentur, ac 
proinde non haberentur ut legitimi coniuges, non ita 
tacile ac promiscue admittant . . . " S alább: 

„7. Quodsi opportunurn est ac expedit, ut fideles 
sistentes se ad actum civilem peragendum se probent 
legitimos coniuges coram lege : hunc tamen actum, ante-
quam matrimonium coram ecclesia celebraverint, peragere 
nequaquam debent. Et si qua coactio aut absoluta néces-
sitas, quae facile admittenda non est, eiusmodi ordinis 
invertendi causa esset: tunc omni diligentia utendum erit, 
ut matrimonium coram ecclesia quamprimum contrahatur, S 
atque interim contrahentes seiuncti existant". Vagyis: 

„5. A zaklatások és büntetések kikerülése végett, s 
a gyermekek törvényessége érdekében, kiket az állam 
különben törvényeseknek el nem ismerne, úgyszintén a 
többnejűség veszélyének elhárítására czélszerünek látszik, 
hogy a hívek házasságuk egyházi megkötése után a tör-
vény által előirt cselekmény teljesítése végett megjelenje-
nek, de azon szándékkal (mint ezt XIV. Benedek 1746. 
szept. 17-én keit Redditae sunt Nobis kezdetű brevéjében 
tanítja), hogy az állami tisztviselő előtti megjelenésük 
által semmi egyebet, mint tisztán polgári tényt végez-
zenek . . ." 

„6. Ugyanazon okokból, semmiképp sem pedig azért, 
hogy a hátrányos törvény végrehajtására közreműködje-
nek, a lelkészek könnyedén s minden válogatás nélkül ne 
bocsássák egyházi házasságkötésre azon hiveket, kik, mert 
a törvény megakadályozza őket, a polgári cselekmény 
teljesítésére az után nem bocsáttatnának, s azért törvényes 
házasfeleknek nem tartatnának. . . ." 

„7. Ha pedig ugyan czélszerü is, hogy a hivek a 
polgári cselekmény teljesítésével magukat a törvény 
előtt törvényes házasfeleknek bizonyítsák: e cselekményt 
ne a házasság egyházi megkötése előtt teljesitsék. Es ha 
valamely kényszer vagy feltétlen szükségesség, ami könnyen 
meg nem engedhető, eme sorrendet megváltoztatná, min-
den buzgósággal oda kel hatni, hogy a házasság az egy-
házban mennél hamarabb megköttessék s addig a háza-
sulok elkülönítve maradjanak . . . ." 

Ez illetékes kijelentésekből látható, hogy czélszerübb, 
tanácsosabb volna ugyan, ha a polgári cselekményt az 
egyházi házasságkötés megelőzné ; de ha ez nagyobb zava-
rok, veszélyek, kényszer vagy feltétlen szükség miatt meg 
nem történhetik : ugyanazon kijelentések szerint s ugyan-
azon okokból (zaklatások s büntetések elkerülése, a gyer-
mekek törvényessége, a többnejűség veszélyének elhárí-
tása), melyek a polgári cselekmény teljesítését az egyházi 
házasságkötést követőleg megengedetté teszik, megenged-

hető az is, hogy a polgári cselekmény az egyházi házas-
ságkötést megelőzze. 

Az elmondottak szerint annak megengedésénél, hogy 
a hivek a polgári cselekmény végett az állami tisztviselő 
előtt egyáltalán megjelenhessenek, fofontosságu, hogy az 
állami tisztviselő előtti eme megjelenésnek, a polgári 
ténynek, igazi jelentőségével magukra nézve teljesen tisz-
tában legyenek ; megértsék, hogy a házasságnak két ol-
dala van ; az egyiken a világ felé fordul s a polgári 
viszonyokban gyökeredzik, a mely irányban a családi élet 
jogvédelmét az állam biztosítja, a házasfelek kölcsönös 
vagyoni jogait megszabja, s a gyermekek öröklési jogát 
szabályozza. Más oldalát tekintve, a házasság, legbensőbb 
lényege szerint, a földi múlékony, polgári viszonyokon túl-
emelkedik, és isteni természeténél s az ezzel egybekötött 
szentségi malasztnál fogva, természetfölötti jelleggel is 
bir. Ebből kifolyólag a hivek, egyfelől, mint más orszá-
gokban is, hol a polgári házasság intézménye fennáll, a 
polgárilag előirt alakiságnak, a polgárjogi következmé-
nyek biztosítása érdekében tehát magukat alávethetik ; de 
másrészt nem szabad feledniök, hogy ez által keresztény 

I kötelességökuek még nem tettek eleget, a mely szerint 
házasságukat az egyház törvényei szerint, az egyház által 
előirt módon kell megkötniök; — a mit a polgári tör-
vény nem is akadályoz, mely — 149. §-a szerint — „a 
házasságkötésre vonatkozó vallási kötelességeket érintetle-
nül hagyja" ; s evvel összefüggésben a törvény végrehaj-
tása iránt kiadott igazságügyi rendelet 67. §-ában meg-
hagyatik, hogy : „Nem szabad — a polgári tisztviselőnek 
— oly magatartást tanúsítania, mely a házasságkötést az 
egyházi szertartás utánzatának tüntetné fel s a házasuló-
kat az egyházi összeadásnak igénybevételétől visszatart-
hatná " E s : „A polgári tisztviselő a házasság megkötése 
után a házasulókat figyelmezteti, hogy a házasságnak 
előtte történt megkötésével vallási kötelességeinknek még 
eleget nem tettek." Hasonló intézkedés foglaltatik az 
állami anyakönyvvezetésre nézve kiadott belügyminiszteri 
rendelet 10. § ában is, mely szerint „az anyakönyvveze-
tőnek kötelessége a születés vagy haláleset bejelentésénél, 
valamint a házasság megkötésekor az érdekelteket figyel-
meztetni fennálló vallási kötelmeikre, és egyáltalában 
kerülni kell minden olyan cselekvést, mely a feleknek 
arra a feltevésre szolgáltathatna tápot, hogy az állami 
anyakönyvbe történt bejegyzés őket vallási kötelmeik alól 
feloldja." (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
Budapest, aug. 20. Szomorú ssent-István-napja. — 
Hogyan ? Hisz ragyogóan süt a nap a mosolygó 

kék égen ; hisz ünnep van Budavárában s a Dunapart fel 
van lobogózva. A harangok zúgása, a katona-zene ak-
kordjai, az ősi énekek ismeretes dallamai is — mind, 
mind a régiek, a régi jó időkből való emlékek. Az állami 
hatalom is megjelent két miniszter képviseletében, a 
katonaság is kirukkolt sorfalat állni és tisztelegni. A szent 
hely pedig, Nagyboldogasszony budavári temploma, hol a 
körmenet szentmisére és prédikáczióra megáll, talán még 
eredetileg sem volt oly szép, oly pompás, oly ragyogó, 
mint jelenleg. 
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És mégis ! Soha szomorúbb szent István napját nem 
ült ez az ország, mint a mai. Miért? Mert ha sz. István 
király ma körüljárna az országban s megtekintené külö-
nösen azt, a mi az ö alkotása, az ország alkotmányát, az 
ország alkotmányának, a királynak, a törvényhozásnak 
viszonyát, magatartását Isten iránt, hajh, szomorúan volna 
kénytelen meggyőződni, hogy — nem leli többé „hónát 
hazájában !" 

Szent István király Magyarországa nem él többé; e 
fölött nem lehet immár kételkedni. Szent István király 
Magyarországában az állami hatalom első és legfőbb fel-
adatának tartotta — az Istennek szolgálni. A zsidó-sza-
badkőműves-protestáns koaliczió által szabadelvüen refor-
mált Magyarország állami hatalma evvel ellenkezőleg, 
legfőbb privilégiumává tette az Isten akaratával való nem-
törődést s alattvalói számára épp most késziti' még min-
dig a modern „szabadság" törvényét, mely szerint kinek-
kinek egészen önkényére lesz hagyva, követ-e valamely 
vallást, vagy vakmerően fitytyet hány mindennek, a mit 
eddig az emberiség legszentebbnek tartott : Istennek, val-
lásnak, egyháznak. 

Hogyne volna tehát szomorú ez a szent-István-napja, 
mikor szent István királyunk sírva tekint körül az ő 
Magyarországának romjai felett, melyek között itt-ott 
busán merednek ég felé a régi katholikus Magyarország 
keresztény állami hitéletének drága jelvényei és emlékei: 
a szent korona, a királyok apostolsága, szent István jobb-
jának drága országos ereklyéje. Vájjon mit akar a kereszt 
a szent korona tetején, mikor Magyarország államisága 
már többé nem keresztény ? Mi értelme van a királyok 
apostolságának, mikor már a királyok többé nem aposto-
lok, nem lehetnek apostolok, mert törvény készül, mely 
k ö t e l e z n i f o g j a őket bármely vallás, sőt a vallás-
talanság ápolására, oltalmára. S vájjon mi értelme, mily 
becse lehet szent István jobbja tiszteletének most már és 
ezentúl, amidőn tönkre van téve szent István szent és 
csodatevő jobbjának legmagasztosabb, legbecsesebb alko-
tása, a keresztény magyar államiság, a magyar monarchia 
keresztény alkotmánya és élete, Magyarország államiságá-
nak istenfélő szelleme és szervezete? 

„Hol vagy István király, 
Téged magyar kiván!" 

Igy hangzott ma Budavárában az egyházi ének. Es 
hazugság lett a nagy igazságból. Ah igen, vannak még 
magyarok, kik hiven ragaszkodnak ahhoz a szent igaz-
sághoz, hogy egyeseknek és népeknek, családoknak és 
államoknak legfőbb feladatuk — szolgálni az Istennek. 
Ezek igazat mondanak, midőn Isten szabad ege alatt szent 
eltökéléssel énekelik, hogy szent István után áhitoznak, 
szent István után kívánkoznak. Ámde igaz-e még mindig, 
a mi hajdan oly igaz volt, hogy magyarnak lenni annyi, 
mint szent Istvánt tisztelni, szent Istvánt követni, Ma-
gyarország állami életében szent István lelkének követését 
áhitani ? Bizony, sajnos, már régóta nem volt igaz ; most 
pedig, mióta Magyarország államisága, törvényhozása 
nyíltan szakított a keresztény vallással, valóságos anachro-

Gyarló emberi felfogás szerint — „kötelezi." 

nizmus, hogy ne mondjam, önámitás és hazugság azt 
mondani, hogy 

„Hol vagy István király, 
Téged magyar kiván 1" 

Ha ugy kivánuá a magyar, ugy kívánná Magyar-
ország szent István királyt, mint a hogy napján néhány 
lelkes énekli : akkor bizony nem kellene az Isten nélküli 
párosodás veszedelmeitől félteni az ország erkölcseit, s 
nem merne többségre a törvényhozásban számitani a val-
lástalanság szabadsága, mint most fölemelt fővel méltán 
számithat immár, a mióta grófi és bárói koronákért tel-
jes biztonsággal és nyugalommal szerzi a kereszténytelen 
szabadelvüség a szükséges szavazatokat. S ezeket a gróf-
ságokat és bíróságokat az elkereszténytelenedett monarchia 
szüli. „Hol vagy István király?!" . . . 

Egy, egyetlen-egy örvendetes és vigasztaló sugár 
lövell a mai, az elkereszténytelenedett magyar államiság 
első szent István napjának szomorú gyászán át, és ez az, 
hogy megszűnt egy nagy előítélet, mely századokon át meg-
bénított hazánkban minden katholikus öntudatot és törek-
vést : hogy megszűnt az a csalódás, miszerint bennünket az 
atyai, sőt apostoli állami hatalom védőpalástja alatt sem-
mi bú, semmi bánat sem érhet. íme ellenségeink letépték 
rólunk az állami hatalom apostoli védőpalástját s mi most 
meztelen állunk magunkra, egyedül katholikus híveink 
hűségére és életrevalóságára utalva. 

Tanitó egyház, magyar kath. papság ! Vésd mélyen 
lelkedbe ezt a tényt, ezt az igazságot, s tanulj be uj 
helyzetedbe ; tanulj meg nem bizni, csak az Istenben és 
híveidben, minek nélkülözhetetlen alapja és föltétele az 
apostoli élet és az önfeláldozó pasztoráczió : a lelkek lel-
kiismeretes gondozása. Ennek fokozatos felkarolását maga 
az Isten rótta ki ránk, a mostani és a következő nem-
zedékekre kötelességül, az által, hogy megengedte a régi, 
a keresztény magyar államiság s az ősi keresztény nem-
zeti élet felforgatását. Testvérek ! Ha valaha, most élünk 
gondviseléses, korszakot alkotó időket, melyekben Isten aka-
ratát felismerni nem tudni, vagy követni nem akarni, sok 
szenvedések során át bekövetkező végzetes bukás elő-
jele lehet. 

A magyar államiság elhatározott elkereszténytelene-
désének első évébe eső szent István napjának szomorú-
sága tehát temető legyen, melybe most eltemetjük összes 
csalódásainkat, mulasztásainkat, lelketlenségünket, s a 
melyből viszont uj életre igyekszünk Isten segítségével 
kelteni Magyarország keresztény újjászületésének Isten 
által lelkünkbe oltott minden csiráit. 

Azt az egyet mindenki verje ki a fejéből, hogy 
passivitással életet és jövőt biztosithatunk hazánkban az 
ország édes anyjának, a katholikus vallásnak. Szó sincs 
róla. Windhorst tapasztalt ember volt a mai élet tenge-
rén. Nos, mit tartott Windhorst a passivitásról ? Azt, 
hogy az valóságos lyukas koldustarisznya; lyukas is, kol-
dus i s ! „Agitáczió, tevékeny sürgés-forgás nélkül, úgy-
mond, a íiyilváuos életben sehol, semmit sem lehet elérni." 
Nem bántani, nem irritálni senkit; de nem hagyni semmit, 
kivívni mindent, a mit az Isten akar: ez a mai idők 
korszakos nagy feladata. 

'Ámde minden, még a leglelkesebb agitáczió is, egyet-
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értés nélkül — ismét csak valóságos lyukas koldustarisz-
nya, nem egyéb. 

Vonuljon bátra tehát minden önérdek, hajoljon meg 
minden akarat az egyetértés és összetartás szüksége előtt, 
— mikor az Isten parancsolja ! Dei voluntas est. ? ? 

Bécs. A kereszténység a magyar állani alapja és 
támasza.— 

rMás alapot senki sem vethet azon 
kivül, mely vettetett, mely a 
Krisztus Jézus." 

Sz. Pál. I. Kor. 3, 11. 

Egy évezred készül lenyugodni a magyar nemzet 
fölött. Ezer esztendő zajlott le azóta, hogy a magyar nép 
itt lábát megvetette, államot alkotott, s ez idő alatt vitéz-
ségével, kitartásával, loyalitásával, szabadságszeretetével, 
buzgalmával, lelkesedésével kiérdemelte a müveit világ 
becsületét. 

Ezer esztendő a véghetetlen Isten előtt ugyancsak 
annyi, mint egy éjszaka, de a mi rövid életünkhöz képest 
csaknem beláthatatlan korszak, s elég a népek életében 
is arra, hogy működésűk irányát kijelölje, pályájukat 
kitűzze. 

A tudósok manapság sokat foglalkoznak azzal a 
kérdéssel, honnan jött a magyar nemzet ? Az Ob és Irtis, 
vagy az Oxus és Jaxartes partjain, avagy a Kaukázus 
völgyeiben volt-e ősi hazája? A kérdés mindenesetre 
érdekes, s érdemes a kutatók fáradtságos, nélkülözésekkel 
járó búvárkodására ; de nézetem szerint, sokkal fontosabb 
kérdés az : mi czélból jött a magyar nemzet erre a földre, 
melyen immár ezeréves államot alapított. Talán csak 
azért, hogy barmainak dús legelőt szerezzen, talán azért, 
mert más népek előbbi lakóhelyéről elűzték, talán csak 
a harczi kalandok és hadi préda csábításának engedve 
jöttek ide őseink s hóditották meg e földet, melyet drága 
hazánknak nevezünk? 

Ha a magyar nemzetet honfoglalásában csak ilyen 
külső okok vezérelték volna, akkor az ő sorsa is az lett 
volna, ami volt a hunoké, avaroké és sok más népeké ; 
eltűnt volna a népek oczeánjában, miként a legnagyobb 
folyók vize is beleolvad a tenger hullámaiba. 

Vannak népek, melyek mint egy üstökös rögtön | 
fölragyognak a történet látóhatárán, s rövid idő múlva 
ismét nyomtanul eltűnnek ; miként ama kóborló csilla-
goknak, nekik sincs napjuk, amely körül mint középpont 
körül keringenének, s a melytől világosságot nyernének. 
Mikor a magyar nemzet pályafutását megkezdte, ugy 
látszott, mintha csak megint újból egy ily fényes üstökös 
jelent volna meg, hogy rémülettel töltse be a népeket. 
De ez a fényes csillag a történelem egén nem volt arra 
szánva, hogy rövid pályafutás után a világűr sötétségében 
elmerüljön ; megtalálta azt a napot, melynek vonzó ereje 
el nem bocsátja, s a melytől fényt, meleget és világossá- j 

') Szentbeszéd, melyet szent István Magyarország első apos- : 
toli királyának ünnepén 1895. évi augusztus hó 26-án a nt. kapu-
czinusrend bécsi templomában mondott dr Giesswein Sándor 
győregyházmegyei áldozó pap, püspöki titkár, szentszéki ülnök, a 
budapesti tudomány egyetem hittani karának bekebelezett tudora, 
a szt. István társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja. 

got nyer. S ez a nap a világ világossága, Krisztus és az 
általa alapított egyház. 

Midőn a magyar nemzet dicső honfoglalásáról s 
vitéz tetteiről olvasunk, eszünkbe jut az, mit a költő a 
tölgyről, a halmok fölött uralkodó óriásról mond ; mielőtt 
fejét magasra emelné, gyökereivel biztos alapot vet magá-
nak, hogy a viharral daczolni birjon, támaszt a föld alatt 
keres, mert tudja, minő tusa vár reája — s ha talán ő 
maga nem tudja, van aki tudja helyette. 

Ha a magyar nemzet a honfoglaláskor talán öntu-
datlanul, talán csak külső nyomásnak engedve teljesitette 
feladatát, ugy mi most ezer év múlva világosan szemlél-
jük az isteni Gondviselés tervét. Mi most már látjuk, 
hogy ennek a népnek nem az volt feladata, ami a hu-
noké, avaroké, vandaloké, mongoloké, tatároké, hogy Isten 
büntető igazságosságának legyen eszköze ; látjuk, hogy 
Isten azért helyezte ide arra a nehéz pontra, ahol van, 
hogy védőbástyája legyen az ő egyházának s a népek 
szabadságának. 

S hogy e feladatát megismerje, hogy elhagyva az 
utat, melyen eddig csak a népek átkát aratta, boszuját 
felkeltette, arra az útra térjen, melyen a saját jólétét, 
boldogulását, s a nemzetek bámulatát és áldását kivivja, 
Isten férfiat támasztott közötte, kit betöltött szent lelkével, 
hogy népét apostoli buzgalmával az igazság megismeré-
sére vezérelje, s a keresztény bölcseség sugallta törvények 
szerint kormányozza. 

Ez a férfiú első s apostoli királyunk, sz. István vala, 
kit ez oknál fogva a magyar történelem középpontjának 
tekinthetünk ; ami előtte történt csak előkészítése, s ami 
utána történt csak befejezése volt nagy müvének. 0 
terelte a magyar nemzetet az ő igazi hivatásának pályá-
jára ; ameddig ezen halad dicsőség és fény veszi körül, 
s ha erről letér, a jólét és szabadság korszakát a léha-
ságé és szolgalelküségé váltja föl. 

A történet tanúságtétele világos ; a magyar nemze-
tet sz. István apostolkodása mentette meg a megsemmisü-
léstől — sa magyar nemzet csak az ő apostoli szellemé-
nek ápolása által tarthatja fönn magát. 

(Folytatjuk.) 

München. Meghivó Németország katholikusainak 42. 
közgyűlésére. — 

Német katholikusok !2) 
Közel 20 év mult el azóta, hogy Németország ka-

tholikusainak közgyűlése utoljára Münchenben ülésezett. 
Városunk katholikus lakossága régóta táplálta az óhajtást, 
hogy katholikus férfiakat lásson egész Németországból 
összegyűlve kebelében, hogy velők a katholikus meggyő-
ződésnek megújított ünnepélyes nyilvánítása által egye-
süljön s velők a családi és nyilvános élet legjelentősebb 

l) Lamartine, Harmonies L. II. 9e harm (Le chêne.). 
-) Ez a felhívás egymaga elég Magyarország katholikusainak 

tájékozására az iránt, hogy miért és hogyan kell országos kath. nagy-
gyűlést évenkint más és más vidéken, illetve városban tartani-
Annyira kell vinnünk, hogy egy-egy városban a kath. nagygyűlés-
nek ottani tartása ne mesterségesen csinált szemkápráztató görög-
tűz, hanem magának a kath. lakosság tömegének és szine-javának 
óhajtása, mintegy lelki sovárgáea és életszükségletből fakadó ki-
folyása legyen. A szeri. 
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terein a katholikus törekvések emeléséhez hozzájáruljon. 
A mult évi augusztusban Kölnben tartott nagygyűlés 
ebbeli határozata tehát, hogy a legközelebbi, vagyis az 
ezévi katholikus nagygyűlés Münchenben tartassék, a leg-
élénkebb helyesléssel találkozhatott s a legörvendetesebb 
lelkesedést keltette fel. 

Isten kegyelmével és a b. szűz Mária, Bajorország 
Védőasszonyának ótalma alatt fog tehát Németország ka-
tholikusainak 42. közgyűlése aug. 25. és 29. közt itt 
megtartatni. Az alulirt bizottság, a főt. érsek ur helyes-
lésével, a tisztelendő papság közreműködésével és a köz-
gyűlések állandó biztosának, Löwenstein Károly herczegnek 
beleegyezésével, kezdte meg annak idején az előmunkála-
tokat. Hogy igyekezete sikeres leszen, az iránt kezeskedik 
mindenek előtt a mi ősrégi városunknak századon át be-
igazolt hűséges ragaszkodása a kath. egyházhoz és a 
lakosság lelkéből soha ki nem halt lelkesedése szent val-
lásunk iránt, továbbá München népének mindig helyt álló 
vendégszeretete, valamint a más hitvallásuakkal való, köl-
csönös tiszteletből származó összetartó itteni élet. 

Tehát Németország katholikusaihoz intézzük immár 
felhivásunkat. Jöjjenek ama napokon Németország minden 
vidékéről mennél számosabban hozzánk. Már messziről 
fogják a Máriának szentelt dóm magas tornyait üdvözöl-
hetni ; az áhitatos mult emlékeivel itt vetélkednek az 
újkor alkotásai, melyeket nemeslelkü fejedelmek és áldo-
zatkész polgárok keresztény érzülete teremtett; számos 
műalkotás van itt összehalmozva, melyeket találékony 
munka és a legmagasabb czélokra törekvő művészet léte-
sített. Köztünk élve, önök Münchenben megismerkednek 
a kedélyes, de egyúttal az eszményi élet egyik lakó-
helyével. 

E szerint mi bátorsággal tekintünk az itt tartandó 
kath. nagygyűlés elé, mely az önök közreműködésével be-
teljesíteni fogja a mi hozzá fűzött reményeinket, s nem 
fog bátra maradni ama nagy gyülekezetek mögött, me-
lyeket a katholikus Németország évek hosszú során át 
létesitett. Ez a mi itteni kath. nagygyűlésünk is Isten 
dicsőségére : az általa alapitott egyház felmagasztalására 
és az annyira felzaklatott polgári társadalom békéjének 
ápolására tog szolgálni, mint a többi. 

Kelt Münchenben, 1895. jul. 8. 
Németország 42. katholikus nagygyűlésének előkészítő helyi 

bizottsága : 
Tiszteletbeli elnökség: Dr báró Maisén Lajos, titk. 

tanácsos, főkamarás, a szent-György-rend főkanczellárja ; 
dr Kronast L. főszékesegyházi nagyprépost, pápai praelatus, 
általános helynök ; Radspieler József magánzó, városi ta-
nácsos. Elnökség : Preysing-Lichtenegg-Moos Konrád gróf, 
örökös főrendiházi tag ; Geiger József Egyed királyi főtör-
vényszéki tanácsos, orsz. képviselő ; Leib György épitész, 
városi képviselő. A szakbizottságok elnökei: a) Szónoki 
bizottság : Dr báró Hertling György főrendiházi tag, egye-
temi tanár; b) Sajtóügyi bizottság: Dr Grauert H. egye-
temi tanár ; dr Binder Ferencz, a „Hist. polit. Blätter" 
szerkesztője, c) Lakásügyi bizottság: Kircbmair Lajos 
üvegfestő, városi képviselő ; Limbacher A. könyvkötő-
mester. 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
Mivel lehet leghathatósabban elősegíteni a kath. sajtó 

terjeszkedését? 

Nagyon röviden lehet e kérdésre megfelelni : katho-
likus életrevalósággal ! 

Hm, gondolja magában valaki ; de éppen az a kér-
dés, hogy miben és hogyan nyilvánuljon a katholikus 
ember a katholikus sajtó javára — életrevalónak ? 

Felelet. Először is abban, hogy egyátalában ne ol-
vasson, ne járasson, sem ellenséges, sem u. n. „színtelen* 
lapokat, mert a ki ezt teszi, az maga segiti köszörülni a 
kést a maga nyaka számára; ez pedig nem életrevalóság, 
hanem valóságos élhetetlenség in pessima forma. 

Második, a mi a katholikus életrevalóságnak csal-
hatatlan és igen hathatós jele, az, hogy katholikus ember 
legyen következetes és tartson „pártfegyelmet", vagyis ott, 
hol újságokat olvasó katholikus emberek megfordulnak, 
kávéházakban, vendéglőkben, vasúti állomásokon stb. — 
követeljen csupa katholikus lapot megvételre vagy olva-
sásra. 

Hihetetlen, hogy ennek a követelésnek mennyi és 
milyen jó hatása szokott lenni ; és hozzá még sem fárad-
ságába, sem pénzébe nem kerül a katholikus embernek. 

A mi a jó hatást illeti, az igazán, nem is annyira 
bámulatos, mint természetes. 

A kávés, vendéglős, lapelárusitó üzletember. Neki 
mindegy, csak üzletet csináljon, keresete legyen. Aztán, 
mint üzletember, belátja rögtön, hogy a követelőnek deni-
que joga van azt venni és olvasni pénzeért a mit akar. 

Az első jó hatás tehát az, hogy a kath. sajtó becsre, 
tekintélyre emelkedik azoknál, akik a sajtónak terjesztését 
üzletszerűen, önérdekből napról-napra végzik. 

A második jó hatás : a katholikus sajtó terjedése 
maga. Quod erat demonstrandum. 

A harmadik jó hatás az, hogy mivel még a követ is 
megkoptatja az eső, hogyha gyakran és sűrűn hulló csep-
pekben esik rája, annál inkább nyer a kath. sajtó tekin-
télye, hogyha az ellenfél tömegei is egyre sűrűbben kap-
ják kezökbe olvasásul, eleinte gúnyból, aztán kiváncsiság-
ból, végül szükségletből — a kath. sajtó termékeit. 

A negyedik jó hatás abban mutatkozik, hogy a hir-
detések, a mai nyilvános életnek ez érlüktetései, kényte-
lenek tömegesen felkeresni a kath. sajtót, mert végre is 
minél olvasottabb valamely lap, annál nyereségesebb a 
benne való üzleti terjeszkedés. 

Csak tudni kell tehát a módját, és ha sikerült Bel-
giumban, Angolországban, Németországban virágzó és a 
kath. hivek millióit vezető kath. sajtót teremteni: nálunk 
is fog sikerülni. 

Minden országnak, minden népnek olyan sajtója van, 
a milyet megérdemel. 

Mi megérdemeltük a zsidó szabadkőműves-protestáns 
sajtó ostorcsapásait, mert katholikus élhetetlenségünkkel 
busásan hozzájárultunk létrejöttéhez és uralkodásához. 

De most már fordítani kell a dolgon. Uj idők, uj 
eljárásokat követelnek. Az önfeledtséget és lelketlenséget 
öntudatos eljárással és életrevalósággal kell felcserélni 
minden téren, de különösen a sajtó terén, hol a gondola-
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tok, a lelkek elfoglalásának művelete folyik, hallatlan 
nagy arányokban, a pokol vagy a mennyország számára. 

A szellemek csatája Istenért vagy Isten ellen több 
téren folyik: a tudományban, az állami hatalom fórumain. 
Sehol sem folyik e csata oly hevesen és oly gyors hatás-
sal, mint a sajtó terén. 

Tehát ide vessünk nagy gondot, nagy erőfeszítést. 
Ha sz. Pál élne : világlapot igyekeznék alapítani ! 

Sajtó nélkül a mai világban semmire sem lehet menni ! 

V E G Y E S E K . 
*** Collegium Sapientiae. Mióta a tudomány-egye-

temeket legfőbb kenyérkereseti előkészítő iskolákká degra-
dálta a „mindenható" állami bürokráczia, azóta bármely 
tudomány-egyetemen végezte is valaki tanulmányait, a 
rendes iskolai tanulás maga nem tett senkit igazi szak-
tudóssá. Ezt rendesen nagy erőfeszítéssel s lelkiismeretes 
további önképzéssel lehet csak oly fokban elérni, hogy 
valaki a mai nagy igényű korban szaktudományával im-
ponáljon. Egészen magára hagyni az embert az ily ön-
szakképzés idején lehet, de nem mutat életbölcseségre. 
Innen van, hogy mindenütt, hol a papság magas hittu-
dományi műveltségének becse iránt érzék van, azt látjuk 
a múltban épp ugy mint a jelenben, hogy intézetek ke-
letkeznek, melyeknek feladata az egyetemi tanulmányok 
után és alapján a magas műveltségre és alapos szakkép-
zettségre törekvő ifjú papoknak menedéket és otthont 
adni néhány évig theologiai szaktanulmányaik kimélyité-
sére és betetőzésére. Ilyen intézet akar körülbelül lenni a 
bécsi sz. Ágoston-intézet, ilyen a turini Sapienza, ilyent 
tervez a franczia kath. papság Perraud, az akadémikus 
autuni püspök vezetése alatt. Legújabban breisgaui Frei-
burgban alkotott ilyen intézetet az ottani egyetem hittu-
dományi karának tanártestülete az érsek védnöksége alatt. 
Első rektora az intézetnek dr Heiner tanár. Ebbe a Col-
legiumba csak tehetséges, és oly ifjú áldozópapok vétet-
nek fel, kik theologiai tanfolyamot már végeztek, a 
lelkipásztori és társadalmi életben már legalább is 1 — 2 
évet töltöttek s ezután 4—6 semesteren át hajlamuk és 
tehetségüknek megfelelően, megbízható vezetés alatt, papi 
állásuknak megfelelő jutányos helyzetben, valamely szak-
tudományban magukat tökéletesíteni kívánják. Ugyanitt 
kaphatnak otthont, kik tudori fokozatra törekszenek vagy 
a hittani karban szervezett egyházszónoklati seminarium-
ban magasabb szónoki kiképzést óhajtanak szerezni. Váj-
jon nem lehetne-e nálunk is ily valami — fensőbb tudo-
mányos életet kezdeni, magasabb egyházszónoklati semi-
narinmmal kapcsolatban?! 

— Zarándoklat Nagy-Mária-Czellbe. A budapesti 
szt. Ferencz rendiek belvárosi zárda templomából, f. é. 
szeptember 5-én bucsujárat indul Nagy-Mária-Czellbe, 
melyben magyar, német és tótajku hivek részt vehetnek 
Budapestről Lilienfeldig és vissza a vasút II. oszt. 16 frt, 
a III. oszt. 10 frt 80 kr. Budapest és Pozsony közt eső 

j vasúti állomásokon is fölszállhatnak a zarándokló hivek, s 
j ez esetben a különböző árak a programmban vannak 

jelezve. Menetjegyek egész szeptember 3-áig válthatók a 
szt. Ferencz-rendiek sekrestyéjében. E zarándoklatban 
részt venni szándékozó vidékiek kéretnek jegyeiket a 
pénz beküldése mellett (mely legczélszerübben posta utal-
ványon eszközölhető) e czimre : Klimcsik Henrik szent 
Ferencz-rendi áldozár. Lakik : Budapest, IV. ker. Feren-
cziek tere legkésőbb szept. 1-éig kiváltani, hogy a szük-
séges vasúti jegyekről ideje korán gondoskodni lehessen. 

— Keresztények üldözése Kinában. A londoni 
Times nek jelentik Tientsinből, hogy ottani levelezője ama 
véleményének ád kifejezést, hogy a futsui vérfürdő egy 
kezdődő anarchiának az előjele és még szomorúbb jelene • 
tek várhatók, ha a külügyi kormányok nem fognak Kina 
ellen erélyesebben fellépni. 

— A világ legtöbb ember által beszélt nyelvei 
a következők: chinai nyelven beszél 400 millió ember, hindu 
nyelven 100 millió, angolnyelven 100 millió, orosz nyelven 
72 millió, német nyelven 60 millió, spanyol nyelven 48 
millió, franczia nyelven 46 millió, japánul 40 millió, ola-
szul 39 millió, törökül 25 millió stb. 

— Charitas est inventiosa, a szeretet találékony. 
Hires, páratlan tengeri hatalmasság Angolország. Valósá-
gosan uralkodik a tengerek felett. Nagy életet fejt ki a 
tengereken régóta Hollandia, Svédország és Norvégia, 
valamint Dania és legújabban a német császárság is. 
Mindezek a hatalmasságok a prot. vallás inspirácziója alatt 
vannak. S talán éppen ez a körülmény az oka annak, hogy 
habár a tengeren való életnek és küzdelemnek legnagyobb 
része reájok esik, mégis a katholikus franczia kis Bre-
tagne-nak volt fentartva a keresztény felebaráti szeretet 
találékonyságának legújabb dicsősége, mely abbban áll, 
hogy bretagnei halászok számára, kik évenkint 2000 
hajóval is szoktak halászni menni Island és Uj-Föld felé 
és 6 egész 7 holdnapot töltenek hazájoktól távol, a nyilt 
tengeren is szakadatlanul működő teljes pasztorácziót ren-
dezett be egy „Oeuvre des Marins de Terre-Neuve et 
l'Island" név alatt alakult társulat. A tenger pasztorá-
cziója igy történik. Mikor a körülbelül 2000-nyi hajóból 
álló halászkolónia otthonról elindul, egy nagy gőzhajó 
megy velők, melyen teljesen berendezett templom és kór-
ház van elhelyezve, a szükséges papi és ápoló személyzet 
számára szükséges lakásokkal. A mint a halászat kezdetét 
veszi, megáll a halászkolónia és a pasztoráczió hajója a 
halászbárkák közepén foglal helyet, és egy jelző-gőzös 
segítségével napjában többször is a pasztoráczió hajójába 
gyűjti az oda kívánkozó egészségeseket és betegeket. Meg-
jegyzendő, hogy a bretagnei balászok igen vallásos embe-
rek, s hajóra szállásuk előtt 400—500 halász is szent 
gyakorlatokat tart saint-servani templomban. A tenger 
e pasztorácziójához az eszmét a rennesi érsek adta. Lelke 
az egész akcziónak pedig abbé Bourdon st. maloi plébános. 

Szerkesztőségi telefon. 

Üdvözlet t. olvasóinknak. A kiknek elintéze'ssel tartozunk, 
köszönetet mondunk a várakozásért. Sorát kerit jük valamennyinek. 
Most csak a legsürgősebbeket végezzük itt. — Dadon. Busztilcusz-
nák. Legközelebb levél megy érdekes küldeménynyel. — Brassó-
ban. Dr Gy. A franczia akadémikus néma, mint egy szobor. A 
többit szintén levélben. — Akasztón. A választ bizonyára már 
megkapta. Magyarázó pótlásul annyit, bogy a kérdéseit ítíóíizető volt. 

A szerkesztő a mai számmal újra átvette a szerkesz-
tést. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : B r e m s ; Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 189e». Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. <<«.' 
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Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Nagy Sándor 

könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 

8. sz. alatt, hova a 
netaláni reclamatiók is, 

bérmentes nyitott 
levélben, intézendők. 

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

Budapesten, augusztus 28. 17. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
I ) I K ÉVFOLYAM. 

SZ. II. Félév. 1895. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Igazi házasság, avagy ágyasság-e az úgynevezett polgári házasság ? — Egyházi Okmánytár. 
Dr Samassa József egri érsek főpásztori utasítása az 1894. XXXI., XXXII. s XXXIII. t.-czikkek tárgyában. — Egyházi Tudósítások : 
B u d a p e s t : Még egyszer az ezidei sz. István napjáról, — B é c s : A keresztényse'g a magyar állam alapja és támasza. — Irodalom. — 

Vegyesek. 

Igazi házasság, avagy ágyasság-e az úgy-
nevezett polgári házasság? 

E kérdésnek helyes megoldásától függ mind 
az, hogyan kell az u. n. polgári házasságot meg-
ítélnünk, mind az is, minő magatartást kell az 
u. n. polgári házassággal szemben követnünk. 

Sokat olvashatánk már e tárgyra vonatko-
zólag pro et contra a lapokban. Legutóbb dr 
Lauran Ágoston, neves egyházi jogászunk, szó-
lott a M. Államban „a polgári házasság kérdé-
séhez. " Az „ óriási fogalomzavarban s az egyházias 
látkört boritó, teljes homályban" igérni látszott, 
de nem gyújtott világot. Észrevette azt s meg-
jegyzéseivel kisérte a lap szerkesztője is azonnal. 

A czikkiró pontokra osztja értekezését. Az 
első pontban azt mondja és pedig helyesen: „a 
házassági szerződéstől elválaszthatatlan annak 
szentségi jellege"; annálfogva „nem képzelhető" 
(keresztények közt) „oly érvényes házassági szer-
ződés", (helyesebben házasság), „mely egyszers-
mind szentség is ne volna." Viszont „nem kép-
zelhető oly érvényes házassági szentség sem, 
mely egyszersmind mint szerződés ne volna ér-
vényesnek tekintendő". Ez a conclusio már tel-
jesen fölösleges és merőben akadémikus, a há-
zassági szerződéstől elválaszthatatlan levén a 
szentség: „a conjugali foedere sacramentum se-
parari nunquam posse," mondja IX. Pius pápa; 
s a házasság a szó tulajdonképpeni értelmében 

nem is szerződés, hanem inkább frigy, szövet-
ség = foedus levén. 

A második pontban azt mondja czikkiró, 
hogy: „az egyház tanitása szerint nem a pap 
levén a szerződési jellegétől elválaszthatatlan 
házassági szentség kiszolgáltatója, hanem köl-
csönösen magok az egybekelők: a papi megáldás 
a házassági szentség lényegéhez nem tartozik."— 
Hogy a házasság szentségének kiszolgáltatója 
nem a pap, hanem magok az egybekelők, az ez 
ideig még nem az egyház tanitása, hanem csak 
a hittudósok többségének a véleménye. De legyen 
bár a pap, vagy magok az egybekelők a házas-
ság szentségének kiszolgáltatói, a papi megáldás 
egyik esetben sem lesz lényeges tényezője a há-
zasság szentségének : a papi megáldás csupán 
szentelmény, sacramentale-féle ténykedés levén; 
a minő a szülő anyának a szülés utáni intro-
ductiója, megáldása. 

Léttényezője, causa efficiens, keresztények 
' közt, a házasságnak, vagyis keresztény házasság-

nak — az anyaszentegyház, vagyis Krisztus az 
anyaszentegyházban. Azáltal lesz a házasság 
szentséggé. Szentséget pedig csakis Krisztus al-
kothat és rendelhet. Ugyanazért a keresztény 
ember házassága nem is lehet egyéb, mint szent-
ség. Vagy szentség tehát a keresztény ember 
egybekelése és akkor ugyancsak házasság is, 
vagy nem szentség és akkor ugyancsak nem is 
házasság. 

Nézzük már most : mi az az úgynevezett 
17 
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polgári házasság. A polgári házasság, miként 
neve elárulja, polgári ténykedés, actus civilis. S 
nem is lehetne semmi kifogásunk ellene, ha 
merő polgári ténykedés volna; ámde az oly me-
rész polgári ténykedés, mely mélyen az egyház 
és Krisztus jogkörébe vág. 

Fentebb mondám, hogy a házasság nem a 
szó közönséges értelmében vett szerződés; inkább 
frigy és szövetség az, melyre a polgári törvény-
hozásnak nincsen semmi legkisebb hatalma se, 
szentség s általában szent dolog levén a házas-
ság keresztények között. Van azonban joga s ha-
talma a polgári törvényhozásnak a polgári szer-
ződésre nézve, mely járuléka szokott lenni a 
házassági frigv- és szövetségnek, minő a gyer-
mekek örökösödése, a hozomány stb. De ez nem 
lényeges, kiegészitő része a szent házasságnak, 
létezhetvén s fennállhatván házasság hozomány, 
magzatok, örökösödés nélkül is. 

Ámde mi czélja, mi szándéka van a polgári 
törvényhozásnak az úgynevezett polgári házas-
sággal hazánkban? — Nem elégszik meg a ke-
resztény házasság polgári következményeinek 
rendezésével, hanem a házasság lényegét veszi 
ki az egyház kezéből és ragadja magához. Hatá-
rozottan kimondja nálunk a törvényhozás, hogy 
csakis azt a házasságot ismeri el törvényes- és 
érvényesnek, mely ő előtte és ő szerinte köttetett 
meg. Nem elégszik meg azzal, hogy miheztartás 
és polgári ügyekben való intézkedhetés végett 
tudomással birjon valamely megkötött házasság-
ról s szemmel tarthassa azt, hanem egyenesen 
magának követeli és tar t ja fenn általában a há-
zasságok egyedül érvényes megkötésének jogát. 
Nem mondja és nem azt rendeli, hogy mindenki 
tartozik a maga házasságát akár előzőleg, akár 
utólag nála bejelenteni; hanem azt parancsolja 
és követeli meg, hogy mindenki ő előtte, az ő 
befolyása és tekintélye alatt, az ő sajátszerű ki-
szolgáltatásával tartozik házasságát megkötni. 
A másképpen és bárhol megkötött házasságot nem 
csak hogy nem ismeri törvényes-és érvényesnek ; 
de még kemény pénzbeli és börtönbüntetést szab 
ki, nem is a házasfelekre, kik házasságkötés vé-
gett netalán nem ő előtte jelennek meg, hanem 
azon lelkipásztorokra, kik a házasság megköté-
sében őt, a polgári törvényhozást, megelőzni 
merészkednének. 

Hogy a polgári törvényhozás ekképp nálunk 
nem merő polgári ténykedést végez, hanem tisz-

tán és kizárólag az egyház jogkörébe tartozó 
ténykedést gyakorol, midőn a keresztény házas-
ságot saját jog- és hatáskörébe vonja s a szent-
séget megillető piedesztáljáról lerántja, — abból 
is kitetszik, hogy habár az általa már megeske-
tet t házasfeleket saját lelkészökhöz, a templomba 
utasitja is, azt, propter certum quoniam, nem 
csekély furfangossággal, veendő áldás (!) végett 
csupán, megteszi ugyan, de lényeges dolognak 
nem tartja. 

Legyen már most szabad a mondottakból a 
következményeket nekem is levonni. A házasság 
Krisztus Urunk által rendelt szentség levén s 
ennélfogva a házasság keresztény hivők között 
csakis, mint szentség levén képzelhető, hogy az 
igazán és valóban szentség jellegével birjon, ok-
vetetlenül megkívántatik, hogy a hivők házas-
sága Krisztus és az anyaszentegyház szándéka 
szerint köttessék meg. Azt pedig &enki se 
fogja bebizonyithatni, hogy a honunkban életbe 
léptetni szándékolt házasságféle — Krisztus és 
az anyaszentegyház szándékának megfelelő. Es 
igy, — Krisztus és az anyaszentegyház levén 
minden szentségnek kútforrása — nem is lehet 
az szentség; ha nem szentség, ugy nem is 
házasság; ha nem házasság, ugy ágyasság, kü-
lönbség nélkül, legyen az bár érvénytelenítő, 
vagyis bontó akadály mellett, vagy hasonló aka-
dály nélkül polgárilag összetákolva. Nem is hi-
hetem, hogy ilyetén polgárilag bármiképpen ösz-
szeférczelt házasságféle a megszentelő malaszt 
öregbedését, mely a házasság szentségének egyik 
eredménye, vonja maga után. Nem vehetem ki 
IX. Pius pápa szavaiból sem, se el nem fogad-
hatom azt a véleményt, mintha a szentéletü 
pápa csak azokat a polgári házasságokat értette 
volna, amelyek úgynevezett bontó akadály jelen-
létében köttetnek meg a polgári hatóság előtt, 
— midőn azt mondá: „Minden egyéb egybeke-
lése keresztény férfiúnak és nőnek, a szentségen 
kivül, létesüljön az bármiféle polgári törvény 
nyomán és erejével, — nem egyéb ocsmány 
ágyasságnál." Az egyház joga és hatalma a há-
zasságot illetőleg, bizonyára nem csupán a bontó 
akadályok megállapítása és fentartására szorít-
kozik. Különben a bontó akadály mellett az egy-
házilag kötött házasság is éppúgy semmis. 

Az olyanféle házasság, minő az úgynevezett 
polgári, mely honunkban életbe léptettetni szán-
dékoltatik, mely jóformán tagadása annak, hogy 
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a házasság Krisztus Urunk által rendelt szent-
ség, mely kegyemet osztogat, (Trienti zsinat I. 
kánon.) — m' y tul teszi magát mindennemű 
házassági akadályokon s ekképp tagadja az egy-
háznak érvénytelenítő akadályok meghatározásá-
ban való hatalmát, (IV. kánon.) — mely hűtlen 
elhagyás következtében a házasságot végleg fel-
bonthatónak tart ja, (V. kánon.) — mely a há-
zasságtörést is bontó akadálynak veszi, (VII. 
kánon.) — mely az egyházi rendben levők há-
zasságát is lehetővé teszi, (IX. kánon.) — mely 
a házassági ügyeknek elbírálását nem az egyházi 
bírák körébe tartozónak állítja, (XI. kánon.) — 
azon házasság, mely ily elveken és intézménye-
ken alapul, nem lehet a keresztény lelkiismeret 
és az egyház fóruma előtt törvényes és érvényes 
házasság. A clandestinum matrimonium pedig 
toto coelo más, mint az u. n. polgári házasság. 

Ez igy levén, nem működhetik közre se 
egyenesen, se mellékesen egy katholikus se, 
legyen az bár világi, annál kevésbé egy kath. 
pap az ilyen házasságfélének létesítésében. En-
nélfogva se anyakönyvet nem vezethet, se nem 
eskethet, se tanú az ilynemű esketéseknél súlyos 
bűn terhe nélkül nem lehet. 

Ami a házasságkötés végett megkívántató 
keresztlevél kiadását, vagy kiadásának megtaga-
dását illeti, a kiadást e czélra követelni nincsen 
egyáltalán joga a polgári hatóságnak; de szük-
sége sincsen reá, miután a hiteles másolatoknak 
birtokában van. Ha mindamellett okvetetlenül 
volna szükség reájok, ugy töprengés nélküi ad-
hatja ki a kath. pap, ha erkölcsi bizonyosságot 
szerzett magának arról, hogy a házasulandó 
felek, az egyház szine előtt is megjelenve, fogják 
megkötni Krisztus és az anyaszentegyház szán-
déka és rendelete szerint házassági frigyöket. 
Ellenesetben a keresztlevél kiadását meg kell, 
szerintem, tagadnia. 

Ami a másodlagos, de fő s Isten és a lel-
kiismeret előtt egyedül érvényes házasságnak 
kath. módon és szertartás szerinti megkötését 
illeti, ezen eljárásban mellőzni szükséges mind-
azt, a mi arra a következtetésre szolgáltathatna 
okot, mintha az egyházi egybeadás csak uszálya 
s mintegy egyházi áldással való megpecsételése 
lenne annak a polgári valaminek ; miként azt a 
kormány intenczionálja. Ellenben minden lehetőt 
el kell, az áltörvény korlátai közt, elkövetni, 
amiből a polgári confarreatio érvénytelenségére, 
semmiségére következtetni lehessen és kelljen. 

A többféle tervezet között nekem leginkább 
tetszik az, mely szerint az egyházi egybeadás ne 
közvetlenül kövesse a polgári compacturát ; de 
még az egyházi kihirdetés se történjék a polgári 
közzététellel egy időben. „Mi köze van ugyanis 
az igazságnak a hamissággal, mi egyesülése a 
világosságnak a sötétséggel, micsoda egyessége 
Krisztusnak Béliállal, micsoda része hívőnek a 
hitetlennel?" (II. Kor. 6. 14, 15.) Az egyházi 
hirdetés is csak a polgári eljárás befejezte után 
vegye kezdetét. Ha pedig ez az eljárás hossza-
dalmassága miatt kényelmetlennek bizonyulna,, 
fognak találni bölcs és gondos főpásztoraink 
módot a háromszori hirdetéstől való általános 
fölmentésre a szükség esetében; s csak két, 
illetve egy hirdetésnek megtartására. Amely ese-
tekben pedig még ez is nehézséggel járna: figyel-
meztetni fogják a hit s a szent házasság dolgá-
ban helyesen és jól kitanított hiveiket, hogy a 
polgári kompingálásra minél egyszerűbben, s 
csakis az egyházi esketésre jelenjenek meg szo-
kott ünnepélyességgel és diszszel, ezzel is tanú-
vallomást tevén kath. hitökről és undorodásukat 
nyilvánítván a pogány irányú erőszakolástól. 
Jelentsék ki a kath. házasulandók az eskető 
jegyző, vagy bármi néven nevezett közeg előtt, 
hogy az ő functiójának befejezte után sem tar t-
ják magokat még házasoknak. A hajadon jegye-
sek pedig tegyenek a franczia és német hajado-
nok dicső példájára ünnepélyes óvást az ellen, 
ha egy ilyetén közeg, a maga ákumbákum-ja 
után, asszony-czimmel megtisztelni akarná. Annál 
nagyobb lényt és pompát fejtsenek ki a kath. 
házasulandók ezentúl a kath. szent házasság föl-
vételénél, a szent gyónást és áldozást minden 
alkalommal ez utóbbinak közvetlenül eléje bo-
csátván. A lelkipásztorok is kövessenek el min-
dent, hogy az egyházi esketés aktusát minél 
ünnepélyesebbé, adandó oktatások és tartandó 
oltárbeszédek utján tanulságossá és üdvös hatá-
súvá tegyék. 

De mi lesz avval a sok törvénytelen há-
zassággal ? Hát az lesz, hogy mi azokat gondosan 
el fogjuk könyvelni s világlatban tartani min-
den consequentiáikkal együtt, melyeket az egy-
ház és Isten törvénye előszab. De meg nem 
alkuszunk. Különben ne féljünk. Nem lesznek, 
köztünk legalább, oly nagy számmal azok, akik 
az egyházi egybeadást nélkülözni, megvetni fog-
ják. De bár legyenek tömegek, mi Krisztus és 
az anyaszentegyház tanítása- és törvényétől el 

17. 
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nem térünk. A kijózanodó s a kereszt zsámo-
lyához visszacsúszó egyeseket sorra visszafogadjuk 
az anyaszentegyház ölébe, a lehetőségig érvénye-
sítve házasságaikat; az ily módon megrendített 
erkölcsi, családi, társadalmi alapokon, ha mindjárt 
évtizedek, sőt századok múlva okvetetlenül be-
következendő katasztrófák által megtört s a ke-
reszt tövére boruló népek hiányos, vagy bűnös 
házasságait pedig egyetemleges fölmentő kegyel-
mi tény nyel fogja majdan megorvosolni az anya-
szentegyház, az egyházban és az egyház által 
találván meg és nyervén el azok érvényesülésö-
ket. Mi az alatt könyezni és imádkozni fogunk, 
de a kath. szempontot, kath. hitelveinket áruba 
nem bocsátjuk. 

Ma, aug. 1 7-ikén, Liberatus, Bonifacius, Ser-
vus, Rusticus, Rogatus, Septimus és Maximus 
vértanukról emlékszik meg a Martirologiumban 
az anyaszentegyház, kik az egységes keresztségért 
szenvedtek vértanúságot, s kik között a legki-
sebbik, egy gyermek, ki a Maximus nevet mél-
tán viseli, tünt ki. 

Tűrjünk, szenvedjünk mi is ker. hitünkért 
az egységes házasság szentségeért. Hisz nagy e 
szentség is Krisztusban és az anyaszentegyház-
ban. (Efez. 5. 32.) Zelestyei. 

Egyházi Okmánytár. 
Dr Samassa József 

egri érsek főpásztori utasítása az 1894. XXXI., X X X I I . 
s X X X I I I . t.-czikkek tárgyában. 

(Folytatás.) 

III. Azon kötelesség, hogy a házasulóknak az egy-
házi házasságot megelőzőleg a polgári alakiság végett az 
állami tisztviselő előtt meg kell jelenniök, csakis egy 
esetben tür kivételt, s illetőleg az egyházi házasság elő-
zetes megkötése miatt az egybeadó lelkész nem büntet-
tetik, t. i. a közeli halál veszélyének esetén. 

Ily esetben, ha az orvos a beteg ágyánál jelen van, 
vagy előhívása késedelem nélkül megtörténhetik, a lelkész 
a betegség veszélyességére nézve az orvos lehetőleg Írás-
beli véleményét, vagy legalább két hitelre méltó egyén 
irott tanúbizonyságát vegye ki s ezt a plébániai levéltár-
ban őrizze meg. Egyebekben b. e. érsekelődöm 1857. 
febr. 18-án 252. sz. alatt kiadott körlevelének megfelelően 
kell eljárni, a mely szerint a házassági hirdetések köte-
lezettsége ily esetben megszűnik, de a felektől külön eskü 
veendő ki az iránt, hogy közöttük semmi egyházi bontó 
akadály fenn nem forog. Ha pedig valamely egyházjogi 
bontó akadály forogna fenn, mely felmentvénynyel elhá-
rítható, az 1889. évi VII. 2986. sz. alatt közzétett s 1888. 
febr. 20. és 1889. márcz. 2-án kelt pápai engedély alap-
ján felhatalmazom ezennel a lelkészeket, hogy ha a fel-

mentvény kérelmezésére idő nincs, valamennyi egyházi 
jogon alapuló bontó akadálytól felmentést adhassanak, az 
áldozári rend és az egyenes ágbeli 'rvényes sógorság 
bontó akadályait kivéve. Eljárásukról pedig egyházme-
gyei hivatalomhoz minden esetben jelentést kell tenniök. 

Ezen felül figyelmeztessék a lelkészek a feleket, 
hogy ha a beteg felgyógyulna, házasságuk polgárjogi ha-
tályának biztosítása czéljából utólag az illető állami tiszt-
viselő előtt is jelenjenek meg ; de rajta legyenek a lelké-
szek azon is, hogy a beteg mindenesetre törvényes érvényű 
végrendelkezés által a nő s a netán létező gyermekek 
anyagi érdekei felől kellőképp gondoskodjék. 

A halálos ágyon kötendő házasságnál a hirdetésekre 
és felmentésre vonatkozólag fentebb elmondottakat tart-
sák meg a lelkészek akkor is, ha a felek már polgárilag, 
s esetleg a törvény 36. §-a alapján szintén már a közeli 
halál veszélyében, összeadattak. 

IV. Az egyháznak házassági törvényei és rendelmé-
nyei a kérdéses állami törvény mellett is változatlanul 
megmaradván, azok ugy, mint eddig, mindenben sértetle-
nül s lelkiismeretes pontossággal alkalmazandók s meg-
tartandók. 

Ellenben, miután a házassági jogról szóló törvény 
életbeléptetésével az egyházilag kötött házasság állami 
érvénynyel ezentúl nem birand : az életbelépés napjától, 
vagyis folyó évi október hó 1-től a lelkészekre nézve ér-
vényöket s kötelező erejöket vesztik mindazon rendeletek, 
melyeket az egyházi házasságkötést érdeklőleg az állam 
eddig kiadott. Az egyházi házasságkötéseknél tehát a jel-
zett időn tul semmiféle állami, kormányhatósági házassági 
rendeleteket figyelembe nem kell venniök. minők például 
azok, melyek a kiskorúak, hadkötelesek, katonák, külföl-
diek stb. házasságkötésére nézve eddig kibocsáttattak s 
érvényben voltak. A lelkészeknek e tekintetben a polgári 
tisztviselő által a házassági törvény 123. §., az anyaköny-
vekről szóló törvény 62. §. s a végrehajtási igazságügyi 
rendelet 75. §-a értelmében kiadandó tanusitvány alapján 
csak arról kell bizonyosságot szerezniök, hogy a polgári 
alakiság előzőleg teljesíttetett. Esetleges önigazolásuk vé-
gett ama tanúsítványt a plébániai levéltárban őrizzék meg. 
Egyébként mindenben az egyházi törvényeket s rendele-
teket kell szem előtt tartaniok s követniök. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUD0SITAS0K. 
Budapest, aug. 26. Még egyszer az ezidei sz. István 

napjáról. — 
Elolvastam a „Magyarország", a „Hazánk", és a 

„Nemzeti Újság" szent-István-napi vezérczikkét. Nagyon 
melancholikus mind a három. Ugy látszik, mintha a vilá-
gosság kezdene terjedezni a fölött, hogy mily nagy bünt 
követett el a szabadelvüség, midőn a még csak félig le-
zajlott kulturharczban is a keresztény Magyarországot, 
szent István Magyarországának még hátramaradt gyér 
maradványait is szétszórta, tönkre tette. 

Elsőnek vesszük a „Hazánk"-ot. A legkonservativebb 
magyar elem, a földbirtokos gazdák lapja, a Szapáry-töre" 
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dék közlönye, legújabban a néppárt közp. irodájának 
ajánlottja. Egyre messzebb távozik a szabadelvű felforga-
tók táborától. A „magyar kereszténység" előtte tisztelt, 
szent fogalom, melyből erőt akar meríteni, hogy annak 
életben megtartása mellett sikerre számithasson. Ide vonat-
kozó melancholikus nyilatkozata igy szól : 

„Hol vagy István király? Téged magyar kiván!" — 
Soha sem énekelhette e gyönyörűséges régi magyar ének 
e sorait a magyar nép mélyebb és valódibb meggyőződés-
ből, mint éppen most. Sohasem volt több oka a magyar 
nemzetnek annyira szívből fohászkodni szent királyához, 
mint napjainkban, mikor a legsúlyosabb megpróbáltatás-
nak, a legmegtévesztőbb kísértéseknek van kitéve a hata-
lom kezelői részéről. Sohasem harmatoztak több búval 
szent István birodalmának gyönyörűséges mezői, mint éppen 
most. Valóban nagy szüksége van nemzetünknek, hogy lel-
kében felújítsa régi szent királyainali, a magyar keresz-
ténység alapitóinak megszentelt emlékezetét s e felújított 
emlékezetből erőt és kitartást meritsen ama súlyos küz-
delmekre, melyeknek küszöbére oda helyezte kormányfér-
fiainak és vezető politikusainak hatalom-vágyból eredő 
rövid látása." 

A „Nemzeti Újság", a nemzeti párt közlönye, 
Apponyi Albert gróf lapja, soha sem tartozott a szabad-
elvüség vad orditói közé. De szabadelvű volt ő is és fő-
elve e tekintetben az vala, hogy „szabadelvüség nélkül" 
Magyarország nem kormányozható, fenn nem állhat. Mint 
kerékkötő működött az uralkodó radikális szabadelvüség 
szekerén, mérsékelt u. n. „szükségbeli" liberálizmusa által. 
Sikert azonban nem ért el semmit, mert a radikális több-
ség a mérsékelt szabadelvüséget félre tolta és megszava-
zott mindent, a mire szavazni kellett s meg fog szavazni 
ezentúl is. A „Nemzeti Újság" so'se merte ajkaira venni, 
hogy katholikusoknak csak a katholiczizmus elveivel 
összhangzó állampolitikát szabad követniök ; mindig laví-
rozott a katholiczizmus és a liberálizmus között : a következ-
ménye most az, hogy az a két malomkő : a katholiczizmus 
és a hajthatatlan liberálizmus meg fogja őrölni, ha nem 
segit magán s nem tér vissza az ősök keresztény tradi-
czióihoz, nyiltan és teljes erővel, az egész nemzeti párttal. 
A „Nemzeti Újság" látása, prognosticonja ime ez : 

„Magyarország nemcsak a fennállását biztositó koro-
nát köszönheti szent Istvánnak. Magyarországot szent 
István tette kereszténynyé és igy a nyugati czivilizáczió 
első magvait ő hintette el e honban. A kereszténység 
hozott minket közelebb nyugathoz és tán nem kell hossza-
sabban bizonyitgatnunk, hogy a kereszténység mily óriási 
befolyással volt a magyar műveltségre, annak megizmo-
sodására, megerősödésére. 

És az első magyar király müve, melylyel a szeretet, 
a béke vallására tanitá nemzetét, mintha most megzavar-
tatott volna. Mintha (Még most is csak — mintha!) a 
szent István napi körmenet ájtatos imája mellett, felhang-
zanának ez országban a felekezeti gyűlölség hangjai is. 
Isten óvja ez országot, hogy a második ezredévet fele-
kezeti gyűlölséggel a szivében kezdje meg. 

Egyfelől a felekezeti, másfelől a nemzetiségi gyűlöl-
ség ; két veszélyes ellenségévé válhatik ez ennek az 
országnak. És veszélyes ellenségévé válhatik kivált most, 

midőn a hatalom birtokosai között, kiknek kezei közé 
van letéve ez ország kormányzása, senki sincs, kiben biz-
hatnánk, hogy e két veszélyes ellenséggel megküzdeni 
képes lesz. 

. . . Es a szent István napi nagy sokaságú körme-
net ajkairól felhangzik az ima. Csak imádkozzatok ; ritkán 
volt ez országnak nagyobb szüksége Isten segélyére, mint 
éppen most. " , 

Utolsónak hagytuk a „Magyarország"-ot, az Ugron-
féle szélsőbaloldali töredék kebellapját. Ez az árnyalat is 
szabadelvű volt kezdet óta s maradt állandóan a vallás 
dolgában. Előtte is nem az volt a döntő, hogy mit 
kiván az Isten, az ius divinum, hanem mi tetszik az ember 
szabadjára hagyott tetszésének. Pártoltak mindent: pol-
gári házasságot, változatosság kedveért annak fakultativ 
módját ajánlva, zsidóreczepcziót, vallás és vallástalanság 
teljes egyenlő szabadságát. Most ők is kezdenek már a 
„szabadságnak" áldozatul esettt „tradicziók" szentsége 
mellett érdeklődni és — kardoskodni. A szent István-napi 
vezérczikk, bár protestáns irta, a ki szenteket nem ismer 
s nem tisztel, mégis csakúgy hullámzik az egész a szent 
dolgok, a szent emlékek és a szent emberek emlegetésé-
től. S minthogy az egész czikk különben is igen érdekes 
a dynasztikus és nemzeti hűség karonfogva járásának, sőt 
egybeolvadásának jól emlegetett szükségességénél fogva, 
maradandóbb hatás kedveért közöljük az egész vezér-
czikket. Egy protestáns ember tollából ez a leczke kin-
csekkel ér fel. Halljuk tehát ! Vajha meghallanák min-
denfelé ! 

„A szent korona, u. m., melyet a szent király szer-
zett nekünk, szimbóluma a magyar alkotmánynak, mely 
egy testté foglalja össze a magyar nemzetet, tagjául 
avatva annak minden egyes emberét. Ezért ünne-
peljük szent István napját mindannyian magyarok, 
még azok is, a kik egyházi szempontból szenteket 
nem ösmerünk s azok tiszteléséből vallásos kultuszt nem 
csinálunk. Mert odáig, hála Istennek, még ma sem fajult 
el a felekezeti gyűlölködés, hogy a magyar királyság 
megalapítójában csupán a katholikus szentet lássuk s a 
pápistaság ellen való felgerjedésünkben kivessük a szi-
vünkből ama vallásosszerü érzelmeket is, a melyek nem 
egy egyházhoz, hanem egy hazához, egy nemzethez való 
tartozásnak ösztönéből és tudatából fakadnak. 

Megüljük tehát az idén is a koronaszerző és ország-
rendező király emlékének ünnepét s nagy sokaságú pro 
czeszszióval végig hordozzuk ős Buda-várában az enyész-
hetetlen szent-jobbot. Csakhogy ez az ünneplés esztendő-
ről-eszteudőre kevésbbé fényes és kevésbbé intenzív. 
Valamikor nagy állami szertartás volt, a melyben való 
részvételre a királyt törvények kötelezték. Ott volt 
az egész udvar s ott az országnak minden főembere. 
Holnap pedig a herczegprimás baldakinja utáu ott fog 
lépkedni e legfőbb mindenegyéb, Bánffy, a fő-anyakönyv-
vezető Perczel, azután jön Zichy Nándor s a szent-István-
társaság néhány tagja s végül következik egypár tizezer 
jámbor falusi, a ki ilyen vezetés alatt teljes torokkal 
énekelheti : 

„Hol vagy, óh magyarok tündöklő csillaga?" 
Igy vagyon ez és nem másképp, mi nem is csoda. 



134 RELIGIO. 134 

Mert hisz rendszeresen rontják bennünk a multunkhoz, a 
magunk dicsőségéhez, a magunk büszkeségéhez, a magunk 
tradiczióihoz való ragaszkodást. Rontják kétfelől is. Rontja 
az az aulikus reakczió, a mely mindenben, a minek vo-
natkoztatása van arra, hogy a magyar nemzet 1807 előtt 
is élt s megélt a Habsburgok nélkül is, elnyomni való 
rebelliót lát ; és rontja az a magát liberálizmusnak nevező 
kozmopolita doktrinérség, mely a politikát a mathema-
tika módszerével üzi s az emberi megismerés legössze-
tettebb, legkomplikáltabb jelenségét, a nemzeti, az állami 
életet, az egyes egyéneknek egynemű és egysulyu mennyi-
ségekként való kombinácziójával próbálja megfejteni. 

Igazán érthetetlen dolog. Nem lehet még képzelni 
sem ünnnepet, mely hangosabb, elevenebb, igazabb de-
monstrálás volna a royalizmus, a legitimitás mellett, mint 
a milyen az a szent István napja. Es ime a királyi család 
mégis szinte tüntetőleg óvakodik tőle, hogy ebben az ünnep-
ben részt vegyen s összekapcsolja magát azzal a tradiczióval, 
mely a magyar nemzetet a szent koronához s annak 
kilenczszázesztendei uralmához füzi. Mária Terézia óta, a 
ki akkoriban erősen szorongattatván, nagyon rá volt szo-
rulva a magyar szentek segítségére is, nem akadt magyar 
király, a ki együtt ünnepelte volna a magyar nemzettel 
a magyar királyság megalapítójának ünnepét. Miért? Nem 
érzék talán a szükségét annak, hogy magokat a magyar 
nemzettel érzelemben is összekössék s hogy magokat a 
szent István utódjaiképpen demonstrálják? De hisz ez 
lehetetlen. Föltenni a felséges uralkodóházról azt, hogy 
a lojalitás és royalitás ünnepétől csak azért húzódik el, 
mert annak megvan a speczifikus magyar nemzeti vonat-
kozása : gonosz indulatu illojalitás volna. It t tehát egy-
szerűen egy érthetetlenséggel állunk szemben, a melyet 
legföllebb azok a sok tanácsadók tudnának megfejteni, a 
kik legmagasabb helyen felvilágositásokkal szolgáltak 
Mária Terézia kora óta. 

Pedig a nemzet és uralkodóház közötti ez érzelem-
közösségre, mely a tradicziók együttes kultuszában nyil-
vánul, annál nagyobb szükség volna, mert minden tradi-
cziót, ugy a specziális magyart, mint az általános monar-
kisztikust, erősen fenyegetik a kor hullámai. Egyfelől a 
nagy tőke, másfelől a vagyontalan proletárság kozmopoli-
tizmusa; egyaránt tör a történelmi tekintélyek megdön-
tésére. Mind a kettőnek ellensége a nemzeti eszme, a mely 
pedig egyetlen alapja a monarchikus eszmének. Mind a 
kettő dajkálja azt a czinizmust, mely a tradicziókat kine-
veti s mely nem a történelmileg fejlett jogok, hanem 
mathematikai sablonok szerint kivánja, nem a nemzete-
ket államilag szervezni, hanem a társadalmat berendezni. 

Ennek a felfogásnak leghatalmasabb ellenfele a 
nemzeti érzés, mely annál erősebb, minél régibb s minél 
inkább a kedélybe nőtt momentumokból táplálkozhatik. 

Miért nem láthatunk hát még 'egy fiók-főherczeget 
sem szent István ünnepén ? J. L.a 

Bécs. A kereszténység a magyar állam alapja és 
támasza. — (Folytatás.) 

I. 
A modern positivismus egyik fő szóvivője (Spencer 

Herbert) azt hiszi, hogy minden nagy férfiú az ő nemzete 

és kora műveltségének természetes produktuma. Nem 
tudom, miként lehet igazolni azt, hogy egy Julius Caesar 
természetszerű szükségességgel nőtt ki a római társadalom-
ból vagy egy Nagy Napoleon a franczia forradalomból ; 
de azt az egyet tudom, hogy vannak a történelemnek 
egyes nagy alakjai, melyekben természetfölötti erő nyi-
latkozik, férfiak, kiket nem a tömeg gondolkozása vezérel, 
kiknek működését nem a körülmények határozzák meg, 
hanem akik prophétai ihlettséggel uj jövőt teremtenek 
nemzetöknek. Szóval vannak providentiális emberek. 

„A történet száz meg száz alkalommal rámutat arra 
a természet fölött uralkodó szellemre, ki a véletlennek 
látszó dolgokat vezérli — úgymond egy kiváló történet-
író, — s minden tudomány között leginkább a történet 
erősiti meg az isteni Gondviselésben való hitet." x) 

„Nem is képzelhető el sehogysem — igy szól sz. 
Ágoston, — hogy Isten, ki a testnek szépséget, erőt és 
symmetriát, az észnélküli lényeknek emlékezetet, érzéke-
ket és vágyó tehetséget, az eszes lénynek pedig ezenkívül 
még észt, értelmet és szabad akaratot adott, s aki nemcsak 
az eget és földet, nemcsak az angyalt, és embert, hanem 
még a hitvány férget, a madár tollát, a virágot, a fa 
levelét a részek összhangjával, hogy ugvmondjam belső 
békességgel látta el, hogy ez az Isten az emberi társa-
dalmakat, az ő uralkodásukat és hódolásukat, az ő Gond-
viselésének törvényein kivül hagyta volna.2) Nem, minden 
gondolkozó ember, ki a történelem évkönyveit lapozza, 
kénytelen e szent atyával mondani : Prorsus divina Pro-
videntia régna constituuntur liumana — teljesen az isteni 
Gondviselés alapitója az államoknak.3) 

S ez az isteni Gondviselés főképpen abban nyilvá-
nul, hogy Isten ama nemzeteknek, melyeket nagy dol-
gokra hiv, ád kiváló lángszellemü férfiakat, kiknek szavai 
és tettei nemcsak a kortársakat vezérlik, lelkesítik és 
kormányozzák, hanem századok, évezredek folyamán tovább 
működnek. 

Ilyen kimagasló férfiút adott Isten nemzetünknek 
sz. Istvánban, ezzel jelezvén azt, hogy dicső és nemes 
szerep fog neki jutni a népek életében. A vitézségével 
tündöklő magyar nemzet előtt két alternativa állott : vagy 
az, hogy mint az egyház és a keresztény műveltség ellen-
sége tovább folytassa harczait nyugati szomszédjai ellen, 
mig ezek a közös ellenséggel szemben egyesülve őt földre 
nem teperik; vagy az, hogy megismervén az evangéliumi 
igazságot, s megtanulván az Ur Jézustól a béketűrés, ön-
feláldozás, irgalmasság és keresztény szeretet boldogságát, 
ezentúl ugyanazon hévvel védelmezze Krisztus egyházát, a 
milyennel ezelőtt megtámadta. 

A kereszténységnek voltak ugyan sz. István előtt is 
követői hazánk földén ; maga sz. Istrán atyja, Geiza feje-
delem, félig keresztény volt. De a nemzet zöme előtt még 
idegen dolog volt az evangélium tanítása, mely egy ön-
erejében elbizakodott és csak földi kincsek után áhítozó 
nép gondolkodásmódjától annyira elütő. 

A föladat tehát, mely Istvánra várt, midőn népének 
megmentésére és megtérítésére vállalkozott, nem volt 

Niebuhr G., Römische Geschichte. IV. 190. 
2) De Civ. Dei, L. V. c. 11. 
3) U. o. L. V. c. 1. 
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könnyű dolog. Ámbár ő nem erőszakkal, hanem buzdító 
szóval és nemes példájával iparkodott népét a Krisztus 
országának megnyerni, mégis pártütő ellenállásra talált ; 
mert az önző és a földiekben elmerülő gondolkozásmód 
mindig ellensége az evangéliumi igazságnak és az ő leté-
teményesének, a katholikus egyháznak. Ezt az ellensze-
gülést szent királyunk Isten segítségével, a boldogságos 
szűz közbenjárására legyőzvén, elméjének és szivének 
minden tehetségével és vágyával az evangélium terjeszté-
sére törekedett, Magasztos szándékát a nagy király főképp 
három eszköz által érte el : az ő apostoli lángbuzgalma, 
önfeláldozó szeretete és keresztény alapra fektetett tör-
vényhozása által. 

Sz. István jól tudta, hogy minden emberi törekvés 
hiábavaló és minden fáradság haszontalan, hacsak Isten az 
ő áldását nem bocsátja reá ; mert ha as Ur nem épiti 
a hasat, hiába munkálkodnak, kik ast épitik. 4) 

Ezért imával és alamizsna osztogatásával iparkodott 
népe számára az igaz hit kegyelmét kiesdekelni ; imád-
kozás közben gyakran földre borulván Isten házában. Igy 
megerősödve szóval, igehirdetéssel és tettel, a keresztény 
erények hősies gyakorlatával buzgó terjesztője lőn Krisz-
tus országának. Christum in ore, Christum in corde, 
Christum in omnibus actïbus se gesture demonstravit — 
mondja róla a legenda — Krisztust ajkain, Krisstust 
szivében hordozta, Krisztust minden cselekedeteiben hir-
dette. 5) 

Hogy a térités nagy munkáját végbevihesse, István-
nak okvetlenül mások segítségére volt szüksége. Hisz az 
evangélium hirdetése azok hivatása és életfeladata, kiknek 
mondatott: Elmenvén hirdessétek az evangéliumot min-
den teremtménynek. Sz. István meghivására számos pap 
és szerzetes jött be Pannónia földére, hogy az Urnák 
ezen újonnan ültetett szőlejében munkálkodjék. Ezeknek 
tanácsát kérte ki sz. István részint gyülekezéseikben, ré-
szint magán érintkezésében. 

Sz. István királynak önfeláldozó szeretetét s jóté-
konyságát életirói nem birják eléggé magasztalni. Napon-
kint bizonyos összeget a szegények között kiosztatni ren-
delt, — de ezt kevésnek találta, ezenkívül ő maga éjsza-
kánkint titokban vitte a szűkölködőknek az alamizsnát. 6) 
Arany erszényt hordott ágyéka körül, telve tiszta ezüst 
dénárokkal, s ha szegényeket látott, azonnal feléjök sie-
tett és sajátkezüleg látta el őket.7) 

Az ő apostoli buzgalma és fejedelmi bőkezűsége tiz 
püspöki széket alapított, határt nem ismerő adakozásának 
köszönhető, hogy mindenfelé templomok emelkedtek, szer-
zetesházak épültek; „azért az ő kegyes jobbja a magya-
rok szemei előtt vagyon napjainkig" — mondja a króni-
kás. 8) Ős Buda várában még most is őrzik ezt a szent 
ereklyét, melyre büszkeséggel, hálával és szent tisztelettel 
tekint minden magyar. Holtnak látszó, de valójában hal-
hatatlan kéz ez, mely nemcsak megalapítója az egyedül 
igazi, a keresztény műveltségnek Magyarországban, hanem 

4) Zsolt. 126., 1. 
5) Legenda maj. c. 15. 
6) Hartvicus, vita S. Stephani c. 14. 
7) Turóczi, Chron. II. 21. 
8) U. o. 

közvetve annak egyúttal mindez ideig föntartója is. Mig 
ezt a kezet élet és vér jár ta át, ez törölte le az Ínségesek, 
a betegek, az özvegyek és árvák szemeiről a könyüket, 
ez oldotta meg a rabszolgák békóit, ez építette díszes 
templomainkat s emelt a szent visszavonulásnak, a tudo-
mánynak s művelődésnek hajlékokat. S ez a halhatatlan 
holt kéz még most is teljesiti az ő apostoli és embersze-
rető missióját, mert midőn a gazdagon javadalmazott 
püspökségeket, káptalanokat s monostorokat megalapitá, 
csak arról kívánt gondoskodni, hogy legyenek mindig, 
kik az ő irgalmasságának müveit folytassák, kik a szegé-
nyek, ínségesek, árvák és özvegyek gondozói, s a keresz-
tény műveltség ápolói legyenek. 

Az evangélium szelleme hatja át sz. István törvény-
hozását is. Ebben valóban igazolva találjuk azt, mit az 
írás az isteni bölcseség müködéséséről mond : Általam 
országolnak a királyok és végesnek igasságot a törvény-
szerzők. 9) 

Az ő törvényének alapja nem az önkény, nem a 
korlátlan uralomvágy, hanem az isteni örök törvény, amely 
minden törvényhozói hatalomnak kútforrása. „Az isteni 
kegyelem uralma alatt — e szavakkal kezdi meg sz. István 
törvénykönyvét — a királyi méltóságnak a katholikus hit 
ápolásával eszközölt müve nagyobb és szilárdabb szokott 
lenni más méltóság müveinél. Es mivelhogy mindegyik 
nemzetnek megvannak saját törvényei, mi is, kik Isten 
akarata szerint kormányozzuk birodalmunkat, a régi és 
ujabbkori uralkodók példáját követve, jól megfontolt hatá-
rozatokkal adjuk tndtára népünknek, hogyan kelljen tisz-
tességesen és mások megbántása nélkül élni ; hogy a 
mint isteni törvényekkel birnak, ugy engedelmeskedjenek 
a világinak is, és a mint azok által a jók az isteni kegye-
lemben bővelkednek, ugy büntessék ezek a gonoszokat.10) 

Szent István törvényhozása teljességében a keresz-
tény elvekből nőtt ki, azoknak mintegy az idők és a nép 
viszonyaihoz mért külső, gyakorlati alkalmazása. Templo-
mok építéséről és felszereléséről gondoskodik, szigorúan 
megköveteli a vasárnap megszentelését, mint a vallásos 
szellem ápolásának leghathatósabb eszközét; megkívánja, 
hogy az istentiszteletre jövők illedelmesen viselkedjenek. 
Szóval mindazt, ami hitközönyt árul el és botrány okoz, 
távol akarja tartani nemzetétől. Az ő egész törvényein 
bizonyos atyai gyengédség és szeretet vonul keresztül, 
mely nem akarja a bűnös vesztét, hanem inkább az ő 
megtérését, szigorú szava csak a béke erőszakos megza-
varói ellen van. Atyai gondoskodása kiterjed az özve-
gyekre és árvákra, kiket törvényei különös pártfogásba 
vesznek ; kiterjed az elnyomottakra, a külföldi hadjáratok 
alkalmával az országba hurczolt rabszolgákra, kiknek 
szabadon bocsátását mint dicséretes dolgot ajánlja, kiknek 
sorsán segit és javit, mert nem méltó dolog, úgymond, 
hogy az Isten képére teremtett ember szolgaságba vettes-
sék; 1 1 ) igy lettek intézkedései folytán a rabszolgák 
jobbágyokká. 

Ily módon vezette be sz. István nemzetét az egy, 
szent, katholikus és apostoli egyházba, abba az anyaszent-

9) Példabesz. 8, 15. 
10) S. Stephani R. Decr. Praefatio. 
") S. Steph R. Decr. L. I. c. 22. 
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egyházba, mely ama kősziklára van épitve, amelyen a 
pokol kapui erőt nem vesznek, amely egyháznak látható 
feje sz. Péter utódja, kinek az isteni üdvözitő a mennyek 
kulcsait átadta; s kire bárányainak és juhainak legelte-
tését bizta. Sz. István az isteni kegyelem által megvilá-
gosítva ellene tudott állani a keletről jövő csábitásnak és 
befolyásnak, s nem kebelezte be nemzetét amaz egyházba, 
mely az egység középpontjától elszakadva, az egyházi és 
világi hatalmat egyesítve, az egyház függetlenségét és 
szabad mozgását megbénította. Ezáltal nemzetét megóvta 
a byzantinizmustól, mely egyszersmind a nemzeti önálló-
ságnak és szabad fejlődésnek út ját szegte volna. — Az, 
aki megtalálja annak módját, hogyan kell az államot 
föntartani és megerősíteni, a bölcseségnek magasabb fokát 
érte el, mint aki azt meghódítja és csatákat nyer, — igy 
szól a történet mély kutatója, Bossuet.12) Az államfen-
tartó bölcseség legnagyobb foka nyilvánul kétségtelenül 
sz. István működésében, mert ő megtalálta nemzete szá-
mára azt az alapot, melyen kivül más alapot nem vethet 
senki sem, mely a Krisztus Jézus. Es as a kő, mely szeg-
let fejévé lön ; as Úrtól lett es és csodálatos a mi sse-
meink előtt ; és aki e kőre esik megsérül. S másban nin-
csen üdvösség.13) Azoknak pedig, kik e követ megvetik, 
mondatott: „Elvétetik tőletek az Isten orssága, és oly nem-
zetnek adatik, mely gyümölcseit megtermi14) 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
*** A kereszténység védelme erkölcsi ós műve-

lődési szempontból. Irta Weiss Fr. Albert. A második, 
javított kiadás után fordították Makra Imre és Rózsa 
József. III. köt. (Hitvéd. Füzetek, XXIII. füz.) Ó-Becse, 
1895. 8-r. 577—672 1. Ára 60 kr. 

Az egész világirodalomban számot tevő munka. 
Hettinger dogmatikai Apologiája óta ehhez fogható 
munkát magyarba nem ültetett át senki. Rengeteg olva-
sottság, kimerítő világ- és emberismeret, a meghamisitat-
lan keresztény világnézlet zavartalan tiszta fényének vilá-
gításában. Vajha világi híveink értelmesebbjei kapkodná-
nak olvashatása után. 

V E G Y E S E K . 
*** Püspöki koníerenczia. F. hó 31-ére hivta össze 

Budapestre Vaszary Kolos bibornok hgprimás ő emja a 
püspöki konferencziát, mely az elpogányosodásnak indult 
állami hatalom u. n. reformtörvényeinek életbeléptetése 
alkalmából van hivatva Magyarország kath. papságának 
és a hivek millióinak tájékoztató útbaigazítást adni és 
Krisztus Urunk tanitása és törvénye alapján rendet szabni. 
Fokozott tisztelettel és ragaszkodással tekintünk fel gond-

12) Discours sur l'histoire universelle, 1. III. ch. 5. 
13) Máté evang. 21, 42. Ap. csel. 4, 11. 
"•) Máté evang. 21, 43. 

viseléses nagy dologban fáradozó főpásztorainkra s kérve 
kérünk mindenkit, hogy imádkozzék az ország e forduló 
pontján buzgóbban mint valaha, az egyház felmagasztalásaért 
és a lelki üdvösség diadaláért. 

— Sz. Joakim napján szentséges atyánkat az 
„Osservatore Romano" következő epigraféval üdvözölte: 

LEONI • XIII • P • M • 
REDEVNTEM ' DIEM ' PATER ' SANCTISSIME 
AB ' INDITO ' TIBI * NOMINE ' SOLEMNEM 

LAETI ' LIBENTES 
GRATVLATIONÉ ' VOTISQVE ' PROSEQYIMVR 

SALYE 
QVEM " SANCTITAS * CAYSAE * QVAM ' TVÉRIS 

MINISTÉRIVM * SALVTIS ' ERGA ' POPVLOS ' ET ' PRINCIPES 
VIRTVS ' IN ' ADVERSIS ' INVICTA 

DVM ' IVS - RECTVMQVE 
APVD ' CONSCIENTIAM " GENERIS ' HVMANI - IN ' HONORE . ERIT 

IMPROBITATE ' NEQVIDQVAM " INFENSANTE 
SECVNDIS ' CONFISA ' REBVS 

AD ' VERÁM ' GLÓRIÁM ' EXTOLLIT 
ANNYAT * SOLATOR ' DEVS 

VT ' CVM ' SAECVLI ' OCCASV 
IPSA " NEQVITIA ' TEMPORVM " CORRVAT 

VTIQVE ' APOSTOL AT VS ' TVI * ANNIS ' LABORIOSIS 
TVOQVE ' DIVTVRNO ' CÉRTAMINI 

ANTE - HVMANAE ' PEREGRINATIONIS ' FINEM 

IMPONATVR ' MAGNVS ' DIES N. C. 

— Szabadkőműves-ellenes egyesület alakult több 
helyen Európában, Rómában is. A londoni „Cath. Times 
and Opinion" szerint ő szentsége megengedte, hogy ez az 
egyesület már az esztendőn kongresszust tartson, csak 
kikötötte, hogy az Olaszországon kivül tartassék meg. 
Valószínűleg Brüsszelben fogják megtartani. 

— Katholikus misszió Izlandban. Dánia apostoli 
vikáriusa, ft. Euch, megbízást kapott, hogy Izlandba misz-
sziót vezessen. Két misszionárius megy vele, kiknek egyike 
valószínűleg Socinsson Jéz. társ. atya lesz, a ki izlandi 
születésű. 

— Az apostoli szentszék és Mexikó. Nem régen 
jelentettük egy egyházi tudósításunkban, hogy van remény, 
miszerint a diplomácziai összeköttetés a Vatikán és Mexikó 
közt ismét vissza lesz állítva, s íme most mint befejezett 
tényt jelenthetjük, hogy mgr Averardi, a Sacra Rota 
auditorja, októberben Mexikóba utazik, hogy a diplomá-
cziai összeköttetés szálai felvevésének ügyét a szentszék 
és Mexikó közt előkészítse. 

— A régi keresztény nők méltó unokája Thorp 
brooklyni bankár lelkes neje. Mr Thorp, protestáns létére 
mult évben neje lelkesitései folytán vállalkozott arra, 
hogy zarándoklatot fog Rómába a pápához vezetni. Meg 
is tette. Áldott lelkű neje, férje jelenlétében kérte a pá-
pát az audienczián, hogy imádkozzék férje megtéréseért. 
És Thorp a visszautazás alatt Lourdesban visszatért a 
kath. egyházba. Az ezidei amerikai zarándoklatot is Smith 
atyával egyetértve mr Thorp vezette a pápa elé, de most 
már mint katholikus. Elképzelhetni a pápa örömét, midőn 
a maga konvertitáját kihallgatáson fogadta. Hány vegyes 
vallású házasságban lehetne a kath. nő férje lelkének 
angyalává, ha arra volna kinevelve ! 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő Bravnsy Béla, hittudor. k. m. tud. egyetemi nv. r. tanár. 

Budapest, 189e». Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. <<«.' 
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D A L M I É S I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 
1) I K É V F O L Y A M . 

sz. II. Félév. 1895. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Esztergom iskolázása a középkorban. — Egyházi Okmánytár. Dr Samassa József egri érsek 
főpásztori utasítása az 1894. XXXI., XXXII. s XXXIII. t.-czikkek tárgyában. — Egyházi Tudósítások-. K e c z e l : A vihar után. — 
B é c s : A kereszténység a magyar állam alapja és támasza. — M ü n c h e n : Előzetes jelentés a német katholikusok 42-ik nagy-

gyűléséről. — Vegyesek. 

Esztergom iskolázása a középkorban. 
3. A káptalani iskola szervezete. 

(Folytatás.) 

A nagyváradi káptalan statútumaiban azt 
is megtaláljuk, mit tani tot t a lector, illetőleg 
a sublector. Az iskolák egyformaságából, a mi 
minden egyéb körülményből kitűnik, bátran 
állithatjuk, hogy iskolánkban sem lehetett nagy 
eltérés. 

Mindennap, kivéve az énekre szánt napokat, I 
az Ur és a szentek ünnepeit, melyeket a törvény 
és prépost rendeltek, reggel tart a tanuló ifjúság 
felfogásához mért előadásokat a nyelvtanból, a 
felnőtteknek pedig a logikát adja elő; iparkodik, 
hogy az előadott anyagot megjegyezzék. A nona 
és vesperas — 3 és 6 óra — közt délután, vagy 
a mikor neki alkalmasabb, szavalatot tart, hogy 
a deákok ügyesek legyenek a latin nyelv meg-
értésében s helyes kiejtésében. A költészettant 
rendszeresen nem adja elő, mert maguktól is, 
csekély segitség mellett, megértik. Ha azonkivül 
kedvök van, más napokon, más órákon a bölcse-
letet is előadhatják.1) 

*) Battyány Leges Ecclesiasticae III. E. 255. 1. . . . 
et ut modum docendi Scholastico imponamus expedit, ut 
noster Scholasticus quolibet die anni diebus Cantui depu-
tatis, et feriis solemnibus, quas ob reverentiam Dei, et 
sanctorum, Iura, et etiam Praelati nostri statuerunt so-
lemniter venerandas, exceptis, de mane legat grammati-
calia pro capacitate universitatis studentium Scholarium in 
antea, et postea mediate si fieri potest, vel in meridie 
adultis, et docilibus Locicalia, aliis de regulis grammatica-

A nagyváradi statútumokból kitetszik, hogy a 
káptalani iskola egészen megfelelt a triviumnak; 
tárgyai a grammatica, dialectica s rhetorica. 

A trivium tárgyain kivül a káptalani iskola 
fontos tárgyát képezte az énektanitás. Az ének-
tanitás a cantor (canonicus) feladata volt, ki a 
káptalanban a harmadik helyet foglalta el, s 
fontos hivatalánál fogva helyben lakásra (resi-
dentia) volt kötelezve, mint a prépost és lector. 
Ha nem eléggé jártas s nem képes megfelelni 
az énektanításnak, vagy nem akarja a chorust 
igazgatni, köteles fogadni succentort s azt a 
prépostnak bemutatni (praesentalni) ; ő gondos-
kodik fizetéséről a szokás vagy egyesség szerint. 

A cantor vagy maga, vagy succentora köte-
les a felszentelendőket az énekben ós kiejtésben 
a vicariussal és lectorral megvizsgálni. 

Ugyancsak a succentor feladata a deákokat 
a zenében és énekben oktatni, és pedig minden 
pénteken, szombaton és nagyobb ünnepek vigi-
liáin, karácson és a húsvét előtt egy héten át.2) 

libus exponendo, et intellectui audientium diligenter im-
primendo, inter nonam, et vesperas, vel dum sibi oppor-
tunius videbitur insistât declamationibus, ut pueri reddantur 
habiles ad intelligendum, recteque latine proferendum. 
Poeticalia vero non videntur esse legenda ordinarie, quo-
niam per se, vel cum modico adjutorio sensum, et intel-
lectum eorum capere poterunt, de facili in praemissis 
eruditi, posb-haec tamen non praecludimus viam Schola-
sticis, quin ipsi Scholares suos per se, vel alios aliis horis, 
vel diebus cantoralibus, et festivis solemnitatibus in phi-
losophicalibus, vel aliis facultatibus instruant, prout fuerit 
expediens. 

2) Battyány i. m. III. 312. 1. Cantor est tertio 
18 
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A tanulónak manapság a beiratáskor első 
és nem csekély gondját okozza a könyvek be-
szerzése ; azon időben könyvek beszerzésére gon-
dolni sem lehetett. Örülhettek, ha magának a 
tanárnak volt könyve. A könyveket irni kellett, 
a mi ügyességet és nagy fáradságot kivánt. A 
tanulók pusztán a tanár előadására voltak utalva. 
A fontosabb dolgokat a tanár tollba mondta, a 
többit iparkodott emiékezetökbe belevésni, a mi 
csak ugy történhetett, hogy ismételve elmondta 
és elmondatta. 

A tanárok előadásaikban a grammatikai 
ismeretekben Yictorinus, Donatus és Priscianus 
compendiumát használták ; a rhetorikában Cicero, 
Quintilianus, Capella és Yictorinus müvei voltak 
a kézikönyvek; azonkivül a szent atyák beszédeit 
olvasták és utánozták. A philosophiai oktatásban 
általánosan elfogadott könyv volt: Porphirius 
könyve; Boethius, Aristoteles és Cicero müvei. 
Az énektanitás nemcsak a gyakorlatra vonatko-
zott, hanem tanulták az elméletet is.3) 

Ezen iskolákat jobbára azok látogatták, kik 
az egyházi pályára készültek; de nemcsak ifjak, 
hanem magok a kanonokok, praebendatusok, az 
oltárok és kápolnák igazgatói is hallgatták 
az előadásokat s pótolták hiányos ismereteiket.4) 

Szent Gellért hires csanádi iskolájáról ol-
vassuk, hogy a vidéki főurak és nemessség is 
szívesen küldték oda gyermekeiket, hogy elsa-
játítsák a szüksüges ismereteket; ezek lettek az 
első csanádi kanonokok,6) mert őket igen ked-

dignior in Capitulo . . . si canonicus fuerit, et debet 
facere residentiam sicuti Praepositus et Lector, propter 
officia sua. Si ipse Cantor non est sufficiens in cantu, vel 
non vult regere chorum, et tunc debet tenere unum Suc-
centorem, qui sit sufficiens ad regendum chorum, et hunc 
debet primum praesentare domino Praelato . . . et debet 
sibi providere de salario, prout consuetum est, aut super-
inde cum eo concordare poterit. 

Item ipse Cantor per se, vel suum Succentorem ha-
bet examinare ordinandos in cantu, et accentu cum Do-
minis Yicario, et Lectore, aut Sublectore. 

Item ipse Succentor habet regere Scholares in Mu-
sica seu cantu, quibuslibet scilicet feriis sextis, et sabba-
tis, et vigiliis solemnitatum, proprias habentium históriás 
ac una septimana ante nativitatem Christi, et alia ante 
resurrectiouem. 

:!) Wetzer-Welte Kirchen-Lexikon Quadrivium szó 
alatt. 

4) Battyány i. m. 254—5 11. qui Clericos ejusdem 
Eccl esiae, aliosque Scholares pauperes communiter in-
strueret . . . Clericos autem Ecclesiae intelligimus esse 
non solum Canonicos, vel praebendarios, aut altarium, 
seu capellarum Rectores Ecclesiae nostrae, sed et nostros 
nepotes, et etiam alios Scholares. 

5) Karácsonyi J. i. m. 116—7. 11. 

velte a püspök, minthogy az ő müködésöktől, 
kik a nemzet nyelvét értették, a magyar nemzet 
testéből valók, sokkal nagyobb hasznot várt, 
mint az idegenektől. A térités alkalmával nem 
csekély akadály volt, hogy a kereszténység ide-
gen vallás volt s a téritők is idegenek. Legalább 
az egyik bajon iparkodott segíteni. 

Az esztergomi iskola hihetőleg még többe-
ket vonzott ide ; a szent király személyes jelen-
léte, buzdítása, az iskolák sűrű látogatása, — 
ezen nem is kételkedhetünk, mert a ki oly szí-
vesen fordult meg Pannonhalmán s vitatkozott 
a tanárokkal, hogyne érdeklődött volna az 
ugyanazon rend felügyelete s vezetése alatt álló 
helybeli iskola iránt — mind meg annyi ok 
lehetett az iskola látogatására, s messze földről 
jöhettek az esztergomi iskolába tanulni! 

0 maga is — mint Pauler mondja — már 
gyermekkorában elsajátitá az akkori tudomá-
nyosság első fokát — a grammatikát, mely iráson 
és olvasáson kezdte s a profán és egyházi irók 
olvasásáig emelkedett. Intései, melyeket fiához 
intézett, bölcs és tanult férfiúnak tüntetik 
őt fel.6) 

0, a ki az egész országot bejárta, hogy pél-
dájával buzdítson, terjeszsze a ker. vallást, szí-
vesen időzhetett azok körében is, kik a nagy 
munka folytatására készültek az iskola padjain, 
hogy lássa fejlődésöket, s kitartásra buzdítsa. I t t 
készültek ama munkás kezek, kikre az ő reform-
jai várakoztak! 

Igaz, hogy a magyarnak abban az időben a 
kard volt a pennája; de azért hihető, hogy az 
előkelők közül többen küldték gyermekeiket 
iskolába, hogy az akkori világ közlekedési nyel-
vét, a latint elsajátítsák, ha mindjárt nem szán-
dékoztak is a papi pályára lépni. Ha nem volt 
is éppen szükséges, de hasznosnak mindenesetre 
tar tot ták annak megszerzését. 

Esztergomnak iskoláját, minthogy egy nagy 
kiterjedésű egyházmegye székhelye s az ország 
fővárosa volt, messzebb vidékről is felkeresték a 
tudnivágyó ifjak. A csanádi iskolába még a 
Dunántúlról is mentek tanulni, a mi bizonyosan 
az iskola élén álló Szt Gellért nagy tudománya 
miatt történt. Esztergomban ily vonzó erő lehe-
t e t t : a király személye. 

Iskolánk még a XVL század elején is virágzó 
volt. Erre vall azon körülmény, hogy Yértesi 

6) Pauler i. m. I. 26. 1. 
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István, komárommegyei birtokos és főbiró, 
1565-ben azt vallja, hogy gyermekkoráben Esz-
tergomban Tamás (Bakacs) iskolájában járt. 
Markházi Bertalan csallóközi birtokos is ki-
emelte, hogy az esztergomi iskolába járt, pedig 
Pozsonyban is volt iskola.7) 

Ezen időben szokásban volt, hogy az esz-
tergomi érsekek a nemes családok fiait udva-
rukba gyűjtötték, nevelték és tanittatták, ezek 
aztán mint apródok, majd később mint tisztek 
szolgáltak. Yárdai Pál (1520—1549-ig) udvara 
volt e tekintetben a leghiresebb. Ha valakit 
műveltség hiányáról vádoltak s megróttak, azt 
mondták : Ez sem neveltetett Pál érsek udva-
rában. 8) 

A fegyelmi szabályokból kitűnik az is, hogy 
az ifjak nem mentek éppen nagyon korán a 
káptalani iskolába, s hogy talán előbb jó ideig 
az elemi iskolákat látogatták. 

Ha a tanár valakit kihágás miatt meg 
akart csapni, s az illető ellenszegül, a tanár 
felszólitja a többi tanulót, hogy segitsék, s ha 
megtagadják, ugy az ellenszegülő, mint a többi 
tanuló carcerbe kerülnek. 

A tanulók közül senki tőrt (culter longus) 
vagy más fegyvert ne hozzon az iskolába és 
templomba. Senki éjjel ne csavarogjon, a kik 
másként tesznek : carcer a büntetésök, vagy a 
mint a tanár jónak látja. J) Igy szólnak az iskola 
szabályai. 

Énektanitás alatt a succentor gyakorolta a 
fenyítést, ha valaki megérdemelte; de óvatosan 
kellett azt alkalmaznia, hogy buzdítsa, ne pedig 
elidegenítse őket az iskolától.10) 

A lector és cantor kanonokok voltak, ha 

7) Fraknói i. m. 93. 1. 
8) Memoria Basilicae Strig. 85. 1. 
9) Battyány i. m. III. 311. Item si Magister Scho-

lae causa disciplinae, vel excessus aliquem Scholarem fla-
gello, vel palmaterio (nunc ferula) corrigere voluerit, et 
ille contra magistrum rebellans se defensaverit violenter, 
et alii Scholares vocati in adjutorium a Magistro, non 
venirent, tarn ille violentus, quam alii scholares in auxi-
lium Magistri venire recusantes, paenae subjaceant incar-
cerationis. Item quod nullus Scholarium in Scholis, vel in 
Ecclesia portare audeat cultrum longum, aut alia arma 
novica ad offendendum. Item quod nullus Scholarium de 
nocte discurrat post unam horam noctis (egy óra nap 
lemente után), contra facientes incarcerentur, et puniantur 
ad voluntatem Magistri. 

10) U. o. 312. 1. quo die cantat in Scholis, illo die 
habet jurisdictionem corrigendi Scholares, correctione 
dignos, quantum ad cantum moderate tamen, et sine scan-
dalo, ut ad studendum eos provocet, et non ad aufu 
giendum. 

ők végezték az iskolai teendőket, külön fizetést 
a tanításért nem kaptak. A sublector és suc-
centor azonban külön dijazásban részesültek. A 
sublectort a lector fogadta meg maga helyett, 
tehát fizette is ; ellátásban pedig a prépost ré-
szesité. A prépost köteles gondoskodni a sub-
lector ebédjéről és vacsorájáról; böjt idején, 
mikor későn vacsorálnak, s igy nem jelenhet-
nék meg vacsorára a várban, bort, hust és 
kenyeret küldött neki az iskolába. Ebből tudjuk 
meg, hogy az iskola nem volt a várban, hanem 
a városban, hol a tanulóknak közelebb volt. 
Azt is látjuk, hogy a sublector föl volt mentve 
az abstinentia alól, mint t aná r . n ) A succentort 
a cantor állította maga helyett s tartozott el-
látni fizetéssel, a mint megegyeztek.12) 

A nagyváradi statutumok szerint a tanár 
egy kanonoki praebendat élvezett, ez természetesen 
a kanonokra vonatkozik; a szegény tanulóktól, 
kik könyöradományokból élnek, vagy koldulnának, 
ha mások meg nem könyörülnek rajtok, semmi 
díjat nem vehetett fáradsága czimén; de meg-
engedik, hogy úgy helybeli, mint vidéki jómódú 
tanuló szüleitől, gyámjaitól szedhet a tanár kará-
csonkor egy kappant, két kenyeret, húsvétkor 
két kenyeret, egy sajtot és nyolcz tojást, Gallus 
ünnepén (okt. 16.) egy kakast s egy tyúkot s 
havonkint mindeniktől egy denart a curator 
részére s télen elegendő fát az iskolák fűtésére.13) 

A succentornak azelőtt járt az érsek pin-
czéjéből naponként két pint bor és hat kenyér, 
ezt a járandóságot újra kéri.14) 

u ) Battyány III. 310. 1. Item Dominus Praelatus 
ipsi Sublectori providere habet de prandio, et coena, tem-
pore vero jejunii, quando tarde coenatur, et interesse non 
valeret coenae in Castro, tunc dari consueuerunt sibi car-
nes, vinum et panis ad scholam. 

12) Battyány III. 312. debet (cantor) sibi providere 
de salario, prout consuetum est, aut superinde cum eo 
concordare poterit. 

13) U. o. 255. 1. Statuinus, quod Magister ipse, qui 
pro tempore fuerit de hujusmodi redditibus unius Canoni-
calis praebendae contentus de pauperibus Scholaribus, qui 
mendicant, vel mendicarent, sed ab aliis misericorditer 
subveniretur eisdem, directe vel indirecte, etiam prae-
textu laboris, vel servitii sui nihil petat, sustinemus autem, 
ut a Scholaribus tarn indigenis, quam forensibus non 
mendicantibus, qui scilicet per suos parentes, vel proxi-
mos sustentantur possit magister ipse licite petere ad 
festun nativitatis Domini unum capponem, et duos panes, 
item ad festum resurrectionis Domini similiter duos panes, 
unum caseum, et octo ova, ad festum vero Galli, unum 
Galium, vel Gallicam, et mense quolibet a singulis sin-
gulos denarios pro salario Curatoris et tempore hyemali 
ligna ad calefaciendum scholas. 

u ) U. o. 325. 1. Succentor alias singulis diebus de 
cellario Domini Archi-Episcopi habuit duas Pintas viniT 
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Ha a tanár a felsoroltakon kivül bármit 
merészelt követelni, vagy ha a tanulókat nem 
egyforma gonddal oktatja — azt mint alkalmat-
lant el kell távolitani s helyébe mást kell tenni.15) 

(Vége köv.) 

'Egyházi Okmánytár. 
Dr Samassa József 

egri érsek főpásztori utasítása az 1894. XXXI., X X X I I . 
s X X X I I I . t.-czikkek tárgyában. 

(Folytatás.) 

A7. Teljes nyomatékkal kötelességükké kell tenni 
azért a híveknek, hogy a polgári tisztviselő előtt addig 
ne jelentkezzenek, mig lelkészüktől bizonyosságot nem 
szereztek arra nézve, hogy házasságuk egyházi megköté-
sének az egyház törvényei szerint semmi akadály nem áll 
útjában. Mindenképp oda kell azért a lelkészeknek hat-
niok, hogy az illetők házasságkötési szándékukat legelő-
ször is náluk jelentsék be, hogy ez által alkalom nyiljék, 
amennyiben szükséges, külön oktatással is felvilágosítani 
a házasulandókat a polgári cselekménynek, az egyházi 
házassággal szemben való jelentőségéről s arról, mily 
szándékkal és czélzattal lehet és kell a törvényes alakisá-
goknak eleget tenniök. Ugyançz alkalommal lehet és kell 
különösen is megvizsgálni, nem forog-e fenn valamely 
egyházi akadály ; s a mennyiben ez fölmentés által elhá-
rítható, ez irányban a szükséges intézkedések haladékta-
lanul megteendők ; a mennyiben pedig felmentvény nem 
nyerhető, az illetőkre meggyőzően hatni kell, hogy há-
zasságkötési szándékukról mondjanak le. Csak ha a felek 
e jelentkezésük alkalmával megnyugvást szereztek az iránt, 
hogy házasságukat minden további nehézség nélkül egy-
házilag megköthetik, mehetnek s menjenek azután az 
illető állami tisztviselőhöz házassági ügyök ottani előze-
tes rendbehozása végett. 

Ha a lelkész által ilykép előzetesen teljesítendő vizs-
gálat során kiderülne, hogy a házasulandók között a pol-
gári törvényben megállapított valamely akadály forog 
fenn, s ez akadálylyal szándékoznának egyházi házassá-
gukat megkötni : a lelkész a házasfelek és gyermekeik 
érdekeinek megvédése czéljából, ez akadály természete 
iránt alaposan tájékozódva, a feleknek erre nézve is fel-
világosítást s annak elhárítása körül tanácsaival támoga-
tást nyújtson ; nem azért, amint a S. Poenitentiária fen-
tebb közölt utasításában is mondatik, hogy a törvény 
végrehajtásánál közreműködjék, de a S. Poenitentiária 
által is megjelölt czélból és okok miatt, hogy t. i. a 
zaklatások és büntetések elkerültessenek, a gyermekek 

et sex bonnitos, quae praebenda nunc non datur, et petit, 
ut reddatur. (Bonnitos nescio annon bannitos puto autem 
legendum esse vei scribendum fuisse pugnatos sed quocun-
que modo legatur aut scribatur, panes intelligendi sunt.) 

15) Battyány III. k. 255. 1. Quicunque autem Scho-
lasticus ultra praemissa quidcunque sibi vindicare prae-
sumpserit, vei suos Scholares non curaret aequaliter, et 
sollicite — hic pro inutili habeatur et alter in ejus locum 
eo amoto subrogetur. 

törvényessége biztosittassék s a többnejűség veszélye el-
hárittassék. 

Az esetben pedig, ha a polgári mellett még vala-
mely egyházi akadály is fenforog, a lelkész ugy intézked-
jék, hogy emez akadálytól a felmentés még a polgári 
cselekményt megelőzőleg megadható legyen ; a végből, 
hogy a polgári cselekmény teljesítése után az egyházi há-
zasságkötés nyomban megtörténhessék. 

VI. Hogyha a felek a lelkésznél csak azután jelent-
keznének, midőn az illető állami tisztviselővel a polgári 
cselekmény határnapjára nézve már megállapodtak, a lel-
késznek minden lehetőt el kell követnie, hogy a házasság 
egyházi kötése a polgári cselekmény után nyomban kö-
vetkezhessék. 

Azért, ha netán valamely egyházi akadály elhárítá-
sának szüksége forog fenn, a mi bizonyos időt igényel, 
tekintettel a törvény végrehajtása iránt kiadott igazság-
ügyi rendelet 61. §-ának azon intézkedésében nyújtott 
lehetőségre, a mely szerint: „A házasságkötés idejének 
megállapításánál a polgári tisztviselőnek kötelessége kü-
lönös gondot fordítani arra, hogy a házasuló feleknek 
módjukban legyen még házasságuk megkötésének napján 
a házasságkötésre vonatkozó vallási kötelességüknek eleget 
tenni" : hasson oda a lelkész, hogy a már kitűzött határ-
idő megváltoztassák, illetőleg elhalasztassék, mig az egy-
házi felmentés megérkezik. — Különösen is pedig, midőn 
a polgári hirdetésekre nézve megállapított 14 nap lefo-
lyása alatt az egyházi háromszori hirdetés idő hiányában 
nem lenne eszközölhető, ez esetre a lelkészeket a harma-
dik hirdetés elhagyására ezennel átalán felhatalmazom. 

(Folytatjuk.) 

EGTHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Keczel, aug. 26. A vihar után). — 
A lelkészkedő papság érdekében f. hó 9-ikén a 

„Hazánk"-ban közölt levelemre sippal, dobbal, t rombi tá-
val lármáztak, nem fogván fel azt, hogy amit irtani, 
az ha tározot tan az anyaszentegyház tiszta tana. De 
liât ignorant ia omnium malorum maximum. 

Be teg voltam, hosszan n e m Írhat tam ; azt a sok 
mons t rumot meg, mi t az egyébként sok érdemekkel 
ékeskedő „Magyar Ál lam" és „Magyar Néplap" mutat -
tak, nézni nem bí r tam. í r t am há t azt a kur ta tá jéko-
zást azon hi tben, hogy rátalálnak hátam meget t nem-
csak a logikára, de a dogmat ika és morálisra is. De 
biz én csalódtam, kap tam kigyót, békát . 

Mindenre reflektálni hosszadalmas volna, meg az 
nem is érdekli a közügyet , ki, mit tar t én fe lőlem? 
Csak azt m o n d j u k el röviden, a mi a közügyre 
érdekes. 

Azt mondta Szemnecz ur, hogy a polgári házas-
sággal szemben követendő el járásunkra nézve „kell 
utasí tás Kómától és nem f t . Tomcsányi János úrtól ." 
ki csak „a maga infallibilitásával állott elő" s nem 
érvekkel, hanem „saját képzelt auktori tásával lé-
pe t t fel." 

Édes Is tenem ! Hát liog}- akarhat tam volna én, 
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ha egészséges vagyok is, a „Hazánk" keretébe beillesz-
teni a pápai konstitucziókat, a zsinatokat, a morál is t? 

Nézzék csak meg, kérem, Lehmkuhl erkölcstanát 
(II. 725); olvassák csak el az 1850. évben tar to t t s 
Rómában jóváhagyott bordeauxi zsinatot (decret. ma-
trim.), olvassák el XIV. Benedek pápának „Bedditae 
sunt nobis" kezdetű (1746. szept. 17-én kelt) konsti-
tuczióját és De synodo dioecesana czimü müvét (lib. 
6. cap. 7.) s lie feledjék, hogy az, ki lehozásában kellő-
leg vigyáz, a közvetetlen levonásokban a logika sza-
bálya szerint nem tévedhet : s nem fogják többé mon-
dani, hogy a „Hazánk"-ban közzétett levelemben a magam 
infallibilitás ával állottam elő és nem érvekkel, hanem 
képzel t auktoritással léptem fel ; mert én nem te t tem 
egyebet, csak a logika infallibilis szabályai szerint az 
egyháznak tévmentes tanából, melyről a je leztem szer-
zők tanúságot tesznek, közvetetlen levontam elvi állás-
joontomat. 

A mi pedig a dolog praktikumára, a gyermekek 
örökösödési ügyére lett mondva, azt sem az u j jamból 
szoptam : megtalálhatják ugyanazt a szent atyának a 
belga katholikusok számára adott utasí tásában. 

Még valamit. 
Azt mondja Szemiiecz ur, hogy „hiába akarta 

Tomcsányi János a „Magyar Állam" felvetet te kérdést 
agyonnyomni", a mit Tomcsányi elismer, az voltakép 
a „Magyar Állam" legteljesebb igazolása. 

Kedves u r ? nem azt állitotta-e az ur, hogy „akár-
hányszor" még oly esetben sem adhat ja ki a pap a 
házasodni szándékozók kérésére a kivánt keresztlevelet, 
„ha a felek házasságukat az egyházban is meg óhaj t ják 
kötni s e czélból egyidejűleg egyházi hi rdetésüket is 
kér ik?" Azonos ez az én ál láspontommal? Nem azt 
állitotta-e az ur, liogy „főleg akkor áll körvonalozva 
a maga egész lelkiismereti súlyával az a kooperaczió, 
ha a kivonatot kiszolgáltató papnak nincs tudomása 
arról . . ., hogy a felek az egyházi anyakönyvi kivonat-
tal kezükben megkötve a polgári házasságot, nem érik-e 
be az állami házassággal?" 

Há t instálom, ez a „főleg" nem azt jelenti-e, hogy 
akkor is, meg máskor is ? — S a dolog természetéből 
kifolyólag, nem azt jelenti-e ez a „főleg", hogy ura-
ságod szerint egyátalán bármely esetben formális koo-
perátió az, ha a pap a kereszt-levelet a je lzet t czélból 
kiadj a ? 

E n t. Szemnecz ur ezen tana ellen irtam, s akkor 
ő előáll egy vezérczikkel, csavar egyet a dolgon, aztán 
bizván olvasóinak feledékenységében azt mondja , hogy 
az én álláspontom az övével azonos. 

Uram! ez kényelmes módja a czáfolatnak, de 
illő-e ? lovagias-e ? Szerintem nem s hiszem, hogy má-
sok szerint sem. Ámde, ha álláspontunk azonos, akkor 
az ur is azt nézi, hogy lehetne megkerülni a katholikus 
álláspontot. El fogadj CL~ G SJ vádat ; pedig engem az ur 
erről vádol, jogtalanul, igazságtalanul! 

"V agy nem nekem szól ez a b e s z é d ? . , „a magunk 
táborában is van akárhány kishitű férfiú, a ki nem azt 
kérdi, hogy a kath. elvek, a kinyilatkoztatot t igaz-
ságok, az egyház parancsai miként valósithatók meg, 

hanem inkább azt, miként lehetne megkerülni a kath. 
álláspontot. 

S szerinte ily „kishitű férfiú" vagyok én is, ki 
tehát azt nézi, hogy „lehetne megkerülni a kath. állás-
pontot ." Strebernek néz? H m ! hát persze a pápák 
nem állanak t. Szemnecz ur szerint a kath. álláspon-
ton ; a kath. dogmatika s a kath. morális is azt nézi 
szerinte, hogy lehetne megkerülni a kath. álláspontot. 
De hogy is tör tént e megkerülés?... I t t a levél az a 
része: „Észjárásom pedig a következő: 

A „Magyar Állam" túlhaj t . Minek belovagal tatni 
azt a lelkészkedő papságot a pénzbirságba, esetleg a 
bör tönbe? Miről jó az, midőn absolute nincs szük-
ség r á? 

A kath. erkölcstan elvei szerint : omnis supponen-
dus bonus, nisi p robetur malus. J ó t kell feltételezni 
mindenkiről . Fe l kell tehá t tételezni, hogy a házasságra 
lépni szándékozó pár, ha polgári kötelességének eleget 
tet t , egyháza elveit is t iszteletben fogja tar tani s el-
megy papjához is a templomba, hogy lelkiismeretét 
megnyugtassa . 

Igy nemcsak hogy nem tagadom meg tőle az 
esetleg szükséges okmányokat , kivonatokat , hanem 
mivel kötelességem tőlem telhetőleg a hivek anyagi 
érdekeit is őrszemmel kisérni, figyelmeztetem, intem is 
őket, hogy fel tét lenül menjenek az állami közeg elé 
f r igy őket bejelenteni, mer t gyermekeik állami törvé-
nyesitést csak igy nyernek, az örökösödésnél a bajokat 
csak igy kerülik el. 

A ki nem igy tesz, helytelenül cselekszik s nem 
érti a dolgát. 

Csak azon esetekben szabad, sőt kell is meg-
tagadni a polgári házassághoz szükséges okmányokat, 
ha lá t ja a pap, hogy oly viszonyok forognak fenn, a 
melyek mellett elvi szempontból lehetetlen az esketés." 

Szemben ezekkel azt mondja Szemnecz ur, hogy 
„ft Tomcsányi János kissé elfogult önmaga iránt." 

Ugyan mire támaszt ja az áll í tását? 
Bizonyára a „Magyar Állam"-ban megjelent jelenté-

kenyen sok czikkemre. 
Nos? Az aquinói sas jeles tanára Nagy Albert 

(v. ö. Summ.) theol. qnaest. 53. num. 18.) azt tanít ja, 
hogy az irodalom terén „elfogult az, ki nem sokat 
érő, ingoványos ta la jon nyugvó érveit döntő érveknek 
hirdeti" . 

Há t ily érvekkel harczoltam tán én a „Magyar 
Ál lam"-ban? — ily érvekkel polemizáltam, hogy száz 
egyebet mellőzzek az „elkeresztelés" ügyében a „Magyar 
Áll am "-ban ? Tomcsányi János, 

kalocsamegyei áldozópap. 

Bécs. A kereszténység a magyar állam alapja és 
támasza. •— (Yége.) 

II. 
A modern kor embere a mult idők intézményeire és 

eseményeire bizonyos sajnálkozó lenézéssel szokott tekin-
teni. A mi haladó kulturánk, a technika és a tudományok 
terén elért váratlan sikerek, csaknem azt hitetik el velünk, 
hogy minden jónak és szépnek mi vagyunk megteremtői. 
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Pedig mi tulajdonképpen csak továbbfejlesztői vagyunk 
annak, amit őseinktől átvettünk és örököltünk, és sajnos, 
gyakran csak egyoldalú továbbfejlesztői az általuk letett 
biztos alapnak, s mig az egyik oldalon merész és szédítő 
magasságig visszük az épület falait, addig a másikon a 
szilárdan megvetett alapfalakat az idők viszontagságai 
által szétbomlani engedjük. 

A mai kor politikusa és sociologusa talán ki-
csinylőleg tekint a sz. István alkotta Magyarország poli-
tikai, nemzetgazdasági és társadalmi intézményeire, pedig 
azok képezik a mostani nemzeti jólét, önállóság és kul-
tura alapját, s volt azokban valami, ami az egész épüle-
tet szilárdan összetartotta ; — ez a keresztény gondolkodás, 
amelynek fogyatéka vagy hiánya az egész nemzeti kul-
tura, jólét, függetlenség és szabadság épületének romba-
dőlését okozhatja. 

Manapság ugyan a füstölgő kémények ezrei mutat-
ják a gyáripar fejlődését, de azt hiszem azok a sz. István 
korában égnek emelkedő tornyok, melyek ormán a szent 
kereszt jele ragyogott, sokkal többet tettek a társadalmi rend 
és béke, a nemzeti közjólét és szabadság ügyében. A mai 
törvények száz meg száz paragraphusaikkal jogtudományi 
szempontból fölülmúlhatják sz. István egyszerű, de bölcs 
és igazságos törvényhozását, azonban nélkülözzük bennök 
azt a hamisítatlan keresztény szellemet, mely sz. István 
törvényében visszatükröződik, s amely a magyar nemzet 
ősi erényeit fejlesztette, ápolta és megnemesitette. 

Ennek oka abban rejlik, hogy a modern jogbölcse-
let teljesen szakított a keresztény bölcselet elveivel. A 
keresztény elvek szerint az állam feladata a társadalom 
természetes jólétének s jogrendének biztosítása és elő-
mozdítása, ugy, hogy ezáltal az emberiség magasabb, ter-
mészetfölötti czélja elérésében akadályra ne találjon, 
sőt ellenkezőleg ez neki megkönnyitve legyen. 

A keresztényellenes jogelmélet az államot önczélnak 
tekinti, amely minden hatalomnak kútforrása és maga 
fölött semmiféle felsőbb hatalmat nem ismer. Az előbbi 
szerint Isten örök törvénye, a lelkiismeret szava szent és 
sérthetetlen, az utóbbi teljes következetességében keresz-
tülvive Istent dethronizálja, s helyébe az istenitett államot 
teszi, melynek egy sokat emlegetett bölcselő (Spinoza) 
szerint mindenkinek engedelmeskednie kell, még ha a 
legképtelenebb dolgot parancsolja is, s melynek mind 
ahhoz joga van, amit kivinni kép<s. Ez az állam egy 
ujabbkori bölcselő (Hegel) szerint a földi istenség. 

De ez a kolosszális bálvány agyaglábakon nyugszik, t 
egy vihar ledöntheti az egészet, mely aztán a saját súlya 
alatt darabokra zúzódik. 

Az alap, melyből minden állam kifejlődött, s amelyet 
veszély nélkül elhagynia nem szabad, a vallás. Ezen az 
alapon épültek fel nemcsak a zsidó állam, hanem a klasz-
szikus ókor államai is, melyeknek keletkezése s fejlődése 
a valláseszme nélkül megfoghatatlan volna; a vallás az, 
melytől az állam alapelveit, szabványait, szokásait, intéz-
ményeit kölcsönözte.2) S a meddig az állam ezen az 
alapon maradt, bármily tisztátalan és fejletlen volt ez az 

Tract, theol. polit. 
'-) Fustel de Coulanges, La cité antique. 

ókor népeinél, addig a polgári szabadság őre, a jólét 
ápolója s a polgári erények termékeny talaja volt. Csak-
hogy Hellász és Róma istenei csakhamar leszállottak az 
Olympus derült légköréből, s helyüket a mindenható 
állam, a Caesarismus foglalta el. S ugyanez a kérlelhe-
tetlen és irgalomnélküli államisten uralkodik a népek 
felett ott, ahol a kereszténység által helyreállított és 
tökéletesített rendet megzavarták, s már nem Isten kegyel-
méből gyakorolják a főhatalmat, akár egyesek, akár 
sokan. 

Az állami mindenhatóság elmélete, — úgymond egy 
hires jogtudós, — világos bizonyságát nyújtja annak, 
hogy a materialismusnak minden fajtája, mely az ember-
ben nem ismeri el a szellemi, hallhatatlan, a földi hata-
lom alá nem eső princípiumot, a szabadságot okvetlenül 
lerontja, s vagy az egyed vagy a sokaság absolutismusát 
állítja föl.3) 

Már a stragirita bölcs is megkülönbözteti a kor-
mányzatnak kétféle módját, mely mind háromféle kor-
mányforma mellett, a monarchia, az oligarchia és a de-
mokratia mellett egyformán előfordulhat; mert akár egy 
az uralkodó, akár többen, akár a sokaság, a hatalmat 
vagy a közjó, vagy pedig a saját javuk érdekében gya-
korolhatják. Az előbbi esetben a kormányzat helyes, 
tökéletes, az utóbbiban tökéletlen, az állami rend elfaju-
lása. 4) S nagyon helyesen jegyzi meg egy ujabbkori 
államtudós, hogy a mily mértékben az állam a kormány-
zat tökéletes formájától eltér, vagyis amily mértékben 
az államhatalom csupán csak az anyagiakra, a külső 
erőkre szorítkozik s ethikai karakterét elveszti, oly mér-
tékben kerekedik felül az államnak, mint legfőbb önczél-
nak határtalan kultusza, mely alá minden egyébnek, akarva 
nem akarva, alája kell magát vetnie.5) 

Az állam, mely önönmagát tart ja czéljának, hatalma 
kútfejének, más javakat nem ismer, mint földi javakat, 
gazdagságot, s külső erőt ; az ő polgárai nem halhatatlan 
lélekből és halandó testből álló emberek, hanem egyszerű 
géprészek, ^kerekek, hengerek, csavarok az állam gépe-
zetében, s mindezeket az egoismus és utilitarismus rugója 
hozza mozgásba; azért nem talál benne becsülésre és 
elismerésre sem a keresztény, sem a polgári erény, érde-
me csak annak van, ki a társadalomra nehezedő absolu-
tismus kötelékeit szorosabbra tudja fűzni. 

Ez szüli ama kóros állapotot, melyről egy rationa-
lista iró, — kire legkevésbbé sem fogható rá, hogy elfo-
gult dicsőítője az elmúlt időknek — igy panaszkodik: 
„A régi loyalis és önfeláldozó szellemnek, az ascetismus-
nak hanyatlása az oka annak, hogy korunk általános 
karaktere a terjedő korrupczió, a meggyőződés és hero-
ismus fogyatéka . . . mindinkább érezhető, hogy nagyon 
csekély azok száma, kik meggyőződésükért áldozatot tud-
nak hozni.6) 

Mig a keresztény államban Isten és a felebarát sze-
retete az uralkodó, addig a hitközöny alapján álló társa-

3) Ahrens, Naturrecht, I. 39. 
*) Aristot. Polit. I. III. c. 7. 

Posada, Tratado de derecho politico. I. 257. 
6) Lecky, History of the rise and influence of Rationalism in 

1 Europe. 405, és 409. 1. 
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dalom mindinkább eltávolodik az emberi társadalom azon 
eszményétől, melyet sz. Ágoston Isten városának nevez. 
„A kétféle szeretet — úgymond Hippó nagynevű püspöke 
— kétféle államot létesitett a földön, ugy, hogy a népek 
különféle nyelvei, viseletei, fegyverei és szokásai mellett 
mégis csak kétféle neme van az emberi társadalomnak; 
az egyiket, a földit, az anyagit, az Isten megvetéseig 
vetemedő önszeretet tar t ja fönn, a másik, a mennyei az 
önmagát megvető Istenszeretetből veszi eredetét. Amaz 
önmagában, emez az Urban büszkélkedik, amaz dicsősé-
gében felfuvalkodottan emeli föl fejét, emez pedig mond-
ja : Uram én oltalmazom vagy, én dicsőségem, là föl-
emeled fejemet ; 7 ) amannak fejedelmeit és népeit az ura-
lomvágy bántja, emebben a szeretet által mindannyian 
egymásnak szolgálatjára vannak, az elöljárók szorgossá-
gukban, az alattvalók engedelmességökben ; az előbbinek 
bölcsei íelfuvalkodottságukban balgákká lettek, fölcserél-
ték a halhatatlan Isten dicsőségét a halandó ember kép-
másával, s inkább tisztelték a teremtményt, mint a 
Teremtőt ; 8) az utóbbiban pedig a bölcseséget a jámbor-
ság és vallásosság teszi ki, mely Istent kellő módon 

tiszteli.9) 
Az Isten tiszteletét és szeretetét kiszorító felfuval-

kodottság és önszeretet az oka annak, hogy az az állam, 
melyet sz. Ágoston földi államnak nevez, nem éri el még 
az ő földi czélját sem, nem képes általános jólétet terem-
teni és jogvédelmet biztosítani. Az államnak, mely való-
ban az, s nemcsak névre nézve, — miként Aristoteles 
mondja — gondjának kell lennie az erényes életre,10) — 
s ha erre komolyan törekszik, karöltve kell járnia az 
egyházzal. 

Az egyháznak végczélja és feladata ugyan nem a 
földiekre vonatkozik, hanem az ember természetfölötti 
rendeltetésére, de mégis, ha tekintetbe vesszük azt a sok 
jót, melyet az államok, népek és nemzetek az egyháznak 
köszönnek, csaknem azt gondolnók, hogy feladata a földi 
jólét és boldogság előmozdítása. S ez onnan van, mert a 
földi jólét és boldogság élvezete csak az ember termé-
szetfölötti czéljának szemmeltartásával lesz tiszta, biztos 
és zavartalan. 

A katholikus egyház nem pusztán tanítja a testvéri 
szeretetnek, az önfeláldozásnak, az igazságosságnak, az 
engedelmességnek, a béketürésnek, a méltányosságnak, a 
hazaszeretetnek szépségét, hanem ez erények gyakorlatát 
híveinek kötelességévé teszi, s mindez erényeket utolér-
hetetlen fokban bemutatja az Ur Jézus életében, s hősies 
mértékben az ő szenteinek és dicsőültjeinek példájában, s 
ami még fontosabb, malaszteszközeivel híveit az isteni 
kegyelem kincses házából oly segítségben részesiti, mely 
a gyarló embert ez erények gyakorlatára ösztönzi és ké-
pesiti. 

Vegyétek el az uralkodóktól azt a felsőbb tekin-
télyt, melyet nekik az egyház ad, midőn őket Isten föl-
kentjeivé avatja — anélkül hogy őket istenítené; vegyé-
tek el a hatalmasoktól és nagyoktól az igazságosság és 
méltányosság érzetét s a keresztény alázatosságot, mely 

7) Zsolt. 8, 21. 
8) Sz. Pál a Rómaiakhoz 1, 25-
9) De civitate Dei L. XIV. c. 28. 
10) Polit. L. III. c. 9. 

eszükbe juttatja, hogy legszegényebb s legegyügyűbb pol-
gártársuk velők egyenrangú Isten előtt, kinél nincsen 
személyek válogatása ; vegyétek el a gazdagoktól és bő-
velkedőktől a keresztény könyörületességet, mely fitog-
tatás nélkül osztja meg feleslegét az ínségesekkel ; vegyé-
tek el az alattvalóktól a keresztény engedelmességet, mely 
a felsőbbség iránti tiszteletlenséget Isten megbántásának 
bélyegzi ; vegyétek el a szegényektől a megelégedést és 
azt a boldogító tudatot, hogy ők Isten kegyeltjei ; vegyé-
tek el a szenvedőktől az Isten gondviseletébe vetett bi-
zalmat és reményt : — és az egész társadalmi rend fel 
fog bomlani, a föld örökös harcztérré változik, hol a ha-
talmas a gyengét elnyomja, a furfangos a becsületest 
büntetlenül csalja, a gazdag a szegényt rabszolgájává 
teszi, s ahol a gyengék és rabszolgák sokasága bosszút 
forral elnyomóik és fosztogatóik ellen. 

Ne gondoljátok, hogy a modern állambölcselet e 
hangzatos, de tényleg kevesetmondó és hazug szavaival : 
Szabadság, Egyenlőség, Testvériség, a forrongó kedélyeket 
megnyugtathat játok. Üres frázisokkal nem lehet a világot 
boldoggá tenni ; boldogítani csak tettekkel, és pedig iga-
zán boldogítani csak hősies, önfeláldozó tettekkel lehet; 
tenni, hősiesen cselekedni pedig csak ott lehet, ahol meg-
van az erő hozzá, s ezt az erőt a kath. egyház adja meg 
az ő kiapadhatatlan kegyelemszereivel. 

S azért a jövő évezred számára sem vethet senki 
más alapot azon kivül, mely vettetett, mely a Krisztus 
Jézus. A jövő évezredben is csak az fogja a magyar nem-
zetet boldoggá, nagygyá, dicsővé, hatalmassá tenni, ami 
őt az elsőben fölemelte, ápolta, nemesitette, fölvilágosí-
totta — a Krisztus igaz egyháza. 

A nemzet, mely anyjához, az egyházhoz fiúi kegye-
lettel és ragaszkodással vonzódik, osztozkodik az anya-
szentegyháznak Krisztus ígéretével biztosított fönmaradá-
sában ; s amely nemzet anyját könnyelmű és ledér módon 
megveti és kigúnyolja, attól elvétetik az Isten országa és 
oly nemzetnek adatik, mely gyümölcseit megtermi. 

* 
* * 

Illő dolog tehát, hogy a magyar nemzet, melynek 
első királya apostol volt, s melynek királyai az apostoli 
czimet viselik, apostoli szellemtől áthatva és buzgalommal 
eltelve lépjen át létezésének második évezezredébe. Ha 
első apostoli királyunkra, ha az általa őseinkbe oltott 
példás buzgalomra gondolunk, büszkélkedve mondhatjuk, 
hogy szentek gyermekei, bár méltatlan utódai vagyunk. 
S ha mi nevökhöz méltók akarunk lenni, ha nemcsak 
nyelvben, ruhában és külsőségekben, hanem szívben, hit-
buzgalomban, erényekben, királyunkhoz való ragaszko-
dásunkban, a haza önzetlen szeretetében hozzájuk hason-
lók akarunk lenni, legyünk mi is apostolok, a keresztény 
szellem ápolói és terjesztői abban a körben, melyet az 
isteni Gondviselés nekünk kijelölt; sz. István példáját kö-
vetve imádkozzunk gyakran és buzgósággal hazánkért s 
ajánljuk föl újból Magyarország nagy Patronájának ótal-
mába; tőle tanulva ne riadjunk vissza a szent hitünk 
megváltásáért hozandó áldozatoktól, Krisztust ajkainkon, 
Krisztust szivünkben hordozván, Krisztust tetteinkkel hir-
detvén. 

S ha a magyar haza fiait megint a dicső ősök buz-
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galma hatja át, akkor tölti be a magyar nemzet az isteni 
Gondviseléstől kijelölt misszióját, akkor lesz az igazán 
boldog, igazán szabad, akkor mondják róla a zsoltárossal : 
Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei, — Dicsőséges dol-
gok mondatnak felőled, Isten városa. (Zsolt. 86, 3 ) 

München, aug. 24. Előzetes jelentés a német katholi-
kusok 42-ik nagygyűléséről. — 

Harcz teszi a katonát hőssé; a jellem küzdelem-
ben edződik nagygyá; és a folytonos zaklatás szenve-
dése eszök és akaratok teljes erejének használatára 
ébreszti az embereket. Németország katholikusainak 1848 
óta tartot t nagygyűlései a tör ténelem e nagy igazsága 
igazolásának szakadatlan hosszú lánczolata. Hogy a 
német katholikusok, bár ot thon nemcsak Poroszország-
ban. de általában a birodalomban is kisebbségben van-
nak, sok és hatalmas ellenségeiknek tiszteletet és mér-
téktar tást parancsolnak, azt nagy részt évenkint tar-
tatni szokott katholikus nagygyűléseik hatásának köszön-
hetik. Ezek a nagygyűlések szülték és ápolják a 18 
milliónyi német katholikusság összetartását oly tényező 
gyanánt, mely a hol katholikus ügyről vagy érdekről 
van szó, mindenüvé az összes katholikusság - erejét kon-
czentrálja és irányitja, s mely midőn a hatalmas biro-
dalomban mint országos kath. tényező jelentkezik, ezt 
ugy teszi, hogy vele számolni kell minden hatalomnak 
és hatalmasnak, másfelől kifelé az egész világnak szeme 
elé ugy állit j a a német katholikus okat, amint a kik 
keresztény czivilizácziónak s e czivilizáczió alapitójának 
és fentartójának, a kath. egyháznak, legedzettebb 
harczosai, legéberebb előőrsei, szóval legjobban szer-
vezett és begyakorol t hadserege. 

Hogy fogalmunk legyen e nagygyűlések nagysá-
gáról, ugy a színvonal magasságára, mint a hatás mesz-
szevágó erejére nézve, csak annyit említünk, hogy az 
ezidei nagygyűlés alkalmából 50-nél több bibornok, 
érsek s püspöktől érkezett levél a helyi előkészítő bizott-
sághoz. A hierarchia élén magától a pápától pedig már 
egy hóna]) előtt j ö t t meg a szokott külön levél. 130 
lap kért külön tudósító számára külföldről is belépti 
jegyet . Valami 50 katholikus egylet zászlóval készül 
a megnyitó ünnepélyes szent misén megjelenni. A 
világhírű müncheni udvari és állami könyvtár külön 
összeállításban a könyv tör ténetét fogja a kath. nagy-
gyűlés tiszteletére bemutatni . Az állomáson a középső 
kapu fel van díszítve, a város lobogó-díszt öltött. Mert 
a német katholikusok nagygyűlése országra, ' világra 
szóló esemény, melyre minden német katholikus re-
ménynyel és büszkeséggel gondol, s minden német 
polgár tisztelettel vagy legalább tiszteletteljes maga-
tartással tekint fel. 

Ma még csak a nyilvános ülések szónokainak sor-
rendjéről legyen szabad említést tennem. A szónokok 
közé Magyarországból fel volt véve Esterházy Miklós 
Móricz gróf is, még pedig az első napra, de az utolsó 
pillanatban lemondott . 

Az első nyilvános ülésben: 
Megnyitó beszéd Millier elnöktől. Tlioma érsek 

föpásztori szózata, főp. áldással : dr. Forsch beszéde a 
szerzetes rendekről ; Esterházy Miklós Móricz gróf, 
ki utóbb lemondott ; Huhn Adalbert a kereszténységről 
és az atlieizmusról. 

A második nyilvános ülésben : 
Wörle orsz. képviselő a népiskolai ügyről, Bachem 

bir. képviselő a sociálismus világnézletéröl, dr. Öfterer 

képviselő beszéde a felforgatásról, tudományról és 
iskoláról, dr. báró Hertling képviselő a pápáról és a 
római kérdésről. 

A harmadik nyilvános ülésben : 
Danner kanonok a tekintélyről, dr. Schüdler tanár 

a munkáról a kereszténység világánál, dr. GraueH tanár 
a katholicizmusról és a tudományról, Schirmer a kath. 
munkásegyletek feladatáról és czéliairól, Gröber kép-
viselő a kereszténységről mint az állami élet alapjáról. 

A negyedik nyilvános ülésben : 
Dr. Schaepman tanár Hollandiából XHI . Leo vallás-

ügyi egyesítő törekvéseiről, Zichy Nándor gróf beszéde, 
végül a centrumpárt vezérének dr. Lieber-nek beszéde 
Bajorország érdemeiről a kath. egyház körül Német-
országban. 

V E G Y E S E K . 
*** A várva várt püspöki konferenczia, a kitű-

zött napon, ma, f. hó 31 én, Isten segítségével összeült. 
A hgprimási palotából e perczben telefonon kapott tudó-
sítás szerint, kegyes főpásztoraink megjelentek mindnyá-
jan ; csakis a pécsi püspök ur maradt el betegség miatt 
s a rozsnyói káptalani vikárius mentette ki magát levél-
ben. Isten áldása legyen a tanácskozáson! 

— Nagyváradon a lat. sz. püspöki aulában ő emja 
Fetser Antal szentszéki jegyzőt titkárává nevezte ki ; dr 
Szemethy Géza igtató és könyvtárnok pedig szentszéki 
jegyzővé léptettetett elő. A kitüntetéshez gratulálunk. 

— Karmeliták Budapesten. Már emiitettüke helyütt 
egyszer, hogy Budapesten a karmelitak letelepülni készül-
nek. A győri anyakolostornak jótevők lehetővé tették, 
hogy Budapesten telket vehessen s azon kolostort s 
egyelőre ideiglenes templomot építhessen. A hely paszto-
ráczió szempontjából a lehető legjobb helyen van meg-
választva, az u. n. Angyalföldön, a Huba-utcza sarkán. 
Egy egész óriás városrész, mely eddig templom nélkül 
állt, körülbelül 30,000 lélekkel, hogy a derék karmeli-
tákban lelki gondozókat kapnak. A kolostorés a templom 
szent István tiszteletére lesz szentelve. Bis dat qui cito dat. 
Tervezet szerint a zárda és a templom a milleniumi jubi-
leumra elkészül. Szives adományok még szükségesek. 

— Az angol protestántizmus megtérése. A sal-
ford-manchesteri katholikus püspök, főt dr Bilsborrow 
minap nyilvánosan tartott beszédben mondotta, hogy az 
angol protestánsok jelenleg egészen másképp gondolkoz-
nak a gyónásról, mint valaha, s hogy most már sok angli-
kán pap gyóntat is. Igen sok protestáns már őt, a püs-
pököt is kérte, hogy gyónásukat hallgassa meg, sőt pro-
tesáns lelkészek is kérték már őt erre. 

— A katholikns lapszerkesztők kara tekintélyes 
gyarapodást nyert Gruber János volt országgy. képviselő, 
köz- és váltóügyvéd személyében, a ki a lelkes ,Szom-
bathelyi Újság" szerkesztését vette át. Üdvözöljük. 

— A lourdesi magyar zarándoklat most hétfőn 
indul nagy útjára. Tudvalevőleg, nagy erdemesüléssel, dr 
Túrt Iván pápai t. káplán ur vezeti, kit a Religio és 
olvasóinak imája kísér fáradozásában viszonzásul azért a 
tapintatos szerkesztésért, melylyel a Religiot ebben a 
vakáczióban ellátni szives volt. 

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Breroay Béla, hi t tudor, k. xn. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 189e». Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. <<«.' 
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Esztergom iskolázása a középkorban. 
4. Felsőbb kiképeztetés. 

Régi időtől kezdve szokásban volt, bogy a 
tehetséges és előkelő ifjak, különösen egyháziak: 
kanonokok, plébánosok, a külföld jeles iskoláit 
keresték föl. Csakhogy sok költséget igényelt az 
ily iskolázás; és kevesen voltak, kik azt meg-
tehették. Hazánkban is volt ilyen főiskola Vesz-
prémben. Nem hihető ugyan, hogy szt. István 

r 

idejéből való ezen egyetem, de az Arpádházi kirá-
lyok idejében már megvolt, s nem kételkedhe-
tünk, hogy sokan felkeresték azt, ismereteik gya-
rapítása végett. Azonkivül ugy is segítettek a 
szükségleten, hogy, a mint láttuk, a tudomány-
szomjas és tehetséges ifjak magánúton, , a ren-
des előadásokon kivül, a káptalani iskola taná-
raitól is nyerhettek oktatást felsőbb ismeretek 
elsajátítása végett. 

A külföldi iskolázás divatban volt. Még a 
szerzetesek is praelatusaik engedélyével felkere-
sik magasabb kiképzés végett a külföldi iskolá-
kat. Onnan is következtethetjük ezt, mert a 
budai zsinat 1279-ben excommunicálja ama szer-
zeteseket, kik, főnökeik engedélye nélkül el-
hagyva a kolostor, külföldi iskolákra mennek s 
mást mernek tanulni, mint a grammatikát, 
theologiát és logikát.1) 

Esztergomnak a káptalani iskolán kivül egy 
specziális intézete is volt, az ágostoni szerzete-
sek felsőbb intézete, melyben a theologiát s a 
művészeteket is előadták ; de ez valószínűleg 
csak privát, s a rend szolgálatára berendezett 
egyetemszerü kolostori iskola lehetett. Az ágos-
toni szerzeteseknek 1262. év körül volt szt. Anna 
tiszteletére felszentelt templomuk. Endre király 
az úgynevezett örmény földet adományozta ne-
kik, hogy ott kolostort építsenek s benne egy 

> theologiai s profán tudományos intézetet állítsa-
nak s vezessenek.2) 

A NIY. sz. elején Budai János (Joannes de 
Buda) Collegium Christi-t (Krisztus Társasága) 
alapított. Budai János barsi főesperes és eszter-
gomi kanonok volt. Vagyonát a nemes lelkű 
emberbarát arra fordította, hogy szegény tehet-
séges ifjaknak lehetségessé tegye a külföldi isko-
lák látogatását. E czélból Budán lévő négy házát 
adta át jövedelmével. A társulat élén mindenkor 
a barsi főesperes állt. A barsi főesperesség és az 
esztergomi kanonoki stallum a társulatnak van 
lekötve. Ha megüresedik, az érsek tölti be, de 

*) Pe'terfy Concilia I. k. 124. 1. Battyány II. 436. 1. 
Excommunicentur, monitione praemissa, omnes monachi 
et Religiosi, qui relictis claustris suis absque praelatorum 

suorum licentia ad scholas ire, vel aliud quam gramma-
ticam, Theologiam, aut Logicam in scholis audire prae-
sumant. 

2) Memoria Bas. 34. 1. Ecclesia S. Annae circa 
annum 1262. dicata, fuit Eremitarum Sancti Augustini, ad 
quorum preces anno 1291. Andreas Rex „terram sic dictam 
Armenorum in Strigonio" contulit, ut in ipsa Monasterium 
aedificarent, studiumque theologicum aliarum artium tudiis 
mixtum in eodem collocarent et exercerent. 
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csak a társulat tagjai közül adományozhatja 
valakinek; azaz olyannak adományozhatta, ki a 
társulat költségén végezte tanulmányait valamely 
külföldi iskolában; de idősebbnek és érdeme-
sebbnek. Az ilyen kinevezett főesperes aztán a 
társulat elnöke. Élvezi a főesperességet és ka-
nonokságot, de vagyonáról nem rendelkezhetik 
holta után sem, minden a társulaté. Kötelessége 
abból állt, hogy a tanulók közül néhány szegény 
jó tanulót kiválasztott s valamely külföldi egye-
temre küldött, a társulat költségén képeztette; 
de viszont ezeknek kötelességök volt, ha jó 
javadalomra tettek szert, a társaságnak az igénybe 
vett költséget megtériteni; ha pedig mint sze-
gények haltak meg, tartozásuk természetesen 
megszűnt.3) 

Még arról is gondoskodott, hogy utódjának 
állandó lakása legyen, azért háza a barsi főes-
peresé, ha egyúttal tanulók segélyezésére alapi-
to t t Krisztus Társaságának elöljárója.4) 

A társulat sokáig fennállt és virágzott; 
tagjai közül sokan kitüntették magokat amaz 
egyetemeken, hol tanulmányaikat végezték, s 
haza kerülvén, előkelő állásokra jutottak. Soknak 
neve fenmaradt az esztergomi kanonokok sorá-
ban, hol a diszes barsi főesperességre jutottak s 
leróhatták a társulattól élvezett jótéteményt. 
1526-ban, a mohácsi vész évében, Lipthai Péter, 

3) Battyány III . 323. 1. Az 1397. évi visitatiónál 
igy vallják a kanonokok e társulat keletkezését: Item in 
ipsa Ecclesia Strigoniensi est Collegium Christi pauperum 
Scholarium studere volentium, fundatum per Magistrum 
Joannem de Buda, Archidiaconum Barsiensem, et Cano-
nicum Strigoniensem, dotatum quatuor domibus cum 
Censibus earundem in Civitate Budensi existentibus, et 
habitis, quarum situs, et loca in libris dictae civitatis 
plene describuntur. Cui Collegio praesidet Archidiaconus 
Barsiensis, et ipsum Collegium indiget reformatione-

Item Archidiaconus iste Barsiensis simul cum Cano-
nicatu est annexus ipsi Collegio Christi. Et cum vacant 
habet conferre D. Archiepiscopus, pro tempore existens, 
non tarnen nisi alteri ex filiis Collegii ipsius. Hoc est, illi, 
qui ex pecuniis ipsius Collegii Christi studuit, seniori 
tamen sive digniori, et talis in ipsa sua creatione sit 
praesidens ipsius Collegii, talis etiam Archidiaconus habet 
duntaxat usum fructum ipsius Arcbidiaconatus, et Cano-
nicatus, quidquid supererit ipsi Collegio cedit nec testari 
potest in morte, sed omnia cedent pro Collegio. E t talis 
praesidens semper tenetur eligere aliquos pauperes studio-
sos Scholares tamen, et illos mittere extra Regnum ad 
loca studii, ubi proficere valeant, talibusque ex Collegio 
ipso expensas ministrase tenetur, quibus vivere valeant in 
loco studii ita tamen, ut quando tales studentes ad pin-
guiorem fortunam venient tenentur persolvere ipsi Colle-
gio Christi omnem pecuniam, quam inde pro suo studio 
levaverunt; si autem morientur sine aliqua fortuna Do-
mini tunc expediti erunt a solutione. Memoria Bas. 115. 1. 

4) Battyány III. 331. 1. 

barsi főesperes, a társulat 1000 f r t já t Bécsbe 
vitte s ott az esztergommegyei papok nevelte-
tésére forditotta. Ezt az alapitványt Oláh Miklós 
érsek, Kutasy György és Boklostóy Máté eszter-
gomi kanonokok gyarapították bőkezű adomá-
nyukkal, s máig is a bécsi egyetem kezelése 
mellett rpropriam Ecclesiae Strigoniensis dotem 
efficit,5) Olahianum stipendium" néven. 

Azon tanulók neveit, kik mint e társulat 
tagjai az egyetemet látogatták, nem ismerjük, 
de feltehető, hogy a barsi főesperesek csakugyan 
e társulat tagjai közül valók s alább az iskola 
tanárai (lectorok és cantorok) közt felsoroljuk 
azoknak neveit is, kik a barsi főesperességre 
jutottak. Pesti Gergely, valamikor a Krisztus 
Társaság növendéke, Budán levő házát egy pol-
gárnak örök bérbe adta, oly feltétel alatt, hogy 
a collegiumnak 10 aranyat fizessen.6) 

Érdemes még megemliteni, hogy a tudomá-
nyok újjászületése idejében azoknak egyik kiváló 
képviselője: Vitéz János, esztergomi érsek, egye-
temet akart alapitani Esztergomban.7) 

Hazánkban nem volt iskola, mely a tudo-
mányok összes körét felölelte volna, s tudori 
rangfokozat adományozására jogositott volt volna. 
A kik tehát honosaink közül magasabb kiké-
peztetést akartak nyerni, kénytelenek voltak 
külföldi egyetemeket látogatni. E bajon segiteni: 
volt a tudós főpap szándéka. Király és pápa kész 
örömmel egyeztek bele a nagy horderejű elha-
tározásba. Az egyetem a bolognai mintájára lett 
volna szervezve. A pápa nem kötötte meg az 
érsek kezét a helyre nézve, s igy a király aka-
rata döntött. A király választása Esztergom he-
lyett Pozsonyra esett. 

A király helyiséget adományozott, a bőkezű 
főpap tanárokkal látta el a főiskolát. Sok jeles 
külföldi tudós, odahagyva egyetemi tanszékét, 
követte a megtisztelő meghivást. Igy került ha-
zánkba a tudós Regiomontanus is. 

A tudós tanárok sűrűn megfordultak a bő-
kezű maecenas udvarában, Esztergomban. Müvei-
ket neki ajánlották fel. S talán nem is túlzás, 
a mit Galeotti róla ir, hogy ő az újkor múzsái-
nak lakhelyévé varázsolá Magyarországot s ily-
formán Esztergomot. A király is szivesen részt 
vett Vitéz tudós körében. Palotáját nagyszerű 

5) Memoria Bas. Strig. 115. 140. 141. 11. Fraknói 
Hazai és külföldi iskolázás a XVI. században 208—212.11. 

6) Fraknói a. m. 209. 1. 
7) Memoria Bas. Strig. 80. 1. 
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könyvtár diszité. Palotája, képcsarnoka, függő 
kertjei Esztergomot disziték; sajnos, a bekövet-
kezett események eltörölték ugy, hogy kő kövön 
nem maradt.8) 

Szulejman 1543-ban 24,000 emberrel ostrom 
alá vette Esztergom várát, melyet olasz, spanyol 
és német őrség — de nagyon csekély számmal 
— védelmezett. Nem is tudott sokáig ellenállni; 
augusztus 10-én átadták a töröknek. A gyászos 
esetnek szemtanuja volt Sbardellatus Ágoston, 
nagyprépost is, három kanonok társával, kiket 
az ellenség szabadon bocsátott.9) Az érsek már 
előbb távozott Pozsonyba, most a káptalan is 
utána ment, s velők távozott az iskola is, mely 
hatodfél századon át hiven teljesité feladatát : 
nevelt az egyháznak tudós papokat, a hazának 
hasznos polgárokat. Esztergomra nehéz napok 
vártak: 140 évig nyögött a török járom alatt. 

"Egyházi Okmánytár. 
Dr Samassa József 

egri érsek főpásztori utasítása az 1894. X X X I X X X I I . 
s X X X I I I . t.-czikkek tárgyában. 

(Folytatás.) 

VII. Ha a felek a polgárilag előirt alakiságnak már 
eleget tettek, mielőtt a házasság egyházilag érvényes é s 

törvényes megköthetésének előfeltételei tisztáztattak s tel-
jesíttettek volna : lelkiismeretbeli kötelességökké kell tenni 
a híveknek, hogy magukat valóságos házastársaknak még 
nem tekinthetik, hogy az egyházi kötésig a jegyesekre 
nézve fennálló isteni és egyházi törvények és rendeletek-
hez kell szigorúan alkalmazkodniok, különösen is nem 
szabad együtt lakniok. 

Ily esetben, vagyis midőn a polgári cselekmény már 
megtörtént, de az egyházi házasságkötés még nem, az 
ezt megelőző vizsgálat során a lelkészek figyelme kiter-
jedjen arra is, hogy nem forgott-e fenn oly polgári aka-
dály, mely a polgári cselekményt semmissé vagy érvényé-
ben megtámadhatóvá tette. Igaz ugyan, hogy a polgá-
rilag előirt alakiság megtörténtéről az állami anyaköny-
vekről szóló törvény 62. §. s a házassági jogról szóló 
törvény 123 §-a alapján s a végrehajtási igazságügyi 
rendelet 75. §-a szerint az állami tisztviselő részéről min-
den esetben kiadandó tanúsítvány kézhezvétele után a 
lelkész egyházi házassságra a feleket e törvény minden 
további korlátozó intézkedése nélkül egybeadhatja s ille-
tőleg a törvény semmiféle polgári akadály kutatását vagy 
felderítését a lelkésznek kötelességévé nem teszi, erre 
nézve a törvénynél fogva felelősséggel nem tartozik ; de 
foroghatnak fenn a felek s gyermekeik érdekeinek meg-
óvása szempontjából oly fontos okok és körülmények, 

8) Fraknói Vitéz János élete 121. s. köv. 11. 
9) Memoria Bas. 12. 1. 85. 1. 
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melyekre való tekintettel a lelkésznek az ügyet ez aka-
dályok szempontjából is meg kell vizsgálnia s a szükséghez 
képest intézkednie ; nincs kizárva ugyanis az az eset, hogy 
valamely polgári semmiségi ok vagy bontó akadály miatt, 
mely előzetesen fel nem fedeztetett s csak később derült 
ki, a házasság már az egyházi megkötés után polgárilag 
érvénytelennek nyilvánittatik ; amikor is a házasság ugyan 
egyházilag teljes érvényében marad, de polgári érvény-
telensége miatt a házastársakat vagy gyermekeiket pol-
gárjogi érdekeikre sérelmes hátrányok érhetik, aminek 
távoltartása s elhárítása pedig a lelkészre közömbös 
nem lehet. 

Ha a polgári cselekmény teljesítése után s a házas-
ság egyházi megkötését előzőleg valamely polgári érvény-
telenítő akadály csakugyan kiderülne, a házasság egyházi 
megkötése előtt, az ügy részletes megismertetése mellett, 
egyházmegyei hivatalomhoz utasítás végett minden kése 
delem nélkül jelentés teendő. 

VI I I . Nincs kizárva, főleg a népesebb városokban, 
nagyobb községekben, hogy némelyek akár vallási kö-
zönyből, akár tudatlanságból vagy éppen az egyházi 
tekintély kevésre becsüléséből önmaguktól, önként a lel-
készt föl nem keresik s ez által azon aggályt ébresztik, 
hogy pusztán a polgári alakisággal megelégszenek. Ez 
esetben elengedhetlen kötelességük a lelkészeknek, külö-
nösen a nyilvánosan kifüggesztett polgári hirdetési táblák 
vagy élőszóval való hirdetések figyelemmel kisérése mellett 
s azok nyomán is, a plebániájok körében szándékolt há-
zasságkötésekről idejekorán biztos tudomást szerezni, s a 
lelkipásztori buzgalom, eszély, szeretet sugalta minden 
alkalmas módon odahatni, hogy az ily házasulandók nála 
is megjelenjenek, ügyeiket rendezzék és házasságukat 
egyházilag is megkössék. E lelkipásztori kötelesség éber 
teljesítésének szüksége különösen is fennáll a vegyes 
házasságra lépőkkel szemben. Ily esetben a lelkész a 
felek irányában tapintatos, előzékeny viselkedést tanúsít-
son, s jelesen is a netán fenforgó polgári akadály iránti 
tájékozás, valamint a netán létező egyházi akadálytól való 
fölmentés kieszközlése, a hirdetések teljesítése stb. körül 
az előző pontok alatt adott utasítást követve, teljes kész-
séggel járjon el. 

IX. Ha — mitől Isten óvjon, — a lelkészek minden 
buzgalma sikertelen maradna, s akadnának, kik a pol-
gári alakisággal tényleg megelégednének, egyházi házas-
ságot kötni nem akarnának, vagy éppen csak polgárilag 
már házastársakul együtt is élnének : komolyan intendők 
s egész határozottsággal figyelmeztetendők, hogy a kath. 
egyház őket igy törvényes hitveseknek el nem ismeri : 
hogy mint olyanok, kik az egyház tekintélyét semmibe 
sem veszik, ez által önmagukat megfosztják az egyház 
minden kedvezményétől, jótéteményétől, a híveket meg-
illető jogoktól, minők p. a szentségek felvétele, kereszt-
s bérma-szülői, házasságtanui tiszt; és ha igazi bűnbánat 
s a nélkül halnának meg, hogy hitelre méltó s tanúk 
által is megerősíthető módon legalább az iránti elhatá-
rozott akaratukat nyilvánítanák, hogy egyházilag frvényes 
házasságot kötni kívánnak : ugy, mint a nyilvános bűnösökkel 
szemben történni szokott, egyházi temetésben sem része-
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sülhetnek. Pusztán polgári házasságban élő nőknek gyer-
mekök megkeresztelése utáni egyházi beavatása is tilos. 

Isten kegyelmébe vetve bizalmamat egyébként azon 
vigasztaló reményben élek, hogy a gondviselésemre bizott 
hivek ez intelmeknek készséggel engedelmeskedni fognak 
s az egyházi fenyíték szigorának szomorú szükségét 
magukra nem vonandják. 

Es ha az egyházi házasság megkötésére nézve csak -
ugyan készségűket nyilvánítanák, a lelkész mind a pol-
gári, mind az egyházi akadályok tekintetében s átalán 
ügyök elintézése körül az előbbiekben foglalt utasítások 
szerint járjon el. 

Ha a feleknek csak egyike lenne hajlandó az egy-
házi házasság megkötésére, az eset egyházmegyei hivata-
lomhoz annak jelzésével, forog-e fenn s mily egyházi 
akadály, intézkedés végett bejelentendő. 

X. Ha előfordulna az az eset, hogy már az egyházi 
házasságnak is megkötése után jÖDne a lelkész valamely 
előzetesen fenf'orgott érvénytelenítő polgári akadály tudo-
mására : az eset tüzetes leírása mellett egyházmegyei 
hivatalomtól utasítás kérendő. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 30. A protestáns „püspöki" utasí-

tás. — Luther és Kálvin felekezetének „püspökei" össze-
gyűltek Miskolczon s közös értekezletben „tájékoztató 
utasítást" dolgoztak ki a lelkipásztorok, — nem, ők nem 
lelkipásztorok! — az ő lelkészeik számára. Ez a tájékoz-
tató utasítás több tekintetben kihívja maga ellen a kri-
tikát. 

Először is, a jogot, hogy „utasítást", bár csak tájé-
koztatót, adjanak felekezetök lelkészeinek, a protestáns 
„püspök" urak „főpásztori gondoskodó felügyeleti tisztök-
ből" folyatták ki. Vékony forrás biz ez. A kinek csupán 
felügyelni van joga, annak tulajdonképp nincs joga uta-
sítást adni, még tájékoztatót sem, hogy mit hogyan 
tegyenek, a kikre „felügyelnek" az újdonsült „püspök" 
urak. Erezték is a jámborlelkü „püspök" urak, hogy a 
felügyeleti tiszt kevés forrás az utasítás-adás jogára, azért 
egy felettök álló „felső hatóság"-ra hivatkoztak vékony 
felügyeleti joguk felett, t. i. az „illető konventek"-tői nyert 
megbízatásukra. Nos, hát ez náluk protestánsoknál már 
vastagabb jogforrás ; van benne mire hivatkozniok. De ha 
erre hivatkozhatnak csupán, akkor bizony vékony forrás 
marad az ő felügyeleti joguk, az ő „püspök"-ségöknek 
pedig egyáltalában nem marad semmi a konvent mellett, 
csak a katholikus, vagyis igazi püspökségnek névbeli maj-
molása. Igy vergődik a magyar protestántizmus értelem 
és igaz tartalom nélkül az igazi protestáns szellem és az 
episkopális egyházkormány-rendszer majmolása között. Azt 
csak mellesleg érintem gondolkodtatás végett, hogy, ha az 
egyesült két protestáns felekezet püspökeinek az ő „gon-
doskodó" felügyeleti tisztök igy fest : hogy fest akkor s 
mit produkálhat az ő „főpásztori nein gondoskodó fel-
ügyeleti tisztök?" Mert a pleonazmusnak, kérem, az a 
hatása vagyon, hogy sokszor absurdum következik belőle, 

például a jelen esetben a gondoskodó jelzőnek a felügye-
leti tiszt elé való túlgondos bigygyesztése azt a gondolatot 
kelti fel, hogy a protestantizmus kebelében van tehát 
nem gondoskodó felügyeleti tiszt is, vagyis hogy az atya-
fiaknál tiszt a nem gondoskodás is. 

De az ily csekély gondatlanságok mellett vannak a 
miskolczi „püspöki" utasításban nagyobb gondolat-hibák is. 

Ilyen például mindjárt az, hogy az egybegyűlt pro-
testáns „püspök" urak magukat főpásztoroknak gondolják,, 
tartják és hirdetik, mert „főpásztori" gondoskodó fel-
ügyeleti tisztökből indulnak ki utasítás adására. Jó lesz a 
pásztor eszméjével egyszer már tisztába jönnünk. Atyánk-
fiainál szó se lehet pásztorról, lelkipásztorról, főpásztorról 
abban az értelemben, melyben ezt a tisztet Krisztus Urunk 
rendelte. Pásztor az, kit a nyáj ura liív meg és tesz maga 
helyett nyája felhatalmozott pásztorává. Protestáns atyánk-
fiainál nem azon fordul meg minden, hogy mit és hogyan 
rendelt Krisztus ; hanem azon, hogy mi tetszik minden 
egyes hivő lelkének, levén a protestáns vallás főelve az 
egyéni tetszés. Ebből kifolyólag atyánkfiainál jól lehet szó 
nyájról, hogyha t. i. az egyéni vélemények, tetszések és 
törekvések valamelyes egyességre tudnak jutni ; de pász-
torról nálok nem lehet szó, legfeljebb a nyáj által elüljárókká, 
régi jó szóval kolomposokká előretolt, tehát előkelő nyáj-
beliekről. Ennélfogva kár beszélniök protestáns atyánkfiai-
nak, mint létezőről arról, a mi nincs. Nekik nincsenek se 
pásztoraik, se lelkipásztoraik, se főpásztoraik, hanem, 
igenis csak presbyterekké, lelkészekké, a görög értLöxoTiog-
ból latinra forditott superintendensekké, legújabban pedig 
visszagörögösitett „püspök"-ökké előmozdított, tehát tisz-
tán emberileg előretolt vallás- és felekezetbeli előkelősé-
geik vannak. 

De menjünk tovább ! 
A miskolczi „püspöki" utasitás tájékoztató „gondo-

latokat" közöl az illető felekezetek lelkészeivel. Az ily tá-
jékoztató gondolatok közt „első helyen" emeli ki a hires 
protestáns „törvénytiszteletet," mondván, hogy „immár 
törvényerőre emelkedvén a szóban forgó intézkedések 
(t. i. a házassági jogról, a gyermekek vallásáról s az ál-
lami anyakönyvekről), azok előtt Őszinte törvénytisztelettel 
kell meghajolnunk." 

Ezzel az őszinte protestáns törvénytisztelettel furcsán 
álltunk a valóságban a protestantizmus kezdete óta, fur-
csán állunk most is. T. i. a mit protestáns atyánkfiai tör-
vénytiszteletnek neveztek és neveznek, az tulajdonképpen 
se nem tisztelet, se nem őszinte. Ha igazán őszintén akar-
nának az atyafiak beszélni, be kellene vallaniok, hogy 
de bizony ők a haza törvényeiben is, ha tiszteltek vala-
mit, hát az nem a haza törvénye volt, hanem az ő tet-
szésök, az ő önkényök, vagyis tisztelték a törvényekben, 
a mi az ő pártos érdeköknek kedvezett, a mi pedig pár-
tos érdeköknek nem kedvezett, azt addig környékezték 
„őszinte tiszteletök" mindenféle mesterfogásaival, melyek 
között nem utolsó helyen állt és áll a cselfogás és erő-
szak, mig a haza „őszintén tisztelt" törvénye összeomlott. 
Már negyedfélszáz év óta nem egyéb Magyarország tör-
ténete, mint az ily „őszinte" protestáns törvénytiszteletből 
származó vallási, társadalmi és állami felforgatásoknak 
szakadatlan lánczolata. Országos törvény volt, hogy mivel 
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Krisztus egy vallást, egy egyházat alapított, Magyarország 
állami hatalma ehhez az egységhez akar ragaszkodni. 
Protestáns atyánkfiai addig tisztelték és tiszteltették 
„őszinte" tiszteletökkel a magyar államiság ez ősi, szent 
István által fogalmazott törvényét, mig megdönteniök nem 
sikerült. A sok törvénytiszlet révén végre 1848-ban elju-
tottak odáig, hogy Magyarország „tökéletes egyenlőséget 
és viszonosságot" mondván ki katholikus és szakadár 
keleti egyházak, valamint a három protestáns felekezet 
között, paritásos állammá lőn: ezzel teljesen felforgatták 
az ország államiságának ősi egyvallásuságát. „Őszinte" 
törvénytiszteletökkel azonban itt sem állapodtak meg az 
atyafiak. Hogy a katholikus egyházon, a melylyel való 
ellenkezésből élnek és éltetik szelleműket, egy nagyot, 
gondolatuk szerint véglegeset üthessenek, legújabban 
csengő muzsikaszóval csatlakoztak Magyarországnak a 
kereszténység felvétele óta harmadik vallásügyi állampo-
litikájához a vallásügyi nihilizmushoz, s Kossuth prófétá-
jok buzdítása szerint szövetkeztek a poklok hatalmával, 
hogy állami alaptörvénynyé segitsék emelni azt, miszerint 
a magyar államiság nem bánja, ha bárki bármely vallást 
követ is, sőt neki mindegy, ha valaki semmi vallást sem 
követ a valláskövetőkkel szemben. Még csak javaslat 
ugyan ez a tervezet, de a protestáns főfelügyelő Bánffy 
már csinálja hozzá a főrendiházban a többséget, hogy 
törvény legyen ebből a „minden és semmi vallás" rend-
szeréből. Hogy mily magatartást fognak követni protes-
táns atyánkfiai s mifajta tájékoztató gondolatokat és 
utasítást fognak adni a protestáns „püspök" urak, hogyha 
az atheizmus szabadsága államjogi privilégiummá fog 
megszavaztatni és „szentesittetni", azt előre tudhatjuk 
immár. Ok „őszinte" tisztelettel fognak „meghajlani" a 
teljes elkeresztényteledés törvénye előtt is, hisz már a 
mostani utasításban is ugy szól a tájékoztató protestáns 
gondolat és utasítás, hogy „egyházi összeadásban ré-
szesítendő" az atyafiaknál „keresztény és nem ke-
resztény." Az ő egyházukban tehát immár teljes joggal 
részes a mi nem keresztény. A „gondoskodó felügyeleti 
tiszt" az ily elkereszténytelenedését a magyar protestán-
tizmusnak avval igyekszik szépíteni s az aggódó hivő s 
keresztségök fogadásához ragaszkodó protestáns lelkeket 
azzal törekszik elaltatni, hogy a „magyar protestáns egy-
ház a magyar hazával össze van forrva", hogy a protes-
tántizmus „nem keresheti a harczot az állammal és a 
társadalmi ujabb tényezőkkel.11 Ez a statolatria, az állami 
hatalomnak ez a bálványozása, kissé meglepő volna a 
protestantizmusnál, mely minden emberi szabadság Men-
torának tolja fel magát, hogyha eszünkbe nem jutnának, 
gondolom, Tacitusnak szavai, melylyel ez a történetíró a 
statolatriába, a kényuralom igájának hordozásába átsze-
gődött, hajdani hires római szabadságszeretetet, ebben 
az ő elaljasodásában, megbélyegezte: „Omnia servi-
liter propter dominationem." A magyar protestántiz-
mus nem keresi, nem kutatja, hogy maga az Istentől 
származó állami hatalom-e az a maga tisztaságában, 
mely ezeket az uj vallási törvényeket meghozta, vagy 
egy az emberiség megbélyegzésére érdemesült párt-
uralom ; neki mindegy, ő meghódol a párturalom szolga-
sága előtt, csakhogy ez által uralomra, országos törvény-
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erőre emelkedhessék a protestáns felfogás a házasságról, 
mint világi dologról és nem szentségről. Az ily önző szol-
galelkűség könnyen megalkuszik, ha már nem az uralom, 
legalább a béke kedveért, minden „ujabb társadalmi 
tényezővel", tehát magával az atheizmussal is, legfölebb 
a hivek „számának" esetleges „fogyasztása" kelt venális 
lelkében némi futó aggodalmakat. Jugurtha mondta nagy 
csömörlettel Rómáról, a hol minden gondolat, minden 
meggyőződés számithatott arra, hogy esetleg akadni 
fog emberekre, kik azt fogják mondani, hogy ők 
nem kereshetik velők — a harczot, az ellenkezést : 
0 venalem urbem ! Mi elmondhatjuk a magyar pro-
testántizmusról immár: Oh minden „gondolattól" rneg-
közelithető, minden „uj társadalmi tényezővel", még az 
atheizmussal is „egyházi összeadásba" kerülő — vallás! 
Valsz-e még te Istent, Krisztust, keresztséget, egyedül 
üdvözitő keresztény vallást ? ! 

Hogy mily „őszinte" atyáukfiaiban a törvénytisztelet, 
csattanós közvetetlenséggel mutatja a miskolczi „püspöki" 
utasitás eljárása a gyermekek vallásáról szóló törvény 
tárgyalásánál. Ország-világ tudja, hogy a „gyermekek 
vallásáról" szóló legújabb törvény oda magyarázta az 
1868. LUI. t.-czikket, hogy abban nincs semmi kötelező 
rendelet arra nézve, hogy vegyes házasságokban nem 
szerint kövessék szüleik vallását a gyermekek, mert e 
fölött a szülők határoznak; mégis a miskolczi „püspöki" 
utasitás oda utasitja a lelkészeket, hogy tartsák a pro-
testáns hiveket továbbra és abban a hiedelemben, hogy 
az 1868. LIII. t.-czikk nekik valamit „rendel". A vegyes 
„házasságból származó gyermekek vallására vonatkozólag 
a szülők, ha többet nem, de mindenesetre megtartsák az 
1868. LIII. t.-czikk eddigi rendeleteit." Tehát, mintha nem 
történt volna semmi; mintha a gyermekek vallásáról szóló 
törvény nem is léteznék s nem mondaná világosan, hogy a 
„nem szerinti vallásra" vonatkozólag kötelező törvényes ren-
delet többé nincs: a protestáns őszinte törvénytisztelet azt 
a tájékoztató gondolatot suggerálja a gondoskodó fel-
ügyeleti tisztből kifolyólag, hogy de bizony atyafiak az 
1868. LIII. t.-czikket „eddigi" értelmében akarják fen-
tartani és tovább forszirozni. Gyönyörű őszinteség, gyö-
nyörű törvénytisztelet biz ez ! 

A munkálat azt hiszi, hogy végül nagyszerű keresz-
tény gondolatot suggerál, midőn azt mondja, hogy ha 
valamely más vallásfelekezetü halottat a saját lelkésze 
„bármi okból" eltemetni vonakodik, a temetést „a pro-
testáns lelkész teljesíteni hivatva van." Evvel a záró 
mondással a miskolczi „püspöki" utasitás a protestantiz-
mus hivatását a maga kétszinüségében és nihilizmusában 
öntudatlanul és akaratlanul leleplezte. A kölcsönös türelem 
és tisztelet hangoztatásával áradozik ajkain minden vallás 
irár.t, lelke azonban tele van alkalom-leséssel, hogy más 
valláson, kivált, ha az a kath. vallás, egyet rúghasson 
kedve szerint. Temetést a kath. hitvallás csak engedetlen, 
lázadó tagjával szemben szokott megfogadni. Mit mutat a 
protestántiimus egyebet, mikor engedetlen, megférhetetlen 
embereket pártfogásába vesz és megtisztel, mint azt, 
hogy mi az ő szelleme, eredete, hivatása : az engedetlen-
ség és minden rend ellen való tusakodás, kivált a mennyi-

i ben az, az Isten akaratából, a kath, egyházban valósul meg. 
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Az ördög is örül minden léleknek, kit Isten Ábrahám 
kebelébe nem akar elhelyezni s az ily kitagadott lelkek 
másutt való elhelyezését az ördög szintén „hivatásból" 
szokta teljesiteni. Mi az ily „hivatásokhoz", őszintén mondva, 
nem gratulálunk senkinek ! ? ? 

Kalocsa. Szent István-napi egyházi beszéd, mely 
méltó, hogy visszhangja bejárja az egész országot. Mélt. 
és ft. dr Mayer Béla v. püspök ur tartotta a kalocsai 
főszékesegyházban. Közlöm a „K. Néplap" után, mely 
illő bevezetést és végül következő kisérő sorokat szentelt 
a nevezetes főpapi megnyilatkozásnak : 

Ismeretes, hogy ő méltósága Istentől bőven meg van 
áldva ama szónoki tulajdonokkal, melyek őt mindig nagy 
hatás elérésére képesitik s melyeknél fogva szivesen hall-
gatják olyanok is, kik különben nem igen szoktak pré-
dikácziót hallgatni. Ez alkalommal azonban mondhatni, 
hogy felülmulta önmagát. Az ő erősen keresztényi és 
hazafias szelleme, szive megnyilatkozására kiválóan alkal-
mas volt első szent királyunknak, nemzeti és vallási 
apostolunknak, ünnepe. A hazája, nemzete sorsán aggódó 
hazafi szive sugallta a beszédet, melyet az apostol bátor-
ságával és buzgalmával, a kereszténynek szeretetével és 
kiméletével, a diplomatának finom tapintatával mondott 
el, nem térve ki a legkényesebb kérdések elől sem. Kit 
sem sértett vagy hivott ki és mégis belefoglalta beszé-
débe mindazt, mit ez idő szerint egy ker. pap érez, és 
egy kath. papnak kimondania kell. Tulajdonképpen vallá-
sos nemzeti programmbeszéd volt az egy igazi egyházi 
szent beszéd keretében. Azért méltán sajnálhatták, azok, 
kik e beszédet nem hallották. 

A szent beszéd eszmemenetét, illetve vázlatát, meg-
kíséreljük emlékezet után visszaadni a következőkben. 

„Nem akarjuk, hogy ez uralkodjék rajtunk." Szent 
Márknak e szavait vette alapul ; s fejtegetéseiben odaju-
tott, hogy a mai kor nem akarja, hogy szent István szel-
leme uralkodjék rajtunk. 

Azzal kezdte, hogy Budavárában ma, aug. 20-án, 
egy egész nemzet ünnepli első szent királyát; ez alka-
lomból a sivár jelennek vigasztalan napjaiból visszaszállva 
az ezredéves múltba, elmélkedve, okulva annak gazdag 
tapasztalatán és hálát adva a Gondviselésnek, hogy „any-
nyi balszerencse közt s oly sok viszály után, megfogyva 
bár, de törve nem, él nemzet e hazán." 

Elvonultatta azután a kaczagányos honfoglaló ősö-
ket, kik 70 éven át rémei voltak a külföldnek ; s bár 
nem védekezik a történelem azon vádja ellen, hogy a 
pogány magyarok egy barbár vad nép voltak, mely fő-
örömét a rablás- és gyilkolásban találta : azért mégis a 
büszkeség szállja meg a magyart arra a gondolatra, hogy 
egy egész világrész adót fizetett a magyarnak. Ám a vé-
res diadalokat vereségek követték s a végpusztulást el 
nem kerülhette volna a magyar, ha lánglelkü fejedelme 
s első királya, szent István, a keresztény hitre nem tériti. 
Alig 30 év alatt, tehát rövidebb idő alatt, mint bármely 
népnél, megtörtént az, mi örök dicsőségére szolgál a ma-
gyar nép józan eszének s bölcseségének. 

Ettől fogva a ker. vallás ringatta a magyar állam-

élet bölcsőjét; ez növelte nagygyá a magyart s ennek kö-
szönheti nemzeti történetének legfényesebb lapjait. 

Vázolta azután a roppant harczokat, melyeket tatár-
ral, törökkel kellett a magyarnak vívnia s melyek mellett 
más népek harczai eltörpülnek. Nagy Lajos alatt a magyar 
birodalmat három tenger határolta, Mátyás idejében nem 
volt ünnepeltebb, hatalmasabb nemzet a magyarnál. S miért 
volt hajdan a magyar hatalmas ? Mert tiszta erkölcsei a 
mély vallásosságon alapultak. A ker. vallás tiszta erköl-
cseinek s erényeinek fénye ott ragyogott első szent 
királyunk homlokán, ott a daliás hősnek, szent Lászlónak 
trónján. Azokkal ékeskedtek az árpádházi szentek. Nem-
zeti legszebb diadalainkat azon ősök és hősök vivták, 
kiknek hazafisága vetekedett ker. érzületükkel. A magyar-
nak családi tűzhelye fönt és lent példányszerűen tiszta 
erkölcsű volt, milyenhez hasonlókat csak a szentek legen-
dáiban láthatni. Talán ennek, az ősök érdemeinek, kö-
szönhetjük, hogy Isten az ő szeretetének bizonyságául 
minden időben támasztott nagy férfiakat a magyar nép 
megmentésére. Hivatkozott Szent Istvánra, IV. Bélára, 
Hunyady Jánosra. Valóban ugy van ; nemzetünk meg-
mentői, dicső nagyjai nem kevésbbé voltak nagyok a 
keresztény erényekben. Ám a ker. erkölcsök hiján szűköl-
ködő léhák alatt hanyatlott a ker. hit- és erkölcs s velők 
a korona tekintélye és minduntalan a pusztulás szélére 
jutott nemzetünk (II. Endre, Kun László, a Jagellók, 
Ulászló és II. Lajos), bizonyságául annak, hogy az Ur 
szereti és jutalmazza az erényt, gyűlöli és sújtja a bünt. 

Mohácsnak hős vértől pirosult gyászterén temették 
el önállóságunkat, függetlenségünket — talán örökre. 

Ám e nemzet, mely túlélte a muhi-i csatát, (hol a 
tatárok 60 ezer magyart konczoltak le 1241-ben,) s fel-
emelkedett a várnai vereség után, nem volt képes a mo-
hácsi vereséget mai napig sem kiheverni. Megküzdhetett 
volna a törökkel újra, de az egyidejűleg bekövetke-
zett gyászos hitszakadás az amúgy is pártokra szakadt 
országot még jobban szétforgácsolta és az ellenállásra 
képtelenné tette. Ettőlfogva a magyar évszázadokon át 
törökkel, tatárral s mindenféle ellenséggel szövetkezve, 
saját vérét pusztította, annyira, hogy már-már „nem lelte 
honját a hazában." — A Gondviselés újra megkönyörült 
raj ta és nagy férfiakat támasztva, a félhold uralma alól 
visszaadta Budavárát a magyaroknak. 

De nem okult a magyar, mert tespedésnek adta 
magát és jött idő, midőn „letépte fényes nemzeti bélye-
gét — s szép nyelvét is megunván, rut idegent cserélt." 

A léha tespedés már-már halálos álomba ringatta a 
magyar t : midőn a Gondviselés felkelté a „legnagyobb 
magyart", ujabbkori történetünk legnagyobb alakját. Pá-
ratlan kitartással küzd a tespedés ellen, minden téren 
mozgásba hozza a nemzeti erőket annyira, hogy már 
igérni meri, hogy „Magyarország nem volt, hanem lesz" ; 
de a békés és biztos haladás apostolát nem értette meg 
kora. A vak szenvedély, a századoknak egy ember sze-
mélyében megtestesült bosszújával, gyűlöletével s haza-
árulással, örökdicsőségü harczok után, Világos alá juttatta 
u j életre ébredt, jobb sorsra méltó nemzetünket. 

Ám az Ur az ő nagy kegyességében újra adott 
nekünk egy nagy férfiút, a haza bölcsé-1, ki keresztény 
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szivére és vallásos lelkületére hallgatva, ama keresztény 
igazságra tanitá a magyart, hogy „jóiban kell szeretni a 
hazát, mint gyűlölni ellenségünket." A haza bölcse kien-
gesztelte népét az ő fejedelmével ; ezen ker. cselekedet-
nek köszönheti a magyar, hogy most egy áldott szivü 
jóságos és alkotmánytisztelő király szelid jogara alatt 
évszázadokán át nem élvezett szabadságnak és alkotmá-
nyosságnak örvendhet. 

Mert újra él a magyar, újra saját sorsának intézője. 
Miként fogja intézni ? még nem tudhatni. Mint pap és 
hazafi nem titkolhatja el aggodalmait ; nem hiszi, hogy 
az, mit a jelenkorról a jövő történetiró feljegyezni fog, 
becsületünkre és dicsőségünkre szolgáljon. Vészt jósló 
tünetek nyugtalanítják lelkét. A vallási béke — mely a 
magyar nép ritka józanságának és türelmének oly szép 
jele volt — majdnem fenekestül van már feldúlva. A mult 
századok szomorú vallási harczaira emlékeztető tünetek 
mutatkoznak ; mintha nem lenne a magyarnak künn és 
benn elég ellensége s mintha nem volnának ugyanazon 
hazának gyermekei, most már a magyar a magyart is 
gyűlöli vallásáért, s kész inkább elveszni, semmint más 
vallású polgártársainak igazait elismerni. 

A kath. vallásra, mely pedig szent Istvántól kezdve 
dajkája volt a magyar államnak, már nincsen szüksége 
a mostani nemzedék bölcseségének. Ugy mondják, hogy 
kilencz századon át uralkodott e vallás; nem jól mondják ; 
mert szolgált e vallás, még pedig hiven, becsületesen. Most 
aztán becsületes szolgálatai jutalmául kiadták elbocsátó 
levelét és ráir ták: „nem akarjuk, hogy ez uralkodjék 
rajtunk." 

Nincs már az egyház tanitására, malaszteszközeire 
szükség; száműzik a családi életből, a társadalomból; 
már a házasságnak sem lesz ezután szüksége szentségi 
jellegére és Isten áldására. Röviden : nincsen hitünk, leg-
alább élő hitünk nincs. A most uralkodó szellem minden 
egyéb, csak keresztény nem és igen közel jár azon Ízlés-
hez, melynek inkább tetszett Barabás, mint Krisztus. Az 
erkölcsöknek és kötelességeknek nincsen többé isteni szen-
tesitésök ; a törvény egyetlen forrása a hatalom, biztosi-
téka az erőszak és félelem. Az örökjog korát kezdjük 
élni s ott az igazság, ahol a szurony, — mert „nem 
akarjuk, hogy ez t. i. a vallásosság, az Ur félelme, ural-
kodjék rajtunk." 

Ezek után figyelmeztet a szónok arra, hogy mi el-
fordulhatunk ugyan Istentől, de hatalma alól magunkat 
ki nem vonhatjuk. S mert elfordultunk tőle, már is sujt 
bennünket; sujt azzal, hogy nem ad nekünk nagy férfia-
kat, nagy jellemeket. Ne tagadjuk — úgymond — szá-
nandó törpe nemzedékké fajultunk ; csak a szenvedé-
lyekben és rombolásokban vagyunk nagyok ; erényben, 
erkölcsben kicsinyek lettünk. Nagyok vagyunk az önzés-
ben, kicsinyek a közjó szolgálatában ; nagyok vagyunk az 
álszenteskedő képmutatásban, kicsinyek Jézusnak bátor meg-
vallásában ! Mert megfogyatkoztunk a hitben, mely pedig 
egyedül termékeny anyja a nagy jellemeknek, a becsüle-
tességnek, a keresztény és hazafiúi erényeknek. 

De nem akarja tovább zavarni panaszos szavaival a 
mai nagy nemzeti ünnep örvendetes hangulatát. Hisz szó-
nok sem akar kétségbeesni a nemzet jövője felett. Ha-

zánk története bizonyítja, hogy az Isten vele van jóban, 
rosszban. Egy ezer éves mult integet biztatásul felénk, 
hogy „még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor, mely 
után buzgó imádság epedez százezrek ajakán." 

Isten nagy és irgalmas. Atyáink 3 századon át vol-
tak a kereszténység védbástyái. Az ő érdemeikért meg 
fog könyörülni rajtunk az Ur. Mig épségben van első 
szent királyunk áldott keze, bizhatunk a Gondviselés ir-
galmában és nemzetünk fennállásában. Azért e szent kéz-
hez fordul beszéde záradékában s körülbelül igy imád-
kozik : 

Hol vagy István király ? Téged magyar kiván ! 
Epedő szavait egekre fordítván. Rólad emlékezvén csor-
dulnak könnyei. Búval harmatoznak szomorú mezei. Te-
kints István király, szomorú hazádra ! Fordítsd szemeidet 
régi országodra ! Áldd meg és oltalmazzad hatalmas párt-
fogásoddal minden külső, belső ellenségtől a magyar népet, 
hisz mi a te néped, a te hű nyájad vagyunk. Áldd meg, 
oltalmazzad és védjed a te általad alapított Magyarorszá-
got, hisz „e földön kivül nincsen számunkra hely ; áldjon, 
vagy verjen sors keze, itt élnünk, halnunk kell." 

Könyörögj Istennél apostoli királyunkért, a te Utó-
dodért. Kérj számára hosszú életet, csendes uralkodást, 
hű és bölcs tanácsadókat, hogy jó magyar népét szent-
ségben és igazságban kormányozhassa. 

Nyerjen a te hathatós esedezésed által kath. szent 
hitünk ótalmat és felmagasztalást. Nyerj főpapjainknak, 
lelkipásztorainknak s az egész papságnak a megpróbálta-
tás e nehéz napjaiban isteni segítséget, lelki bátorságot, 
apostoli buzgalmat és keresztény türelmet, állhatatos-
ságot. 

Oh nagy Isten ! éleszd föl bennünk apáink hitét és 
szivét, hogy egy szájjal, szívvel ugyanazon egy hittel most 
és mindörökké Téged magasztaljunk. Ámen. 

A szent beszéd a figyelmet mindinkább lekötötte, 
pedig semmi nincs benne, mi a csak közepes műveltségű 
ember előtt is ösmeretes ne lenne. Hisz éppen abban ke-
resendő a hatása, hogy általában ismert dolgokból vonta 
le következtetéseit s igy a hallgatók együtt gondolkod-
hattak és érezhettek a szónokkal. A figyelem és megha-
tottság tetőpontját érte el akkor, midőn a szónok szent 
István szobra felé fordulva, égre kulcsolt kezekkel, szív-
ből fakadó szavakkal mondta el befejező imáját. Soknak 
szemében csillogtak ez ima alatt a hithűségnek és haza-
fiságnak megszentelt könnyei. Adja Isten, hogy a beszéd 
hatása állandó legyent. 

IRODALOM. 
= A kereszténység a magyar állam alapja é s 

támasza. Szentbeszéd, melyet szent István Magyarorzzág 
első apostoli királyának ünnepén 1895. évi augusztus hó 
20-án a nt. kapuezinusreod bécsi templomában mondott 
dr Giessívcin Sándor, győregyházmegyei áldozópap, püs-
pöki titkár, szentszéki ülnök, a budapesti tudomány-
egyetem hittani karának bekeblezett tudora, a Szent-
István Társulat tud. és irod. osztályának tagja. A főt. 
egyházmegyei hatóság engedélyével. Győr 1895. Győr-
egyházmegye könyvnyomdája 8-r. 23 1. 
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Sietünk ezt a viharok veszélyéhen forgó magyar 
állam alapját vizsgáló és remekül megvilágitó beszédet 
külön is ajánlani t. olvasóink figyelmébe, olvasásának 
terjesztése végett. Az elkereszténytelenitő szabadelvüség 
szekerét toló katholikus lelkek óriás tömege nem tudta, nem 
tudja mit cselekszik, mit rombol s mit segit helyébe álli-
tani. Felvilágosítására az ily beszédek igen alkalmasok. 

Irodalmi értesítés. 

Alulirott tisztelettel értesítem a ít. papságot, hogy 
az általam 1886-ik év végén megindított s 1891-ik évig 
szerkesztett, attól fogva pedig tulajdonomban ft. Varga 
János, kisebb papneveidei igazgató ur szerkesztése mellett 
megjelenő 

„Borromaeus" 
czimü egyházszónoklati folyóiratom tulajdonjogát és szer-
kesztését, az előbbi szerkesztő számos hivatalos teendői 
által gátolva lévén, jövő Advent első vasárnapjától kezdve 
ft. Nagy Antal ó-szőnvi plébános úrra ruháztam, kit is a 
ft. papság szives pártfogásába testvéri szeretettel ajánlok. 

Kelt Győr-Ujváros, 1895. julius 24. 

Horváth Lajos, 
győr-ujvárosi plébános 

mint a „Borromaeus., alapitó-tulajdonosa. 

V E G Y E S E K . 
*** A püspöki konferenczia szombaton és vasár-

nap tartott ülésében letárgyalt és elfogadott két főpász-
tori levelet, egyet a papsághoz, egyet a hívekhez. Mind 
a kettőnek czélja tájékozást nyújtani az uj egyházpolitikai 
törvények által előidézett helyzetben. Hódoló tisztelettel 
várjuk a korszakos események által szükségessé vált fő-
pásztori útbaigazítást, mely mint a tűzoszlop az ó-szövet-
ségi frigyszekrény fölött, világítani fog a magyar nemzet 
vándorlásának utai fölött messze be a jövő századokba. 

— Vaszary Kolos bibornok herczegprimás a püs» 
pöki konferenczia után székhelyére Esztergomba ment fel. 

— Nagyváradon f. hó 1-én a katholikus hivek nép-
gyűlést tartottak. A zaklatás mindenfelé érezteti jótékony 
hatását. Katholikus híveink érezni kezdenek és sorakoz-
nak. A nagyváradi kath. népgyűlés ragaszkodását nyilvá-
nitá ő emja a bibornok-püspök iránt s tiltakozott az ellene 
újra felzudult szabadkőműves eredetű támadásokkal szem-
ben. 0 emja torokbaja miatt nem jelenhetett meg a püs-
pöki konferenczián. 

— A budapesti közp. papnevelő intézet elöljá-
rósága f. hó 10-ére tűzte kí a növendékpapság megjele-
nésének határidejét, mit az illetők kedveért tudomásvétel 
és miheztartás végett közlünk. 

— A püspöki koníerencziában a tárgyalás végén, 
mint értesülünk, két nevezetes esemény történt. Először 
is felállt Zalka János, mint legidősebb püspök s köszö- ; 
netet mondott a bibornok hgprimásnak, püspöktársai ne-
vében is, az egyházpolitika gondozásában és az imént 

elfogadott főp. levelek előkészítésében kifejtett tevékeny-
ségeért; utána felkelt Bende Imre nyitrai püspök s rosz-
szalását fejezvén ki a bibornok hgprimás ellen ujabban 
is nyilvánult támadások felett, konstatálta, hogy a hgpri-
más és a püspöki kar közt teljes testvéri solidaritás áll 
fenn. 

— Samassa József egri érsek, mint utólag értesü-
lünk, szintén nem volt jelen a püspöki értekezleten. Ugy 
értesültünk, hogy egész a konferenczia végéig várták az 
érseket, a ki különben gyengélkedő állapotban van. 

— Cselka Nándor budapesti érseki vikárius a lour-
desi zarándoklat élén hétfőn Lourdesba utazott el. 

— Itt egy példa, arra nézve, hogyan kell kath. 
napilapot alapítani és sok ezer példányban elterjeszteni. 
A dolog nem messze tőlünk, Bécsben történt. De nem 
magától. Katholikus nagygyűlés kellett hozzá. Az osztrák 
katholikusok legutóbbi nagygyűlésén tetté érlelődött az 
eszme, hogy a „Vaterland" mellett, mely a magasabb 
körökben keresi olvasóközönségét, még legalább egy kath. 
napilapot kell alapítani Bécsben szélesebb körű elterje-
désre törekedve, a polgárság és nép körében is. Dictum 
factum. A megindításhoz szükséges pénz, önkéntes ada-
kozás utján adták össze a keresztény szocziális párt lel-
kes emberei. 2 éve, hogy a lap megindult, és már 9000 
előfizetője van. Hogyan történt e gyors elterjedés ? Egy-
szerűen ugy, hogy a keresztény szocziális párt emberei 
lázas tevékenységet fejtenek ki a lap terjesztésében. Osz-
szebeszéltek, hogy minden vasúti állomáson, minden ven-
déglőben, minden kávéházban követelni fogják a maguk 
lapját, a „Reichspost" ot. Ha a tevékenység igy folytató-
dik, mint eddig folyt, az osztrák katholikusok népies 
napilapjának 20,000 előfizetője leszen s 10 esztendő múlva 
elterjedésre nézve legyőzi a zsidó-szabadkőműves és az 
u. n. „színtelen" szabadelvű lapokat mind. 

— A porosz püspöki kar ezidén is megtartotta 
aug. 20-án Fuldában, sz. Bonifácz, Németország aposto-
lának sírja mellett, évi rendes értekezését. Legérdekesebb 
oldaluk ezeknek a fuldai püspöki konferencziáknak, hogy 
azoknak tárgyalásairól a sajtó nem tud meg semmit s 
hatásaik magában a német katholikusok életében mu-
tatkozik. 

— A szatmári egyházmegyében püspök ur ő mél-
tósága előterjesztésére ő felsége tiszteletbeli kanonokká 
nevezte ki dr Lessenyey Ferencz theol. tanár urat, a ki a 
szatmári egyházmegye belélete és általában a kath. iroda-
lom körül bokros érdemeket szerzett. Sit gradus ! 

— Rómából érkezett tudósításunk szerint az éjszak-
amerikai katholikus zarándoklat egyházi feje, P. Smith, 
minden esztendőben fog zarándoklatott vezetni, az é.-a. 
Egyesült-Államokból Rómába a pápához. Az olasz katho-
likusok a városi és a tartományi választásoknál majd 
minden nagy városban és igen sok kisebb helyen neve-
zetes sikert arattak. A kijózanodás nagyobb arányokban 
kezd haladni. Denique az aktivitásé a jövő; a passivitás 
lyukas koldustarisznya marad mindig. 

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

Budapest, 189e». Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. <<«.' 
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könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 

8. sz. alatt, hova a 
netaláni reclamatiók is, 

bérmentes nyitott 
levélben, intézendők. 

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

Budapesten, szeptember 7. 20. 

DALMI ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
1 3 I K É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1895. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : f László kir. herczeg. — Mi tulajdonképp a polgári házasság? — Egyházi Okmánytár. Dr 
Samassa József egri érsek főpásztori utasitása az 1894. XXXI., XXXII. s XXXIII t-czikkek tárgyában. — Egyházi Tudósítások. 
N a g y v á r a d : Katholikus gyűlés és tisztelgés a bibornoknál. — C l e r m o n t - F e r r a n d : A clermonti zsinaton 1095-ben kihirdetett 

első keresztes hadjárat nyolczszázados évfordulóján mondott két beszédről. — Vegyesek. 

I 
L á s z l ó k i r . h e r c z e g . 

1 8 7 5 - 1 8 9 5 . 

Leírhatatlan veszteség érte Magyarországot e halál által. Isten egyháza e zsenge 
halottban oly sokat veszített, hogy kimondani se lehet. Világossága, melylyel köztünk 
világitani kezdett, a jövő idők messze homályában vesz el. Mint sz. Imre herczeg, oly ajtatosan 
halt meg. „Jézusom, tiéd vagyok, benned bízom, nem félek." Ezek voltak utolsó szavai a 
földön. E hittel, reménynyel, szeretettel lépett át az örökkévalóságba. Lesújtott fenséges 
szülőit vigasztalja meg az Isten, ő pedig Isten szine előtt imádkozzék értünk : egy-
házunkért és hazánkért. Have pia anima. A. v. v. s. 

Mi tulajdonképp a polgári házasság? 
Régen tudtuk már és számtalanszor hangoz-

tattuk, minden himzés-hámozás mellett az illetők 
részéről,hogy a Szilágyi-féle egységes házasságjog és 
a házasság is nem egyéb, mint szakasztott mása a 
protestáns házasságnak és házasságjognak ; minél-
fogva annak meghonosítása nálunk kétszeresen 
vált sérelmessé a katholiczizmusra nézve. Erről 
meggyőzhetett bennünket a superintendensek és 
főfelügyelők magatartása a főrendiházban, kik 
mindannyian, mint egy csapásra, mindannyiszor 
a polgári házasság érdekében szavaztak. De még 
inkább bizonyult be e hitünk és ez állitásunk 
valónak legújabban, a protestáns gyülésezések 

alkalmából, midőn magok a prot. superintenden-
sek sem csinálnak már többé titkot belőle. 

Zelenka Pál quasi-püspök a tiszai ág. ev. 
egyházkerületnek Debreczenben aug. 20-ikán tar-
tot t közgyűlésén az egyháspolitikát is szóba 
hozván, „az elmúlt közigazgatási, mint polgári 
év nagy eseményeit olyanoknak mondja, amelyek 
a protestántizmus szempontjából remek és igéző 
képek változataiban szövődnek vallásos lelkük 
összes gondjaival és reményeivel össze." Hogy e 
gondok sem aggasztók a protestantizmusra nézve 
s ennélfogva nem annyira az aggódás, mint 
inkább a gondos ápolás jelzői, azt nem csak a 
következő remények kifejezése, de még inkább 
a fentebb vázolt remek és igéző képek változa-
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tainak szövődése" világosan tanusitja. Az öröm-
nek. lelkesedésnek, enthusiasmusnak ilyetén hang-
ján csakis a győztes, nyertes fél szólhat. Csoda, 
hogy az örömtől való elragadtatásukban a szu-
perintendensek és prédikátorok magok nem 
ajánlkoztak az államnak a polgári házasság ki-
szolgáltatására s az állami anyakönyvek készsé 
ges vezetésére ; menten utasiták azonban tanítói-
kat. kikből idővel igehirdetők is vállhatnak, 
hogy mind a két rendbeli functiót készségesen 
vállalják el az államtól, quasi-papjaikat pedig, 
hogy az állam „remek és igéző" intentióit, válla-
latait erőteltig támogassák. „Mi." — igy szólnak 
ők öntudatosan s önérzetesen — az egyéni be-
látás szerint magyarázott „szent evangéliumnak, 
az örök igazság. (?) szabadság és szeretet hóditó 
szellemének látjuk az államban és az állam 
által az Ur rendeléséből (talán megengedéséből!) 
történtekben diadalát." „Mi — szól hitsorsosai 
nevében dicsekedve Zelenka — a szabad egyház 
szabad gyermekei, egymás közt az egyházban 
egyenlők és testvérek, nyilt (nem is behunyt) 
szemmel, sőt remény nyel nézünk az uj esemé-
nyek következményeire, — félelem helyett a 
viszonyok életerős, (a protestántizmusra nézve) 
kedvezőbb alakulását várjuk jobb (még sem elég 
jó?) sorsra érdemesült, még mindig szenvedő (!) 
hazai egyházunkra nézve." 

„Szabad egyház szabad gyermekei." Az egyház, 
miként neve is mutatja, az egység jellegét viseli 
magán. Hol a protestáns egyházban az egység 
ismertető jele? Az elcsürt-csavart, százféleképpen 
magyarázott evangéliumban? . . Protestáns egy-
házról beszélni se lehet! Nagyon is illetéktele-
nül (improprie) viselik az „egyház" nevét; fele-
kezetek ők, amely elnevezést kedvelik is s azzal 
bennünket szintén megtisztelnek, bár nem kérünk 
belőle. „Szabad egyház szabad gyermekei." Mi 
tehát szolga egyház szolga gyermekei. Igen 
Isten szolgái a lelkek üdvére. Ok szabadok; ám 
arra nézve nem elég, sőt az evangéliumi szabad-
ság tulajdonképp nem is abban birja tetőpont-
ját, hogy kiki saját belátása, akarata, tetszése 
szerint magyarázza, értelmezze az evangéliumot. 
A szabadság fogalmához a bizonyosságnak s biz-
tosságnak egy neme is megkívántatik, A kétke-
dés, aggódás, bizonytalankodás kinos helyzetet 
teremt és kizárja a szabadságot. „Az igazság 
tesz titeket szabadokká." (Ján. 8, 22.) Az igazság 
pedig csak egy és nem annyiféle, mint az a protes-
tántizmusban nyilvánul. Vájjon miképp értel-

mezik prot. atyánkfiai az evangéliumnak az 
Üdvözítő ajkáról jövő azon szavait: „Aki titeket 
hallgat, engem hallgat? (Luk. 10. 16.) Bizonyára 
nem a protestáns hitbeli zűrzavarra vonatkozó-
lag. És az üdvözítő háromszor egymásután 
ismételi forró könyörgését mennyei Atyjához 
közvetlen kínszenvedése és halála előtt: hogy 
övéi mindnyájan egygyé legyenek (Ján. 17, 21, 
22, 23.) nem csupán a szeretetben, de a hitben 
is? Es tapasztalván azt, hogy mi katholikusok 
és protestánsok nem egy hiten vagyunk, vájjon 
nem támad-e kétely lelkökben, mi kedves prot. 
atyánkfiai, hogy talán mindkettőnknek csak nem 
lehet igazunk! Sőt „nyilt" szemmel látván azt, 
hogy prot. atyánkfiai százfelé ágaznak el hitbeli 
véleményökben, tanaikban : nem kézzelfogható és 
kétségbe nem vonható igazság-e, hogy prot. 
atyánkfiainál nincs meg a hitbeli igazság, mert 
az csak egy lehet. Bün és tévelv nem alkatré-
szei, constitutivumai a szabadságnak. Aki bűnt 
cselekszik, az szolgája, rabja a bűnnek; (Ján. 8, 
34.) a tévely nád ingása, mely ide s tova há-
nyatik az emberi tudomány és magyarázat min-
den szelétől. (Efez. 4. 14.) Egyik állapot sem 
szabadság. Szabaddá csak az egy igazság tesz, 
legyen az bár morális vagy hittani igazság. 

Protestáns testvéreink, Zelenka szerint, nyilt 
szemmel, sőt reménynyel néznek az uj esemé-
nyek következményeire. Tehát nem hunynak 
szemet az egyházpolitikai eseményekre, jeléül, 
hogy azok teljesen az ő malmukra hajtják a 
vizet ; mind egytől egyig protestáns szellem 
sugalta események. 

De minek is következtetések utján levonni 
az állami cselekvények s a protestáns elvek és 
tendentiák azonosságát? Hisz Zelenka most már, 
miután beteljesült, leplezetlenül tesz arról vallo-
mást. „Avagy — úgymond — nem az evangé-
likus egyház (lucus a non lucendo) szellemében 
történik-e az állami szövetségben (már t. i. a 
protestantizmussal való szövetségében) minden 
polgárt egyforma (prot. szellemű és zamatu jog-
gal felruházó törvényekben a jogegyenlőség be-
hozatala?" Valóban szép jogegyenlőség; midőn 
a honunkban szám szerint nagy fölényben lévő 
kath. egyház hive is csak protestáns módra köt-
het protestáns jellemű házasságot, mint egyedül 
érvényest! Avagy tán az emiitett szövetség alatt 
az ó- és újszövetség után a harmadik szövetsé-
get érti Zelenka, már t. i. az államit, melynek 
üdvhozó Messiása az állam, mely eme harmadik 
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szövetség érájában minden polgárt egyforma 
joggal ruház fel uj törvényeivel, teljes jogegyen-
lőséget hoz be, eltörli a kiváltságokat, (már t. i. 
amelyekkel Krisztus, az első Messiás, a maga 
anyaszentegyházát felruházta,) de a, melyek oly 
nagy anyagi igazságtalanságot idéztek elő, annyi 
jogot és jogos előmenetelt, értsd: a protestán-
tizmus terjeszkedését, elhatalmasodását, — le-
tiprottak, s véráztatta mezőkön annyi csapást 
hoztak, már t. i. a hazára . . . Pedig a történe-
lem tanúsága szerint ország-világ tudja, hogy a 
legnagyobb csapásokat a reformatio, a protes-
tantizmus hozta a hazára, melynek hivei, szün-
telen türelmet harsogtatva szóliták be honunkba 
a törököt és a tatárt, bizonyára nem önmaguk 
ellen, hogy az ő véröket ontsák. A török czirn-
bora tiporta le oly hosszú időn át a magyar 
jogot és Magyarország jogos előhaladását. Azo-
kon a mezőkön, hazánk mezein, is bizonyára 
több kath. magyar, mint protestáns vér folyt el 
aránylag, elejétől fogva egész a legújabb szabad-
ságharczig. Kik voltak Arad vértanúi egyig? 
Protestáns atyánkfiai szájjal és zajjal, a katho-
likusok tettel és vérök ontásával győztek mindenha. 

Zelenka az egyeduralmat is emlegeti a há-
zasságjog terén: mintha bizony a katholicziz-
mus avatkozott volna valaha bármelyik vallás-
felekezet házassági jogába és nem megfordítva? 
hazánkban ; s nem kellett inkább megtámadott 
házassági jogát védelmezni a prot. felekezetek 
ellenében, mig legújabb időben a protestantikus 
polgári házasságjog behozatalával éppen a pro-
testántizmus fosztotta meg őt illető egyházjogá-
tól, protestáns kalap alá vonván erőszakosan a 
katholiczizmust is. 

Hogy ez igy van és nem másképp, tanusitja 
Zelenka további enunciatiója : „Avagy nem az 
evangelikus szabadság (szép szabadság!) égi (?) 
szellője — kiált fel Z. — fuvalt-e az állam 
kertjein és mezőin végig, uj tavaszt igérve egy-
háznak (már t. i. a prot. egyháznak) és (a vele 
szövetkezett) államnak, jogviszonyaik egymástól 
való szétválasztásában ; értsd : az állam dekatho-
lizálásában és protestantizálásában és az egyes 
felekezetekben lelkiismeretet, életet lelánczoló 
béklyók széttörésében" . . . Mily nagy kegyes-
ség, gondosság ! széttörni béklyóinkat, lánczain-
kat; voltaképpen pedig bilincseket kovácsolni 
kezeinkre, lábainkra. Prot, atyánkfiai az Ur 
imáját egy nem tudom, honnan vett nagy fo-
hászszal szokták megtoldani s véleményök szerint 

talán kiegésziteni, tökéletesíteni : „Mert tied az 
ország és a hatalom." Igy mondják; gondolják 
azonban : miénk, protestásoké, az ország és 
a hatalom. Ugy is van. Mindamellett mégis 
szüntelen jajgatnak, keseregnek, óbégatnak állí-
tólagos elnyomatásuk, állítólagos mi türelmet-
lenségünk miatt. Igy tesz Zelenka is. 

Zelenka a protestáns evangélium ós örök 
igazság, szabadság és szeretet hódító szellemé-
nek diadalát látja az államban és az állam által 
az Ur rendeletéből történtekben. — Van-e, 
lehet-e prot. felfogás szerint örök igazság? Hol 
marad akkor örök igazságok terén, minő főleg a 
vallás tere, a prot. szabad vizsgálódás, magya-
rázat, általában : szabadság, haladás vallási téren, 
ha van örök igazság, melyet kétségbe vonni, 
melyen változtatni, melyet tökéletesíteni többé 
nem lehet? . . . A történtek és még történen-
dők nem félemlítik meg őt. 0 a viszonyok élet-
erős, még kedvezőbb alakulását várja a jobb 
sorsra érdemesült, még mindig szenvedő (szegény !) 
prot. egyházra nézve. „Nem az evangéliumbeli 
testvériség éltető melege hatol-e jótékony áram-
latban a polgári társadalom minden rétegébe!" 
szól ő. (No, azt ugyancsak tapasztaljuk. Soha 
oly szép testvériség és benső egyetértés, mint 
most magyar hazánkban!) „Van-e okunk zúgo-
lódni — kérdi — amikor a Krisztus egyházának (!) 
lényege (!), szelleme (!) vétetik át (a protes-
tantizmus utján) az állami intézményekbe és a 
közéletbe? Nem!" 

Erre aztán nyomban le is mondott Zelenka 
a „püspökségről." 

Legbölcsebben cselekednék pedig Zeleoka, 
hogy, miután a „püspökségről" leköszönt, mon-
dana le a protestantizmusról is, és velünk kar-
öltve működnék közre a tiszta és valódi evan-
géliumi testvériség kath. alapon való meghono-
sításában, terjesztésében, mely nemes vállalkozás 
minket különben is jogosabban illet meg ho-
nunkban, ugy hiszem, mint a protestántízmust ; 
és együttesen ne az államtól várjuk és fogadjuk 
el azt, hogy ő tanítson meg minket krisztusi 
testvériségre, hanem mi tanítsuk meg arra az 
államot. Ugyanazért méltányoljuk azt az okta-
tást és utasítást, melyet Zelenka igehirdető hit-
sorsosainak s mellesleg nekünk is adni szíveske-
dett. midőn igy szóla: „Térjetek haza s legyetek 
ott hű szolgái az Ur egyházának s ne akarjatok 
uralkodni ott, ahol nincs az ő világa s ne árt-
sátok be lelketeket azokba, amelyek nem az ő 
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szent országába valók.u Szép szavak, de a 
melyeknek a valóság mindenben ellentmond, 
amennyiben mi modern államunk minden intéz-
ményeiben és tetteiben a protestántizmus ujjai-
nak félreismerhetetlen nyomait látjuk. Tiltakoznak 
önök nagy hangosan a politikába való avatko-
zás ellen; tényleg pedig összes politikánk és 
állami apparatusunk protestáns. Vakulj kath. 
magyar! Mi megforditjuk, még pedig joggal és 
méltányosan amaz intelmet és azt mondjuk: 
Retour, vissza, állam ! — protestántizmus, juda-
izmus és szabadkőműves szövetségeseiddel együtt, 
saját hivatásod körébe ; gondoskodjál-és munkáld 
a haza s a föld népe földi jólétét és ne ártsd 
magadat a lelkek ügyeibe és oly dolgokba, me-
lyeket minden népek Isten szent országába valók-
nak tartottak mindenha és olyanoknak tartanak 
ma is. 

Hogy a polgári házasság a protestántizmus 
müve, magzatja s lényegében nem egyéb, mint 
prot. házasság „a bér is igazolja, melyre a pro-
testantizmus igényt és számot tart. Az üzlet 
nem rossz. Áldozatot a protestántizmus alig 
hozott, sőt előnyben részesült, az ő házassága 
fogadtatván el az állam által általánosan 
kötelező polgári házasság gyanánt. Összes szol-
gálata annyiból áll, hogy saját érdekében sza-
vazott az állam Ínyére. S most baksisra nyújtja 
kezét az állam felé a teljesített szolgálatért. 
Nem kisebb a tiszai egyházkerület igénye 
399,825 írtnál. „Az ág. ev. hitfelekezet per-
czig sem habozott a kormány segítségére menni 
az uj egyházpolitikai törvények keresztülvitelében, 
— mondja ugyanazon gyűlésben Kubinyi Géza ; 
— most elérkezett ideje annak, hogy a segélyezés 
az állam részéről nagyobb mértékben történjék." 
— „A protestánsok csak olyan hű fiai a hazá-
nak, mint a katholikusok. S ha nem egyébért, 
kárpótlás gyanánt a múltért, kell, hogy meg-
nyerjék a méltányos államsegélyt," — mondja 
Törköly János, Zelenka sürgősnek mondja az 
ügyet, s az októberben összeülő egyetemes egy-
házi zsinat elé terjesztetni indítványozza. 

„A protestánsok csak olyan hü fiai a hazá-
nak, mint a katholikusok." A fenti vonatkozás-
ban ezt fölemlítve, azt hinné az ember, mintha 
a katholikusok, tudja Isten, mi dédelgetett fiai 
volnának a hazának ; mely hiedelem még meg-
erősitést nyerhet Zelenkának azon nyilatkozatá-
ban, melyben „hazai egyházukat" még mindig 
szenvedőnek tünteti elő. Ugyan, — megtartva a 

számarányt, — nem cserélnénk-e? A protestán-
soknak van hazánkban önkormányzatuk, auto-
nómiájuk: nekünk, katholikusoknak nincs; a 
prot. szellemű kormány nem is óhajtja azt 
nekünk megadni; püspökeink, s a hol testületi 
patronatus van, még lelkipásztoraink megválasz-
tásában és kinevezésében is a kormány utján 
befolyással birnak : mi, reájok nézve, nem ; sőt 
főpásztoraink kinevezésében még magunkra nézve 
sem ; a protestáns egyház, mint ilyen, állam-
segélyben részesül: a kath. egyház nem; még 
sajátjából is nagy nehezen; a prot. egyház maga 
kezeli függetlenül mindennemű alapitványait: a 
kath. egyház nem ; a prot. egyház alapitványai 
csakis prot. egyházi czélokra használtatnak : a 
katholikuséi nem ugy, hanem prot. czélokat is 
szolgálnak; a protestánsok számarányuk kirívó 
alacsonysága mellett is elül járnak az országban, 
elözönlik a forumokat, a legfőbb hivatalokat: a 
katholikusok háttérbe szorulnak. De nem foly-
tatom tovább az ellentéteket. 

Igazán el lehet mondani, hogy valóban nehéz 
ily körülmények közepett szatírát nem irni. 

Zelestyei. 

Egyliáai Okmánytár. 
Dr Samassa József 

egri érsek főpásztori utasitása az 1894. XXXI., X X X I I . 
s X X X I I I . t.-czikkek tárgyában. 

(Folytatás.) 

XI. Vegyes házasságok kötésénél az eddigi egyházi 
rendeletek átalán, s különösen is azok, melyek a mindkét 
nemű gyermekek kath. neveltetésének biztosításáról s a 
vegyes vallás tilalma alóli — in impedimento mixtae reli-
gionis — felmentvény szükségességéről szólanak, továbbra 
is változatlanul fenmaradnak. A házassági jogról szóló 
törvény behozatala következtében előállott helyzet mellett 
csak fokozódott a lelkészek abbeli kötelessége, hogy ve-
gyesházasság szándékolása esetén különösen is a kath. 
felet idejekorán nyomatékkal és szeretettel intsék és 
figyelmeztessék kötelmeire, névszerint is a mindkét nemű 
gyermekek kath. neveltetése iránt a gyermekek vallásáról 
szóló 1894. XXXII. t.-cz. értelmében más vallású jegye-
sével létesítendő egyezség megkötésére, s illetőleg a kath. 
neveltetésnek ez uton is biztosítására : s e részben a lel-
készek közelebbi felvilágosítás és tájékozás által neki 
támogatást nyújtsanak ; az egyezségi okmányt, a törvény 
végrehajtására vonatkozó miniszteri rendelet 4. és 10. §-a 
alapján a felekkel az illető hatósági közegektől hiteles 
másolatban kivétessék s az egyházi felmentvény kérése 
előtt maguknak bemutattassák ; s gondoskodjanak, hogy 
az ügy idejében való rendbehozása által a polgári cselek-
ményt az egyházi házasságkötés nyomban követhesse. 

Megjegyzendő pedig, hogy ha az egyházi házasság-
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kötés a katb. lelkész előtt történik, a protestáns fél 
lelkésze általi hirdetésre vagy az erről szóló bizonylatra 
nincs szükség. Viszont a kath. lelkésznek egyáltalán nem 
kell a hirdetést eszközölnie, vagy erről bármi bizonylatot 
adnia az esetben, ha a vegyes házasságra lépő felek 
csakis az állami tisztviselő előtt, vagy ezen kivül a pro 
testáns lelkész előtt kelnek egybe. Az ilyképp pasztán 
állami tisztviselő vagy egyszersmind a protestáns lelkész 
előtt egybekelt kath. féllel szemben mindazon egyházi 
intézkedések alkalmazandók és megtartandók, melyek azon 
katholikusokra nézve eddig is fennállottak, kik felment-
vény nélkül léptek vegyes házassságra. Ha pedig az ily 
polgárilag, vagy e mellett nem kath. lelkész előtt egybe-
kelt felek utóbb a róm. kath. egyház szertartása szerint 
kívánnának egyházi házasságot kötni: az eset részletesen 
leirva utasítás végett egyházmegyei hivatalom elé ter-
jesztendő. 

XII. Ha a plébánia körébe oly hivek térnének visz-
sza, vagy telepednének le, kik külföldön, vagy átalán 
valamely távol helyen pusztán polgárilag keltek egybe, 
vagy ha egyházi házasságot kötöttek is, de nem minden 
kétséget kizárólag érvényes módon: az esetről egyházme-
gyei hivatalomhoz részletes jelentés teendő. 

XIII . Ha egyedül csak polgári ítélettel elválasztott 
felek uj házasságra lépnek (természetesen csak polgárilag, 
mert egyházilag nem lennének egybeadhatók) ; vagy ha 
egy szabad állapotú katholikus eddig fennállott törvé-
nyeink szerint saját bírósága által elválasztott protestáns 
egyénnel polgárilag egybekel: megfelelő utasítás végett 
egyházmegyei hivatalomhoz kell fordulni. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍT ÁSOK. 
Nagyvárad, szept. 3. Katholikus gyűlés és tisztelgés 

a bibornóknál. — 
A „Religio" már említette, hogy szent Lásszló vá-

rosában kathlolikus gyűlést hivtak össze a hivek lelkesb-
jei f. hó 1-ére. A gyűlés fényesen sikerült. Sokan jöttek 
össze s a hangulat leskesült volt. Feliratot fogadott el a 
katb. gyűlés a bántalmazott főpásztorhoz, tisztelete és 
ragaszkodása kifejezéseül. 

A kath. gyűlés határozatából kifolyólag tegnap 
délben nagyszámú küldöttség tisztelgett a bibornok 
püspöknél. Midőn dr Schlauch Lőrincz bibornok püs-
pök az egybegyűlt küldöttség előtt megjelent dörgő, 
szűnni nem akaró éljenzés fogadta. Dus László, a kül-
döttség vezetője és szónoka, ez alkalommal a következő 
beszédet mondotta : 

Fájdalmasan érintette Nagyvárad város katholikus 
polgárságát a főmagasságod ellen intézet támadás. (Ugy 
van ! Ugy van !) 

Fájdalmasan érintette azért, mert akkor történt ez, 
a mikor főmagasságod a mult idő viszályai felett elbo-
rulva, hazafias aggodalmai között az egyház és állam 
közötti béke fentartására munkálkodott. (Helyeslés.) 

Nagyvárad város katholikus polgárai, hogy méltó 
felháborodásukat kifejezzék, szeptember 1-én nagygyűlést 
tartottak ; e nagygyűlés megbízta ezen küldöttséget, hogy 

főmagasságod iránt hódoló tiszteletét, fiúi szeretetét és 
törhetetlen ragaszkodását ezen határozatának átnyujtásá-
val kifejezze. (Ekkor szónok átnyújtotta a tegnapi nagy-
gyűlésen felolvasott és elfogadott, igen csinosan kiállított, 
a nagygyűlés elnöke és jegyzője által aláirt feliratot.) 

Engedje meg főmagasságod, hogy beszédemet ama 
imaszerű jó kívánattal zárjam be, hogy a mindenható 
főmagasságodat egyházuk díszéül, hívei szeretetében és 
határtalan bizalmában sokáig, de nagyon sokáig éltesse ! 
(Viharos, hosszas éljenzés.) 

Erre Schlauch Lőrincz bibornok püspök igy válaszolt : 
Szeretett híveim ! Tisztelt polgártársaim ! 
Jól esik lelkemnek Önöket Uraim magam körül 

tisztelhetni és hallhatni nyilvánítását azon érzelmeknek, 
melyeket egyrészről honfitársuk, másrészről anyaszentegy-
házuk főpásztora iránt táplálnak. Fogadják ezért legben-
sőbb köszönetemet. (Éljenzés.) Jól esik mindenkor láthatni 
azt, hogy működésében nem áll az ember maga, hanem 
polgártársainak nemes leikeiben találja támaszát, bátorí-
tását, becsületes törekvéseinek méltánylását. (Éljenzés.) 

Körülbelül egy ember öltője annak, hogy a nyilvá-
nosság terére léptem, — éltem itt folyt le. Ma a 72-ik 
évben vagyok (Elénk éljenzés) és közel áll tán az idő, a 
midőn a Mindenható ítélő széke előtt számot leszek kény-
telen adni gondolataimról, érzelmeimről és tetteimről és 
bár ha mindnyájunknak — az apostollal szólva — féle-
lemmel és rettegéssel kell munkálnunk üdvességünket ; 
üdvösséges félelmembe azon biztató remény vegyül: hogy 
a jó Isten segítségével majdan Szt. Pállal felkiállthatok: 
„bonum certamen certavi" (Éljenzés) „jó harczot harczol-
tam", „fidem servavi" (Viharos éljenzés és taps) „a hitet 
megtartottam". Nyugodt lelkiismerettel tekintek vissza 
multamra, nyugodt homlokkal léphetek fel mindazon helye-
ken, a melyek életemnek tanúi voltak. (Viharos éljenzés.) 

Két tekintet vezetett mindenkor : egyházamnak és 
hazámnak üdve és dicsősége. Tudva és akarva nem tet-
tem egyik ellen sem. Az isteni gondviselés megendte, 
hogy a küzdőknek első sorában állhassak és öt év óta, 
mióta egyházamnak jogait veszélyeztetve láttam, sohasem 
lankadtam, midőn harczba kellett szállani. (Elénk éljen-
zés.) Hisz kilencz százados jogok forogtak veszélyben, 
ugyanezeket kellett megvédelmezni. És itt ismét nyugodt 
lelkiismerettel mondhatom, hogy soha sem léptem át azon 
határt, melyet a becsület, a műveltség, a szeretet, még 
azok iránt is, kik az ellentáborban küzdöttek, — minden 
jellemes embernek szabnak, (Éljenzés), a küzdelemben 
mindig tiszteltem az ellenvéleményüekben is az intenczió 
nemességét. Személyeket nem bántottam soha. Tiszta fegy-
verrel harczoltam és harcz után az ellenfél előtt jó ka-
tona módjára prezentáltam a fegyvert, de nem hagytam 
soha magamat alant járó szenvedélytől elragadtatni. (Vi-
haros éljenzés.) Noblesse Oblige ! 

Hogy ma, midőn mindenki — és mi is — a béké-
nek szükségét érzi és hangoztatja — bár különböző uton 
elérni véîi azt — hogy ma becsületemben oly kíméletle-
nül, méltatlanul meg lettem támadva, az fájdalmas egy 
jelenség. (Fájdalmas volt mindnyájunknak ; Provokálása 
a katholikusoknak.) Mert közelfekvőnek adja a gondola-
to t : kár a mai viszonyok közt nemes czélért küzdeni, 
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midőn lépten-nyomon a nemtelen szenvedélylyel kell talál-
kozni, (Igaz, ugy van.) — jaj a magasra törő idealizmus-
nak, mert az Eumenediák légiója nem érti, nem becsüli, 
nem türi a tisztaságot. (Ugy van!) 

De fájdalmas jelenség ez más tekintetben is. 
Azt tartja az alkotmányosság axiómája: bogy a 

sajtó a nemzet életének ütere, ugy hogy nemzeti érzelmek 
emelkedettsége és a sajtó szelleme szoros viszonyban álla-
nak. — A sajtó erkölcsi niveauje a nemzet erkölcsi ma-
gaslatának hévmérője. (Ugy van !) — A hol a sajtó 
elparlagosodik, hogy ne mondjam elaljasodik, annak a 
jele, hogy a nemzet életfáján pusztitó féreg rágódik. 
(Helyeslés és zugó éljenzés !) 

Elismerés azért a budapesti és vidéki sajtó neme-
sebb részének, mely a heves küzdelmek közt is nem szál-
lott alá azon a vonalon, melyen tul megszűnik a becsülés. 
Ha voltak és vannak aberácziók, ezeket nem lehet 
azonosítani a magyar jellemmel, a magyar geniusz-
szal ; mert ez tiszteli az egyéni meggyőződést, tiszteli 
a lelkiismeret szabadságát, tiszteli az ellenzékben is 
az erényt. (Ugy van !) A magyar nem tiszteli az ellen-
séget, melyet lábbal lehet tiporni. (Elénk éljenzés.) 

Köszönet azért önöknek uraim, kik óvást emelnek 
a korrupcziónak ezen jelensége ellen és tiszteietet köve-
telnek a főpásztornak meggyőződése és lelkiismereti sza-
badsága iránt, mint azt alkotmányunk a legszegényebb 
koldusnak is biztositja, köszönet önöknek, hogy szerete-
tük és ragaszkodásuknak adnak kifejezést akkor, midőn 
ezen szent elvet megsértve látjuk főpásztorukban, a ki 
mindig nyiltan, lojálisán, mások személyének megsértése 
nélkül védte anyaszentegyházának szent ügyét; (Éljenzés.) 
a ki soha mások lelkük szentélyébe nem nyúlt, (Elénk 
éljenzés.) de a maga meggyőződésének is határozott ki-
fejezést adott és adni fog, daczára minden bárhonnan 
jövő támadásoknak. (Viharos éljenzés.) 

Még egyszer fogadják benső köszönetemet és azon 
biztosítást, hogy a mai nap még szorosabbá fűzte a kö-
teléket, mely engem híveimhez és polgártársaimhoz füz. 
(Ismételt szűnni nem akaró viharos éljenzés és taps.) 

A mély érzéssel elmondott beszéd után, a bibornok-
püspök ismételten kifejezte örömét a lelkes tüntetés 
fölött, melyben részesítették, s újból megköszönte a pol-
gároknak megjelenésöket, s többekkel kezet fogva búcsú-
zott el a küldöttségtől. 

Nagyvárad katholikus lakosságának összetartása pe-
dig hadd növekedjék s izmosodjék ! 

Clermont-Ferrand. A clermonti zsinaton 1095-ben 
kihirdetett első keresztes hadjárat nyolczszázados évfordu-
lóján mondott két beszédről. — (Folyt.) 

Még ez mind nem elég; hatoljatok be messze előbbre 
a társadalmi életbe és támadjátok meg a pénz visszaélé-
seit és bűneit az önzetlenség, igazságosság és szeretet 
szent fegyvereivel. Ha Isten gazdagságot adott, ne szö-
gezzétek ahhoz sziveteket: JDivitiae si affluunt, nolite cor 
apponere. Használhatjátok rangotok fentartására, hogy 
magatok körül állapototoknak megfelelő, illő nagy tevé-
kenységet fejtsetek ki ; használhatjátok a tudományok és 
művészetek pártolására, nemes és nagy vállalatok kezde-

ményezésére, vezetésére és czélra segítésére. De a mi 
jobb, a mi szükséges, az abból áll, hogy gazdagságot a 

; szeretet rendelkezésére bocsássátok, a nyomor enyhítésére 
fordítsátok, hogy igy utat készítsetek magatoknak amaz 
embertársaitok lelkéhez, kik szenvednek, hogy ekképp 
köztetek és a társadalom kiörökitett tagjai közt az iste 
nies életnek áramlatát hozzátok létre, a mely a társadalmi 
egyenlőtlenségeket kiigazítja, és bebizonyítsa azoknak, 
kiket önzés vagy gyűlölet vakokká tesz azt, hogy 
az Istenre szüksége van gazdagnak és szegénynek egy-
aránt, s hogy mindakettőben meg kell lenni az Istennek. 

Értsétek meg jól : a gazdagság nincs helyén, csak 
akkor, hogyha mi igazán urai vagyunk, és hogyha az 
engedelmeskedik emberi természetünk nemes ösztöneinek 
és keresztény hivatásunk magasztos igényeinek. 

Hála legyen az Istennek, testvérek, vannak még jó 
emberek, kik a gazdagságnak ezt a hivatását megértik, 
kik a gazdagságot nem óhajtják s nem használják, 
csak azért, hogy azt gondviseléses bőkezűséggel szét-
áraszszák ; kik a piszkos üzérkedéstől irtóznak, mely-
ből az emberi balgaságnak és nyomornak szemtelen fé-
nyűzés és önző élvezetek javára szolgáló kizsákmányolásai 
származnak ; vannak még nagy lelkek és nagy szivek, 

I kik itt nálunk több mint husz év óta küzdenek nyilvá-
nosan a munkások ügye mellett ; vannak még jótékony 
gazdálkodások, legfőképpen pedig igazi keresztény atyai 
munkaadók (patrons), kik az igazságosságnak és szeretet-
nek szent törvényét felfogták és alkalmazni is tudják, 
áldozataik által, a munkáscsaládok számára, kiknek valódi 
atyái lőnnek. Hanem mainapság terjeszkedni és általáno-
sítani kell, a mennyire lehetséges, az igazságosságnak és 
szeretetnek ezt a működését, hogy eleje vétessék a sátán 
által tolt szocziálizmus és anarchia baljóslatú szétáradá-
sának. 

Nem arról van szó, értsétek meg jól, hogy a sze-
génységet megszüntessük, mert szegények mindig lesznek 
köztünk, hanem arról van szó, hogy a keresztény jóté-
konyságot minden irányban fejleszszük az emberi nyomor 
segítségére, alamizsna és odaadás által. Nem arról van 
szó, hogy tagadjuk a gazdasági haladást, kivált az ipar 
terén, a mi a munkásvilág gazdasági helyzetét egészen 
átalakította ; hanem arról van szó, hogy ebben a hala-
dásban é3 emelkedésben alkossunk a munkás osztályok 
számára az igazságosságnak és emberszeretetnek megfe-
lelő uj helyzetet. Nem arról van szó, hogy a tőkét el-
nyomjuk, hanem hogy azt erkölcsössé tegyük, és a mun-
kás-egyesületeket képessé tegyük arra, hogy nemesen, 
békésen és sikeresen küzdhessenek a zsarnoksággal. Nem 
arról van szó, hogy a társadalom osztályait felforgassuk, 
a dolgokat fejükre állítsuk, a nagy vállalatokat tapaszti-
latlan emberekre bízzuk, kik azokat képtelenek vezetni ; 
hanem arról van szó, hogy jól meggondolt, méltányos, 
keresztény szellemtől sugallt intézkedések és intézmények 
által meghódolásra kényszeritsük a nyerészkedést es 
nagyravágyást, melyeknek a munkás áldozatul esik, és 
hogy a vezérlő és vezérlett osztályokat az igyekezetek és 
érdekek családias közösségébe vezessük vissza. Egy szóval 
és száz szóval, a Sátán által érdekébe vont gazdagság 
visszaéléseinek leküzdéséről van a szó, önzetlenség, igaz-
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ságosság, szeretet által, melyet Krisztus szelleme árasztott 
szét a keresztény szivekben. 

A király Jézus keresztesei, ime, ez a ti isteni fegy-
verzetetek ! Öltsétek fel e fegyverzetet. Induite armaturam 
Dei! Hogyha talán ez a fegyverzet a legderekabbaknak 
nem elég, s hogyha talán némelyek nem birják viselni, 
mert nehéz ; van egy fegyver, mely a fegyverzetet ki-
egészíti és, ha szükséges helvettesiti ; egy fegyver, mely 
minden korhoz és állapothoz, az erősekhez és gyengékhez, 
a harczias katonákhoz, a tapasztalatlan harczosokhoz, az 
öregekhez, a gyenge nőkhöz és gyermekekhez egyaránt 
illik ; egy fegyver, melytől a lázadás angyala, az ördög, 
jobban fél mint minden mástól; egy fegyver, mely teljes 
biztonsággal fog győzni még akkor is, hogyha a gonosz 
léleknek sikerülne fegyverzeteteknek minden alkotó részét 
összetörni: és ez a fegyverzet az — imádkozás. A bűn-
bánó szivek alázatos imája, mely az isteni igazságosság 
megengesztelésén fáradozik : az Isten, Krisztus Urunk és 
az egyház dicsőségeért lángoló szent szeretet által sugallt 
és vezérelt szivek buzgó imája; az ilyen szivek állhatatos j 
imája, melyet az isteni irgalmasságnak késése nem fáraszt 
ki ; az oly keresztény szivek bizalommal teljes imája, me-
lyek meg vannak győződve arról, hogy Krisztusnak ural-
kodni kell, szóval a Jézusnak és Máriának szentelt szivek 
imája, ez az a fegyver. 

Régi történetiróink beszélik, hogy ebben az első 
keresztes hadjáratban, melynek nyolczszázados érfordulóját 
ünnepeljük, az öregek, a nők, a gyermekek, a betegek, 
kik itthon maradni kényszerültek, siránkozva imádkozának, 
mig a lovagok és harczosok városokat ostromoltak vagy 
nyilt csatákban viaskodának. Igy fog történni a mi XIX-ik 
századbeli keresztes hadjáratunkban is. A harczolók bá-
torságát és igyekezetét támogatni fogja a következő egy-
értelmű imádság: „Küld el, édes Istenünk, segedelmünkre 
a csatákban szent angyalaidat; ők legyenek oltalmazóink 
a gonosz lélek ravaszságai és csalárdságai ellen ! Krisztus 
Urunk, parancsolj nekik, kérünk téged, és te, a mennyei 
hadak feje, isteni hatalmadba felfegyverkezve, szorítsd 
vissza a sátánt és a földkerekségén a lelkek ellen portyázó 
gonosz lelkeket a pokolba. Mert ugy kell lenni, hogy 
Krisztus uralkodjék : Oportet ilium regnare. 

* 

Most pedig, keresztények, miután már tudjátok, hogy 
hol vannak fegyvereitek, nincs más hátra, mint hogy 
fegyvert ragadjatok és vezéreiteket kövessétek. S hol 
vannak ők, a vezérek? Ime itt vannak ők, készen 
benneteket csatára vezérelni a szent városban lakó iőhad-
vezér vezetése alatt, a ki rendeleteit Krisztus egész had-
seregéhez intézi, a szent és dicső XIII . Leo vezetése alatt. 
Századunk hallotta őt, midőn a keresztény czivilizáczió 
dicsőségét s jótékony hatásait hirdette ; midőn az emberi 
szellemet az isteni tudomány asztalához meghívta; midőn 
az észnek törvényeit előadta ; midőn az emberi tudományt 
megillető helyet kijelölte ; midőn e világ hatalmasait hi-
vatásukra és kormányzásuk kötelességeire figyelmeztette, 
a népeket pedig tiszteletadásra és hódolásra, a pártosko-
dás szellemének feláldozására, s a lelkiismeret s Isten 
egyháza szent szabadságai ellen merényletet elkövető tör-
vényeknek egyetértő cselekvés által való jóvátevésére buzdí-

to t t a ; midőn az istentelen titkos társulatokat, melyek a 
világ elkereszténytelenitésére esküdtek össze, leleplezte s 
nekünk e szekták leálczázását kötelességünkké te t te ; mi-
dőn a keresztény családot a házassági kötelék szentségére 
és a szülőknek a jövő nemzedékek nevelésében rettenetes 
felelősségére oktatta ; midőn a gazdagság visszaéléseit 
ostorozta ; midőn az elnyomott munkások számára a tár-
sadalmi igazságosság alkalmazását, a szerencsétlenek szá-
mára a szeretet közbelépését követelte ; midőn a sors ke-
gyetlensége és az emberek igazságtalansága ellen a tár-
sadalmi intézményeket és az odaadó szeretetet bátorí totta; 
midőn végül minden rabszolgaságnak megszüntetését sür-
gette és szorgalmazta. Es ő nemcsak a mi nemes franczia 
nemzetünkhöz intézte szózatát, hanem az egész világhoz, 
minden eltévedettekhez, az ördögi befolyások minden ál-
dozataihoz, a szakadárokhoz, eretnekekhez, a hitetlenek-
hez, mindazokhoz, kiket Jézus szívesen látna, ha hozzá 
megtérnének, az ő imádandó királyi pálczája alá. Való-
ban, az ő csodálatos körleveleire feliratul s illetve zára-
dékul az apostolnak ezt a kiáltványát lehetne alkalmazni : 
Oportet ilium regnare, Jézusnak uralkodnia kell az elmék 
és a népek fölött. 

Főtisztelendő főpásztorok, nemde ti ily jeles és 
bátor fővezér rendeletei szerint készek vagytok szent 
háborúba vezetni a XIX. század kereszteseit ? Mi szá-
mítunk rátok, mert nélkületek se harczolni, se győzni nem 
vagyunk képesek. Oh, én kérlek benneteket, mint kérni 
illik az a tyákat : Obsecro vos ut patres: emlékezzetek 
vissza, hogy az Ur, midőn benneteket fölszentelt, fejetekre 
a védelem és üdvösség sisakját tette fel, és ez által tite-
ket lovagokká és a keresztény hadsereg kapitányaivá ava-
tott fel. Kell, hogy titeket elsőknek lássanak a hitben ; 
elsőknek a tudományban ; elsőknek a szeretetben, de 
egyszersmind elsőknek az igazság rendületlen nyilvános 
hirdetésében ; elsőknek az ellenállásban és a szent 
merészségekben, melyek feltartóztatják, vagy Isten 
átka alá vetik a Krisztus és az ő egyháza ellen szőtt 
szentségtöréseket; elsőknek az önfeláldozás vezetésében 
hősi példaadás által, mely magával ragadja a vonakodó-
kat és bátortalanokat ; elsőknek az egyetértés és össze-
tartás ápolásában, melyre oly nagy szükségünk van, hogy 
erőinket összegyűjtsük s hogy mindnyájan mint egy em-
ber szálljunk sikra a közös ellenség ellen. Hogyha ti egy 
czéllal és egy szándékkal egyesültök, nemsokára magatok 
köré gyűlve fogjátok látni a lelkes papság vezetése alatt 
az értelmes, bátor, befolyásos, buzgó hiveket, kik a nagv 
keresztény hadseregnek táborkarát fogják veletek alkotni. 

És akkor, nem lesz egyéb hátra, mint hogy ma-
gasra emeljétek a zászlót, a keresztet ! A keresztet, mely 
hitünk titkainak felséges kivonata ; a keresztet, az igazi 
tudomány életfáját, mely nagyoknak és kicsinyeknek egy-
aránt mutatja az üdvösség ú t j á t ; a keresztet, a semmi előtt 
meg nem hátráló erő és bátorság hangosan szóló jelké-
pé t ; a keresztet, az isteni kegyelmek kiapadhatatlan for-
rását, mely termékenynyé teszi a keresztény szeretetet és 

') I t t kezdődik a nagyjelentőségű beszéd peroratiója, mely-
nek hatása rendkivüli volt. A hallgatóság — a végén — helyéből 
talpra ugrott, és mint a hullámzó tenger ugy zúgott a lelkesedés 
rendkivüli hatása alatt. 
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szerte szét szivárog az újjászületés ezerféle odaadásában 
és jótevésében. 

Fel, fel, dicső zászló, őseink vezetője, fel, a magas-
ba ! Menj, vonulj előttünk, a mint őseink előtt felvonul-
tál. Mi követni fogunk ugyanazon buzgósággal, ugyan-
avval a lelkesedéssel, harczi riadónkat hangoztatva: „Opor-
tet ilium regnare. Krisztusnak uralkodnia kell ! Isten 
akarata! Isten akarata!" 

Igy végződött Monsabré atya nagynevezetességü 
ünnepi beszéde. 

V E G Y E S E K . 
*** Katholikus kör alapitása rendőri felügyelet alatt. 

Ez a furcsa eset Szabadkán történt meg, a hol a katho-
likusság politikailag is be akarja bizonyítani, hogy esze 
is van s azért nem hisz az egyre jobban erőszakoskodó 
szabadelvüségben, meg akarata is van hozzá, hogy magát 
az eddigi politikai slendrián alól, mely a vallásra, a leg-
főbb dologra annyit se ad, mint a kukoricza-csőszre szok-
tak adni, emanczipálja. A szabadkai prépost-plébános, 
Mamusits Mátyás f. hó 1 è r e nagy katholikus értekezletet 
hivott egybe a plébániára, névre szóló meghivókkal. 
Tehát az értekezlet csupán magánjelleggel akart birni és 
zártkörű összejövetel kivánt lenni. A város polgármestere 
szabadelvüen fogta fel azonban a dolgot és törvény s uzus 
ellenére hivatalosan kiküldte a rendőrfőkapitányt, hogy 
csináljon a magán-értekezletből, melynek zártköréhez a 
polgaroknak elvitázhatatlan joguk van, önkényüleg csi-
náljon nyilvános gyűlést, a hol aztán szabadelvüen gya-
korolni lehet a rendőri felügyelet jogát. Az egybegyűlt 
katholikus polgárokat meglepte az önkénykedés, de nem 
hozta zavarba. Óvást emeltek a hivatalos beavatkozás 
ellen s kimondották a szabadkai kath. kör megalakulását, 
nyomban megválasztva 48 tagu szervező bizottságot, mely-
ben minden városi kerület 5—6 tag által van képviselve. 
Szabadkán a régi pártkeretek összetörnek s a katholikus-
ság szine-java az országos néppártnak egy igen jelenté-
keny várat fog Szabadkán épiteni. 

— A keszthelyi gothikus plebáuia-templom res-
taurálás alá kerül. A műemlékek országos bizottsága a 
restaurálás felügyeletével Stehló Otto műépitészt bizta 
meg. Dr Bita Dezső egyetemi tanár, mint Keszthely szü-
löttje, Jézus szive tiszteletére oltárt emeltett az ujjáala-
kitandó templomban. 

— A történeti nevezetességű Tisza-Eszláron ne-
vezetes esemény történt. A falut a Tisza áradásai miatt kedve-
zőbbhelyre át kellett telepíteni. Az újtelepen templom kellett. 
Epitettett Samassa József egri érsek. Most Nagyboldog-
asszony napján volt az uj tisza- eszlári templom felavatása. 
A megáldást Bankó Mihály egri prépost-kanonok végezte, 
az ünnepi szentbeszédet dr DemJcó György theol. tanár 
mondotta Egerből. 

— Pótlás. Tomcsánvi János ur múltkori fejtegeté-
séhez a következő pótlást küldötte be : „Vissza kell von-
nom azt a múltkori állításomat, hogy a katholikus lelkész 

nem adhatja ki a kereszlevelet a házasulandóknak az 
esetben, ha azok az egyház szerint egybekelni nem akar-
nak, vagy nem bírnak. Csak adja ki a lelkész ez esetek-
ben is, mert az által közreműködése csak materialis et 
remota, ami megengedett. Materialis ; mivel nem a rossz 
akaratot segíti, csak cooperatur ad maiam actionem sine 
intentione cooperandi ad peccatum. Remota; mert a kor-
mány esetleg más rendelkezéssel is pótolhatja az okmányt 
s igy a pap a megtagadással nem akadályozza az isten-
telen frigyet." 

— A német katholikusok 42. nagygyűlése Mün-
chenben a legjobb auspiciumok közt folyt le. Nevezetes 
marad e gyűlés történetében a magyarországi néppárt 
vezérének Zichy Nándor grófnak fellépése. Magyarország 
katholikusainak jelen és bekövetkezendő további sérelmei 
ünnepélyes módon be vannak panaszolva a világ kath. népei-
nek itélő széke előtt. A külföld katholikusainak rokonszenvé-
ből és részvevő szeretetéből pedigmiuj erőt merítünk. Apponyi 
Albert gróf lapja, a „Nemzeti Újság", igen találóan utal a 
„müncheni nagygyűlés"-ről irt vezérczikkében arra a kü-
lönbségre, mely a német katholikusok sorsa közt a pro-
testáns császárságban és a magyarországi katholikusokéi 
közt a katholikus „liberális" Magyarországban van. Né-
metországban a protestáns császárság alatt a katholikus 
állami hivatalnokok bátran szerepelhetnek a kath. nagy-
gyűléseken : nálunk „esetleges káros következmények" kö-
vetkeznek be a kath. állami tisztviselőkre, hogyha a ka-
tholikus egyház érdekei mellett sikra szállni avagy csak 
szint vallani is merészelnek. De majd megfordul ám a 
koczka. Az nem lehet, hogy a kath. többség szolgaságban 
legyen, szolgaságban maradjon ! 

— A franczia katholikusok áldozatkészsége. A 
francziaországi hivő katholikusok nagy lelkesedéssel álla-
nak a szerzetesek pártjára, kiknek nagyobb része erős 
ellenállást fejt ki azon törvény végrehajtása ellen, mely 
a szerzetesrendek eddig is elviselhetlenül terhes adóját 
jóval feljebb srófolta. A nép is élénken érdeklődik a szer-
zetesek iránt s áldozatkészen siet azok támogatására, kik 
elszánt magukviseletével magukra haragították a kormányt. 
Fényes példa erre msgr. Monnier, a cambraii érsek hely-
nökének az esete, a kitől nem régiben éppen ez okból a 
kormány megvonta évi 15000 franknyi állami javadalmát. 
S mit tett a kath. nép, hogy nyiltan tüntessen az erősza-
koskodó kormány ellen? Gyűjtést rendezett azzal a fel-
hívással, hogy senki se adjon többet egy franknál. S ime 
ennek a gyűjtésnek, mely csak nyolcz napig tartott, 
100,099 frank lett az eredménye. Miután ezt az összeget 
körülbelül 250,000 embei adta össze, ugyanennyi szava-
zott bizalmatlanságot a kormány ellen. Ilyen kezdet után 
bátran remélhetni, hogy a szerzetesek adójáról szóló tör-
vény végrehajtása még esetleg üdvös mozgalmat kelt a 
kath. nép közt s összetartásra fogja ezt serkenteni. Pedig 
ha ez meglesz, akkor a kath. népé lesz a győzelem. 

— Zardetti bukaresti róm. kath. érsek ez állásá-
ról csakugyan lemondott. Ez előtt st. cloudi püspök volt 
Minnesotában, az E.-Á.-ban. A pápa most, hogy a buka-
resti érsekségről lemondott, mazestoi cz. püspökké nevezte 
ki. Bukaresti olvasóink közöl valaki jól tenné, ha e le-
mondás okairól némi felvilágositással szolgálna. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Brezoay Béla, h i t tudor , k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 189e». Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. <<«.' 
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Reflexió 
az „Igazi házasság, avagy ágyasság-e az úgyne-
vezett polgári házasság?" czimü czikkelyre.*) 

Bármennyire elismerem is a m. tisztelt 
czikkiró egyházias érzületét, nemes törekvését, 
még sem hagyhatom szó nélkül tnlzó felfogását, 
és ezt annál kevésbé, mert ezen becses közlöny-
ben — mely tudvalevőleg hagyományos eszme-
tisztázó organuma a magyar katholikus pap-
ságnak, — látott napvilágot. 

A fenndicsért czikk folyamán, különösen 
három állítás tünt föl előttem, mint olyanok, 
melyek a való igazság határán meglehetősen 
túllőnek. Az első ugyanis az, hogy „a honunkban 
életbe léptetni szándékolt házasságféle . . . nem 
lehet szentség" ; a második azon nézet, hogy a 
kath. pap csak akkor adhatja ki az állam által 
követelt keresztlevelet, ha „erkölcsi bizonyosságot 
szerzett magának arról, hogy a házasulandó felek 
az egyház szine előtt is meg fogják kötni há-
zassági frigyöket" ; s végre a harmadik azon 
tanács, hogy „az egyházi hirdetés csak a polgári 
eljárás befejezte után vegye kezdetét." Nézzük 
tehát külön-külön mennyiben felelnek meg ezen 
állitások az egyház felfogásának. 

1. Az első pontnál, ugy látom, a t. czikkező 
minden figyelme azon a gondolaton csüng, hogy 
„mi czélja, mi szándéka van a polgári törvény-
hozásnak az úgynevezett polgári házassággal 

*) Lásd a „Religio-Vallás" 17. számát. 

hazánkban" s mint valami kardinális elvből azt 
hozza le róla, hogy ergo minden polgári házas-
ság — ágyasság, mintha bizony i t t a polgári tör-
vényhozás volna a ,punctum saliens.' Azt ugyan 
édes mindnyájan tudjuk, milyen intenczióval 
hozatott be a polgári házasság, — azonban az 
állam tendencziájából még nem lehet ám a pol-
gári házasság érvénytelenségére következtetnünk, 
amennyiben nem az állam, hanem a házasodó 
felek intencziója a döntő, már tudniillik azon 
esetekben, melyekben a polgári hatóságok előtt 
kötött házasságok a kath. egyház szempontjából 
is igazi, érvényes házasságoknak vétetnek. Olya-
noknak vétetnek pedig : a) a tisztán lutheránus, 
kálvinista vagy sizmatikus házasságok ; b) a 
lutheránusok, kálvinisták és sizmatikusok között 
való vegyes házasságok ; és c) a katholikusok és 
nem-katholikus keresztények közötti vegyes há-
zasságok. 

Ezen állitásom támogatására sok mást mel-
lőzve csak a tudós Lehmkuhlt idézem, ki jeles 
morálisában idevonatkozólag igy i r : „Deducen-
dum est, utrum matrimonium zivile' in locis et 
p e r s o n i s , pro quibus lex clandestinitatis irritans 
non viget, pro vero matrimonio haberi possit et 
debeat, necne? Si contrahentes . . . merum civi-
lem actum exercere intendunt: matrimonium va-
lidum non contrahunt. Si autem solum dubitan-
tes, vel etiam putantes, se non posse contrahere, 
volunt tamen ambo, quantum possunt, verum 
matrimonium inire, matrimonium valet." (Vol. 

21 
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II. pag. 487. ed. altera.) Hogy pedig az a), b) és 
c) alatt felhozott házasságok kötésénél a trienti 
torma megtartása manapság nem kötelező, azt 
hiszem, arra eléggé világos bizonyítékot nyújt a 
mindennapi tapasztalat. Kétségbevonhatatlan te-
hát az, hogy a polgári házasság, ha a házasodó 
felek csakugyan házasságot akarnak kötni, és 
nem holmi szerződést csinálni, mindazon helye-
ken és feleknél, hol és kiknél a trienti forma 
nem kötelező, valódi házasság. És csak annyiban 
adunk igazat a czikkirónak, hogy egyedül a tisz-
tán katholikus felek közt kötött polgári házasságok 
— ágyasságoknak lesznek tekintendők. — De 

2. Nem fogadható el azon nézet sem, mintha 
a kath. pap csak akkor adhatná ki az állam által 
követelt keresztlevelet, ha „erkölcsi bizonyossá-
got szerzett magának arról, hogy a házasulandó ] 
telek az egyház szine előtt is meg fogják kötni 
házassági frigyöket. " Ha valahol, ugy minden 
bizonynyal i t t helyén van azon régi axióma al-
kalmazása, hogy: Omne nimium vertitur in Vi-
tium. Nézzük csak a dolog állását közelebbről 
és behatóbban. 

Az 1894. évi XXXIII. t.-cz. 94. §-a igy ren-
delkezik: „A jelen törvény életbe lépte előtt 
vezetett felekezeti anyakönyvekből közhitelességü 
kivonatokat az eddigi módozatok mellett szol-
gáltatni a felekezeti anyakönyvvezetők továbbra 
is jogosultak és kötelezettek. A mely felekezeti 
anyakönyvvezető ily kivonat kiszolgáltatását meg-
tagadja, kihágást követ el és egy hónapig ter-
jedhető elzárással és 600 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő." Most már, ki lenne 
az a pap, ki az állam eme büntetését nem re-
spektálná akkor, mikor a követelésnek tuta con-
scientia eleget tehet? 

Ne akarjunk mi szigorúbb moralisták lenni, 
mint sz. Alfonz, Müller és Lehmkuhl, kik sok 
más hittudóssal a materialis cooperatiót meg-
engedhetőnek tartják. A keresztlevelek kiadásá-
val mi csak annyiban cooperálunk, amennyiben: 
actio nostra physica est, non ut peccatum est. 
De beszéljen helyettem Müller: „Licita est ma-
terialis cooperatio, quando suppetit justa causa, 
nimirum necessitas vel utilitas notabilis, seu 
quod idem est, incommodum proprium grave 
sive impediendum, sive removendum, et quando 
actio ipsa non est mala, sed bona, vel saltern in-
differens, et peccatum alterius praeter intentio-
nem cooperantis sequitur, adeoque tantum per-

mittitur." (Libr. II. pag. 128. Ed. 3.) És kell-e 
nagyobb ok, égetőbb csapás, mint az állam ki-
szabott vexája, büntetése? Nem látom be tehát: 
miért rohannánk mi vakon a veszélynek, midőn 
semmi sem késztet rá. 

3. Végre az egyházi házasságkötés idejére 
nézve Is más az egyház tanitása, más a gyakor-
lata, mint a t. czikkiró tanácsa. Hogy a hiveket 
minden tekintetben kitanítsuk és az esketést 
egy-két napra differálva minél ünnepélyesebbé 
tegyük, az még rendén van; — de hogy „az egyházi 
hirdetés csak a polgári eljárás befejezte után 
vegye kezdetét", az már csak czéltalan elmefut-
tatás, mert e tan ellenkezik az egyház utasításá-
val, mely szerint: „Pro viribus satagite, ut post-
quam Reipublicae morém illi gesserunt, non diu 

\ différant Ecclesiae legibus parere, et conjugale 
foedus juxta praescriptam a Tridentino normam 
rite et sancte inire." (XIV. Bened. 1746. szept. 
17-én a hollandi püspökökhez intézett brevében.) 

Ellenkezik a S. Poenitentiaria utasításával, 
mely Olaszország püspökeinek meghagyja, hogy : 
„Omni diligentia utendum erit, ut matrimonium 
coram ecclesia quamprimum contrahatur. " (1866. 
jan. 15.) De több mint valószínű — hiszen az 
egri érsek ő nagyméltósága körlevele már meg-
adta a tónust •— hogy ellenkezni fog a közös 
főpásztori körlevél intézkedésével is. — És kér-
dem, miért szól igy az egyház utasítása? Azt 
hiszem, nem másért, mint a periculum inconti-
nentiae kikerüléseért, melylyel utóvégre is — 
mondjon ki bármit — minden másodrangú érde-
ket mellőzve elsősorban és komolyan kell szá-
molnunk. Ne nagyon srófolgassuk tehát a húrokat, 
mert több kárt találunk okozni, mint hasznot? 

Szvidrony Bonifácz. 

Egyházi Okmánytár. 
Dr Samassa József 

egri érsek főpásztori utasítása az 1894. XXXI., X X X I I . 
s X X X I I I . t.-czikkek tárgyában. 

(Folytatás.) 

XIV. Hogv a lelkészek a házasságkötéseknél az előző 
pontok szerint helyesen eljárhassanak, a házassági aka-
dályok iránt tisztában kell lenniök. 

Az államnak tagadhatlanul érdekében áll, hogy a 
házasságkötésekről tudomással birjon, azokat nyilvántartsa. 

Az állam a házasságot érdeklőleg hozhat törvényeket, 
de minden törvény érvénye csak annyira hat, a mennyire 
a törvényhozó jogos hatalma kiterjed. S azért, mivel az 
állam hatalma természeténél fogva csak a világi, polgári 
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viszonyok szabályozására szoritkozhatik, a keresztények 
házasságára vonatkozó törvényei is csak a polgári rendben 
bírhatnak érvénynyel, és pedig annyiban, hogy a törvényei 
ellenére kötött házasságok polgárjogi tartozékaikra, követ-
kezményeikre nézve, minők pl. a hozomány, öröklés s 
más hasonló természetű ügyek, államilag jogi erővel nem 
birnak ; a keresztény házasság benső, szellemi köteléke 
pedig oly magasabb rendbe tartozik, hogy azt az állam 
törvényei nem érinthetik. 

Az állam a reá tartozó kettős czélt, t. i. a házassá-
gok nyilvántartását s azok polgárjogi következményeinek 
szabályozását, elérheti a nélkül, hogy a maga jogkörét 
túllépnie s az egyház jogait sértenie kellene. 

Ha azonban a házassági jogról szóló országos tör-
vényünknek akár tartalmát, akár szellemét tekintjük, két-
ségbe vonhatlanul ugy találjuk, hogy az magát a házas-
ság lényegét is érinti, akadályokat állítván fel, bizonyos 
kellékeket szabván meg, és intézkedéseket tartalmazván, 
melyek szerint némely hásasságok semmisek, vagy bizo-
nyos körülmények között érvényteleneknek nyilváníthatók, 
de sőt az érvényes házassági kötelék fel is bontható. (139. 
s. köv. §§.) — E mellett a törvényben bizonyos tilalmak 
is foglaltatnak, melyek ugyan a házasság érvényes meg-
kötését nem gátolják, de akadályozzák, hogy szabadon 
megköthető legyen. 

A törvény a házassági akadályoknak e szerint két 
nemét állapítja meg ; az úgynevezett bontó és tiltó aka-
dályokat. A bontó akadályok részint a házasságkötés 
lényeges kellékeinek hiányában állanak, részint oly ténye-
ken és viszonyokon alapulnak, melyek magával a házasság 
lényegével vagy erkölcsi természetével ellenkeznek. Ilyen 
akadály nemcsak a házasság létrejövetelét zárja ki, hanem 
fennállását is lehetetlenné teszi. 

A tiltó akadályok bizonyos érdekek oltalmára állít-
tatnak tel, melyek eléggé fontosak arra nézve, hogy a 
házasság kötését megengedhetetlenné tegyék s a tilalom 
áthágása büntetéssel is fenyíthető legyen ; de mégsem 
tekinthetők oly lényegeseknek, hogy az akadály ellenére 
megkötött házasság további fennállását a törvény meg ne 
engedhetné. (V. ö. a törvényjav. indokolását.) 

Az elsőrendbeli, vagyis bontó akadályok a törvény 
6—13. §., az utóbbiak, vagyis tiltok a 14—27. §-okban 
soroltatnak fel. 

E mellett figyelembe veendő, hogy a törvény a házasság 
érvénytelenségének két nemét különbözteti meg : a semmi-
séget és megtámadhatóságot; más szóval a feltétlen — 
absolut — és a viszonylagos, feltételes — relativ — 
érvénytelenséget. 

A semmiség hatálya feltétlen ; nem függ az egyesek 
akaratától, s a semmis házasság ugy tekintendő, mintha 
meg sem köttetett volna. 

A semmiség esetei közé rendszerint azok tartoznak, 
melyek a közrend érdekében alapitvák meg, ezen alapul-
nak; e semmiség okai a törvény 41., 44. s 45. §-aiban 
soroltatnak fel. E semmiség eseteiben semmiségi per indí-
tására átalán mindazok jogosultak, kik ebben érdekelve 
vannak, és a kir. ügyész is. 

A viszonylagos érvénytelenség hatálya feltételes, a 
mennyiben a házasság érvénye megtámadásának tényétől 

függ. E feltételes érvénytelenségi esetek közé ugyanis 
azok tartoznak, melyek magánérdek szempontjából álla-
pitvák meg, azon alapulnak ; ez érvénytelenségi okok 
a törvény 51—55. §§-aiban foglal tatnak; érvénytelenítési 
per indítására pedig csak bizonyos egyének jogositvák, 
azok, akiknek érdekében ez érvénytelenség felállíttatott, 
de ők is csak a törvényben megszabott záros határidő 
a la t t ; eme jogosultakat a törvény 56. §-a sorolja fel; a 
záros határidőt pedig az 57. §. állapítja meg. 

A feltételes érvénytelenség utólagos felmentés, jóvá-
hagyás és helybenhagyás, beleegyezés vagy a törvényben 
megállapított záros határ leteltével — amint mondani 
szokták — tisztáztatik (purgatur) ; vagyis a házasság 
megtámadhatatlanul érvényessé lesz. 

A semmiség, legalább rendszerint, ilyképen nem 
tisztázható. 

Mied a semmiségnek, mind a megtámadhatóságnak 
esetén pedig a semmiség, illetőleg érvénytelenség meg-
állapítására bírói ítélet szükséges. (46. §. 67. § ) 

A törvény mindezen intézkedéseinek rendkívüli fon-
tossága, a hívek lelki nyugalmára, társadalmi s vagyoni 
nagy érdekeire tekintetből szükségképp megköveteli, hogy 
a lelkészek alaposan tájékozva legyenek a törvény tar-
talma s annak következményei iránt, főképpen is azon 
feltételeket illetőleg, melyek a törvényben a házasság érvé-
nyessége vagy érvénytelenségére nézve meg vannak ala-
pítva. Különösen is tudni kell tehát, melyek az abban 
megszabott házassági akadályok ; ismerni kell ezek benső 
tartalmát, jelentőségét és horderejét. 

Ugy vélem pedig, hogy mindezek tudása az által 
érhető el legkönnyebben és legbiztosabban, ha a polgári 
akadályok, jelesen is a házasság érvényességére vonat-
kozó s ezért főfontossággal biró bontó akadályok az egy-
háziakkal összehasonlittatnak, szembeállittatnak ; miért is 
rövid, rendszeres átnézetben feltüntetendőnek találtam : 
a) mely egyházi bontó akadályok azok, melyeket a pol-
gári törvény el nem fogad ; b) melyek azok, a melyeket 
elfogad, egyezőleg vagy módosításokkal ; s végül c) melyek 
azok a bontó akadályok, melyeket az egyháziakon kivül, 
ezektől külön a polgári törvény felállít. 

Ezt előzőleg azonban minden félreértés és megté-
vesztés kikerülése végett meg kell jegyeznem, hogy a 
törvényben (14—27. §§.) „tilos" kifejezés alatt felsorolt 
tiltó akadályok között vannak olyanok is, melyek egy-
házilag bontók ; minők pld. az unokatestvérek házasság-
kötéséről szóló, mely polgárilag csak tiltó, egyházilag 
bontó; az örökbefogadási akadály, az egyházirend és ünne-
pélyes fogadalom. 

A polgári törvény a következő egyházi tiltó aka-
dályokat : szentelt idő, vegyes vallás tilalma, egyszerű 
fogadalom, egyházhatósági tilalom, egyáltalán el nem fo-
gadja s teljes hallgatással mellőzi ; az eljegyzést pedig csak 
annak kijelentésére emliti föl, hogy „az eljegyzésből nem 
származik kereseti jog a házasság megkötésére." (1. §.) 
A törvény e kijelentése nyilvánvalólag ellentétben áll az 
egyházjog rendelkezésével, mely a házassági Ígéretet — 
eljegyzést — érvényben kívánja fentartani s mely nem 
csak ajánlja, de sürgeti is, hogy az eljegyzéssel tett ígé-
ret megtartassék. Az egyházjog szerint továbbá az érvé-

21* 
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nyes eljegyzésből köztisztességi akadály is származik. Fel-
merülő esetekben tehát a lelkészeknek szem előtt kell 
tartaniok, mit ez akadályra nézve az egyház tanit. 

A bontó akadályokra nézve : 
a) a polgári törvény nem ismeri, nem fogadja el a 

következő egyházi bontó akadályokat : 
1. felsőbb egyházi rend, 
2. ünnepélyes fogadalom ; 
E két házassági akadály ugyanis a 25. §. szerint 

csak tilos és nem bontó hatályú ; különben ott, hol a 
házasság megtámadhatóságáról, érvénytelenítéséről van 
szó, ki kell vala jelentenie, kik és mely időben támadhat-
ják azt meg; a mi azonban hiányzik. 

3. lelki rokonság; 
4. örökbefogadás, csak tiltó a 18. §. szerint 
5. valláskülönbség, (cultus disparitas) ; 
6. feltétel hiánya ; 
7. köztisztességi akadály ; 
8. nőrablás (raptus) ; 
9. Clandestinitas az egyházjog értelmében. 
Mindezen egyházi bontó akadályok teljes érvényben 

fennmaradnak azonban a hivekre s lelkiismeretökre köte-
lezőleg, annak daczára, hogy azokat a polgári törvény el 
nem fogadja is ; mert a polgári törvény ez akadályok 
egyházi érvényét meg nem szüntetheti. 

b) azon egyházi bontó akadályok, melyeket a pol-
gári törvény is bontókul tekint s elfogad, noha legtöbbjü-
ket módositással, ezek : 

1. tévedés, error ; — eltéréssel az egyházjogtól, mert 
a polgári törvény a házasságot megtámadhatónak jelenti 
ki ennek alapján akkor is, ha a másik fél tulajdonsága 
körüli tévedés nem lényeges (error in qualitate, acciden-
talis) ; mig az egyházjog a házasság érvénytelenségét, a 
tulajdonság körüli tévedés miatt csak három esetben 
engedi meg : ha t. i. a tévedés rabszolgasági állapotra, 
feltételül meghatározott bizonyos tulajdonságra, vagy a 
fél személyére visszaható tulajdonságra (error qualitatis 
in personam redundáns) vonatkozik. 

2. kényszer, (vis et metus) ; 
3. vérrokonság és 
4. sógorság, mindkettő eltéréssel, közelebbi és ille-

tőleg egyenes ágbeli fokokra szoritva. 
5. bűntett, (crimen) módositva; 
6. fennálló házassági kötelék, (ligámén) módositva 

74. §. 
7. korhiány (aetas) módositva; 
8. ép ész hiánya ; 
9. nősztehetetlenség (impotenczia). 
c) azon bontó akadályok, melyeket a polgári törvény 

az egyháziakon kivül, ezektől külön állit fel, a kö-
vetkezők : 

1. kiskorúakra nézve törvényes képviselőik beegye-
zésének hiánya ; 

2. a polgári tisztviselő jelenlétének s a törvényben 
meghatározott egyéb alaki kellékeknek hiánya, mellőzése. 
(39. §. V. ö. 41., 42., 43. §.) 

3. megtévesztés (55. §.). 
Ezen összeállításból nyilván látható, hogy némely 

«gyházi bontó akadályokat a polgári törvény teljesen 

mellőz ; másokat csak eltérésekkel, módosításokkal fogad 
el, ugy hogy alig van egyházi bontó akadály, mely a 
polgárival teljesen egyeznék, sőt attól nagyban külön-
bözik. 

Megjegyzendő még, hogy bár némely egyházi aka-
dályról világosan nem szól a polgári törvény, azokat 
tényleg még sem veti el ; — továbbá, hogy az egyházi 
akadályok, melyek a polgári törvényben nem foglaltatnak, 
mint általán a többiek mind, a hivekre nézve kötelező 
erejükben változatlanul fennállanak, mert az állami tör-
vény az egyház által felállított akadályokat egyáltalán el 
nem törülheti. 

Különösen is figyelembe veendő végül, hogy XIII. 
Leo pápának 1879. márczius 17-én kelt s 1881. évi I. 
490. sz. körlevelemben közzétett határozata szerint a pol-
gári házasságból a köztisztesség egyházi akadálya nem 
származik. 

A polgári törvény szerint bizonyos akadályoktól fel-
mentés adható, és pedig a kihirdetéstől felmentést ad a 
törvényhatóság első tisztviselője, ennek megtagadása ese-
tén a belügyminiszter (1894: XXXIII. 57. §.), halállal 
fenyegető betegség esetén a házasság kihirdetés és fel-
mentés nélkül köthető (Ht. 36. §.) ; 

korhiányban az igazságügyminiszter (u. o. 7. §.) ; 
a testvér és testvérének leszármazója közti vérro-

konság akadályától a király, (u. o. 11. §. c.); 
unokatestvérek közötti vérségi akadálytól az igaz-

ságügyminiszter (u. o. 17. §.) ; 
örökbefogadásnál (u. o. 18. §. b.) az igazságügymi-

niszter ; 
nőözvegységi 10 hó időben az igazságügyminiszter 

(u. o. 24. §.); 
házasságtörés és házastársi gyilkolás esetén a király 

(u. o. 20. és 23. §§.). (Yége köv.) 

EGYHÁZI TUD0SITÁS0K. 
Csanádi egyházmegye. Hitoktatás ügyi értekezlet. — 
Az alsó-aradi kerület hitoktatói Riese Gáspár espe-

res és kerületi tanfelügyelő elnöklete alatt f. hó 3-án 
Aradon a Minorita-atyák társházában tartották meg ez-
úttal már harmadik értekezletüket. Két hitoktató kivéte-
lével, kik távolmaradásukat kimentették, a többiek, szám 
szerint tizenegyen, mindnyájan megjelentek. Vendégül 
tiszteltük ngos és ft. Kristofesák Gyula apát, orodi főes-
peres, uj-aradi esperes-plebános ura t ; Fejér Aladár, 
lyczeumi s képezdei hittanárt, s több hitoktatót a vi-
dékről. 

A Szentlélek segítségül hivása után az elnöklő espe-
res néhány meleg szóval az egybegyűlteket köszöntvén s 
főképp a fölötti örömét fejezvén ki, hogy a meghívottak 
oly számosan jelentek meg, mi mindenesetre a dicséretes 
érdeklődés és buzgalom bizonysága, — különösen és lel-
kesült szavakkal megköszönte a főesperes ur lekötelező 
megjelenését, egyúttal az egybegyűltek nevében őszinte 
üdvkivánatait fejezvén ki ő nagyságának a fölött, hogy 
legutóbb apostoli királyunk ő felsége által cz. apáttá ne-
veztetett ki. 

Ezek után pedig a többi vendégeknek is megjelené-
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sokért szives köszönetet mondván, elnöklő esperes ur el-
olvasta megnyitó beszédét, melyben főbb észrevételeit 
mondotta el a kerületi hitoktatók által az utóbbi két év 
alatt elvégzett hittanitási munkáról, a munka mikéntje és 
eredményérői. 

ítélete oda konkludált, hogy a siker ege'szben véve 
kielégítőnek, részben dicséretes és fényesnek is mondható ; 
azért buzdítja — úgymond — a kerületi hitoktatókat, hogy 
az általa már a két előző értekezleten részletesen adott 
s most részben ismételt utasításokat meg újra olvassák át s 
elmélkedjenek fölöttük s azokat a lehetőleg követni igye-
kezzenek, igy az óhajtott siker nem fog elmaradhatni, 
annyival kevésbé, mivel ezen utasitások és szabályok köz-
érvényüek, s igy ezeket követve és szemmel tartva, tulaj-
donképpen azon utasításokat és szabályokat íogják gya-
korlatilag követni és érvényesíteni, melyeket elméletileg 
már a papneveldében eltulajdonítottak maguknak. 

Rövid eszmecsere után az esperes ur folytatólag fel-
olvasta értekezését „a három isteni erény szerepléséről 
keresztény hitrendszerünk és hitéletünkben." A jelenvol-
tak ezt élénk s mind jobban fokozódó figyelemmel hall-
gatták végig. A hitrendszer (káté) egész tananyagán s a 
hitélet egész folyamán átmenve, kimutatta elnökünk ezen 
értekezésében, mily tagadhatatlanul fontos szerep jutott e 
tekintetben az isteni erényeknek, amelyek ugy járják át 
ezt is, azt is, akár a kovász a tésztát. Szóval isteni eré-
nyek nélkül nem volna sem hitrendszerünk sem hitele-
tünk, levén mindkettőnek megannyi sarka a liárom isteni 
erény, s ezek éltetője a Szentlélek malasztja. Sőt imád-
ságunk kellő elvégzési módjában is a három isteni erény 
gyakorlása érvényesül. Mert, hogy az imádság gyümölcsei-
ben részesüljünk, imádkoznunk kell : 1. ájtatosan és alá-
zatosan (hitből!); 2. bizodalommal (reménységből!); 3. 
Isten akaratán megnyugodva és állhatatosan (szeretetből !). 

Az értekezésnek mély csendben és feszült figyelem-
mel történt meghallgatása után elnökünk ráadásul bemu-
tatott egy általa készített táblázatot „az embernek Istenhez 
való viszonyáról keresztény hitrendszerünk és hitéletünk 
szabályai szerint", melyben meglepően kimutatta, hogy 
hitrendszerünk és hitéletünk szabályait illetőleg mily fel-
tűnő szerepet visz a hármas szám. Alapul vévén, hogy 
egy az Isten három személyben, mindegyik isteni személy-
ről külön kimutatta, hitrendszert és hitéletet illetőleg az 
ember minő viszonyban áll az egyes isteni személyekhez. 
Lássuk ! 

I. Atya-Isten. Teremtőnk. Hitünk alapitója, ki ki-
jelentette magát stb. Hitünk az apostoli hitvallás 12 ága-
zatában foglaltatik. Ego sum Veritas — mondta az Ur 
Jézus. Karácsony az Atya-Isten hozzánk való szeretetének 
s a hit ünnepe. Örvendetes olvasó. Imádság (imádás). 
Engedelmesség (hódolat). Ellenkező bűnkisértet : Élet ke-
vélysége. Harcz az ördög ellen. Vitézkedő egyház. Vezér-
csillag a hit. Tanitói hivatal. Ha a harczban elestünk, 
megtéréskor ismét első a hit és imádás. Via illuminativa. 
Lélek. 

II. Fiu-Isteo, Megváltónk. Reménységünk szerzője, 
Reménynyel élünk a malaszteszközökkel. Ego sum vita — 
mondta az Ur Jézus. Húsvét a Fiu-Isten hozzánk való 
szeretetének, a remény ünnepe. Fájdalmas (és dics.) ol-

vasó. Alamizsnálkodás. Szegénység. Ellenkező bűnkisértet : 
Szemek kívánsága. Harcz a világ ellen. Szenvedő egyház. 
Vezércsillag a remény. Papi hivatal. Ha a harczban el-
estünk, megtéréskor ismét második a remény (alázatosság 
és töredelmes bánattal). Via purificativa. Vagyon. 

III. Szentlélek-Isten. Megszentelünk. Szeretetünk 
kútfeje. Szeretettel megtartjuk a parancsolatokat. Ego sum 
via — mondta az Ur Jézus. Pünkösd a Szentlélek-Isten 
hozzánk való szeretetének, a szeretet ünnepe. Dicsőséges 
olvasó. Böjtölés (önmegtagadás). Tisztaság. Ellenkező bűn-
kisértet: Test kívánsága. Harcz önmagunk ellen. Diadal-
maskodó egyház. Vezércsillag a szeretet mindörökké. Cha-
ritas nunquam excidit. Kormányzói hivatal. Ha a harczban 
elestünk, megtéréskor ismét harmadik a szeretet (és epedve 
való óhajtás Istennel egyesülni). Via unitivá. Test. 

íme hitrendszerünk és hitéletünk concordantiája ! 
Elnökünk ezt kimeritő kommentárral adta elő, s meg 
kell adni, csupa szem és fül volt a hallgatóság. Nyom-
ban határozatba ment, hogy ugy a megnyitó beszéd, mint 
a felolvasás s a táblázat alaposabb tanulmányozás végett 
a kerületi hitoktatók közt köröztessék. 

Végezetül elnöklő esperesünk indítványokat tett az 
ezután tartandó hitoktatási értekezletek tárgyainak kibő-
vítésére nézve. Megállapittatott : 1. hogy a ker. esperes 
minden tanév végén minden egyes hitoktatóval levél-
ben közli észrevételeit a hitoktató által végzett mun-
káról, hogy a hitoktatók a szünidő folyamán ezekről 
elmélkedhetvén, a jövő tanév elején tartandó értekez-
leten megtehessék esetleges viszont-észrevételeiket. 2. 
Legalább is mindig egy, de lehetőleg 2 — 3 hitoktató min-
den értekezleten Írásba foglalt gyakorlati hitelemzést fog 
felolvasni, hogy a többiek hozzá szólhassanak. 3. Vagy az 
elnök vagy általa megbizott más kerületi hitoktató vala-
mely közérdekű hitoktatási kérdésről tartson rövid fel-
olvasást. Igy már ezután a hitoktatási értekezletek az 
alsó-aradi kerületben rendes kerékvágásba jutoak ! 

Felmerült az a nézet, hogy a kerületi hitoktatóknak 
minden évben többször is kellene ily értekezletre össze-
gyűlniük. E nézet azonban, mivel kivitele nehézséggel 
jár, legalább egyelőre elejtetett. 

Kifejezés adatott azon óhajtásnak is, hogy az ily 
értekezletek szélesebb körre terjesztessenek ki, s ezen 
óhaj a megyés főpásztor ur ő méltóságához felterjesztendő 
értekezleti jegyzőkönyvbe foglaltatott. 

Hálaadó imával az értekezlet befejeztetett. Vivat 
sequens ! -f-

Münclien. Zichy Nándor gróf beszéde a német katho-
likus nagygyűlésen, melylyel Magyarország katholikusainak 
panaszát a keresztény világ elé terjesztette : 

Főtisztelendő Érsek Urak! Szeretett Katholikus Test-
véreim ! Nem minden meghatottság nélkül fejezhetem ki 
hálámat azon barátságos, lelkes fogadtatásért, a melyben 
most részesültem. Bizony, az önök rokonszenve egyre uj 
bátorságot, u j lelkesedést önt belénk, és ha nem éltetne 
mindkét mindenekfölött a keresztény igazság, hitünkhez való 
hű ragaszkodásunk és a kötelességszerű küzdelem hitigazsá-
gainkért és szent egyházunkért, akkor az önök rokonszenve 
táplálná lelkesedésünket. Ezért is élénk viszhangot keltett 
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Magyarországon a kölni katholikus nagygyűlés üdvözlete, 
azért is én és tisztelt barátom, E s t e r h á z y Miklós Móricz 
gróf végtelenül hálásak vagyunk, a miért önök meghittak 
minket a mai katholikus nagygyűlésre. Nem óhajtom az ó' 
személyét előtérbe állítani, azonban háladatosnak lenni baráti 
és katholikus kötelesség és ezért meg fognak önök bocsá-
tani, ha az ő nevében sajnálatomat fejezem ki a fölött, hogy 
nem lehetett szerencséje az önök körében megjelenhetni, 
mert szeretett nejének súlyos betegsége következtében leg-
első kötelességének tartotta megmaradni családja körében. 

Nem ójhatom önöket hosszabb beszéddel untatni, azon-
ban vannak dolgok, a melyeket kötelességem kimondani. 
Helyzetünk Magyarországon határozottan nagyon súlyos 
Nem elérhetetlen sikerek reménye vezérel bennünket, hanem 
kötelességünk teljesítése. Magyarországon a katholiczizmus 
még nagyrészt középkori állapotokban vagyon. Persze, a 
középkori állapotok sok tekintetben örvendetesek volnának, 
ha velők járna a középkor szelleme is, (Bravó !) ha az élet 
többi formái is megfelelnének ez egyház középkori intézmé-
nyeinek. Azonban ha az apostoli király jogait bizonyos rész-
ben egy nem katholikus törvényhozás bitorolja, ha a parla-
mentarizmus az összes felekezetek vagy a felekezetnélküliség 
nevében azon jogot bitorolja, hogy fenhatóságot gyakoroljon 
a kath. egyház fölött, akkor az állapot csaknem elviselhe-
tetlen (Bravó !) és kétszeresen nehézzé tesz ezen országban 
minden küzdelmet az egyházért és a katholikus igazságért. 

De én nem azért jöttem ide, hogy Magyarország 
specialis bajait és sérelmeit adjam elő önöknek, sokkal 
szivesebben emlékezem meg arról, a mi örvendeztető és 
bátorító ránk nézve és ez — hálásan emlékezem meg 
erről — az, hogy az isteni gondviselés katholikus, velünk 
bensőn érző, igazán vallásos uralkodó házat adott nekünk 
(élénk tetszés), a melynek élén az apostoli király áll, az 
egész országban hálás elismeréssel szeretett és tisztelt nejé-
vel. (Bravó !) Ez az a forrás, a melyből kell, hogy fakadjon 
számunkra az igazságosság, ebbe vetjük reményeinket földi 
értelemben, lelki tekintetben pedig megmarad az isteni 
gondviselésbe, a katholiczizmusba, és azon Isten segedelmébe 
vetett reményünk, a ki megigérte, hogy egyházában az 
idők végezetéig velünk leszen ! (Élénk tetszés !) 

Ámde vannak olyan mozzanatok e küzdelemben, a 
melyek nemcsak a magyarokat érintik. Mi ugyanazt a har-
czot harczoljuk, a melyet egész Németországban harczolnak ; 
mi ugyanazt a harczot harczoljuk, amelyet egész az világon 
harczolnak, és ez a harcz, a mint azt e helyütt az imént 
igen helyesen fejezték ki, ez a harcz első sorban a katholi-
czizmus harcza az örök igazságért, de ez a harcz tágabb 
értelemben vett kereszténység harcza is, mert a keresz-
ténység lényegében mindig katholikus ! (Hosszan tartó tet-
szés és taps!) Igen, mi mindnyájan akarjuk a békét! 
Magyarország herczegprimása, Vaszary Kolos biboros a 
békét tette jelszavává. Ez pedig csak viszhangja azon egye-
temes jelszónak, azon egyetemes igazságnak, a melyet a 
katholiczizmus hirdet. De hogy vagyunk ma a békével ? Azt 
ugyan e helyről csak az imént fejtegették. Ha egyik irány-
ban durván és irgalmatlanul harczolják a féktelen és soha 
ki nem elégíthető harczot az anyagi javakért, a hatalomért 
és uralomért, ha ezt a harczot teszik az állam legfőbb 
törvényévé, ha a nemzetek elkeseredett csatákat vívnak az 

uralomért, ha csak azért, hogy ők legyenek az erősebbek, 
elnyomják a gyengébbeket, ha az állam minden földi és 
erkölcsi hatalmat akar egyesíteni telhetetlen kezében, csak 
azért, hogy ő legyen az erősebb, akkor nem lehet sohasem 
béke (Bravó !), akkor mindegyik állam versenyez a másikkal. 
Melyik az erősebb és melyik a gyengébb ? És az anyagi 
támogatás kierőszakolása és a remegő népek megfosztása 
minden hatalomtól: azt tűzik ki soha ki nem elégíthető 
törekvéseikül. (Hosszantartó tetszés). 

A békét csak az egyház adhatja meg, a békét csak a 
katholiczizmus adhatja meg, a mely elválasztja a földi ele-
met az égitől, az erkölcsi, az egyházi törvényt a földi és 
világi törvényektől, mely ezt a két hatalmat egymás mellé 
állítja, illetve egymásnak alárendeli. De hát a mi földi, az 
mindig álljon a mennyei, az anyag mindig álljon a szellem 
alatt. Csak az egyház, csak a katholiczizmus, csak Krisztus 
adhatja meg a békét, a méltányosságot, az igazságosságot, 
csak ő állapithatja meg az erkölcsi törvény uralmát. (Álta-
lános tetszés.) Ha pedig mi a békéért harczolunk, akkor 
harczolunk az egyházért, harczolunk Krisztusért, harczolunk 
lelkeinkért, akkor teljesítjük kötelességeinket, akkor állunk 
ki kath. meggyőződésünkért. (Zajos tetszés és taps.) Bizony, 
nincs itt helye a megalkuvásnak és az opportunizmusnak! 
(Bravo). A világi okosság teljesen jogosult, de sohasem bir 
jogosultsággal ott, a hol csak a keresztény igazság meg-
tagadása által válhatik okossággá. (Élénk tetszés és taps.) 

Magyarországon nagy pártunk van a küzdelemben. Ki 
van mivelünk? A katholiczizmus, a nemzet fele. Igy állván 
a dolog, nem kell-e akkor győznünk ? A nép mivelünk van ! 
(Bravó !) Ki az a nép ? A nép a keresztény nép, az min-
denki, az minden keresztény ! (Bravó !) Ki vallja magát 
keresztény népnek? Mi mindnyájan! (Bravó !) Jog szerint 
és rendes körülmények között az egész világon az igazság-
nak, mi nálunk pedig a katholiczizmusnak kellene győznie. 
Most azonban azt mondják: Ti vagytok a nép, ti vagytok a 
szegények, ti vagytok a kenyér után sóvárgók, ti vagytok a 
kommunizmus, ti vagytok az államot fenyegető veszélyes 
párt. A katholiczizmus mindig barátja volt az államnak. 
Nulla potestas, nisi a Deo, és mi nálunk a katholikus király 
áll az állam élén. A mi pártunk szakított mindazon alatto-
mos, állam- és dinasztiaellenes, mindazon összeesküvő ele-
mekkel, a melyek fenyegetik az államot. (Élénk tetszés.) 
Mi a közjog és a történelem alapján állunk. Mi követjük 
azon keresztény erkölcsi törvényeket, melyeket az első ma-
gyar király, szent István adott mi nekünk. (Tetszés.) Mi 
tiszteljük a pragmatika szankcziót, a mely Ausztria-Magyar-
országban garancziája a katholiczizmusnak és jóllehet min-
denkor sikra szállunk ezen intézményért, mégis gyanúsíta-
nak minket, mégis felháborító, és igazságtalan módon foszt-
ják meg a kath. választókat a szavazati joguktól (Halljuk! 
Halljuk !) és mégis erőszakot alkalmaznak a szavazásoknál ! 
(Pfuj!) Mindent, a mit a hatalom és alattomosság gördíthet 
utunkba, mindent el követnek (Pfuj !), de mivel az igazság 
el nem nyomható (Tetszés), mivel Isten megfog bennünket 
segíteni, mivel velünk és közöttünk harczol, és mivel az ő 

S törvénye nem a muló pillanatnak szól, hanem örök időkre 
alkottatott: azért mi még sem hagyunk fel a reménynyeli 

! (Élénk tetszés.) 
Tulajdonképpen mi is ezen küzdelem alapja és kiin-
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duló pontja? Ez az a hosszú történet, a melyet a protes-
tantizmustól kezdve a mai napig láthatunk. Minálunk is 
küzdöttek a vegyes házasságokért. Az egyház engedett min-
denben, a miben csak engedhetett. Ez volt a küzdelem ki-
induló pontja, azonban mapra nem a katholiczizmus és 
protestantizmus között fekszik, hanem századunk destruktiv 
elemei és a keresztény igazság között. (Igaz !) Es azért 
nekünk keresztényeknek mindnyájunknak egyesülnünk kell 
a szabadkőmivesség ellen (Hosszantartó tetszés). Itt nem a 
vegyes házasság, itt nem a polgári házasság a kérdés, itt 
azon szakadásról van szó, a mely beállott a világi törvény-
hozás és az egyházi tekintély között. Nem respektálják a 
kath. pap fogadalmát, ha odalép polgári házasságot kötni 
és nem respektálják a megáldott kath. házasságot, ha a 
polgári tekintély szava felbontja (Pfuj !). Hol van itt az 
egység az erkölcsi és a világi, az egyházi és a földi tekin-
tély között? Hanem itt van a felekezetnélküliség, itt a 
felszólitás: Jöjj ide, te nem hiszel semmiben, megengedem 
neked, hogy egyházat alapits, a hitetlenek egyházát. Hol 
van itt az állami rend erkölcsi alapja? (Tetszés.) 

És, kath. barátaim, hogy elmondjam nektek mind-
ezeket, nem mondtam nektek ezzel újságot. Nem akartalak 
benneteket oktatni, és a mit most mondok, azzal nem aka-
rom mondani, hogy ti buzditásra, serkentésre szorulnátok, 
ellenkezőleg, a ti példátok, a ti rokonszenvetek minket buz-
dit és serkent. És én, magyar katholikus testvéreim nevé-
ben a legmelegebben akarom szivetekre kötni, hogy a 
katholiczizmus összes kérdéseit, összes igazságait, azokat is, 
a melyek nálatok nincsenek politikai napirenden, manifesz-
tácziótok által mindig kell, hogy fenntartsátok (Tetszés); 
hogy, valamint mindnyájan küzdünk és sikra szállunk a 
Szent Atya azon hatalmi állásáért, melyet a kath. egyház 
kormányzása megkövetel, ép ugy mindnyájunknak kell han-
goztatnunk, hogy a kath. házasság visszaállítása szükséges. 
(Élénk tetszés). Nem szabad a kath. igazságot ideális agy-
szüleményeknek és csak szivbeli óhajainknak tekintenünk. A 
katholiczismus kell, hogy áthassa az egész életet (Tetszés), 
a családot, a társadalmat, az államot. Mindnyájunknak ke-
resztényeknek, mindnyájunknak katholikusoknak kell lennünk 
(Tetszés) és azért oda kell hatnunk, hogy az egyház tör-
vényei és álláspontja érvényre jussanak és elismertessenek 
(Tetszés), és ha ezt nem tudjuk elérni, akkor revízióját 
kell követelnünk mindazon törvényeknek, a melyek a katho-
liczizmusnak ártanak (Tetszés) és ha nem tudjuk is Őket a 
maguk egészében halomra dönteni, akkor apránként kell 
kitörölnünk belőlük, a mi leginkább árt és ellene van a ke-
reszténységnek, a katholicizmusnak (Tetszés). Törhetlenül 
össze kell tartanunk. 

Engedjék meg, hogy kifejezésre juttassam Magyar-
országon érzelmeinknek ezen, felhívásukban manifesztált 
egységét. (Élénk, perczekig tartó tetszés.) Engedjék meg, 
hogy azt mondhassam Magyarországon : Hamis, valótlan 
amaz állitás, hogy a katholiczizmus bárhol is a világon 
elfogadja a polgári házasságot. (Élénk tetszés). Nincs az a 
katholikus, a ki el ne Ítélné a polgári házasságot, ép ugy, 
mint azt az egyház és a Szent Atya is tette. (Zajos tetszés.) 
Adják meg nekem valamennyi törekvéseinkben erkölcsi tá-
mogatásukat (Bravó !) és én boldogan hagyom el e helyet és 
forró imában adok hálát a mindenható Úristennek, hogy 

önökhöz intézhettem e szavakat (Zajos tetszés.). Ne felejt-
senek el minket magyarokat és imádkozzanak érettünk, 
hogy Isten erőt adjon nekünk azon küzdelemben, melyet 
egyházáért harczolunk. (Szűnni nem akaró tetszés). 

IRODALOM. 
+ Mit akar a néppárt? Röpirat 48 lapon. Be-

küldte a néppárt közp. irodája. 
Rendkívül világosan, egyszerűen és népszerűen ma-

gyarázza a néppárt programmját. Nagy jótétemény a 
népre nézve, melyet nagy ideje már, hogy végre fel kell 
világosítania a politikai választások idején kezébe letett 
nagy hatalomról és a vele járó felelősségről. Régen igy 
kellett volna nevelni a népet, igy kellett volna gondját 
viselni a népnek. 

= Der Religionskrieg in Ungarn. Der kämpf des 
glaubenslosen Staates gegen das Christenthum. Aufruf zur 
Vertheidigung der heiligen Kirche. Ubersetzung aus dem 
Ungarischen. Wien, 1895. Roller et Comp. 8-r. 67 1. 

Sikerült német forditása a Budapesten megjelent s 
első kiadásában hamar elfogyott talpraesett magyar röp-
iratnak. Fődolog a terjesztés, hogy mennél többen 
olvassák. 

— Irodalmi értesítés. Tisztelettel tudatom a nagyér-
demű olvasó közönséggel, hogy „Válogatott vig e lbeszélé-
sek" czimü uj müvem 320 oldal terjedelemben már megje-
lent, s a szétküldést pár nap óta teljesitem. A vastag kötet 
18 humoros elbeszélést foglal magában, melyeket a régiek-
ből és ujakból olyformán válogattam egybe, hogy kaczag-
tató tartalmuk, legsötétebb óráink boruját is elűző humo-
ruk mellett, a keresztény alap üde légköre csapja meg 
lelkünket. Ennélfogva nyugodt lélekkel merem ajánlani, 
hogy a destruktiv irányú szépirodalmi müvek özönlése 
közepette, a főtiszt, klérus és magos arisztokraczia necsak 
a saját könyvtára részére szerezze meg, hanem némi áldo-
zattal a községekben fenálló egyletek, körök, iskolák, kór-
házak stb. részére is, mert darabjaimban ifjak és öregek, 
intelligens és kevésbé tanult egyének egyaránt tanulság-
gal fognak szórakozni. Egy példány ára : 2 frt. Papoknak 
etiam erga sacra. A mű csak nálam kapható és bérmentve 
küldetik. Kiváló tisztelettel Kistelek (Csongrád m.), aug. 23. 

Városy Gryida 
plébános. 

V E G Y E S E K . 
*** VaSZary Kolos bibornok herczegprimás tegnap 

Esztergomból a fővárosba jött le. 
f Egy plébánia gyászjelentése. 2016/1895. Pécska 

rőm. katholikus plébániai hivatala. — f László főherczeg, 
(1875. julius 16 —1895. szeptember 6.) — Gyászba boritá 
hazánk kegyeletes közérzületét azon fájdalmas veszteség, 
mely Apostoli Királyunk fenséges uralkodó házának, ma-
gyar-nádori családi-ágát, József főherczeg úr ő császári és 
királyi fensége ifjabb fiának : László császári és királyi 
főherczeg urnák folyó hó hatodikán délelőtt 10 óra 45 
perczkor, megrendítő baleset által okozott elhalálozásá-
val érte. Az Istenben boldogult ifjú főherczeg gyászos 
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szerencsétlensége — szent Imre herczeg szomorú példá-
jához hasonló ; halállal való vivódásában égi Védszentjé-
nek megdicsőült szelleme segité elviselni kinos gyötrel-
meit. A haldoklók Szentségeit a Jézus-társasági kormány-
zónak, ft. Jakab atyának kezeiből vette fel s utolsó 
szavaival: „Jézusom! Tied vagyok. Benned bizom, nem 
félek . . . . ! " tiszta lelke elszállott irgalmas Teremtőjéhez 
az örök boldogság hazájába s a kegyelt főherczeg meg-
üdvözült. A letört fejedelmi sarj gyászravatalánál a királyi 
házzal s fenséges családjával együtt szomorkodik a haza, 
együtt könnyezik a nemzet, együtt imádkozik a nép ; — 
ily kegyeletes érzülettel lesz folyó hó tizenkettedikén — 
csütörtökön d. e. 9 órakor az engesztelő-gyász-szentmise-
áldozat, a pécskai róm. kath. plébániai templomban fel-
ajánlva. Az örök világosság fényeskedjék neki ! Pécska, 
1895. évi szeptember hó 8-án. Szatlimáry Geyza, s. k. 
római katholikus plébános. 

— Pap i szentgyakor la tok . A kalocsai főmegyében 
(a XXVII. sz. főp. körlevél szerint) Bosty Kálmán és 
Hübner Ágoston J . t. atyák vezetése alatt az érsek ur és 
35 pap vett részt a vidékről és a középpontból. A szombat-
helyi szentgyakorlatok, melyek Weiser és Komârïk J . t. 
atyák vezetése alatt tartattak, mult hó 30-án értek véget. 
Részt vett 50 áldozópap. 

— Lourdes i zarándokaink, kiket Isten áldása és 
oltalma kisér a messze földön, körülbelül 300-ah, f. hó 
10-én, azaz tegnap kedden indultak vissza s Isten segít-
ségével f. hó 15-én reggel érkeznek Budapestre. 

— Pap i conferenczia. Mint az „Egri Hiradó"-ban 
olvastuk, Samassa József egri érsek ur „az ujabb egy-
házpolitikai törvényekre nézve julius hóban kiadott uta-
sításával egyidejűleg kibocsátott rendeletével egyház-me-
gyei összes fő- és alespereseit — együtt 28 — szeptember 
3-án Egerbe hivta be, hogy a személyes elnöklete alatt 
tartandó értekezleten némely pontokra nézve részletesebb 
utasításait élő szóval is megadja, s a lelkészek teendőit 
tanácskozólag megbeszélje." Az értekezlet megtartatott. 

— László ki r . herczeg gyásza és t eme té se orszá-
gos nagy gyász és temetés, oly nagy, a milyen nagy a 
szeretet és népszerűség, melylyel a nemzet József főher-
czeget nemzeties érzéseért és életéért körülveszi. A boldo-
gult kir. herczeg tetemeit a főherczegi palotában tegnap 
este dr. Steiner Fülöp püspök ur szentelte be. A királyi 
várpalota kápolnája előtt a beszentelést Császka György 
érsek ur végezte. A temetést Vaszary Kolos bibornok 
herczegprimás fogja végezni, kinek, mivel a szerencsétlen-
ség a csanádi egyházmegye területén történt s a boldogult 
a székesfejérvári egyházmegye hive volt, Desseívffy Sándor 
és Steiner Fülöp megyés püspök urak fognak segédkezni. 
Császka György kalocsai érsek ur fogja a boldogult ham-
vait a sírboltban utoljára beszentelni. 

— Nyitraegyházmegyei hirek: Frantsik Nándor 
terchovai segédlelkész megkapta a vallásalap kegyurasá-
gához tartozó Vágujfalu plébániát. — Fröhlich János 
Arnold áldozópap Felső-Porubára küldetett káplánnak. — 
Kondor István püspöki szertartó kineveztetett szentszéki 
aljegyzővé. 

— Amerikában nagy esemény, ha onnan egy-egy 
püspök Rómában jár és hazájába visszatér. A hivek ün-
nepélyesen fogadják a pápától jövő főpásztort. Most Bal-
timoreban az ottani katholikus kör küldöttséggel fogadja 
a haza érkező Gibbons bibornokot s tiszteletére fogadó 
ünnepélyt rendez. 

— Dispozicziók a piaristáknál. A kegyestanitó-
rendieknél az uj iskolai évre a következő áthelyezések 
történtek : A rendfőnöki tisztet az elhunyt Lévay Imre 
helyett az 1897-ben összeülő kis káptalan választásáig 
Frank szer. Ferencz, a szenior kormánysegéd és eddigi 
budapesti házfőnök tölti be. Utóda lett Szölgyémy János. 
A nagy-kanizsai házfőnök, Farkas József, kormánysegéd 
lett Budapesten. A rendtagok közül áthelyeztettek Buda-
pestre: Harkay István, Titz Antal és Czeczkó Antal. 
Debreczenbe : Tóth Pál. Kecskemétre: Mácska Lajos és 
Szalay István. K.-Szebenbe : Viszolajszky István (házfőnök 
és igazgató) és Krasznopolszky József. Kolozsvárra: Pin-
tér Pál, Erdélyi Gyula, Móczár József és Lóky Béla. 
Lévára : Rozmanits Timót, Labancz Mihály és Czweck 
Sándor. M.-Ovárra : Priváry Gyula. Mármaros-Szigetre : 
Szűcs István és Rózsa István. N.-Becskerekre : Hadady 
Géza. N.-Kanizsára : Pachinger Alajos, (házf. és igazg.) 
Pakos János és Kiss Ernő. N.-Károlyba : Poór János, 
Lőrincz Gábor és Somogyi István. Nyitrára: Weber An-
tal, Cseh Lajos és Huber Imre. Podolinba: Szárnovszky 
Ede (házf. és ig.) Privigyére: Farkas Ignácz, Klacskó 
István és Zentay József. Rózsahegyre : Medveczky Lajos, 
Tóth Sándor és Fehérváry István. S.-A.-Ujhelyre : Vékony 
József, Perényi József és Bontó Gergely. Selmeczbányára : 
Para Endre. Szegedre : Jászai Rezső és Pécsi Ödön. 
P.-Szent-Györgyre : Varga József és Viezner Gyula. 
Tatába : id. Szabó János. Temesvárra : Szkokán, Mészáros 
József, Sarang József és Mátyás József. Trencsénbe : Bán 
József. Váczra : Vörös Mátyás, Langh János, Ernyei 
István, Réger Ede és Szukup János. Veszprémbe : Horváth 
Sándor és Novotny Endre. 

— Amerikaiasan. Mgr Ireland, st. pauli érsek 
Minnesotában az Egyesült-Államok egyikében, nagy 
szabású theologiai nevelő és tanintézetet szervez és annak 
számára nagy palotát építtetett. S vájjon, ki adta hozzá a 
pénzt? Egy protestáns „gentleman", mondja a londoni 
„Catholic Times" : Mr J . Hill. Az egész egy — millióba 
került. — Nálunk mindjárt felfordulna a világ, nem hogyha 
Tisza Kálmán papnevelőt épitene Magyarországon a kath. 
egyháznak, de hogyha csak egy körömnyi szebb jövőt 
kívánna neki. Brr ! Sokkal jobban fogott a magyar pro-
testántizmuson Luther német kivánsága, hogy: „Repleat 
vos Deus odio papae", hogysem magyar protestáns atyáak-
fiai lelkes amerikai tettre volnának képesek ! 

Saj tó l i iba- jav i tás . Lapunk 20. számában a 154. oldal 2. ha-
sábján felülről a 4. és a következő sorban e helyet t : . . . „vonat-
kozólag. És az Üdvözítő háromszor egymásután ismételi forró 
könyörgését" — ez olvasandó : vonatkozólag, és az Udvözitő három-
szor egymásután ismételt forró könyörgését stb. 

Szerkesztőségi telefon. 

Temesvár . Forró köszönet. Az életrajzot is kérem. 

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

Budapest, 189e». Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. <<«.' 
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SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E XIII. 
EPISTOLA APOSTOLICA 

AD PATRIARCHAS PRIMATES ARCHIEPISCOPOS EPISCOPOS 

ALIOSQVE LOCORVM ORDINARIOS PACEM ET COMMVNIO-

NEM CVM APOSTOLICA SEDE HABENTES 

VENERABILIBVS FRATRIBVS PATRIARCHIS PRIMATIBVS 

ARCHIEPISCOPIS EPISCOPIS ALIISQVE LOCORVM ORDINARIIS 

PACEM ET COMMVNIONEM CVM APOSTOLICA SEDE 

HABENTIBVS 

LEO PP. XIII. 
VENERABILES FRATRES 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Adiutricem populi christiani potentem et 
clemeiitissimam, Virginem Dei Matrem, dignum 
est et magnificentiore in dies celebrare laude et 
acriore fiducia implorare. Siquidem argumenta 
fiduciae laudisque auget ea varia beneficiorum 

copia, quae per ipsam afíluentior quotidie in 
commune bonum longe lateque diffunditur. Nec 
beneficentiae tantae profecto a catholicis officia 
desunt deditissimae voluntatis ; quum, si unquam 
alias, his nimirum vei acerbis religioni tempori-
bus, videre licet amorem et cultum erga Virgi-
nem beatissimam excitatum in omni ordine at-
que incensum. Cui rei praeclaro sunt testimonio 
restitutae passim multiplicataeque in eius tutela 
sodalitates; eius nomini augusto splendidae de-
dicatae aedes; peregrinationes ad sacratiora eius 
templa actae frequentiâ religiosissima; convo-
cati coetus, qui ad eius gloriae incrementa deli-
berando incumbant; alia id genus, per se optima 
fausteque in futurum signiíicantia. Atque id sin-
gulare est Nobisque ad recordationem periucun-
dum, quemadmodum multiplices inter formas 
elusdem pietatis, iam ROSARIUM MARIALE, 
ille tarn excellens orandi ritus, in opinione et 
consuetudine latius invalescat. Id Nobis, inqui-

: mus, periuncundum est, qui, si partem curarum 
non minimam promovendo Rosarii instituto tri-
buimus, probe videmus quam benigna optatis 
Nostris adfuerit exorata Regina caelestis : eam-
que sic Nobis confidimus adfuturam, ut curas 
quoque aegritudinesque lenire velit quas proximi 
allaturi sunt dies. — Sed praecipue ad regnum 
Christi amplificandum uberiora Nobis adiumenta 
ex Rosarii virtute expectamus. Consilia quae stu-
diosius in praesentia urgemus, de reconciliatione 
esse dissidentium ab Ecclesia nationum, haud 

22 
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semel ediximus ; simul professi, felicitatem even-
tus, orando obsecrandoque divino Numine, ma-
xime quaeri oportere. Id etiam non multo ante-
hac testati sumus, quum per sollemnia sacrae 
Pentecostes, peculiares preces in eam causam 
divino Spiritui adhibendas commendavimus: cui 
commendationi magna ubique alacritate obtern-
peratum est. At vero pro gravitate rei perar-
duae, proque débita omnis virtutis constantia, 
apte facit hortamentum Apostoli: Instate ora-
tiorii;1) eo vel magis quod tali instantiae pre-
candi suavius quoddam incitamentum bona ipsa 
coeptorum initia admovere videantur. Octobri 
igitur proximo nihil sane fuerit, Yenerabiles 
Fratres, neque proposito utilius, neque acceptius 
Nobis, quam si toto mense vos populique vestri, 
Rosarii prece consuetisque praescriptis, Nobiscum 
apud Yirginem Matrem pientissimi insistatis. 
Praeclarae quidem sunt causae cur praesidio 
eius consilia et vota Nostra summâ spe commit-
tamus. (Folytatjuk.) 

A cooperatio-kérdés alapjainak rövid meg-
világítása. 

Semmi ujat sem fogunk mondani; csakis 
rég ismeretes igazságok emlékezetét fogunk igye-
kezni föleleveníteni. 

A felebaráti szeretet törvénye szerint min-
den ember köteles felebarátjával minden neki 
szükséges jót akképp és oly arányban gyakorolni, 
másfelöl pedig tőle minden neki ártalmas rosz-
szat akképp és oly arányban távol tartani, a mint 
csak képes és a mily arányt a jó tevésére és a 
rossz eltávoztatására nézve mások hasonló fele-
baráti kötelességeinek Istentől megállapított, 
illetve az illetők által részben önként is ma-
gukra elvállalt rendje kire-kire kiszab és ki-
rendel. 

A felebarátunkkal való pozitiv és negatív 
jótevés kötelességének a szereteten kivül azonban 
szokott egy más forrása is lenni bennünk. Mikor 
például Isten rendeléséből s nyilt vagy valami más 
cselekedet alatt rejlő emberi megegyezésből kifolyó-
lag valaki akár a magánviszonyok körében, akár a 
közügyek terén, állást illetve hivatalt vállal el 
avval az uj teherrel, hogy mások javát előmoz-
dítani s kárát eltávoztatni fog legjobb tehetsége 
szerint hivatalból is, mint mondani szokták, igye-
kezni: akkor az illetőre nézve a felebaráti sze-

x) Col. IV. 2. 

retetbői fakadó ama kettős, pozitiv és negatív 
jótevésnek kötelessége mellett működésbe lép 
még a iustitiából, a hivatalos állásból, illetve 
szerződéses viszonyból fakadó jótevésnek köte-
lessége is, a melynél fogva az illető aztán a sze-
retet kötelességén felül köteles felebarátja iránt 
a jó tevésének és a rossz eltávoztatásának jóté-
teményét gyakorolni. 

Figyelmeztetni kívánunk i t t mindenkit, hogy 
a cooperatio-kérdés vitatásánál e kétféle köteles-
ségforrás kellő együttes szemmeltartásával lehet 
csak az eljárás szabályát elméletileg is kifogás-
talanul, gyakorlatilag is üdvösen megállapítani 
s magunkat a laxitás és rigorozitás végleteitől 
megóva, az igazi helyes eljárás, vagyis a valódi élet-
bölcseség, a prudentia secundum Deum arany-
középutján megtartani. Csak általában, minden 
alkalmi vagy személyes vonatkozás nélkül figyel-
meztetünk ez igénytelen észrevétel kapcsán i t t 
például arra, hogy az amolyan okoskodásba, a 
melyben körülbelül se több, se kevesebb nem 
foglaltatik, mint az, hogy: jaj, az állam pénz-
büntetéssel vagy börtönnel fenyeget, ha ezt vagy 
azt teszem, ezt vagy azt nem teszem : ergo az 
állam fenyegetéséhez szabom eljárásomat, mert 
hát irva vagyon a moralistáknál, hogy „Charitas 
eum magno incommodo non obligat", — köny-
nyen egy kis prudentia carnis inimica Deo is 
befurakodhatik, sőt talán már be is furakodott* 
Miért ? Mert a cooperatio kérdését az ily eljárás 
csakis a Charitas, még pedig talán csakis az ön-
szeretet kötelességének szempontjából fogja fel, 
mellőzve a iustitiából folyó s a szeretetnek rend-
szerint édesebb ízü és könnyebb, — hivatalos 
személyeknél, amilyen egy-egy lelkipásztor, semmi-
esetre sem mellőzhető, — terhén felül terhelő 
kötelességnek szem előtt tartását .1) 

]) Arra a kérdésre, mely kötelességek, a szeretetből 
vagy a jogviszonybői folyó kötelességek sulyosabbak-e, 
nehogy e „rövid megvilágítás" keretét megbontsuk, tüze-
tesen nem terjeszkedhetünk ki, s csakis Lehmkuhl ide vágó 
észrevételének idézésére szorítkozunk. „Occurrendum est 
hic axiomati, quod non raro auditur, quasi Charitas levius 
obligaret, qua íustitia aliaeve virtutes, eiusque laesio esset 
minus peccatum, quam laesio iustitia. Quod sie universim 
intellectum falsum est, et in confusione conceptuum niti-
tur. Vera haec sun t : 1. Charitas in iis, quae communiter 
accidunt, non tarn facile seu non cum tanta difficultate 
obligat ad positivos actus suos, quam iustitia ; aliquando 
tarnen cum summo discrimine (életveszélyeztetésre is) obli-
gat; 2. Charitas si sola laeditur, postquam laesa est, non 
trahit secum tarn gravem obligationem, quam laesa iusti-
tia. Attamen 3. peccatum, quo Charitas laeditur, sattem 
si positive et immediate in se laeditur, specifica malitia 
interni actus gravius est, quam quo iustitia laeditur : ut 
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Nem tennénk eleget a teljes igazmondás, 
vagyis az igazság teljes feltüntetése kötelességé-
nek, hogyha a keresztleveleknek a polgári házas-
sággal összefüggéshen való kiadása kapcsán 
felmerült cooperatio kérdésében a felebaráti 
szeretet és a hivatalos jogviszony kettős, mintegy 
anyagi kötelességforrása mellett rá nem mutat -
nánk a kötelességek harmadik, alaki, tehát a 
szeretet és justitia felett uralkodó, azokat szabályzó, 
azoknak mértéket szabó kútforrására, a pruden-
tiára, az életbölcseségre, a mely egyedül van 
hivatva megmondani, hogy például éppen a 
cooperatio kérdésénél hivatalos egyházi személyre 
nézve minden egyes esetben mi és hogyan jöjjön 
tekintetbe, mi és hogyan befolyásolja eljárásun-
k a t : a közjó, a magánjó, a iustitia, a Charitas, a 
felebarátunk iránt való szeretet, az önszeretet, a 
kisebb baj ellen való küzdelem erőltetéséből szár-
mazó nagyobb baj, a kötelesség követelménye 
vagy esetleg a lehetetlenség megálljt kényszerítő 
veto-ja stb.2) ^ 

E g y h á z i O k m á n y t á r . 
Dr Samassa József 

egri érsek főpásztori utasítása az 1894. X X X I X X X I I . 
s X X X I I I . t.-czikkek tárgyában. 

(Vége.) 

XV. A keresztelési, esketési és halotti plébániai 
anyakönyvek, melyeknek vezetése ősrégi egyházi intéz-
mény, egyházi jellegöket és jelentőségüket megtartva, 
továbbra is a legnagyobb pontossággal vezetendők. A 
lelkészeknek ebben támogatást nynjt az állami anyaköny-
vekről szóló törvény 33. §-a, melynek értelmében: „Az 
anyakönyvbe az anjakönyvvezetőnek felügyelete mellett 
bárki díjtalanul betekinthet." Ily időnkénti gondos bete-
kintés utján ugyanis az anyakönyvvezető lelkész saját 
anyakönyveinek teljességét pontosan ellenőrizheti, s a ne-
tán abból hiányzó bejegyzéseket hiteles adatok alapján 
pótolhatja ; mit a plébániai anyakönyvvezetés teljessége 
érdekében meg is kell tennie. 

ex gravitate odii et inimicitiae, atque etiam ex gravitate 
scandali conjicere licet. 4. Iustitia vix laedi potest sine 
laesione charitatis; quare mirum non est, iustitiae laesio-
nem in concreto saepissime graviorem esse, quam laesio-
nem solius charitatis." (.Theol. mor. ed. 1883. I. 375.) 

2) Ismeretes az ethica két fokozatilag különböző 
elve a felebarátunkkal való jótevésre nézve, a szerint a 
a mint csupán felebaráti szeretetből vagy egyúttal hiva-
tal os állásból kell felebarátunkkal positive jót tenni, 
vagy tőle a rosszat, p. a bűnt eltávoztatni. A felebaráti 
szeretet parancsolatja a súlyos esetekre nézve tudvalevő-
leg igy szól : „In gravi necessitate sive spirituali sive 
temporali succurrendum est proximo cum mediocri tantum 
incommodo". Vagyis például, senki sem köteles szeretetből 
életét adni, vagy más rendkivüli áldozatot hozni, hogy a 

Áll ez különösen is az oly gyermekek bejegyzésére 
nézve, kiket keresztelésre bármi okból el nem hoznának ; 
kikről a lelkésznek a polgári anyakönyvből szerzett tudo-
más és adatok nyomán külön anyakönyvi jegyzéket kell 
vezetnie, egyszersmind pedig megkereszteltetésöket minden 
alkalmas módon szorgalmaznia. 

XVI. A csak polgári házasságból született gyerme-
kek keresztelési eseténél az anyakönyvben a „törvényes" 
vagy „törvénytelen" jelzés elhagyásával, az észrevételek 
rovatában feljegyzendő, hogy a megkeresztelt „polgári 
házasságból" származott. 

Törvénytelen, — házasságon kivül született, — gyer-
mekek anyakönyvezésénél az eddigi szabályok s rendeletek 
megtartandók. 

A törvénytelen gyermekeknek természetes atyjok 
általi elismerése, ha az a lelkész előtt történik, az eddigi 
módon anyakönyvileg feljegyzendő; ha pedig ez elismerés 
az állami anyakönyvekről szóló törvény 41. §-a szerint az 
állami anyakönyvvezető előtt történt, acoiüor is e §. ér-
telmében : „a törvénytelen gyermeknek természetes atyja 
által való elismerése csak akkor jegyezhető a születési 
anyakönyvbe, ha ezen elismerést maga a természetes atya 
az anyakönyvvezető előtt személyesen jelenti ki, vagy ha 
az elismerés közokiratba van foglalva" : ez elismerés az 
állami anyakönyv betekintése alapján jegyzendő fel a plé-
bániai anyakönyv jegyzet rovatában. Ugyanez uton esz-
közlendő a gyermeknek szülői polgári utóházassága által 

bűnösöket bűnös szándékuktól, például az egyháztól meg-
hasonlottakat tisztán polgári házasság kötésétől elvonja. 
Ellenben a rossztól való megóvásra nézve a hivatalos 
állásban levők iustitiából folyó kötelessége, in spiri-
tualibus, (az államiak terén is fokozodás áll be) fokozott 
szigorral emigy van fogalmazva Müllernél és másoknál: 
„Tenentur ex iustitia pastores, scilicet episcopi et parochi, 
nec non coadjutores seu vicarii parochorum, cum vitae 
periculo subvenire ovibus in gravi necessitate constitutis, 
adeoque iis administrare sacramenta necessaria, si adsit 
spes fructus." Tehát minden egyes esetben minden attól 
f ü g g : van-e a sikerre nézve remény. Mert ha van: akkor 
semmi áldozattól sem szabad visszariadni, hogy a lelki 
elül járó a hozzá tartozó bűnöst súlyos szükségében a bűn-
től megóvja. (Müller ed 2. II. 103.) Súlyos lelki köz-
szükségre nézve már a szeretet is életfeláldozást kiván, 
amaz ismeretes elv szeriot : „In gravi necessitate spiri-
tuali communitatis teneris és subvenire etiam cum vitae 
periculo." (Müller u. o.) Tehát lelki ügyekben igen sok 
és kényes dologra kell tekintettel lenni, nem csupán arra, 
hogy az állam pénzbírságot ró valamire vagy bör tönt : 
tehát siessünk neki engedelmeskedni. Pétert és Pált, mint 
magánembereket nem fogja restitutio czimén felelősségre 
vonni Isten az itélet napján azért, mert szeretetlenül el-
kárhozni engedték a lelkeket. Szeretetlenséget követtek el 
s ezért, igenis, felelősségre fogja őket vonni az Isten és 
meg is fogja büntetni ; de iustitiát, mint magánemberek 
ezáltal nem sértvén meg felebarátjokkal szemben, nem 
fogja tőlük számul kérni restitutio czimén az elkárhozott 
lelkeket. Hanem majd, igenis számon fogja kérni az elül-
járóktól, különösen a lelki elüljáróktól, mert a lelkek, 
mint Krisztus öröksége, számadás terhe alatt vannak át-
adva a lelkipásztoroknak. (Zsid. 13, 17.) És e számadáson 
nem lesz egyéb mentség elfogadva, mint ha esetről-esetre 
kimutatni lesznek képesek az elüljárók a lelkek bűntől 
való megmentésének physikai vagy erkölcsi lehetetlensé-
gét. Ad impossibilia enim nemo tenetur. 
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történt törvényesitésének bejegyzése is, azon megjegyzés-
sel, hogy „a gyermek szülőinek . . . (hely, idő,) kötött 
polgári házassága által polgárilag törvényesíttetett." Ha 
pedig a szülők egyházilag is megkötötték házasságukat, 
a törvényesités bejegyzése iránt az 1870. évi VI. 665. sz. 
egyházmegyei körlevélben előirt eddigi módon a szent-
székhez előterjesztés teendő. 

XVII. A csak polgárilag egybekelt oly feleknek, 
kiknek mindketteje, vagy egyike katholikus, ezen egybe-
kelési esetei szintén külön jegyzékbe veendők az állami 
anyakönyv megtekintése alapján nyert adatok nyomán. E 
jegyzékbevétel czélja az, hogy a lelkész híveinek lelki 
ügyei iránt lelkipásztori teendőire nézve tájékozással bir-
jon s esetleg felvilágosításokat adhasson, s a körülmények 
szerint ily házassági összeköttetésekből származható egy-
házi házassági akadályok (p. törvénytelen sógorság) meg-
állapíthatók legyenek. 

XVIII. A halottak anyakönyvében a jegyzet rovatá-
ban, felmerülő esetek szerint kitüntetendő, hogy az illető 
„polgári házasságból származott" vagy „polgári házasság-
ban élt X-el." 

A temetésre nézve egyébként az 1894: XXXIII. 
t. cz. 73. §. figyelemben tartandó, mely szerint „a halál-
eset (polgári) anyakönyvi bejegyzése előtt, a temetés csak 
a községi elüljáróság kivételes engedélyével történhe-
tik meg." 

Ha az egyházi temetés megtagadtatott , ez az észre-
vételek rovatában szintén feljegyzendő. 

XIX. Miheztartás és alkalmazkodás végett különösen 
is figyelemben tartandók pedig az állami anyakönyvekről 
szóló 1894. évi XXXIII. t.-cz. 93. és 94. §§-ai, melyek 
közül az első igy szól : 

„A születési és halotti, illetőleg a házassági állami 
anyakönyvek vezetésének megkezdése előtt vezetett fele-
kezeti anyakönyvek, valamint az azokból adott kivonatok 
továbbra is közokiratok maradnak." Es a 94. §. : 

„A jelen törvény életbelépte előtt vezetett felekezeti 
anyakönyvekből közhitelességü kivonatokat az eddigi mó-
dozatok mellett szolgáltatni a felekezeti anyakönyvezetők 
továbbra is jogosultak és kötelezettek. A mely felekezeti 
anyakönyvvezető ily kivonat kiszolgáltatását megtagadja, 
kihágást követ el és egy hónapig terjedhető elzárással és 
600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő." 

XX. Az anyakönyvi másodpéldányoknak az 1827 : 
23. t.-cz. szerint a vármegyei levéltárakba évenkénti be-
szolgáltatása a folyó évi októberhó 1-től vezetett anya-
könyvekre nézve megszűnik. 

XXI. A házassági jogról szóló törvény 139., 141. és 
142. §§ ai szerint a polgári bíróságok feljogosittatnak, 
bármely egyházilag kötött házasságot is bizonyos körül-
mények között kötelékileg felbontani. Már pedig egyhá-
zunk tanítása szerint az egyszer érvényesen megkötött 
házasság köteléke feloldhatatlan. Csakis, ha fontos okok 
miatt a házastársak együttélése lehetetlennek mutatkozik, 
engedi meg az egyházi bíróság a házastársaknak ideigle-
nesen vagy mindenkorra ágy és asztaltól elválását, de a 
házassági kötelék teljes érvényében sértetlenül fenmarad. 
Egyházunk e tanát semmiféle polgári törvény meg 
nem változtathatja. Az egyházi bíróságok jogkörét 

és működését házassági ügyekben a lelkiismeret terén az 
u j törvény nem érintheti. Miért is a híveknek lelkökre 
kötendő, hogy eljegyzési vagy házassági ügyeikben ezentúl 
is és pedig első sorban az egyházi bíróságokhoz, szent-
székekhez forduljanak, lelkiismeretükben azon ítéletét 
tartsák döntőnek ; s ezért, ha csak pusztán vagyoni kér-
dések elintézéséről nincs szó, a miben a polgári bíró-
ságok ítélnek, lelkiismeretök csakis az egyházi bíróságok 
ítéletében találhat megnyugvást. 

Ha csak az egyik fél fordult a világi bírósághoz s 
a másik, mint alperes oda idéztetik, ez, önvédekezésül 
ugyanott megjelenhetik s perbe állhat. 

XXII. Ha valamely plébánia körében akár polgári 
birósági Ítélet alapján, akár e nélkül különélő házastár-
sak, vagy valamely fél a másik félnek holttányilvánitása 
alapján uj házasságot kiván kötni : a tényállás tüzetes 
előadása s a vonatkozó ügyiratok beterjesztése mellett 
egyházmegyei hivatalomhoz utasítás végett jelentés 
teendő. 

Minek még inkább helye van akkor, ha valamely 
hivő, kereszteletlen egyénnel kiván lépni, vagy már tény-
leg lépett, polgári házasságra. 

XXIII. Elrendelem, hogy évenkint januárhó első fe-
lében jelentsék be a lelkészek egyházmegyei hivatalomhoz, 
összegezett számadatokban csak, hogy plebániájok köré-
ben c legközelebb lefolyt évben : a) hány egyházi, tisztán 
katholikus házasság köttetet t? b) hány vegyes házassága 
gyermekek kath. neveltetésének biztosításával? c) hány e 
nélkül s d) hány pusztán csak polgári házasság ? 

XXIV. Egyebekben beható tanulmányozás és hasz-
nálat s a plébániai könyvtárban megőrzés végett meg-
küldöm a szóban levő 1894: XXXI., XXXII. s XXXIII. 
t.-czikkek s a végrehajtásuk iránt kiadott ministeri uta-
sítások egy-egy példányát. 

* * 

Érzem, hogy a házasság kötésének alakszerűsége és 
a házasság fölötti bíráskodás kérdésében az uj törvény 
folytán bekövetkező lényeges változás, amennyiben ezentúl 
a házasulandók a polgári hatóság, a házassági összes 
ügyek elintézése pedig a világi törvényszékek elé utasít-
tatnak, mélyreható fontosságánál és nagyjelentőségű kö-
vetkezményeinél fogva, figyelmeztetésem nélkül is önma-
gában elegendő, hogy t. lelkészeimnek, kik 22 évre 
terjedő érsekségem alatt hitszilárdságuk és kötelességhü-
ségüknek annyi tiszteletre méltó tanúságát adák, legval-
lásosabb figyelmét és egyházi buzgalmuk megfeszítésének 
komoly és ünnepélyes elhatározását felhívja az u j intéz-
kedések káros következményeinek elhárítására vagy leg-
alább enyhítésére. 

E fenséges czél elérésének nélkülözhetlen feltétele 
azonban a hivek szeretete és bizalma, melynek elnyerése 
és biztosítása legyen munkásságuk egyik legfőbb törekvése. 

Hogy az eleven hit ereje hassa át a nép lelke leg-
mélyéit, az evangélium törvényéhez szabja egész életét, 
szükséges, hogy a papság fentartsa tekintélyét, mit köte-
lességeinek buzgó teljesítése, életének feddhetlensége és 
önzetlen honszeretete által érhet el. A lelkekre igazi ha-
tással csak az lehet, kinek hírneve szeplőtelen. Tetteikkel s ne 
pusztán neveikkel mutassák meg a papok, hogy valóban 
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azok, nehogy mig hivatásuk istenes, viselkedésök bűnös 
legyen. Eletök példájával vonzzák a népet, életmódjukkal 
bódítsák meg. A papnak egész életében, minden dolgában 
azon erkölcsi méltóság ragyogjon fel, melyet semmi földi 
esély meg nem ingat, melyen az idő nem győz, de mely 
örökkévaló jutalmat nyer az égben ; mely a jók javát 
szolgálja, könyörül a szűkölködőkön, jótéteményeihez 
tanukat nem keres, amit másoknak ad, nem mint magáét, 
de mint Isten adományát adja ; mások hibáin fel nem 
lobban, a sérelmeket békén elviseli, int, javít, gyámolit. 

Mindez megtermi a szeretetet, melyet még fokoz 
annak jósága és okossága, akit szeretnek. Akarni a jó-
ságé, tehetni az okosságé, ez pedig szüli a nép bizalmát, 
a pap eme ragyogó érdemét. 

A papság ily életmódja, ily magatartása mellett, a 
szellemekben, a törekvésekben beálland a rég óhajtott 
igazi üdvös változás ; a nép lelkesült vágyra buzdul fel, 
hogy az egyház és haza iránti kötelességet igaz keresz-
tényhez méltón betöltse. 

Kelt Egerben, 1895. évi julius hó 23-án. 
József, s. k. érsek. 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Budapest, szept. 12. Csáky után Bánffy. — 
Egymásután két „nagy" államférfiú hallatta szavát 

választói előtt elmondott „beszámolóban" a magas, most 
liberális állampolitikáról és a kormány, illetve szabadelvű 
párt hivatalos egyházpolitikájáról. Az állampolitika nem 
tartozik reánk ; azt végezzék a két „nagy" államférfiuval 
a politikusok és politikai hirlapirók. Mi itt a két „nagy" 
államférfiunak, kik tudvalevőleg ugy viszonylanak egy-
máshoz, mint állandó szabadelvű miniszterelnökjelölt és 
állandóan maradni akaró tényleges miniszterelnök, csak 
égyházpolitikai mondásaihoz akarunk emlékezet okáért 
néhány megjegyzést csatolni. 

Magyarország vallási felforgatásának, a magyar 
állami hatalom dechristianizácziójának szomorú emlékű kez-
deményezőjével, Csáky Albin gróffal, Breznóbányán minap 
tartott beszámolója alkalmából, érdeme szerint végzett a 
derék „Fejérmegyei Napló." Szigorú, de igazságos elbá-
nását feljegyezzük az egyház évkönyveibe, a mint kö-
vetkezik : 

„Csáky gróf az egyházpolitikával kezdte és azt 
mondta, hogy az semmi tekintetben sem egyház- vagy 
vallásellenes. Ez a frázis már nagyon kopott ugyan, de 
mert éppen Csáky Albin gróf ajkairól hangzott el, kér-
dezzük : Minek minősítendő a polgári házassági törvény 
30. §-a, a mely egyáltalában érvénytelennek deklarálja az 
egyházi házasságot? Mit jelentsen az állami anyaköny-
vekről szóló törvény 9. §-a, a mely képtelennek nyilvá-
nítja a lelkészeket az anyakönyvvezetésre ? Es mit jelent-
senek azok a féktelen támadások, a melyeket a kormány, 
pártja és sajtója éppen az egyházpolitika miatt intéz már 
évek óta nyiltan és alattomosan az egyház, papjai és 
hívei ellen ? Ez is tiszteletben tartása a vallásos érzü-
leteknek ? 

Az egyházpolitikát azzal indokolja Csáky gróf, hogy 
az államnak joga van elválasztani magát az egyháztól és 

hogy ezt parancsolja a szabadelvüség is. íme az üres elveken 
nyargalászó doktriner liberális, a ki sohasem kérdi: a gya-
korlati élet, az észszerüség, a nemzet parancsolja-e, köve-
teli e a reformokat? A néppárttal polemizálva, azon víz-
özön előtti érvvel állott elő Breznóbánya grófi képviselője : 
Európa sok millió népe él a polgári házasságban és 
állami anyakönyvekben, csak Magyarországon volna ez 
lehetetlen? Igen ám, de azt nem hozta fel a gróf, mit 
mondott a potsdami Standesbeamter Stehló Kornélnak, 
mikor ez tanulmányozta a német standesamtokat : Hát 
önök akarják most behozni azt, a mitől mi már szabadulni 
akarunk ? 

A többi támadásokra, a melyeket Csáky gróf inté-
zett a néppárt ellen, nem akarunk reagálni, valamint nem 
akarunk bővebben foglalkozni azokkal sem, a miket a 
felekezetnélküliség dicsőítésére mondott. Hiszen nem hiába 
sütötte ki egy komoly és nem is „klerikális" történet-
tudós, hogy a Csákyak zsidó eredetűek." 

Sokkal több figyelmet érdemelnek Csáky reminis-
centiáinál Bánffy báró egyházpolitikai enunciatiói, hogy 
ne mondjam, fenyegetései. O exclja a kath. egyházat 
Szilágy-Somlyón három dolog nyélbeütésével fenyegette 
meg. Es ő — volt hozzá bátorsága — kettőt ezek közöl 
lekenyerező biztatás alakjában adott elő. ígérte, hogy az 
ország teljes dechristianizácziójához még szükséges s az 
országgyűlési tárgyalásban még hátra levő két törvény-
javaslatot, t. i. a teljes vallástalanság szabadságáról és a 
zsidó vallás reczepcziójáról szólót a „közelebbről már 
összeülendő országgyűlés"-sel el akarja intéztetni. Hogy 
ez az igéret a már amúgy is végletekig bosszantott ka-
tholikus egyházat, annak igaz lelkű híveit nem fogja en-
gesztelődésre hangolni a kormány és pártja iránt, azt 
Bánffy nagyon jól tudta, s azért elővett két régi vessző-
paripát s katholikus szemek előtt tetszetős próbalovaglást 
vitt végre rajtok. Említette a kongrua-rendezését, s a ka-
tholikus autonomia életbeléptetését. 

A kongrua-rendezésre nézve a kormány feje ezt 
mondotta: „A lelkészi kongruára nézve jelenthetem, hogy 
ő csász. és ap. kir. felsége ugy a nagyobb, mint a kisebb 
egyházi javak jövedelmeinek összeírására vonatkozó uta-
sításokat jóváhagyni méltóztatott. Ezek kapcsán elkészül-
tek a részletes szabályzatok és rendeletek is ugy, hogy 
az összeírás rövid idő alatt és remélhetőleg még ez év 
folyamán megkezdhető lesz." 

A kath. autonomiára vonatkozólag Bánífy szavai 
ezek voltak: „A katholikus autonomiai ügyében elhatá-
rozta a kormány, hogy a képviselőház egy korábbi hatá-
rozatának is megfelelve, közelebbről előterjesztést tesz ő 
felségének a kongresszus összehívására nézve. Ezen kon-
gresszus lesz hivatva arra, hogy a változott viszonyokra 
való tekintettel ujabb megfontolás és tárgyalás alá vegye 
az 1871. évi kongresszus által felterjesztett szervezeti 
szabályokat." 

Mit mtmdunk e miniszterelnöki nagy szavakhoz és 
nagy ígéretekhez ? Köttőt. 

*) Dicsőségére szolgál ez ősrégi fajnak, hogy voltak és vannak 
sarjadékai közt számosan nem zsidó gondolkodásúak is, kik a 

1 keresztény hazafiasságnak oszlopai közé tartoznak. 
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Először azt, hogy a szavak meglehetősen világosak 
és ékesek ; de a phraseologia ékességei által fedett háttér, 
az a hely, hol a danaoszi kezek rejlenek, bizony elég 
sötét arra, hogy azt mondjuk a miniszteri szép Ígéretekre, 
a mit már e helyütt e tárgyban kimondottunk : „timeo 
Danaos et dona ferentes." Hátha az Istennel és a kath-
egyházzal hadi lábon álló szabadelvű kormány e két 
akcziója közül az elsőnek a vége az egyházi javak el-
sinkofálása, a másiknak, az autonomia előtérbe tolásának 
pedig a papi és világi elem összeveszitése s igy a zava-
rosban való könnyű szabadelvű halászás akar a vége lenni. 
A polgári házasság behozatalának előzetes és utólagos 
költségeire bizony sok pénz fog kelleni ; a deficit már is 
vicsorgatja a fogát. A fenyegető néppárt terjedése ellen 
pedig nem fog ártani egy kis autonomikus félreértés és 
viszálykodás klérus és világi elem között. 

A második, a mit Bánffy fenyegető kecsegtetéseire 
ezúttal még mondani akarunk, az, hogy ne vegyük ám a 
dolgot tréfára, éppen Bánffyval szemben, mert a Bánffy 
báró kezében még a bot is el szokott néha sülni. 

Annyi világos, hogy sem a kongrua-rendezés, sem a 
kath. egyház ujabb, autonom elhelyezkedése a magyar 
állam keretében — az egyház ellenségeivel a kezében nem 
jó helyen vau. 

Ha Sión őrei megfeszített erővel nem vigyáznak, az 
uralkodó szabadelvüség, melynek sikerült az apostoli 
királyt a kötelező polgári házasság szentesítésére, s a 
teljes vallástalanság és a zsidó vallás reczeptiójának 
alkotmányos tárgyaltatására rábírni, a kongruából s az 
autonómiából két gyilkos fegyvert kovácsol magának 
Krisztus egyháza ellen. ? ? 

Róma. Kisasszony napján. XIII. Leo pápa legújabb 
levele a bold, szűz Mária tiszteletéről és segítségül hívá-
sáról. — 

Rendkívüli nagy jelentőség és tanulság rejlik abban, 
hogy nagy bölcseségü szent atyánk, ki a világ folyását 
már úgyszólván a túlvilági fény világosságával szemléli, 
most, hogy a pápaság és az egyház a Róma bevételének 
negyedszázados évfordulója alkalmából megujulandó rá-
galmak és támadások elé jutott, mint minden világi ha-
talmasságtól lelketlenül s gyáván elhagyatott, tisztáéi szel-
lemi souverain a bold, szűz Mária hatalmas oltalmáról s 
a benne helyezett bizalom biztosító erejéről szól az egész 
világon szétszórva lakó keresztény katholikus hivek mil-
lióinak pásztoraihoz, hogy ezek tovább adják atyai szóza-
tát a hivek lelkiismeretéhez. 

Bár a „Religio-Vallás" olvasói szép eredeti latinságá-
ban, a római egyház szent emlékű nyelvén fogják élvezni 
a legújabb encyklika szépségeit és áldásait, szabad legyen 
„katholikus köreink" latinul nem értő világi tagjainak 
kedveért a pápai oktató irat magasztos tartalmának váz-
latát itt magyarul is előadni. 

Bevezetés. Hogy a keresztény népek kegyes és ha-
talmas oltalmazóját, az Isten Fia szűz anyját, egyre na-
gyobbodó dicsérettel s egyre élénkebbé válló bizalommal 
illik környékezni, azt az egyház látható feje avval látja 
indokoltnak, mert a boldogságos Szűz jótékony befolyása 
az egész föld kerekségén a közjóra nézve napról-napra 

bővebben mutatkozik. A jótétemények növekedésének meg-
felelően növekszik a hála és tisztelet nyilvánulása a b. 
Szűz iránt. Ezt hirdetik a Mária-társulatok szaporodása, 
a Mária tiszteletére épült templomok sokasága, a zarán-
doklatok és Mária-kongresszusok. Különösen kedvesen esik 
az egyház látható fejének, hogy a szent olvasó-imádság, 
melyet kitűnő imádkozási módnak nevez, közbecsülésben 
és használatban szintén gyarapodott. A pápa hálával hir-
deti, hogy ő is érzi a b. Szűz kegyességét s tőle vár a 
legközelebbi napok gondjai és bajai közt is vigasztalást. 
Krisztus országának terjesztésére nézve vár a pápa a 
szent olvasó imádságától igen sokat. Emlékeztet arra, 
hogy ő az egyházzal viszályban levő nemzetek visszatéré-
sét tűzte sürgetőleg napirendre. Erre nézve azt mondja, 
hogy a fődolog az Isten malasztjaért való imádkozás. 
Azért rendelt el már mult pünkösdkor is külön imát. A 
czél nagyságánál fogva azonban az imádkozásnak nem 
pillanatnyi felbuzdulásként kell történnie, hanem állan-
dóan és állhatatosan. Felszólítja tehát egyház főpásztorait, 
hogy egész október havában imádkoztassák az egész vilá-
gon a szent olvasó imádságát. Ennél sem hasznosabbat, 
sem neki kedvesebbet nem tehetni. Aztán átmegy a nagy 
okok fejtegetésére, hogy miért kell eltökélt szándékainkat 
és óhajainkat a bold, szűz A n j a oltalmára bizni. 

Fejtegetés: a) Krisztus Urunk kiváló szeretetejeléül 
a keresztfán szent János apostol személyében, kit az Ur 
Jézus az ő szűz anyja „fiá"-nak nevezett el, az egyház 
tanitása szerint az egész emberi nemet a bold. Szűz anyai 
oltalma alá helyezte. Es a bold. Szűz ezt a tisztet mindjárt 
az egyház kezdetén csodálatos módon kezdte teljesíteni, 
példaadásának szent fölségessége, tanácsadásának tekin-
télye, vigasztalásának édessége s imáinak páratlan hatha-
tósága által, ugy hogy valósággal az egyház anyja és 
tanitója s az apostolok királynéja lőn, kiket azokból az 
isteni kinyilatkoztatásokból a miket „a szivében őrzött" 
bőven részesített, b) Mária pártfogásának ereje s hatás-
köre az ő dicsőséges mennybemenetelével hogy mennyire 
növekedett, azt, úgymond a pápa, alig lehet kimondani, 
miután a b. szűz méltóságának és érdemeinek megfelelően 
az ő Fia mellett a mennyei boldogságnak tetőpontjára 
emelkedett. Azóta isteni végzés szerint a b. szűz, a ki a 
kegyelem szerzésében részes vala, olyaténképpen lett 
részes a kegyelem osztogatásának isteni kiváltságában, 
hogy mintegy határtalan hatalommal rendelkezik. Ebben 
az Isten által létesitett tényben gyökerezik a keresztény 
lelkek rendkivüli vonzódása, s határt nem ismerő bizodalma 
Máriában. Minden nép, minden nemzet úrnőjét, közben-
járóját, az Isten adományainak megszerzőjét tiszteli benne, 
c) Minthogy a természetfölötti isteni adományoknak a hit 
az alapja, a b. szűz kiváló s titokszerü módon viseli 
gondját a hitnek, a melynek szerzőjét ő szülte, ugy hogy, 
úgymond a pápa, nem túloz az, a ki azt mondja, hogy a 
keresztény hit, főleg Mária vezetése és segítsége alatt 
hatotta, a nemzeteket uj életet, a béke és igazság életét 
keltve mindenfelé, d) A milyen volt kezdet óta a hit ter-
jesztésében, olyan hatalmas a b. Szűz kezdet óta a hit 
épségének fentartásában is. Számtalan és sokszor csodás 
bizonyítékai vannak ennek. A hol a hit vagy tespedés 
vagy tévedések ragálya által megtámadtatott, a nagy 
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Szűz oltalma mindenütt megjelent. Szent életű s apostoli 
szellemű férfiakat támasztott, kik a hit ellen intézett tá-
madásokat visszaverték s a lelkeket a keresztény istenies-
ség utján uj lelkesültségre gerjesztették. A sokak közöl 
egyet emlit a pápa: Gusman Domonkost, ki a szent ol-
vasó erejével küzdött a hit ellen támadt tévedések ellen 
és a keresztény istenes élet felpezsdülése mellett. Nem 
lehet kételkedni a fölött, hogy az egyház szent atyáinak 
és tanítóinak érdeméből sok háramlik az Isten anyjára, 
mint szerzőre. S azt ők szívesen is bevallják, hogy mennyi 
jótéteményt kaptak a „bölcseség székhelyétől," s hogy 
nem ők, hanem a szent Szűz győzte le a tévedéseket. A 
pápák, a fejedelmek, háborús küzdelmekben, vagy messze 
kiható intézkedéseikben egyaránt mindenkor érezték a b. 
Szűz nagyhatalmú pártfogását. S azért a szent atyák épp 
oly igazán, mint fényesen üdvözölhették szűz Máriát, 
mondván : „Üdvözlégy apostoloknak örökké szóló szája, 
hitnek állandó erőssége, egyházunk rendületlen vára! 
(A xciTLötos kezdetű görög hymnusz.) Üdvözlégy, ki min-
ket az egy, szent, katholikus és apostoli egyház polgárai 
közé irtál be! (Damask, sz. János.) Üdvözlégy isteni ren-
deletből csergedező forrás, melyből az isteni bölcseség 
folyamai, az igazhitüség legtisztább habjaival származva, 
a tévedések seregeit szétverik ! (Sz. Germanus konst. pa-
triarka.) Örvendj, mert minden eretnekséget egymagad 
törted össze az egész világon. (A papi zsolozsmából.) 

(Vége köv.) 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
Szülik József emlékünnepe Ó-Becsén. 

Meghivó 

a „Religio-Vallás" tek. szerkesztőségének Budapesten 
Szülik Józsefnek, 

az öt év előtt elhunyt költő, iró, lelkész és emberbarátnak, 
díszes emlékkövet állított a Szent-István-Társulat tudo-
mányos és irodalmi osztálya, mely emlékkő ünnepélyes 

leleplezése 
1895. évi szeptember 23-án 

fog megtartatni, s erre ezimzett uraságod oly kéréssel hi-
vatik meg, hogy az elszállásoló bizottság tájékozására szíves 
megjelenését a helyi bizottságnak mielőbb jelezni szíveskedjék. 

Ó-Becse (Bácsmegye), 1895. szeptember hó 4-én. 
A helyi rendező bizottság nevében : 

Gombos Béla, Fonyó Pál, 
világi elnök. egyházi elnök. 

Dr Műkő Ignácz és Vissy Károly, 
alelnökök. 

Jung Antal, Bajsli Sándor, 
jegyző. pe'nztáros. 

A Szulik-emlék le lepzési ünnepélyének 
programmja : 

Vasárnap, szeptember 22-én este fél 7-kor a vidékről 
érkező vendégek fogadása, — fél 8-kor Lévay M. fel-
olvasása Szülik irodalmi és költői munkásságáról; Guba-
nits F. szavalja Szülik utolsó költeményét, utána ismer-
kedési estély és vacsora à la carte a városi nagyvendéglő 
dísztermében. 
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Hétfőn, szeptember 23-án délelőtt 9-kor a közelebbi 
vendégek fogadása, s az összes vendégek és helybeliek 
gyülekezése a városház nagytermében, s innen ünnepé-
lyes felvonulás a templomba. 

Délelőtt fél 10-kor ünnepélyes gyászmise a boldogult 
lelki üdveért; ezt követőleg testületi kivonulás a teme-
tőbe az iskolás ifjúság, tűzoltóság, legényegylet, ható-
ságok, testületek és vidéki vendégek részvéte mellett. 

Délelőtt fél 11-kor a síremlék ünnepélyes leleplezése, mely 
alkalommal 
a) az ó-becsei dalárda egy gyászdalt énekel; 
b) dr Szekrényi Lajos, a szent-István-társulat kikül-

dötte, emlékbeszédet mond; 
c) Oltványi Gáspár alkalmi költeményét szavalja Osztro-

gonácz Ferencz. 
d) Dr Kisfaludi Béla, a szent-István-társulat alelnöke, 

átadja az emléket a kath. hitközségnek ; 
e) Gombos Béla hitközségi elnök a síremléket átveszi ; 
f) Csttpor Gyula rövid apotheosist mond a boldogult 

barátai nevében. 
Déli pont 12-kor társas ebéd a nagyvendéglő dísztermé-

ben. (Akik itt résztvenni óhajtanak, a vendéglős előzetes 
tájékoztatása végett Bajsli Sándor pénztárnok urnái 
előre jelentkezni felkéretnek. (Egy teríték fél liter borral 
és feketével 1 frt 60 kr.) 

Délután 3 Órakor kirándulás a hajó állomáshoz, a Ferencz-
csatorna uj torkolatához s a városligeti lövölde helyi-
ségébe; — utána tetszés szerint .egyes társas körök 
megtekintése. 

Este 7 Órakor az ó-becsei polgári magyar dalkör szini 
osztályának díszelőadása a nagyvendéglő dísztermében ; 
utána tombola, (vacsora à la carte) és az ifjúság szá-
mára zártkörű tánczmulatság, — melynek tiszta jövedel-
me az ünnepély költségeinek fedezésére fordittatik. 

IRODALOM. 
— Ribényi Antal kiadásában megjelent „Rövid reg-

geli beszédek" czimü egyházszónoklati munka, melynek 
szerzője Cosimo Corsi pisai érsek. Az egész mű 50 ivre 
terjed s magában foglalja a keresztény katholikus hit- és 
erkölcstan összes igazságait. Minden ünnep- és vasárnapra 
két rövid szentbeszéd van bemutatva, melyekben a fölvett 
tárgy a legbehatóbban és élénk rethorikai, nem különben 
népszerű stylussal van kidolgozva. Rendkívül használható 
munka ez a lelkipásztorkodás terén s hiszszük, hogy mi-
után az ország lelkészkedő papsága megismeri, tömegesen 
fog sietni annak megszerzésére. Mi a legmelegebben ajánl-
hatjuk t. előfizetőinknek becses figyelmébe. 

Az 50 ivnyi vaskos kötetnek ára 3 frt 20 kr. (16 
int.) Megrendelhető kiadójánál ft. Ribényi Antal lelkész 
urnái Kispesten (via Kőbánya). 

Ugyancsak melegen ajánlhatjuk fenti kiadó urnák 
„Külföld SZÓnokai" czimü folyóiratát, mely már 10-ik 
évfolyamát éli s ugy béltartalmánál, mint jól megváloga-
tott külföldi szentbeszédeinél fogva általános elismerésben 
részesül országszerte. 

Ezen 60—70 ivnyi tartalmú folyóiratnak ára egész 
évre 2 frt 80 kr, vagy 14 int. Ennél jutányosabb kath. 
folyóirat Magyarországon még nem létezett. 
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Megrendelhető ugyanott, a hol a „Cosimo Corsi*-
féle „Rövid reggeli szentbeszédeJc." 

aSzabó Imreu jeles egyházi szentbeszédei annyira 
ismeretesek széles e hazában, hogy azokat külön méltat-
nunk fölösleges, de méltatjuk ft. Ribényi Antal kispesti 
lelkész ur azon buzgalmát, melylyel e kiváló munkát a 
német nyelvre is átültette, ugy hogy annak a német 
nyelvű plébániákon igen kitűnő hasznát lehet venni, a 
mi már az által is bebizonyul, hogy nagy Németország 
számtalan plébániája rendelte már meg. 

Hazai lelkészeink figyelmébe is melegen ajánljuk e 
kitűnő német forditást, kivált azoknak, kiknek plébániáján 
a német nyelv is kötelező. 

Egy-egy évfolyam ára 4 frt. (20 int.) Az I. évfolyam 
már teljesen megjelent, a II. évfolyamból megjelent az 
I. 10 ivnyi füzet. 

Megrendelések fenti czimre eszközlendők. 

+ Kis katekizmus. Káté-tervezet, 9—10 éves ka-
tholikus keresztény gyermekek számára. A III. elemi 
osztály tananyaga. Irta és kézirat gyanánt a nagym. és 
főt. püspöki kar, a főt. lelkészkedő papság szives figyel-
mébe ajánlva. Kiadja Bognár Adám, székes-fővárosi hit-
oktató a „Kath. Hitoktatás" szerkesztő-kiadója. Budapest, 
1895. X. 89 1. Ára? 

A káté-javitás, illetve tökéletesítés, az egész világon 
napirenden van. Nem is mutatna kellő hitéletre, ha ná-
lunk semmiféle törekvés nem mutatkoznék a javításra, a 
tökélyesbitésre. 

Kátéi megírásánál szerző a következő alapelveket 
tartotta szem előtt: 

1. Adjunk minden egyes osztály számára külön-külön 
tankönyvet. Tehát külön a II., külön a III. és külön a 
IV. elemi osztály számára ; minden egyes osztályban 
annyit, amennyit a gyermek megtanulhat és amennyit tudnia 
okvetlenül kell ; ugy azonban, hogy az alsóbb osztályok 
anyaga a felsőbb osztályokban ugyanazon szöveggel for-
duljon elő, amennyire t. i. lehetséges. 

2. Legyen az uj Káté a régi (Debarbe) Káték nyomán 
irva, megtartva annak főbb beosztását, ugy hogy először 
a hitről, aztán a parancsolatokról s végül a malaszt-esz-
közökről tárgyaljon. 

3. Legyen az uj Káté könnyed, érthető, a gyerme-
kek felfogási képességéhez alkalmazva, kerülve mindazt, 
ami fölösleges, főleg pedig a nehézkes meghatározásokat. 

4. Legyen a Káté olyan, hogy azt bátran kezébe ad-
hassuk necsak a hitoktatásban kevésbé jártas falusi taní-
tóinknak, hanem minden néven nevezendő magán-hitok-
tatóknak is. 

5. Legyen a Káté oly módon szerkesztve, hogy a 
gyermeknek átnézete legyen vallásának igazságairól, a 
parancsolatokról, a szentségek rendeltetéséről s azok 
malaszthatásáról. 

6. Legyen az uj Káté képekkel illusztrálva.*) 
7. Legyenek a kérdések oly formán feltéve, hogy 

egyik a másikból úgyszólván logice folyjon, ami egyrészt a 
hitoktató, másrészt pedig a gyermekek teendőjét nagyban 
megkönnyiti. 

8 Végül legyen a Káté a szó szoros értelmében 
gyakorlati ; tehát ne legyen rövid kivonata a kath. hit-
es erkölcstan igazságainak, hanem oly tankönyv, a mely 
a gyermekkel megkedvelteti a katekizmus tanulását. 

!) Ezen eszmét eddig mindenki helyeselte. Sajnálatára költség 
hiányában szerző nem volt azon helyzetben, hogy a szükséges chli-
chéket megszerezhette volna. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére a székesfejérvári székeskáptalanban Huszár 
Károly budai főesperesnek székesegyházi főesperessé ; Kuti 
Márton idősb mesterkanonoknak budai főesperessé és Ko-
máromy Károly ifjabb mesterkanonoknak idősb mester-
kanonokká való fokozatos előléptetését jóváhagyom s az 
eként megüresedő ifjabb mesterkanonokságot Mayer Ká-
roly csákvári alesperes plébánosnak adományozom. 

Kelt Ischlben, 1895. évi augusztus hó 10-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Dr Wlassics Gyula, s. k. 

V E G Y E S E K . 
Inditvány. 

F. hó 20-án lesz 25 éve, hogy Rómát a 
pápaságtól egy koronás forradalom elfoglalta. 

Az olasz kormány ennek az eseménynek em-
lékét a megrablott szentséges atya szeme lát-
tára ünnepélyekkel akarja megületni. 

Mi katholikusok e bosszantó eljárást tétle-
nül nem nézhetjük. 

Igyekezzünk tehát egyházunk hőn szeretett 
fejének vigasztalást szerezni. A mi oltalmunk 
az Isten, a mi fegyverünk az imádság. 

Mi katholikusok Magyarországban mindnyá-
jan, papok és világi hivek, imádkozzunk szept. 
20 án és nyolczada alatt, nyilvánosan, együttesen, 
a templomban a pápaért, s az oltáriszentséghez 
járulva, ajánljuk fel szent áldozásunkat a szent 
atya szándékára. 

Kath. laptársaink Istennek és az ő híveinek 
kedves dolgot tesznek, ha ezt az eszmét ter-
jesztik. 

Németországban a „Germania" hasonló in-
dítványt te t t s felhívása teljes visszhangra talált. 

* 
* * 

*** Vaszary Kolos bibornok herczegprimás hosszabb 
tartózkodásra székhelyére Esztergomba utazott a fő-
városból. 

— Beiktatás. Kimer Károly, budapest-belvárosi 
plébánost f. hó 15-én iktatja be hivatalába Cselka Nán-
dor fölsz. püspök és budapesti érseki helynök. 

— Zardetti Ottó dr volt bukaresti róm. kath. érsek, 
a ki állásáról lemondott, hosszabb gyógykezelésre f. hó 
5-én Jordanbadba érkezett, Württembergába, a hol Kneipp 
rendszere szerint kíván esetleg téli kúrát is használni. 

= A budapesti királyi magyar tudomány-egyetem 
1895—96. tanévi rectora és tanácsának beiktatása s egyút-
tal a tanév megnyitása alkalmából 1895. évi szeptember 
hó 15-én délelőtt 11 órakor a Lipót-utczai városház disz-
termében ünnepélyes közgyűlés tart, melyet az egyetemi 
templomban 10 órakor ünnepélyes „Veni Sancte" előz meg. 
Tárgyak: I. Az 1894—95. egyetemi tanév története. 
Mondja : Dr Fodor József, lelépő rector. II. Székfoglaló 
beszéd. Mondja : Dr Lengyel Béla, a tud.-egyetem e. i. 
rectora. III. Tanévet meguyitó beszéd. Mondja : Dr Ponori 
Thewrewk Emil, a bölcsészettodományi kar e. i. dékánja. 

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Brsznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanát. 

Budapest, 189e». Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. <<«.' 
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Vegyesek. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E XIII. 
EPISTOLA APOSTOLICA 

AD PATRIARCHAS PRIMATES ARCHIEPISCOPOS EPISCOPOS 

ALIOSQYE LOCORYM ORDINARTOS PACEM ET COMMVNIO-

NEM CYM APOSTOLICA SEDE HABENTES 

VENERABILIBVS FRATRIBVS PATRIARCHIS PRIMATIBVS 

ARCHIEPISCOPIS EPISCOPIS ALIISQVE LOCORVM ORDINARIIS 

PACEM ET COMMYNIONEM CYM APOSTOLICA SEDE 

HABENTIBYS 

LEO PP. XIII. 
VENERABILES FRATRES 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Eximiae in DOS cari.tatis Christi mysterium 
ex eo quoqne luculenter proditur, quod moriens 
Matrem ille suam Ioanni discipulo matrem vo-
luit relictam, testamento memori: Ecce filius 
tuus. In Ioanne autern, quod perpetuo sensit 

Ecclesia, designavit Christus personam humani 
generis, eorum in primis qui sibi ex fide adhae-
rescerent: in qua sententia sanctus Anselmus 
cantuariensis : Quid, inquit, potest dignius aesti-
mari, quam ut tu, Virgo, sis mater quorum Chri-
stus dignatur esse pater et fráter f Huius igitur 
singularis muneris et laboriosi partes ea suscepit 
obiitque magnanima, consecratis in Cenaculo au-
spiciis. Christianae gentis primitias iam tum 
sanctimonia exempli, auctoritate consilii, solatii 
suavitate, efficacitate sanctarum precum admira-
biliter fovit; verissime quidem mater Ecclesiae 
atque magistra et regina Apostolorum, quibus 
largita etiam est de divinis oraculis quae con-
servabat in corde suo. — Ad haec verő dici vix 
potest quantum amplitudinis virtutisque tunc 
accesserit, quum ad fastigium caelestis gloriae, 
quod dignitatem eius claritatemque meritorum 
decebat, est apud Filium assumpta. Nam inde, 
divino consilio, sic illa coepit advigilare Eccle-

• siae, sic nobis adesse et favere mater, ut quae 
sacramenti humanae redemptionis patrandi ad-
ministra iuerat, eadem gratiae ex illo in omne 
tempus derivandae esset pariter administra, per-
missâ ei paene immensa potestate. Hinc recte 
admodum ad Mariam, velut nativo quodam im-
pulsu adductae, animae christianae feruntur ; 
cum ipsa^fidenter consilia et opera, angores et 
gaudia communicant ; curaeque ac bonitat i eius 

Or. XLVII. olim XLVI. 
19 
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se suaque omnia filiorum more commendant. 
Hinc rectissime delata ei in omni gente omni-
que ritu ampla praeconia, suffragio crescentia 
saeculorum : inter multa, ipsam dominant nostram, 
mediatricem nostram,2) ipsam reparatricem totius 
orbis-,3) ipsam donorum Dei esse conciliatricem.4) 
— Et quoniam munerum divinorum, quibus homo 
supra naturae ordinem perficitur ad aeterna, 
fundamentum et caput est fides, ad hanc ideo 
assequendam salutariterque excolendam iure ex-
tollitur arcana quaedam eius actio, quae Aucto-
rem edidit fidei, quaeque ob fidem beata est 
salutata : Nemo est, o sanctissima, qui Dei cogni-
tione repletur, nisi per te ; nemo est qui salvetur, 
nisi per te, o Deipara; nemo, qui donum ex mise-
ricordia consequatur, nisi per te.5) Neque is ni-
mius certe videbitur qui affirmet, eius maxime 
ductu auxilioque factum, ut sapientia et instituta 
evangelica, per asperitates offensionesque imma-
nes, progressione tam celeri ad universitatem 
nationum pervaserint, novo ubique iustitiae et 
pacis ordine inducto. Quod quidem sancti Cyrilli 
alexandrini animum et orationem permovit, i ta 
Yirginem alloquentis: Per te Apostoli salutem 
gentibus praedicarunt....; per te Crux pretiosa 
celebratur toto orbe et adoratur.... ; per te figan-
tur daemones, et homo ipse ad caelum revocatur ; 
per te omnis creatura idolorum errore detenta, 
conversa est ad agnitionem veritatis ; per te ftdeles 
homines ad sanctum baptisma pervenerunt, atque 
ecclesiae sunt ubivis gentium fundatae.6) — Quin 
etiam sceptrum orthodoxae fidei, prout idem col-
laudavit doctor,7) praestit i t ilia valuitque : quae 
fuit eius non intermissa cura ut fides catholica 
perstaret firma in populis atque intégra et fe-
cunda vigeret. Complura in hoc sunt satisque 
cognita monumenta rerum, miris praeterea mó-
dis nonnunquam declarata. Quibus maxime tem-
poribus locisque dolendum fuit, fidem vel socor-
dia elanguisse vel peste nefaria errorum esse 
tentatam. magnae Yirginis succurrentis benigni-
tas apparuit praesens. Ipsâque movente, robo-
rante, viri extiterunt sanctitate clari et aposto-
lico spiritu, qui conata retunderent improborum, 
qui animos ad christianae vitae pietatem redu-

-) S. Bernardus, serm. II in adv. Domini n. 5. 
3) S. Tharasius, or. in praesent. Deip. 
4) In o f f i c . graec.. VIII deb., &SOZOKLOI> post öden IX. 
u) S. Germanus constantinop. or. II. in dormit. 

B. M. V. 
G) Horn, contra Nestorium. 
7) Ib. 

cerent et infiammarent. Unus multorum instar 
Dominicus est Grusmanus, qui utrâque in re éla-
bora vit, marialis Rosarii confisus ope feliciter. 
Neque dubium cuiquam erit, quantum redun-
det in eamdem Dei Genitricem de promeritis 
venerabilium Ecclesiae Patrum et Doctorum, qui 
veritati catholicae tuendae vel illustrandae ope-
rám tam egregiam dederunt. Ab ea namque, 
sapientiae divinae Sede, grato ipsi fatentur animo 
copiam consilii optimi sibi defluxisse scriben-
tibus; ab ipsa propterea, non a se, nequitiam 
errorum esse devictam. Denique et Principes et 
Pontifices romani, custodes defensoresque fidei, 
alii sacris gerendis bellis, alii sollemnibus decre-
tis ferendis, divinae Matris imploravere nomen, 
nunquam non praepotens ac propitium sense-
runt. — Quapropter non vere minus quam splen-
dide Ecclesia et Patres gratulantur Mariae: Ave, 
os perpetao eloquens Apostolorum, Fidei stabile 
firmamentum, propugnaculum Ecclesiae immotum ; ") 
Ave, per quam, inter unius sanctae, catholicae at-
que apostolicae Ecclesiae cives descripti sumus ;,J) 
Ave, fons divinitus scaturiens, e quo divinae sa-
pientiae fluvii, purissimis ac limp>idissimis orthodo-
xiae undis defluentes, errorum agmen dispellunt;v) 
Gaude, quia cunctas haereses sola interemisti in 
universo mundo.xl) 

Ista quae Virginis excelsae fuit atque est 
pars magoa in cursu, in proeliis, in triumphis 
fidei catholicae, divinum de ilia consilium facit 
illustrius, magnamque in spem bonos debet om-
nes erigere, ad ea quae nunc sunt in communi-
bus votis. — Mariae fidendum, Mariae supplican-
dum! Ut enim Christianas inter nationes una 
fidei professio concordes habeat mentes, una per-
fectae caritatis necessitudo copulet voluntates, 
hoc novum exoptatumque Religionis decus, sane 
neque ita quam illa poteri t virtute sua ad exi-
tum maturare. Ecquid autem non velit efficere, 
ut gentes, quarum maximam coniunctionem Uni-
gena suus impensissime a Patre flagitavit, quas-
que per unum ipse baptisma ad eamdem heredi-
tatem salutis, pretio immenso partam, vocavit eo 
omnes in admirabili eius lumine contendant una-
nimes ? Ecquid non impendere ipsa velit bonita-

8) Ex hymno Graecor. Axátiőrog. 
9) S. Joannes Damasc. or. in anminc. Dei Genitri-

cis, n. 9 
10) S. Germanus constantinop. or. in Deip. praesen-

tatione, n. 14. 
u ) In o f f . B. M. V. 
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tis providentiaeque, tum ut Ecclesiae, Sponsae 
Christi, diuturnos de hac re labores soletur, tum 
ut unitatis bonum perficiat in Christiana familia, 
quae suae maternitatis insignis est fructus? — 
Auspiciumque rei non longius eventurae eâ vi-
detur confirmari opinione et fiducia quae in 
animis piorum calescit, Mariam nimirum felix 
vinculum fore, cuius firma lenique vi, eorum 
omnium, quotquot ubique sunt, qui diligunt 
Christum, unus fratrum populus fiat, Yicario eius 
in terris, Pontifici romano, tamquam communi 
Patri obsequentium. Quo loco sponte revolat 
mens per Ecclesiae fastos ad priscae unitatis 
nobilissima exempla, atque in memoria Concilii 
magni ephesini libentior subsistit. Summa quippe 
consensio fidei et par sacrorum coramunio quae 
Orientem atque Occidentem per id tempus tene-
bat, ibi enimvero singulari quadam et stabilitate 
valuisse et enituisse gloria visa est; quum Patri-
bus dogma legitime sancientibus, sanctam Virgi-
nem esse Deiparam, eius facti nuncium a religio-
sissima civitate exultante manans, una eademque 
celeberrima laetitia totum christianum orbem 
complevit. — Quot igitur causis fiducia expeti-
tarum rerum in potente ac perbenigna Yirgine 
sustentatur et ereseit, tot veluti stimulis acui 
oportet studium quod catholicis suademus in ea 
exoranda. Ilii porro apud se reputent quam ho-
nestum hoc sit sibique ipsis fructuosum, quam 
eidem Yirgini acceptum gratumque certe futu-
rum. Nam, compotes ut sunt unitatis fidei, i ta 
declarant et huius vim beneficii se magni pro 
merito facere. et idem se velle sanctius custo-
dire. Nec vero queunt praestantiore ullo modo 
fraternum erga dissidentes probare animum, 
quam si eis ad bonum recuperandum unum om-
nium maximum enixe subveniant. Quae vere 
Christiana fraternitat is affectio, in omni vigens 
Ecclesiae memoria, praeeipuam virtutem consue-
vit petere ex Deipara, tamquam fautrice optima 
pacis et unitatis. Eam sanetus Germanus con-
stantinopolitanus his voeibus orabat : Christiano-
rum memento, qui servi tui sunt: omnium preces 
commenda, spes omnium adiuva ; tu fidem solida, 
tu ecclesias in unum coniunge.12) Sic adhuc est 
Graecorum ad eam obtestatio : O purissima, cui 
datum accedere ad Filium tuum nullo metu repul-
sae, tu eum exora, o sanctissima, ut mundo pacem 
impertiat et eamdem ecclesiis omnibus merítem ad-

12) Ord. hist, in dormit. Deiparae. 

spiret : atque omnes magnificabimus te.15) — Hue 
propria quaedam accedit causa quam obrem no-
bis, dissentientium nationum gratiâ comprecan-
tibus, annuat Maria indulgentius : egregia scilicet 
quae in ipsam fuerunt earum mérita, in primis-
que orientalium. Hisce multum sane debetur de 
veneratione eius propagata et aucta : in his com-
memorabiles dignitatis eius assertores et vindices, 
potestate scriptisve gravissimi; laudatores ar-
dore et suavitate eloquii insignes; dilectissimae 
Deo impératrices,u) integerrimam Virginem imi-
ta tae exemplo, munificentia prosecutae; aedes 
ac basilicte regali cultu excitatae. — Adiicere 
unum libet quod non abest a re, et est Deiparae 
sanctae gloriosum. Ignorât nemo, augustas eius 
imagines ex oriente, variis temporum casibus, 
in occidentem maximeque in Italiam et in hanc 
Urbem, complures fuisse advectas: quas et sum-
ma cum religione exceperunt patres magnifieeque 
coluerunt, et aemula nepotes pietate habere 
student sacerrimas. Hoc in facto gestit animus 
nutum quemdam et gratiam agnoscere studiosis-
simae matris. Significari enim videtur, imagines 
eas perinde extare apud nostros; quasi testes 
temporum quibus Christiana familia omnino una 
ubique cohaerebat, et quasi communis hereditatis 
bene cara pignora : earumdem propterea adspectu, 
velut ipsa Yirgine submonente, ad hoc etiam 
invitari animos, ut illorum pie meminerint quos 
Ecclesia catholica ad pristinam in complexu suo 
concordiam laetitiamque amantissime revocat. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDOSITArSOK. 
Budapest. Az állami anyakönyvvezetők felesketése 

Pestmegyében. — 
Pestmegye hangadó megye az országban. Éppen 

azért nem szeretnők, ha az a hang, melyen Pestmegye 
telivér szabadelvű főispánja az állami anyakönyvvezetők 
felesketését kisérő most vasárnap tartott beszédében az uj 
egyházpolitikai törvényekről s a katholika egyház püs-
pöki karának azok iránt való magatartásáról beszélni jó-
nak látta, országos hangulattá válnék s közmeggyőződéssé 
emelkednék. Katholikus hiveink millióinak lelkében a 
tekintély helyeiről jövő ilyetén szabadelvű nyilatkozatok, 
ha szakadatlanul ismétlődnek, nagy zavart okozhatnak. 

Különösen két nyilatkozat Beniczky Ferencz főispán 

13) Men. V maii, Osotouíov post od. IX. de S. 
Irene V. 31. 

u ) S. Cyrill, alex. de fide ad Pulcheriam et sorores 
reginas. 
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ur beszédében alkalmas arra, bogy meglepjen s minden 
öntudatánál levő katholikus embert meghökkentsen. 

Első az a felhívás, melyet a főispán ur a pestmegyei 
állami anyakönyvvezetők testületéhez intézett, s mely sze-
rint ezeknek kötelésségökké tétetett meggyőzni „az ország 
népét", hogy „ezen egyházpolitikai törvények nincsenek 
a vallásos élet és meggyőződés ellen irányítva." 

A második az a nyilatkozata a főispán urnák, a mely-
ben Magyarország püspöki karát ugy tünteti fel, mintha 
az „egyértelmű kinyilvánítással" kortestársa volna a fő-
ispán urnák az uj egyházpolitikai törvények mellett en 
bloc való korteskedésben. A főispán ur t. i. azt mondja, 
hogy a „római katholikus püspöki kar is" már a főispán 
ur által „egyedül helyesnek tartott álláspont"-ra helyez-
kedett és már „egyértelmüleg kinyilvánította, hogy az 
egyházpolitikai törvényeket mindenki által tiszteletben 
tartatni kívánja." 

Mindenek előtt tiltakozunk püspöki karunknak kor-
tes czélokra való ilyetén meghurczolása s a kereszténytelen 
szabadelvű világnézlet mellett való önkényes szerepeltetése 
mellett Magyarország püspöki kara egyértelmüleg elvetette a 
szóban levő egyházpolitikai törvényeket, mikor egyhangúlag 
ellenök szavazott. Azóta, hogy sanctiót nyertek, a kath. 
püspöki kar ezekről a törvényekről még nem nyilatkozott. 
Várjuk, minden pillanatban várva-várjuk az együttes főp. 
körlevelet, a mely aztán egyértelmű nyilatkozata lesz a 
magyar kath. püspöki karnak az egyházpolitikai törvé-
nyekről. Mielőtt azonban ez az együttes főpásztori nyilat-
kozat meg nem jelenik, senkinek sem áll jogában abból 
magának kénye-kedve szerint a maga szabadelvüsége 
javára fegyvert kovácsolni. Éppen ezek a szabadelvű egy-
házpolitikai törvények lehetetlenebbé tették, mint bármi-
kor lehetett, azt, hogy oly föltétlen és kifogás nélküli 
helyeslést lehessen katholikus püspökben csak feltételezni is 
az államokat elkereszténytelenitő szabadelvüségtől szár-
mazó törvényekkel szemben. Pestmegye főispánja jól 
tette volna, ha a püspöki karnak békét hagy, vagyis 
ha, a mint illett volna is, bevárta volna a püspöki kar 
együttes főpásztori körlevelét s nem beszélt volna főpász-
tori együttes nyilatkozatról, mielőtt ez megtörtént. 

Az együttes főpásztori levélről kósza hirek igenis 
jelentek meg a minden lében locsi napilapok hasábjain. 
Azonban ezen hirek szerint is a püspöki kar az uj tör-
vényeket „szerencsétlen" törvényeknek fogja nevezni, a 
mi, nem tudom, miféle logikánál fogva jogosítja fel Pest-
megye főispánját arra, hogy a püspöki kart a vallásban 
való szabadelvüsködés kortesei gyanánt tüntesse fel. 

Igenis, valószínű, hogy a püspöki kar együttes főp. 
levelében említeni fogja a törvények iránt való tiszteletet. 
De ez a tisztelet, melyre a püspökök a törvény iránt 
tanítani fognak, egészen más lesz, mint a szabadelvüség 
törvénytisztelete. Igenis, keresztény ember Istennek ren-
delésénél, természeti és természetfölötti törvényénél fogva 
tisztelni tartozik az állami törvényhozó hatalmat föltétle-
nül, mert az Istentől magától származik, s tisztelni tar-
tozik az állam törvényhozó hatalmától származó törvé-
nyeket is, de már ezeket csak föltételesen, mert ezek már 
emberektől származnak, tehát hibásak, Isten törvényével 
ellenkezők is lehetnek, a mely esetben aztán Isten rendelése 

és világos törvénye szerint kötelesek vagyunk inkább en-
gedelmeskedni az Istennek, mint az embereknek. Ime, ez 
a keresztény ember törvénytisztelete. Ettől eltérni annyi, 
mint az Istentől elpártolni. Ennél több tiszteletet, mond-
juk föltétlen tiszteletet követelni az állami törvények iránt, 
annyit tenne, mint Istentől magától megvonni az őt egyedül 
megillető föltétlen tiszteletet s hódolatot és azt egy, például 
államistennek nevezhető fantasmagoriára pazarolni. A ma-
gyar nemzetet nem fogjuk józan ítéletének örökölt erejé-
jéből kiforgattatni, kipusztíttatni engedni. Tisztelettel fogunk 
bánni és elbánni, — az Istentől származó állami ha-
talom iránt való tisztelet kedveért, hogy t. i. a nemzet-
ben az ez iránt való köteles tiszteletadást, mely nagy 
erény, ne csökkentsük, — az Isten törvényeibe ütköző 
állami törvényekkel. Ez a keresztény vallás isteni külde-
tése, isteni öröksége : kiszabadítani a nemzeteket a bűn 
és romlás jármai, szokásai alól, a mint Krisztus .Urunk 
őket a bűn és romlás rabszolgaságából megváltotta. Az 
egyház minden századon át folytatja Krisztusnak emberi 
törvényeket tisztogató nehéz, nagy isteni hivatását minden 
népnél, minden századon át. Magyarország is például a 
polgári házasságról szóló törvény e krisztusi tisztogatás 
alól nem fogja kivonhatni magát. 

A mi a főispán urnák azt a nyilatkozatát s illetve 
meggyőződését illeti, hogy az egyházpolitikai törvények 
éppenséggel nincsenek a vallásos élet és meggyőződés ellen 
irányítva, mint meggyőződés téves, mint nyilatkozat az 
állam polgárai lelkiismeretére nézve veszedelmes, mert 
megtévesztő. 

A legközelebb életbelépő bárom egyházpolitikai tör-
vény magva és dereka a polgári házasságról szóló. Hogy 
a kötelező polgári házasságot életbe léptethesse és fen-
tarthassa, azért szavazta meg és hozta be a szabadelvüség 
az állami anyakönyvvezetést. Es mivel a kötelező polgári 
házasság felállításával az állam a házas feleket a maga 
fóruma elé vélte lelánczolni, azért aztán kész volt a 
vegyes házasságból született gyermekek vallására nézve 
felállított „wem" szerinti elvből engedni s a szülők hatá-
rozatának jogára nézve uj törvényt hozni. Tehát, ha a 
kötelező polgári házasságról szóló törvény a vallásos élet 
és meggyőződés ellen van irányítva: akkor a vele szerves 
összefüggésben levő törvények is osztoznak vele az ő 
vallás ellen való irányultságának, szóval vallásellenessé-
gének jellemében. 

Eltekintve a valláspolitikai u. n. reformok alapgon-
dolatát és vezérelvét kifejezésre juttatni hivatott, még 
mindig csak törvényjavaslat alakjában vajúdó vallássza-
badság törvényétől, melyet a vallás szabad gyakorlásának 
szép hangzású, csalárd neve alábujtattak elszerzői; eltekintve, 
mondom, attól az atheistikus állampolitikai elvtől, mely a 
polgári házasságok eszméjét szülte, — a polgári házasság-
ról szóló törvény egymagában és elszigetelten véve is 
sokkal kidomborodottabban viseli homlokán a vallásos 

! élet és meggyőződés ellen való irányultságának a bélyegét, 
hogysem másnak, mint vastag ignorencziából származott-
nak lehetne nevezni ennek a vallás ellen való irányultság-
nak tagadását s hivatalos nyilatkozatba foglalt bir-

! detését. 
Mikor a kath. egyház tanító hivatala a pápától 
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kezdve a legutolsó falusi lelkipásztorig azt tanítja Krisz-
tus és az apostolok tanítása szerint, hogy keresztények 
közt nem lehetséges a házasság csak mint szentség : akkor 
bizony főispáni szóra igaz vallásos katholikus lélekkel 
senki sem fogja elhinni, hogy a kötelező polgári házas-
ságról szóló törvény, mely a katholikus vallású polgáro-
kat indikatív és imperativ törvényei által oda tereli és 
kényszeríti erkölcsileg, hogy házasságot kössenek, mely 
katholikus hitök, tehát vallásos meggyőződésök szerint 
nem szentség, — „éppenséggel nincs a vallásos élet és 
meggyőződés ellen irányítva." Katholikus hitünk szerint 
a katholikus egyházhoz nem csupán a házasságkötések 
megáldása tartozik, hauem maguk a házasságkötések is 
mint szentségek az egyház kizárólagos joghatósága alá 
tartoznak. Ennélfogva, minthogy a kötelező polgári há-
zasságról szóló törvény a kath. egyháznak ezt a hitét 
tekintetbe nem veszi, hanem avval homlokegyenest pláne 
minden polgárára nézve kötelezővé tenni erőszakolja a 
házasságkötéseket oly körülmények között és oly szán-
dékkal, a mely a kath. egyháznak Krisztustól és az apos 
toloktól származó tanításával ellenkezik : csak szántszán-
dékos vagy legalább is vastag tudatlansággal lehet állítani, 
hogy az ily törvény a vallásos élet és meggyőződés ellen 
nincs irányítva. Homlokegyenest ellene van biz az, fő-
ispán ur. a vallásnak irányítva, mert a polgári házasság 
tulajdonképp nem egyéb, mint a házasság szentségi mél-
tósága ellen a protestantizmus által újból és nagyban 
megindított emberi tusának az exponense, a maradandó-
ságra számított institucziója, szóval az Isten ellen való 
harcznak egy hatalmas tényezője. Es az ilyen dolog ne 
volna a vallásos élet és meggyőződés ellen irányítva? ! Na-
gyon eltompult az érzés abban, a ki a maga szemefénye 
ellen mért ökölcsapást is — simogatásnak veszi: 

Sión őrei vigyázzatok; et sicut tuba exaltate vocem 
vestram, mert a lelkek oly mélyen alszanak hitök öntudat-
lanságában. hogy Isten angyalainak harsonája is elkelne 
az ébresztésre. ? ? 

Róma. Kisasszony napján. XIII. Leo pápa legújabb 
levele a bold, szűz Mária tiszteletéről és segitségül kivá-
sárol. — (Vége.) 

e) A múltból tanulságot vonva a jövőre nézve, nagy 
reményekkel lehetünk eltelve mindazokra nézve, a mik köz-
óhajtás tárgyát képezik. 0 szentsége kimondja a jelszót : 
Máriában kell bizni, Máriához kell imádkozni ! Különösen 
azt, hogy valamennyi keresztény nemzet egy hitet ápol-
jon elméjében, egy hitet valljon életében s hogy a sziveket 
mind az egy Krisztus szeretete kösse össze, a mi a ker. 
vallásnak uj s annyira óhajtott diszt fog hozni, bizonyára 
senki oly erővel nem lesz képes siettetni, mint Mária. 
Mit nem akarhat a szent Szűz e czélra megtenni ! f) S 
hogy ennek bekövetkezése nem messze van, a jámbor 
lelkek ama véleménye és bizodalma mutatja, hogy Mária 
lesz az összekötő fonál mindazok közt, kik Krisztust sze-
retik, hogy mindnyájan a testvérek egy nagy népcsaládjává 
leszenek a pápa, mint közös atya engedelmességében. Jól 
esik a léleknek visszaszállni a régi egység ama nemes és 
nagy példáinak szemléletéig, melyeket például az efezusi 
zsinat mutatott, midőn Kelet és Nyugat a hit és szent 

dolgok tündöklő egységében és közösségében ragyogott s 
midőn az atyák azt a dogmát, hogy a szent Szűz isten-
szülő, Isten anyja, szentesitvén, az egész keresztény világ 
egy szívvel és lélekkel örvendezett, g) Ahány ok van a 
Máriában való bizalomra, annyiszorosan kívánja a pápa a 
katholikus hivek buzgalmát Máriához való könyörgésre 
ösztökélni. Gondolják meg a kath. hivek, hogy a mennyire 
illendő és hasznos ez reájok nézve, épp oly kedves a 
szent Szűz előtt. Ezzel megmutatják, hogy a hit egysé-
gének nagy becsét felfogják s azt ezentúl még szentebbül 
igyekeznek megőrizni. Szeretetöket ellenkező véleményben 
levő testvéreik iránt sem tanúsíthatják kiválóbb módon, 
•mint ha a nagy javak legnagyobbikának, a hitegységnek 
visszaszerzésében őket imáikkal segítik. A keresztény test-
vériség eme közérzülete főerejét a boldogságos Szűztől 
szokta kérni, mint a béke és egység legjobb pártfogójá-
tól. Szent Germánusz imigy imádkozik hozzá: „Emlékez-
zél meg a keresztényekről, kik neked szolgálnak : mind-
nyájok könyörgését ajánljad, mindnyájok reményét támo-

' gassad ; te erősítsd a hitet, te kösd össze az egyházakat 
egybe!" h) Van még egy ok, a miért Mária, midőn a 
velünk egységben nem levő nemzetekért imádkozunk, 
szívesen fog kérelmünkre hajlani, és ez az, hogy ama 
népek, különösen a keletiek, a szent Szűz tiszteleté-
ben nagy érdemeket szerzének vala. Ezeknek valóban 
igen sokat lehet köszönni a Mária-tisztelet terjesztésére 
és növesztésére nézve. E népek körében a bold. Szűz 
méltóságának sok emlékezetre méltó hirdetője és védője, sok 
tisztelője és dicsőitője akadt; császárnék „Istennek ked-
veltjei", kik a szent szűz tiszteletében példát adtak, 
dicsőségére templomokat királyi pompával építettek, i) 
Még egyet kell megemlíteni. Mindenki tudja, hogy a szent 
szűz képei Nyugatra, még Rómába is, Keletről származtak. 
Ebben a tényben a kegyelmes anyának ujjmutatására kell 
ismerni. Ezek a képek az ő akarata szerint azokra az 
időkre figyelmeztetnek, midőn , az egész keresztény világ 
egy család volt. Eonek tanúi e keleti képek Nyugaton, a 
közös örökségnek igen becses biztosítékaid Ha rájok 
tekintünk tehát ezekre a Keletről származó Mária-képekre, 
emlékezzünk meg a keleti testvérekre, kiket a kath. egyház 
testvéri ölelésre hív vissza. 

Buzditás a sz. olvasó imádkozására, j) Tény tehát, 
hogy a b. szűz Máriában a keresztény egységnek Isten 
hatalmas pártfogót és segítőt adott. A Máriához való 
imádkozást többféleképpen lehet végezni. Hogy legjobban 
a szeut olvasó által lehet, annak okait a pápa újra fejte-
geti. Említette már máskor is, hogy a szent olvasó imád-
ságban nem a legutolsó jelesség az, hogy általa egyszerűen 
és könnyen gyakorolja az ember ker. hitét s a feledés 
vagy tévedés veszélyétől folyton óvja. Mert mikor a szent 
olvasót imádkozzuk a b. Szűz előtt, lelkünk maga előtt 
elvonulva szemléli üdvösségünk szerzésének egész lánczo-
latát, a melynek sorában lőn Mária Isten anyjává s 
egyúttal a mi atyánk is. Mind a két anyaságnak nagysága 
is jótékony hatása élénk világosságban vonul el lelki 
szemeink előtt, midőn az örvendetes, a fájdalmas és dicső-
séges hittitkok eseményeit emlékezetünkbe visszaidézzük. 
S minthogy e hittitkoknak emlegetése Máriára lehetetlen 
hogy kellemesen ne hasson: azért a pápa azt hiszi, hogy 



182 RELIGIO. 182 

alkalmas eszközt talált benne a vallásban egyenetlenkedő 
testvérek visszatérésének leesdésére. Hiszen a ker. népek 
hitegységre való térése Mária lelki anyaságának egyik 
főfeladata. Mert a kik Krisztuséi, azokat Mária nem szülte, 
nem is szülhette csakis egy hitre és szeretetre. Vagy hát 
Krisztus fel van osztva, fel van darabolva ? (sz. Pál.) Nem. 
Mindnyájunknak Krisztus hitét kell követnünk, Krisztus 
életét kell élnünk, hogy egy testben gyümölcsözzünk az 
Istennek. (Róm. 7, 4.) A kiket tehát az idők mostohasága 
ettől az egységtől elszakított, azokat az anyának, kit 
Isten a szent szülés szakadatlan termékenységével áldott 
meg, újra kell szülnie Krisztus számára. És ezt a b. Szűz 
rendkívül módon óhajtja. Vajha, a kiket illet, meghall-
gassák az ő kecsegtető hivogatását : „Fiacskáim ! kiket 
újra szülök, miglen Krisztus tibennetek kiképződik!" 
(Gal. IV. 19.) k) A szent olvasónak hathatós erejét is-
mervén, némely elődei a pápának arra igyekeztek, hogy 
annak használását a keleti népek közt is elterjeszszük. Igy 
például IV. Eugén pápa, aztán XII. Incze és XI. Kele-
men, kik e végett a dömések rendjét több kiváltsággal 
ruházták fel. S az eredmények nem maradtak el, habár utóbb 
kedvezőtlen idők következtek a terjedésre. Napjainkban 
a szent olvasó iránt való tisztelet újra felpezsdült Keleten 
is, a mi a pápa óhajtásaival nagyon összevág. Kijelenti 
a szentséges atya, hogy nagy czélja van Keleten. A jeru-
zsálemi eucharisticus congresszusból mozgalom indult ki 
ez iránt, hogy Achaja Patras nevü városában a szent 
olvasó királynéja tiszteletére templom épittessék. Dicséri 
a pápa azokat, kik az épitő bizottság felhívása kapcsán 
e templomra adakoztak vagy adományokat Ígértek. Jelenti» 
hogy az ügy már előrehaladt, hogy engedelmet adott az 
alapkő letevésére. Állni fog tehát Keleten egy uj templom 
a sz. olvasó királynéja tiszteletére, a hol latin és görög 
rítuson együttesen állhatatosan fognak könyörögni hozzá, 
hogy régi jótéteményeit ujakkal tetézze. 

Befejezés és buzdítás. Oda tér vissza a pápa szózata 
a honnan kiindult. Pásztorok és nyájak, fel mindnyájan 
a nagy Szűz oltalmának leesdésére, különösen a követ-
kező október hónapban. Nyilvános és magános könyör-
gésekben imádkozzunk hozzá s kérjük őt mondván: Mu-
tasd meg hogy anyánk vagy! Kérjük őt, hogy anyai ke-
gyelme szerint őrizze meg az ő egész nagy családját min-
den veszedelemtől, vezérelje minden jólétre, különösen 
pedig állapítsa szent egységre. Tekintsen kegyesen min-
den nemzetek katholikus híveire, s őket a szeretet köte-
lékei által szorosabbra fűzve egymáshoz buzgóbbakká és 
állhatatosabbakká tegye a vallás díszének fentartásában, a 
miben egyúttal az államoknak is legnagyobb java rejlik. 
Kiváló kegyelemmel tekintsen a vallásban egyenetlen 
nagy és hires nemzetekre is, azokra a nemes és a ke-
resztény kötelessegeket szem előtt tartó lelkekre : és üdvös 
vágyakat keltsen bennök s a felkeltett üdvös vágya-
kat ápolja s vezesse sikerre bennök. A keletieknek 
tudja be nagy Mária-tiszteletűket ; a nyugatiaknál emlé-
kezzék meg, hogy pártíogását velők sok korszakon át 
nagy kegyelmekben éreztette. Keletieknek, nyugatiaknak, 
és a többieknek, bárhol vannak, egy szavuk legyen, a 
katholikus népek imádkozó szava, a melylyel mi is végső 
leheletünkig togunk kiáltva imádkozni : Monstra te esse 
Matrem. Mutasd meg hogy Anyánk vagy! 

Szokott apostoli áldással végződik a hymnusszerü 
pápai szózat. 

T Á R C Z A . 
László főherczeg vallásosságáról 

és magyar nemzeti érzületéről 
két hiteles apróság élete végső szakából. 

A boldogult László kir. herczeg utolsó nyilvános 
szerepléséről, az al-Dunán tett utazásáról most a követ-
kező részleteket közli Hoszpotzky Alajos műszaki tanácsos, 
a ki akkor a fiatal főherczeg kíséretében volt. 

A kis uti társaság augusztus 24-én Moldován a 
Dunagőzhajózás társaság hajójáról átszállván a „Vaskapu* 
nevü állami hajóra, első teendője volt az uti programm 
megállapítása. E közben László főherczeg mély vallásos 
érzelméről tett tanúságot, midőn Himmel alezredessel 
egyetértőleg a másnapi teendőket csakis szt mise meghall-
gatása után volt hajlandó megkezdeni. 

Minthogy azonban az orsovai plébánián csak egy 
pap van, az irodalmi működéséről is ismeretes agg Boleszny 
Antal cz. kanonok, előzetesen telefon utján meg kellett 
tőle tudni, hogy a 10 órai nagy misén kivüli kora reggeli 
misének megtartásához szükséges püspöki engedélyt esz-
közölje ki. 

A legközelebbi állomások egyikén szintén telefon 
utján tudta meg a főherczeg, hogy az óhajtott misére 
megjött az engedély. Persze nagy volt erre a meg-
elégedés. 

Bátyjáról József Ágost íőherczegről beszélve, László 
főherczeg megjegyezte, hogy az milyen hamar lett fő-
hadnagy. A társaság egyik tagja erre azt mondta tréfásan, 
hogy József-Ágost főherczeg előléptetése azért ment olyan 
hamar, mert elvevén egy német herczegnőt, a király uno-
káját, nagy protekcziója van. 

— De Hszen nem marad az német, mert kikötöttük, 
hogy magyarrá legyen, különben nem válik be a mi csalá-
dunkba! — Volt a főherczeg gyors válasza 

. . . . Elváláskor a főherczeg Hoszpotzky műszaki 
tanácsosnak is egy saját keze aláírásával ellátott fényképet 
óhajtott adni, de csak német aláirásos volt készletben. 
Ilyet pedig adni nem akart és ezért megígérte, hogy a 
legrövidebb idő alatt fog küldeni Alcsuthról. Csakugyan 
három nap múlva az alcsuthi főudvarmesteri hivatal utján 
a fotografia „László fhg 1895." aláírással ellátva Orsovára 
megérkezett. Erre vonatkozik Himmel alezredesnek a fő-
herczeg halála napján Orsovára küldött, de onnan Szent-
Mihály-Zichyfalvára áttett német nyelvű távirata, mely 
magyar fordításban igy hangzik : 

„Hoszpotzky műszaki tanácsosnak 
Orsova. 

Az Önnek küldött fénykép az utolsó, a melyet 0 cs. 
és kir. fensége sajátkezüleg aláirt. 0 fensége szeliden és 
megadással, az utolsó szentségek legájtatosabb felvétele 
után halt meg. 

Himmel alezredes." 
F. N. 
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IRODALOM. 
— A Ssalay-Baróti „Magyar Nemzet Története" 

cz. műből most jelent meg a 21. füzet, mely az Anjouk 
korát tárgyalja. 

E füzetben folytatódik Nagy Lajos királyunk dicső 
uralkodásának törtenete leirása. A füzet képei a követ-
zők. Nagy Lajos legyőzi a törököket, s felajánlja a mária-
czelli képet. Reliefkép a mária-czelli templom portáléja 
fölött, Endre sírtáblája, Johanna királyné ezüst pénze. Nagy 
Lajos király tornaöltözete. István herczeg pecsétje. Zára 
ostroma, Nagy Lajos arany pénze, Nagy Lajos király első 
nagy pecsétjének előlapja, Nagy Lajos király második 
pecsétjének hátlapja, Nagy Lajos bevonul Zárába, Olasz 
gálya a XIV. századból, Szt Simon ezüst koporsója. 

= Timotheus. Levelek egy fiatal theologushoz. Irta 
dr Hettinger Ferencz. Német eredetiből fordította a Csa-
nádi növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája. 
Temesvár, egyházmegyei könyvsajtó, 1895. 8-r. XXI. 
509 lap. 

Most, midőn Magyarországban a kath. egyházra s 
abban első sorban a kath. papságra nézve, amaz ősrégi 
hymnusz szavai szerint „recedant Vetera, nova sint omnia : 
Corda, voces et opera", egészen uj korszak, a megújho-
dás korszaka következik, — hatványozott örömmel üd-
vözöljük a csanádegyházmegyei növendékpapság fordítá-
sában ezt a munkát, melyben a tudományban s erényekben 
messze előrehaladt német katholikus papságnak egyik 
legkiválóbb alakja, kinek nevét dicsőség koszorúzza, nagy 
lelke műveltségének egész erejével és szépségével előadja, 
milyennek kell lenni korunkban a papság tudományos és 
asketikus nevelésének, hogy az isteni Üdvözitő által ki-
tűzött ideált megközelitse, nagy feladatát az emberiség 
nemesítésében és üdvözitésében korunk nagy igényeihez és 
szükségeihez illően teljesítse. Elismeréssel kell szolgálnunk 
a csanádi növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolá-
jának, hogy jelen kiadványában is oly ügyesen tudta 
eltalálni a n ű tudományos becse mellett annak kiváló 
korszerűségét és hatásosságát. Ne legyen pap, ne legyen 
növendékpap, a ki a papi nevelés megújhodásának ez 
úttörő kalauzát ne birná, ne olvasná. Legmelegebb aján-
lásunkkal kisérve ime itt adjuk a derék növendékpapság 
megrendelésre szólító felhívását, a mint következik : 

Megrendelési felhívás. 

Minden évben iskolánk egy-egy nagyobb munkát 
fordít le honi nyelvünkre; az idén dr Hettinger „Timo-
theus"^ fordításával lép a nyilvánosság elé. 

Hettinger „Timotheus"-Ának hazai nyelvünkre való 
fordításakor ama czél lebegett szemeink előtt, hogy a 
kitűnő szerző, magasztos, idealisztikus eszméit és tanait, 
melyek teljesen modern, mindamellett mélyen katholikus 
szellemben irvák, a jövő bátor, müveit harczosaival meg-
ismertessük. 

Hettinger „ Tliimotheus"• a hodoegetikai mű, mely 
megmutatja mily szellemben, mily keretben adassanak 
elő a hittudomány egyes tárgyai, hogy a leendő papok 
szilárdan megállhassák helyüket. Dr Hettinger „ Timotheus* - a 
hodoegetikája a leendő pap tudományos és asketikus ki-
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képeztetésének, kezdve a legalsóbb foktól annak bete-
tőzéséig. 

Egyúttal szolgálatot véltünk tehetni a magyar kath. 
irodalomnak, amennyiben könyvünk, mint tudományos és 
asketikus mű, e téren csakugyan hézagpótló. Hogy mennyi-
ben hasznos és szükséges e könyv különösen a theologusra 
nézve, azt hiszem,eléggé mutatja már maga a szerző neve is, ki 
egész életét, szive szeretetét, összes munkásságát a pap-
nevelésnek áldozta fel. E könyvben pedig Hettinger vég-
rendeletét adja, amennyiben összegyűjti mindazt, mit 
hosszú tanári pályáján látott és tapasztalt. Ámbár e munka 
különösen nélkülözhetetlen, mindazonáltal nagy élvezettel 
forgathatják mindazok, kik a papnevelés ügye iránt 
érdeklődnek. 

A szép kiállítású és tiszta nyomású könyvet, mivel 
ily fontos gyakorlati haszna van, mindenki számára könnyen 
beszerezhetővé igyekeztünk tenni azáltal, hogy árát a 
német eredetinél tetemesen lejebb szállítottuk, u. i. egy 
fűzött példány ára 2 frt 40 kr., díszkötésben 2 frt 90 kr. 
(Papnövendékek részéről a fizetéssel elvárunk 1896 
junius l-ig.) 

Gyűjtőknek 12 példány után egy tiszteletpéldány 
adatik. 

Midőn a főtisztelendő papság s kedves növendéktár-
saink szives figyelmét kiadványunkra újólag felhívjuk, 
maradunk 

Temesvárott, 1895. évi szeptember 5-én. 
tisztelettel 

A „Magyar Egyházirodalmi Iskola" 
ez évi tagjai. 

Iskolánknál megrendelhető még: Duilhe De Saint-
Pro je t : „A keresztény hit természettudományos védelme." 
Ara 2 f'rt. De Broglie Abbé : „A keresztény vallás és a 
vallások története." Ara 1 frt 50 kr. Díszkötésben 2 frt. 
Pesch Tilmann: „Az Istenes élet." Az imádságos könyv 
ára fűzve 1 frt 30 kr., vászonkötésben 1 frt 60 kr. 
Bőrkötés, aranymetszettel 2 frt 30 kr. Nostitz-Rieneck : „A 
műveltség kérdése." Fűzve 80 kr., díszkötés 1 frt 20 kr. 
Kolb Viktor: „A szocziális kérdés." Fűzve 90 kr., kötve 
1 fr t 30 kr. Probst N. d r : „Szertartástan." Ára 60 kr. 
A csanádi növendékpapság: „Munkálatok." Ára 80 kr. 
Alzog J. dr : „A patrologia kézikönyve." II. kötet. 88 kr. 
Sprinzl J . dr : „Az apostoli atyák theologiája." 70 kr. 

= Előfizetési fölhivás. Bougaud Emil lavali püs-
pöknek Boldog Alacoque M. Margit élete é s a Jézus 
sz. Szive t iszteletének eredete czimü munkájára. 

Hála Istennek Magyarországon is szép lendületet 
vett és egyre terjed korunk nagy ájtatossága: az Ur 
Jézus szent Szivének tisztelete, melylyel egyenesen a 
Megváltó Szivébe hatolhatunk s onnét mondhatatlan áldá-
sokat meríthetünk. 

Kettős kötelességemnek tartottam ez ájtatosság ter-
jedésén, élesztésén, amiben tehettem, közreműködni. Evég-
ből — az illetők engedelmével — a nyolczadik franczia 
kiadás után lefordítottam a föntirt munkát: egyszerű, 
vonzó, dicső élet történetét annak a kiváltságos szűznek, 
kinek az Ur Jézus az ő szentséges Szive legfőbb titkait 
kinyilatkoztatta; s ezt a munkát most épülésül, élvezetül 
a szent Szív magyar tisztelőinek ajánlom. 
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Ajánlom Bougaud nevével, melyet, mint a Ruschek 
Antal fordításában megjelent: Sz. Monika Elete, s az 
általam magyarul immár harmadik kiadásban közrebocsá-
tott Kereszténység és Korunk s a Fájdalom szerzőjének 
nevét a magyar közönség eléggé ismer, s melyet az író-
nak remek tulajdonaival ez a könyv is dicsér. 

Ajánlom különösen a szent Szívért, melynek dicső-
ségét, tiszteletét hirdeti, s mely vonzza, bár vonzaná 
mindjobban, általánosabban a magyar sziveket is. 

A könyv f. é. október hóban megjelenik egy kö-
tetben, finom papiron, körülbelül 30 íven, nyolczadrétben. 
Fűzött példány ára 2 forint, csinos diszkötésben 3 forint. 

Papnövendékeknek fűzve 1 frt 40, kötve 2 frt 40 
kr. Gyűjtőknek tiz után egy tiszteletpéldányt adok. 

A megrendelések kizárólag hozzám intézendők. 
Kapható még alulirtnál szerző remek nagy munkája : 

A Kereszténység és Korunk I—V. kötet. Az öt kötet ára 
fűzve 10 frt, diszkötésben 15 frt. A második kötet kivé-
telével kaphatók a többi kötetek külön is, de csak fűzve, 
2 frtjával. 

Ugyancsak alulirt kiadásában megjelent s a. Sz.-István-
Társulat bizományában (Budapest, IV. Királyi Pál-utcza 
13.) kapható : A Fájdalom, kivonat a Kereszténység és 
Korunk I. és V. kötetéből. Háromféle kiadás : egyszerű 
papiron fűzve 1 frt, finom chamois papiron fűzve 1 frt 
50, diszkötés 2 frt. 

Aladja minden és imádja Jézus Szentséges Szivét! 
Gvoma (Békés m.), postabélyeg kelte. 

Szentannai (Spett) Gyula, 
gyomai plébános. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére a szepesi székeskáptalanban dr Richnavszky 
Pál éneklőkanonoknak az olvasókanonokságra, Landigér 
Antal őrkanonoknak az éneklőkanonoksagra ; Fertsek 
Nándor székesegyházi íőesperesnek az őrkanonokságra ; 
Popovies László árvái főesperesnek a székesegyházi főes-
perességre ; Kostialik István liptói főesperesnek az árvái 
lőespereressegre és dr Zimmermann Ignácz mesterkano-
noknak a liptói főe3peressegre való fokozatos előléptetését 
jóváhagyom s az eként megüresedő utolsó mesterkano-
nokságot Horváth Viktor szepeshelyi papnöveldei helyettes 
igazgatónak adományozom. 

Kelt Ischlben, 1895. évi augusztus hó 10-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Dr Wlassics Gyula, s. k. 

V E G Y E S E K . 
*** Országos e l ismerés a párját ritkító érdem-

n e k ! — Értesülésünk szerint f. hó 8-án, Kiasszony napján, 
búcsúzott el a rozsnyói papnevelő intézet elüljárósága és 
növendékpapsága az intézetnek páratlan érdemű volt nagy 
rektorától, ngos és ft. dr Podraczky István apátkanonok 
úrtól, a ki egy negyedszázadra terjedő tanári és elüljárói 
működésével halhatatlan emlékezetet vivott ki magának, 

mint nemcsak a rozsnyói egyházmegyének, de általában 
egész Magyarországnak is egyik legkiválóbb pap-nevelője. 
Önfeláldozó munkában megtört egészsége kénvszerité, hogy 
csak egy ember munkájának végzésére szorítkozzék. Ilyen 
embereket kellene püspöki székekbe helyezni Krisztust 
képviselni. Erdemeit a mieinknél illetékesebb szavakkal 
következő számunkban fogjuk tüzetesebben jelezni. 

— Ök politikával nem foglalkoznak, ők az ártat-
lan bárányok, a szabadkőművesek. Nekik semmi közük a 
politikához, ők csak jótékonysággal foglalkoznak, csak a 
humanizmusnak élnek. Igy hirdeti ezt a szabadkőműves-
ség, a hol uralomra törekedik. A hol már a befolyást, sőt 
a hatalmat is jó erősen markába szorítania sikerült, ott 
leveti az ártatlan bárány bőrét s a ravasz róka, a raga-
dozó farkas, az erőszakos, a vérengző tigris alakjában, 
vagyis valódi természetében mutatkozik be. íme itt van 
előttünk az olasz Nagy Oriensnek manifesztuma, melyben 
Lemmi, az antipápa nagymester, „e század legnagyobb 
eseményének" nevezi a „theokratikus (értjük) uralom 
lerombolását" a pápa „világi uralmában," s felhívja a 
„Legfőbb Tekintély" nevében a „többi ország szabadkő-
műves családjait" mind, hogy szept. 20 ikának, vagyis 
Róma forradalmi elfoglalásának jubiláris ünnepében, mely, 
úgymond, „az összes polgárosult nemzetek ünnepe", részt 
vegyenek. Vájjon ki lehet az a „Legfőbb Tekintély", a ki-
nek nevében Lemmi gagyog?! Isten bizonyára nem. Tehát 
nem lehet más, mint az ős csábitó, a ki szeret Istent 
játszani, ha nyíltan nem lehet, hát titokban : az ördög. 
Gyönyörű vívmánya századunknak: az ördög kommandó-
ját kérkedve láthatni s élvezhetni ! 

— Királyi és katholikus. Hány ilyen intézet van 
az országban, a hol királyt vallani van ugyan elég nagy 
hazafias kötelesség, de katholikust vallani már rég óta nincs 
elég nagy vagy bátorság vagy hozzávaló értés. A királyi 
katholikus jogakadémiák közt a vallás bátor vallására nézve 
kiválik a nagyváradi, mely most vasárnap nyitotta meg 
az iskolai évet Veni Sancteval, és ünnepélyes üléssel, a 
biboros püspök jelenlétében. Az akadémiának dr Székely 
István theologiai tanár személyében van hitszónoka (— a 
tud. egyetemi hitszónoksága hol késik az éji homályban?) 
és van a derék tanári kar élén JBozóky Alajos juris dok-
torban egy igazgatója, ki vallásos szellemű remek exhor-
tatióban buzdította az ifjúságot a jogtudományban is 
jelenlevő, jelen lenni akaró, tehát nélkülözhetetlen Isten 
•— ismerésére és vallására. 

— A budavári Mátyás-templom pestfelőli környé-
kének kiépítésére vonatkozólag a kormány elfogadta a 
Schulek által beadott tervet azzal az utasítással hogy az 
építkezés a milleniumra elkészüljön. 

— A budapest-lipótvárosi bazilikát is sietnek a 
milleniumra legalább külsőleg elkészíteni. A templom 
körül levő bazárt kora tavaszszal lebontják. A belső di-
diszités is serényen folyik. 

— A kopt nemzet küldöttsége, hogy köszönetet 
mondjon a pápának a kopt nemzethez irt apostoli levélért, 
már útban van Róma felé. Most csütörtökön érkezett Brin-
disibe, hol a pápa nevében mgr Sogaro amidai czimzetes 
érsek üdvözölte. 

Kiadótulajdonos és felelői, szerkesztő : BrsiBfcy Béla, hittudor. k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 189e». Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. <<«.' 
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Ë Megjelenik e lap heten- \ 
E ként kétszer : E 
: szerdán és szombaton. : 
\ Előfizetési dij: \ 
: félévre helyben s posta- E 
j küldéssel 5 f r t . E 
E Szerkesztő lakása : E 

Budapest, : 
E VI., Bajza-utcza 14. sz., E 
E hova a lap szellemi E 
£ részét illető minden E 
E küldemény czimzendő. \ 

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

Budapesten, szeptember 2L 24. 

DIK ÉVFOLYAM. 

E Előfizethetni Ë 
minden l 

E kir. postahivatalnál : jj 
E Budapesten a szerkesz- E 
Ë tőnél, és Nagy Sándor E 
E könyvnyomdájában, Ë 
E IV., Papnövelde-utcza jj 
l 8. sz. alatt, hova a : 
\ netaláni reclamatiók is, : 
E bérmentes nyitott : 
E levélben, intézendők. j 

DALMI ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 

Magyarország püspökeinek közös főpásztori levele. 
Krisztusban Szeretett Hiveink! 

Szivünk mély fájdalmával értesítünk Benneteket, hogy az úgynevezett „polgári házasságról" 
szóló törvény f. évi október hó elsején életbe lép. E szerint Krisztusban Kedvelt Hiveink, a házas-
sági ügyekben, e naptól kezdve, Ti is kényszerítve lesztek az egyházi törvények szigorú megtar-
tása mellett, az emiitett törvény rendelkezéseit is figyelembe venni. 

Magatok is tudjátok, hogy legalázatosabb felterjesztést intéztünk a trón zsámolyához, emlék-
iratot a magas kormányhoz és ott, a hol jogunk és kötelességünk volt szólani — a törvényhozás 
termében — élőszóval is elmondottuk: 

hogy e törvény szent hi tünk tanával ellenkezik; 
hogy bennünket katholikusokat kilencz századon át elismert és gyakorlatban volt jogunktól 

foszt meg; 
hogy alkalmas a vallásosságot és az ezzel összekötött erkölcsiséget gyengíteni; 
hogy veszélyezteti a család tisztaságát, mely pedig szent Istvántól kezdve napjainkig nem-

zedékről nemzedékre származtatta át az ősök vallásos és hazafias erényeit. 
De nemcsak az ország sorsának intézőihez fordultunk, hanem pásztorlevelünkben Titeket is 

felszólítottunk, esedezzetek buzgó imáitokkal segítségért a Mindenhatóhoz az egyház és haza 
ügyében. 

Szóval, mint főpásztorok ós törvényhozók, mint hivők és polgárok megkisórlettünk mindent, 
hogy e törvény létrejöttét megakadályozzuk. 

Mindazonáltal az isteni gondviselés, mely kifürkészhetetlen utaiban, mely a rosszból is jót tud 
támasztani, megengedte, hogy a polgári házasságnak nevezett intézmény hazánkban is behozatott. 

Nem történt-e ez talán azért, hogy e törvény a hithez való igaz hűségteknek, a katholikus 
Anyaszentegyházhoz való tántorí thatat lan ragaszkodástoknak próbaköve legyen? 

Mert Krisztusban Szeretteink ! miként fegyvergyakorlás edzi a katonát, a csata szüli a hőst: 
azonképpen Krisztus hitvallóit is a küzdelmek, a bajok és veszélyek próbálják ki és csak azok, 
kik mindvégig kitartanak az igaz hitben és e hit szerint való cselekvésben, csak azok nyerik el a 
győzelem koronáját, melyet mindnyájunk számára elkészített az Ur ! 

Hogy tehát Titeket a szent hitünk iránt való hűségben, az Anyaszentegyházhoz való ragasz-
24 
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kodásban megerősítsünk; hogy Titeket a megtévedéstől, melybe az uj törvény ejthetne, megóvjunk : 
főpásztori kötelességünknek tar t juk Elétek adni a következőket: 

Először: Mit tanít és mit parancsol Nektek, Híveinek, az Anyaszentegyház a házasságot 
illetőleg. 

Másodszor: Miként kell az uj törvénynyel szemben viselkednetek. 
Midőn e fontos ügyben tanítással ós utasítással Hozzátok fordulunk, komolyan intünk és 

kérünk Benneteket, hogy szavunkat halhatatlan lelketek üdvére őszinte megszivleléssel és szent 
engedelmességgel fogadjátok, meg lévén győződve, hogy azt ama súlyos felelősségnél fogva intéz-
zük Hozzátok, melyet az I7r Jézus Krisztus az apostolokra s azok utódaira, Reánk, hagyott, hogy 
Titeket, gondjainkra bizott Híveinket, az élet minden változó viszonyai között szent hitünk utján 
az örök életre vezéreljünk. (Vége köv.) 

Szeptember huszadika. 
Ma, midőn a Vatikán dicső foglyának testét 

és érzékeit a pokol által sugallt és vezérelt is-
tentelen forradalom diadalzaja tombolja körül, 
illő, hogy a miértünk szenvedő fogoly szive s 
lelke köré, a bátorító isteni malaszt mellé, az 
egyház tagjainak, az ő fiainak imái és megnyi-
latkozásai is sorakozzanak vigasztalásra. 

Ennélfogva, nehogy a világ katholikus milliói-
nak ragaszkodásában és hitvallásában a mi ősrégi 
katholikus magyar „Religio-Vallás"-unk Íróinak és 
olvasóinak szava hiányozzék, a következő sürgöny-
szerü feliratot intéztük szeptember 20-ika alkalmá-
ból szentséges atyánkhoz, egyházunk látható fejé-
hez, Jézus Krisztus helytartójához, XIII. Leo 
pápához. 

Sanctissime Pater! 
Inter inferorum assultus, qui raptae Urbis anni-

versaria dieintensius quam ullo unquam tempore 
Petrám Ecclesiae id est animum Tuum divino nu-
mine inter omnes terrae incolas plenissimum ado-
riuntur et exagitant, nihil post Dei invocationem 
sanctius esse ducimus, quam Tibi humiliter profi-
teri, nos catholici nominis in Hungaria Christi 
sangvine redemtos filios tuos omni ut oportet 
voto atque opera e partibus tuis stare, tum quia 
Tibi uno maxime numen adesse credimus, tum 
quia iuris et religionis vigorem ac proinde socie-
tatis humanae solutem a Tuae potissimum Sedis 
libertate pendere ipsa rerum natura et maiorum 
institutis edocti vividissime persentiscimus. Tua 
nos vicissim ut apostolica benedictione confir-
mare digneris, enixe Te oramus. 

Budapestini die 20. septembris 1895. 
Nomine scriptorum et lectoruui 

ephemeridis hungaricae „Religio-Vallas" 
A d a l b e r t u s B r e z n a y 

ephemeridis Director Tibi a cnbiculis secretis. 

Válasz Svidrony Bonifácz urnak, 
„Igazi házasság, avagy ágyasság-e az úgynevezett 
polgári házasságu czimü czikkelyewre tett reflexióra. 

A czikkelyemre te t t eme reflexiók által föl-
hiva érzem magamat önigazolásra, amit ezennel 
kötelességszerűen meg is teszek. 

A t. reflektáló általán túlzással vádol. — 
Inkább vádoljon túlzással, mint lanyhasággal! 
Lanyhák vagyunk úgyis elegen ; túlzók, ultrák 
csak kevesen; az az: vannak ultrák is a libera-
lizmusban felesen. A túlzást könnyű helyreigazí-
tani, amiként Krisztus igazitá helyre az aposto-
lokban, Péterben, Jakab- és Jánosban, de a 
lanyhát nehéz felrázni kényelméből, lethargiájából. 

Czikkelyemnek három pontjára terjed ki a 
t . reflectáló vádja. Az első: mivel azt mondot-
tam, hogy „a honunkban életbe léptetni szándé-
kolt házasságféle nem lehet szentség." — »Ugy 
látom — szól a t. reflektáló — a czikkező min-
den figyelme azon a gondolaton csüng, hogy : 
mi czélja, mi szándéka van a polgári törvényho-
zásnak az úgynevezett polg. házassággal hazánk-
ban; s mint valami kardinális elvből azt hozza 
le róla, hogy ergo minden polgári házasság — 
ágyasság, mintha bizony i t t a polgári törvény-
hozás volna a punctum saliens." 

En az úgynevezett polgári házasságról álta-
lában szólottam és nem egyes úgynevezett polg. 
házasságokról. S midőn arról ily minőségben 
szólottam, nem csünghetett figyelmem más gon-
dolaton, mint, hogy mi czélja, mi szándéka van 
a polg. törvényhozásnak az u. n. polg. házassággal 
hazánkban. E czélt, e szándékot részletesen ki 
is fejtettem ; minélfogva az u. n. polg. házas-
ságra vonatkozólag általánosságban azon követ-
keztetésre jutot tam, hogy az u. n. polg. házasság 
általán véve, mint ilyen nem egyéb, mint ocs-
mány ágyasság, aminek azt IX. Pius pápa is 
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minden kitérés mellőzésével nevezi. E helyen 
tehát csakugyan a polg. törvényhozás a punctum 
saliens, épp arról a házasságféléről levén szó, 
melyet a polgári törvényhozás elénk rajzol és 
szab. Aki tehát éppen ezt a házasságfélét, — 
szándékát a törvényhozás intentiójával, szándé-
kával és czéljaival azonositva, — az egyházi 
szentség mellőzésével veszi fel, az, az bizony 
ágyasságban leledzik. I t t semmi további filozofe-
mának, okoskodásnak, szőrszálhasogatásnak helye 
nincsen. És ebben igazat ad nekem a t. reflek-
táló ellenében, az általa énellenem idézett Lehm-
kuhl: „Si contrahentes . . . merum civilem actum 
exercere intendunt: matrimonium. validum non 
contrahunt." Quod erat demonstrandum. 

Más az, ha azt kérdeném: Péternek, vagy 
Pálnak u. n. polg. házassága igazi házasság-e, 
vagy se. Itt már Péternek, Pálnak intencziójától, 
szándékától, vagy tudatlanságától, tévedésétől 
függ minden. Ily kérdésekbe bocsátkozni azonban 
nem tartozott fölvett tárgyamhoz. Nem is bocsát-
koztam bele. Azt megitélni, hogy Péternek, 
Pálnak polgárilag kötött házassága igazi házas-
síg-e, vagy ágyasság, a püspökök, illetve Szent-
székek feladata lesz. De legyen bár száz meg 
száz u. n. polg. házasság ekkép érvényesnek 
kijelentve : azért az u. n. polg. házasság általán 
mindörökké az marad, a mi. A gyilkos, ki ember-
társát meggyilkolja, nem bűnös a gyilkosságban 
és igy nem is gyilkos a szó szoros értelmében, 
ha embertársát csak megsebesiteni akarta, de 
nem meggyilkolni. De azért a gyilkosság általán 
véve gyilkosság marad mindenha, a bün minő-
sége s a törvény levén it t a punctum saliens. 

Ne zavarjuk, ne vegyitsük össze, ne kon-
fundáljuk a házasulandók miniszterségét a házasság 
megkötésénél, a dolog lényegével; mert ha a 
keresztény felek, bár implicite, nem Krisztus szán-
déka szerint, a hitetlenek nem Isten által az 
ember természetébe oltott törvénynek hódolva 
és annak megfelelőleg kötnek egymással házas-
ságot, (naturaliter ea, quae legis sunt, facientes.) 
bizony nem házasság az. 

Igénytelen egyéni véleményem és hit-m 
szerint az anyaszentegyház az eretnekeknek, 
szakadároknak, hitetleneknek házasságát nem 
csupán azért ismeri el valóságos házasságnak, 
mivelhogy náluk a trienti zsinat ide vonatkozó 
határozata ki nem hirdettetett, hanem főleg 
azért, mivel leküzdhetetlen tudatlanságtól lekö-
tötten implicita et bona fide, abban a jóhiszem-

ben, hogy náluk van az igazság, vagy mivel az 
igazságot egyáltalán nem ismerik, — lépnek 
házasságra. — Állana ugyanaz a keresztényekre, 
sőt a katholikus okra nézve is, ha ugyan ilyetén 
leküzdhetetlen tudatlanság forogna fen vagy 
fenforoghatna nálok. Azért én mint lelkipásztor, 
e kivételes eseteken elindulva, sohase mondanám, 
nem is fognám mondhatni, hogy az u. n. polg. 
házasság is bármiképp érvényesen köthető; még 
azon esetben sem levén éppen az éruéayes, ha egy-
házi frigykötés járul is hozzá: az egyházi esketés 
nem a polg. u. n. házasságnak szerezvén érvényt, 
hanem az egyházi egybekelés és frigy levén a 
tulajdonképpeni érvényes házasság. 

Az u. n. polg. házasságról általában mind-
untalan és mindvégig azt fogjuk és keilend har-
sogtatunk a világnak, hogy semmis. 

Midőn Lehmkuhl moralizálva azt mondja : 
„Si autem dubitantes, vei etiam putantes, se 
non posse contrahere, volunt tamen ambo, quan-
tum possunt, verum matrimonium inire, matri-
monium valet" — külön, specialis esetekről szól. 
Én általános dogmatikus szempontból vettem az 
u. n. polg. házasságot birálat alá, midőn azt 
iparkodtam általán beigazolni, hogy „a honunk-
ban életbe léptetni szándékolt házasságféle nem 
szentségÉs hogy e tekintetben nem tértem el 
oly igen az anyaszentegyház hite és tanitásától, 
magára a t. reflektálóra hivatkozom, ki reflexió-
jában „annyiban igazat ad nekem, hogy egyedül 
a tisztán katholikus felek közt kötött polgári házas-
ságok lesznek ágyasságoknak tekintendők 

Most már folytatólag arra kérem a t. re-
flektálót, legyen szives nekem, e pontra nézve, 
a többiben is igazat adni, vagy engem az ellen-
kezőről alaposabban és tüzetesebben felvilágosí-
tani és meggyőzni, mert én az anyaszentegyház-
nak azon tanát, vagy törvényét nem ismerem, 
melynél fogva „a tisztán katholikus felek közt 
kötött polg. házasságok — a t . reflektáló véle-
ménye szerint is — ágyasságoknak, ellenben az 
azonképpen kötött „lutheránus, kálvinista, vagy 
sizmatikus házasságok igazi, érvényes házassá-
goknak tekintendők" lennének, mivel náluk „a 
trienti forma megtartása manapság nem köte-
lező" és mert „azon házasodó felek csakugyan 
házasságot akarnak kötni és nem holmi szerző-
dést csinálni." Hisz ilyeténképp, miután a trienti 
forma kihirdetésének megtörténte honunkban 
sincsen mindeddig teljesen bebizonyitva és el-
döntve és minden polgárilag házasuló katholikus 
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is azt állithathatja, hogy ő is „házasságot akart 
kötni és nem holmi szerződést csinálni," — le-
hetetlenné válnék az u. n, polgári házasodás 
érvénytelenségének általában minden esete. Ho-
gyan nevezheté tehát ennélfogva IX. Pins pápa 
a polgári házasodást általánosságban ocsmány 
ágyasságnak ! 

Az eretnekeknek és szakadároknak egymás 
közt és egymással s a katholikusokkal vegyest 
saját lelkipásztoruk előtt megkötött házasságait 
igaz néven nevezett házasságoknak tar t ja a kath. 
anyaszentegyház propter fidem implicitam ex 
supposito, melynél fogva ők jóhiszemüleg azt tart-
ják, hogy Krisztus igaz anyaszentegyháza náluk 
van, — és propter ignorantiam invincibilem, 
melynél fogva nem volt és nincs egyátaljában 
alkalmuk Krisztus igaz anyaszentegyházának isme-
retére eljuthatni. De hogy az eretnekek- és sza-
kadároknak ezen bár téves hitök és lelkiismereti 
meggyőződésök megvetésével kötött polg. házas-
ságféléjét is általában igazi házasságnak ismerje 
el az anyaszentegyház, azt, már engedjen meg 
t. reflektáló ur, kétségbe merem vonni. Aki, bár 
téves, hibás meggyőződése és lelkiismerete ellen 
cselekszik, vétkezik. 

Az én véleményem szerint nem mindegy, 
hogy az eretnek eretnekkel, a szakadár szaka-
dárral vagy vegyest az eretnek szakadárral saját 
lelkipásztora, illetve valamelyiknek lelkipász-
tora előtt, vagy a polgári hatóság előtt köti-e 
meg a házasságot. Szerintem, mig az eretnek-
nek eretnekkel, szakadárnak szakadárral, vagy 
vegyest eretneknek szakadárral saját vagy valame-
lyikük lelkipásztora előtt kötött házasságát, a 
fides implicita és ignorantia invincibilis föltevé-
sénél és elvénél fogva, a kath. anyaszentegyház 
érvényesnek ismeri el: nem hihetem, hogy az 
eretneknek eretnekkel, a szakadárnak szakadár-
ral, vagy vegyest az eretneknek szakadárral 
tisztán polgárilag kötött házasságát érvényes-
nek elismerje. Annál kevésbbé hihetem azt, 
hogy az eretneknek, vagy szakadárnak katholi-
kus féllel merőben polgári hatóság előtt kötött 
vegyes házasságát érvényesnek tekintse az anya-
szentegyház; s hogy ennélfogva az eretnek vagy 
szakadár félnek állitólagosan érvényes ilyetén 
polgári házassági aktusa legalizálja s érvénye-
sítse, vegyes polg. házasság esetében, a kath. 
fél polgári házassági aktusát is. Bonum enim ex 
intégra causa, malum ex quolibet defectu. A 
mondottak következményeként tehát nem állhat 

meg szerintem a t. reflektálónak azon kinyilat-
koztatott véleménye: „hogy egyedül a tisztán 
katholikus felek közt kötött polgári házasságok lesz-
nek ágyasságoknak tekintendőkEn szerintem 
bizony az eretnekeknek eretnekekkel, szakadá-
roknak szakadárokkal, vagy eretneknek vegyest 
szakadárral, valamint akár eretneknek, akár 
szakadárnak katholikus féllel vegyest kötött pol-
gári házasságaik is mint ilyenek ágyasságoknak 
lesznek tekintendők s egyházilag e szerint elbi-
rálandók. 

S ezzel, ugy hiszem, tisztába jöttünk az első 
pontra nézve, melynélfogva, szerintem „az u. n. 
polg. házasság általán nem szentség." 

(Folytatjuk.) 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DIYINA P R O V I D E N T I A 

P A P A E XIII. 
E P I S T O L A APOSTOLICA. 

(Vége.) 

Itaque permagnum unitatis christianae prae-
sidium divinitus oblatum est in Maria. Quod 
quidem, etsi non uno precationis modo demereri 
licet, attamen instituto Rosarii optime id fieri 
uberrimeque arbitramur. Monuimus alias, non 
ultimum in ipso emolumentum inesse, ut prompta 
ratione et facili habeat christianus homo quo 
fidem suam alat et ab ignorantia tutetur erro-
risve periculo; id quod vel ipsae Rosarii origines 
faciunt apertum. Iamvere huiusmodi quae exer-
cetur fides, sive precibus voce iterandis, sive 
potissimum contemplandis mente mysteriis, pa-
lam est quam prope ad Mariam referatur. Nam 
quoties ante illám supplices coronam sacram rite 
versamus, sic nostrae salutis admirabile opus 
commemorando repetimus, ut, quasi praesenti 
re, ea explicata contueamur, quorum serie et 
efïectu extitit illa simul Mater Dei, simul mater 
nostra. Utriusque magnitúdó dignitatis, utriusque 
ministerii fructus vivo in lumine apparent, si 
quis Mariam religiose consideret mysteria gaudii, 
doloris, gloriae cum Filio sociantem. Inde pro-
fecto consequitur ut grati adversus illám amoris 
sensu animus exardescat, atque caduca omnia 
infra se habens, forti conetur proposito dignum 
se matre tanta beneficiisque eius probare. Hac 
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autem ipsa mysteriorum crebra fidelique recor-
dations quum ea non possit non iucundissime 
affici, et misericordiâ in homines, longe omnium 
matrum optima, non commoveri, idcirco diximus 
Rosarii precem peropportunam fore ut fratrum 
causam dissidentium apud ipsam oremus. Ad 
spirituális maternitatis eius officium proprie id 
attinet. Nam qui Christi sunt, eos Maria non 
peperit nec parere poterat, nisi in una fide uno-
que amore : numquid enim divisus est Christus ?x) 
debemusque unâ omnes vitam Christi vivere, ut 
in uno eodemque corpore fructificemus Deo.1) 
Quotquot igitur ab ista unitate calamitas rerum 
funesta abduxit, illos oportet ut eadem mater, 
quae perpetua sanctae prolis fecunditate a Deo 
aucta est, rursus Christo quodammodo pariat. 
Hoc plane est quod ipsa praestare vehementer 
optât ; sertisque donata a nobis acceptissimae 
precis, auxilia viviûcantis Spiritus abunde illis 
impetrabit. Qui utinam miserentis matris volun-
tati obsecundare ne renuant, suaeque consulentes 
saluti, boni audiant blandis sime invitantem : 
Filioli mei, quos iterum parturio, donee formetur 
Christus in vobis.3) — Tali marialis Rosarii vir-
tute perspecta, nonnulli fuere decessores Nostri 
qui singulares quasdam curas eo converterunt ut 
per orientales nationes dilataretur. In primis 
Eugenius IY. constitutione Advesperascente, anno 
data MCCCCXXXIX, tum Innocentius XII et Cle-
mens XI; quorum auctoritate item privilégia 
ampla Ordini Praedicatorum, eius rei gratia, 
sunt attributa. Neque fructus desiderati sunt, 
Sodalium eiusdem Ordinis contendente sollertia, 
iique extant multiplici et clara memoria testati : 
quamquam rei progressibus diuturnitas et ad-
versitas temporum non parum deinde offecit. 
Hac vero aetate idem Rosarii colendi ardor 
quem initio axcitatum laudavimus, similiter per 
eas regiones animis multorum incessit. Quod 
sane Nostris quantum respondet inceptis, tantum 
votis explendis perutile futurum speramus. — 
Coniungitur cum hac spe laetabile quoddam 
factum, aeque Orientem attingens atque Occiden-
tem, eisdemque plane congruens votis. Illud 
spectamus propositum, Yenerabiles Fratres, quod 
in pernobili Conventu eucharistico, Hierosolymis 
acto, initium duxit, templi videlicet exaedificandi 
in honorem Reginae sacratissimi Rosarii; idque 

Cor. I. 13. 
2) Rom. VII. 4. 
3) Gal. IV. 19. 
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Patrae in Achaia, non procul a locis, ubi olim 
nomen christianum, ea auspice, eluxit. Ut enim 
a Consilio quod rei provehendae curandoque 
operi, probantibus Nobis, constitutum est, perli-
bentes accepimus, iam plerique vestrum rogati, 
collaticiam stipem omni diligentia in id submi-
serunt; etiam polliciti, se deinceps non dissimi-
liter adfore usque ad operis perfectionem. Ex 
quo satis iam est consultum, ut ad molitionem 
quae amplitudini rei conveniat, aggredi liceat: 
factaque est a Nobis potestas ut propediem 
auspicalis templi lapis sollemnibus caeremoniis 
ponatur. Stabit templum, nomine christiani po-
puli, monumentum perennis gratiae Adiutrici et 
Matri caelesti: quae ibi et latino et graeco ritu 
assidue invocabitur, ut vetera bénéficia novis 
usque velit praesentior cumulare. 

Iam, Yenerabiles Fratres, illuc unde egressa 
est Nostra redit hortatio. Eia, pastores greges-
que omnes ad praesidium magnae Yirginis, pro-
ximo praesertim mense, fiduciâ plena confugiant. 
Earn publice et privatim, laude, prece, votis 
compellare concordes ne desinant et obsecrare 
Matrem Dei et nostram : Monstra te esse Matrem ! 
Maternae sit dementia eius, familiam suam uni-
versam servare ab omni periculo incolumen, ad 
veri nominis prosperitatem adducere, praeeipue 
in saneta unitate fundare. Ipsa catholicos cuius-
vis gentis benigna respiciat; et vineulis inter se 
caritatis obstrictos, alacriores faciat et constan-
tiores ad sustinendum religionis decus, quo simul 
bona maxima continentur civitatis. Respiciat 
vero benignissima dissidentes, nationes magnas 
atque illustres, animos nobiles offieiique chri-
stiani memores: saluberrima in illis desideria 
conciliet et conciliata foveat eventuque perficiat. 
Eis qui dissident ex oriente, illa etiam val eat 
tam effusa quam profitentur erga ipsam religio, 
tamque multa in eius gloriam et praeclara facta 
maiorum. Eis qui dissident ex occidente, valeat 
beneficentissimi patrocinii memoria, quo ipsa 
pietatem in se omnium ordinum, per aetates 
multas eximiam, et probavit et muneravit. 
Utrisque et ceteris, ubicumque sunt, valeat vox 
una supplex catholicarum gentium, et vox valeat 
Nostra, ad extrem um spiritum clamans: Monstra 
te esse Matrem ! 

Interea divinorum munerum auspicem bene-
volentiaeque Nostrae testem, singulis vobis cle-
roque ac populo vestro Apostolicam benedictio-
nem peramanter impertimus. 
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Datum Romae apud Sanctum Petrum die Y 
Septembris anno MDCCCXCV. Pontificatus Nostri 
decimo octavo. 

LEO PP. XIII. 

EGYHÁZI T Ü D 0 S I T A S 0 K . 

B u d a p e s t , szept. 20. Az istentelen világforradalom 
szeptember huszadiki római ünnepsége alkalmából — a nép-
párti országos elnökség alulirt közvetetlen bizalmi lapjától 
a következő közlemény érkezett hozzánk: 

Székesfehérvár, 1895. aug. 18. 
T. Cz. 

Mellékelve van szerencsénk (alább következik) egy 
latin szövegű feliratot küldeni, mely a német, belga, spanyol, 
franczia, és az amerikai katholikusokkal csatlakozva, a 
magyarországi katholikus nép tiltakozását foglalja magában 
azon igazságtalan eljárás felett, melynek 25 éves évforduló-
já t most szeptember 20-án ünnepli a szabadkőműves olasz 
kormány. 25 éve ma, hogy megfosztották a keresztény-
ség Atyját, a római pápát világi hatalmától és szeptember 
20-án elfoglalták a kereszténység fővárosát, Rómát. Hogy 
tehát némi vigasztalást nyujtsunk Szentséges Atyánknak, 
fejezzük ki mi, Magyarország katholikusai is részvétünket 
és tiltakozásunkat azon bántalmakkal szemben, melylyel 
évről-évre illetik Krisztus földi helytartóját. Az idő rövid-
sége miatt készen küldjük a feliratot, melyet a kath. körök, 
legényegyletek, hirlapok és intézetek elöljárói közül néhá-
nyan aláirva, az egész testület nevében azonnal küldjenek 
Rómába. (Leoni X I I I . Borna. Vatieano.) Ez alig jár valami 
fáradsággal és hatalmas életjelt adunk magunkról Szent-
séges Atyánk lábai előtt, hogy vele együtt érzünk, vele 
együtt és érte szenvedünk egyházunkért és hazánkért. 

Kérve kérjük kath. laptársainkat, tegyék magukévá az 
ügyet ; nem baj, ha e hó 30-áig érkeznek is a feliratok, 
csak minél számosabb testület, az egész kath. nép érzelme 
kifejezésre jusson. A kik tehetik, táviratban fejezzék ki 
hódolatuk, és gyűjtsenek Péter-filléreket szükségben szen-
vedő szent Atyánk részére. Ugy a feliratok, mint a Péter-
fillérek közvetitésére vállalkozik különben lapunk szerkesz-
tősége is. 

A ..Fejénnegyei Napló" szerkesztősége. 
A felirat szövege : 

Beatissime Fater ! 
Quadrans saeculi elapsus est inde ab iniquitate, cuius 

memoria quotannis dolentissime regeritur corde familiae 
Christianae universalis ; memoria nimirum illius facinoris 
immanis, quo iniusta scelerosaque invasio ad Portám Piam 
facta et Sanctitati Yestrae principatus ille civilis violenter 
ereptus est, qui singulari consilio • divinae providentiae con-
tributus est Christi in terris Yicario ad Apostolicum suum 
Ministerium plenissima libertate in universum Orbem 
Christianum exercendum. Et ecce ! Nefanda violentia crudeli 
impetu vecta in Portám Piam, invasioni omnium malorum 
Signum dedit. Aestuant nempe in Dei Ecclesiam infidelitas, 
defectio a vera fide, odia inimicitiaeque, occultarum effre-
nata libido societatum, ac innumera genera persecutionum ! 
His malis plena gemit atque laborat et nostra chara Patria, I 

in qua post mille annos robore vigentes ac gloriosos nunc 
demum Ecclesiae Catholicae dies luctus imminere conspi-
ciuntur. Attamen non desistent Catholici Hungáriáé ad ora-
tionis fervorem inflammari atque in coelum clamare depre-
cantes : „ut haereditatem suam Deus eripiat ab inimicis, 
propter testamentum suum, quod posuit in nobis, et prop-
ter invocationem sancti et magnifici nominis eius super 
nos"1) Indesinenter orant Catholici Deum, ut non patiatur 
tam exitiosis calamitatibus sponsam suam, Ecclesiam, vexari. 
Precantur filii Sanctitatis Vestrae Hungari Providentissimum 
Deum, ut Sanctitas Yestra, a qua confirmamur in nostra 
spe ac fiducia inter desolationes, iterum frui queat tempes-
tate meliori Ecclesiae proxime futura, neque cogatur se ad 
Yaticanas aedes redactum videre, et quo ocius principatus 
civilis non modo de iure at simul de facto plenissimam 
possessionem, sacratissima iura incolumitate ac libertate 
obtineat, qui principatus civilis pro bono et libero Eccle-
siae animarumve regimine omnino requiritur. Et hanc ob 
rem, sensa illa amoris, observantiae et obsequii, quae erga 
Sanctitatem Yestram uni versus Orbis Christianus et impri-
mis Gens Beatissimae Deiparae oblata Hungarorum fovet, 
hac occassione ad pedes Beatissimi Patris provoluti iterum 
clare enunciare volumus, atque obtestari, nos in dies magis 
magisque fovere adhaesionem Capiti Nostro, fidelitatem ac 
filialem pietatem erga Caput Nostrum, Sanctitatem Vestram ; 
obtestari volumus, nos vestigia Sanctitatis Yestrae secutos 
alacri fide certaturos ac firmissima spe contenturos esse 
pro Beatissimo Patre, pro Sancta Sponsa Christi, ut fortes 
filios Ecclesiae Romanae. Nos oramus pro Petro, qui in 
Sanctitate Yestra vivit, ut „Deus, qui Petrum ambulantem 
in fluctibus, ne mergeretur, erexit",2) ipse sit refugium, et 
virtus, adiutor in tribulationibus, quie Petr i succe&sorem 
his temporibus invenerunt nimis.3) 

Kivánatos, hogy kelt-tel és aláírással ellátva minden 
plébániából több példányban — t. i. a hány kath. egyesület 
csak van a plébániában — menjen fel ez a felirat a pápá-
hoz. Hadd szóljon egész Magyarország előtte, hadd lássa 
egész Magyarország ragaszkodását maga előtt. Egy-egy 
levél egyszerű postai küldéssel csak 10 krba kerül. Hasz-
náljuk fel az alkalmat, hogy nagy vigasztalásunk által nagy 
szeretetére érdemesüljünk a pápának, mi magyarországiak. 
kik a pápa kiváló gondoskodására nagyon rászorultunk ! 

? ? 

Rozsnyó. Rektori búcsúzó. •— 
Két kiváló férfia van a rozsnyói egyházmegyének, 

akiknek az egyházmegye több nemzedéke szilárd, hithű 
és buzgó papi szellemén ott fénylik nevelői kéznyoma. 
Az egyik Szekeres János, az őszbeboruit káptalani hely-
nök, az egy fél emberöltőt theologiai tanszéken s pap-
nevelő intézeti elöljárói hivatalban leélt nagyprépost, 
egyenes szókimondó természetével, törhetetlen erélyével, 
szellemének bámulatos szívósságával, osztatlan tisztelet 
tárgya pap s világi előtt egyaránt. A másik dr Podraczky 
István éneklőkanonok, nálánál nem kisebb csak fiatalabb, 
akit a káptalan belügyei s a túlfeszített munka követ-

0 II. Machab. 8, 15. 
2) Orat. Brev. 
3) Ps. 45, 1. 
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keztében megtámadott egészségi állapota éppen most szó-
litottak el eddigi működési teréről, amelyen 28 évet oly 
kiváló sikerrel eltöltött, amikor fényes tehetségeire, gaz-
dag tapasztalására az elárvult megye seminariuma legin-
kább rászorult. Szigorú és feddhetetlen papi életével, nagy 
tudásával, a papneveléshez való kiváló érzékével, önfel-
áldozó és sokoldalú tevékenységével a rozsnyói papnevelő-
intézet rektorainak legkiválóbbja, aki az egyházmegye 
papnevelése történetében korszakot alkotott s az intézetet 
ugy küldiszre, mint a belső szellemi életet illetőleg az 
ország első intézetei sorába emelte. Azért is az egész 
egyházmegye csak szorult szivvel lá that ta őt távozni arról 
a polczról, amelyet ő oly egészen, oly méltón és dicsőén 
betöltött . Az intézet elöljárói a növendékekkel egyetem-
ben f. hó 8-án vettek tőle bucsut kanonoki lakásán, ahol 
is a helyettes igazgató dr Véner Pál érzelmeiknek a kö-
vetkező beszédben adott kifejezést : *) 

Reverendissime Domine ! 
Quinque praeteriere menses, quod atrox vulnus 

dioecesi nostrae et instituto nostro inexorabiles inflixerint 
Parcae, rumpendo filum vitae Antistitis optimi et maximi, 
quem si fieri potuisset omnes immortalem esse cupiis-
semus. 

Tristissimo Praesulis occasu, qui vitae illius et non 
gloriae finem dedit, moerore confecti, ut verbis prophetae 
u t a r : pupilli orphani facti sumus sine patre, mater nostra 
quasi vidua. 

E t ecce tarn irrepabili iactura postrati fu turorumque 
anxii et trepidi mox ad initium anni scholastici novum 
persentiscere debemus dolorem ! 

Adest enim Reverendissime Domine acerbissimum 
illud temporis momentum, quo Tibi tanto annorum spatio 
Rectori amantissimo valedicere cogimur. 

Nunquam quidem nos latuit Te Reverendissime Do 
mine serius aut citius amissuros, et tarnen dum a Te 
avellimur, exurgit nobis, intima consternatione deiectis 
dolor, dolor roboris succissi, vigoris exempti, decoris ab-
lati acutissimus. 

Quocumque nim oculos convertimus, sive ad eximias 
ingenii tui dotes, sive ad animum omni virtutum genere 
excultissimum, omnibus gratiarum charismatibus exornatis-
simum, sive demum ad grandem tuorum de instituto 
nostro collectorum meritorum cumulum : amplissimam 
robis acerbae iacturae materiem exurgere animadvertimus. 

Dispositioni tarnen Eius, qui dirigit gressus nostros 
secundum consilium voluntatis suae, qui dicit huic vade 
et vadit, morem gerere debentes, quos coram intueris 
superiores instituti et alumni, advenimus, ut Te a nobis 
avulsum adhuc semel circumfusi pedibus, oculis in lachry-
mas. pectoribus in gratitudinem solvamur Tibique in gra-
tissimi animi tr ibutum, nulla temporis edacitate delendum 
palam testemur declaremusque : Te ereptum esse quoti-
dianis conspectibus nostris — cordibus nostris, instituto 
nostro nunquam ! 

Perpetuo enim vives in pectoribus nostris, perpetuo 
Tui inexstinguibili amore, Tui desiderio, perpetuo tuo 

*) Ez a beszéd egymaga fényes tanúság a rozsnyói semina-
riumban honos szellemi élet magas járásáról. A szerk. 

exemplo indelebilique factorum et meri torum tuorum me-
moria in fastis, in annalibus instituti nostri victurus es 
perpetuo ! 

Exul ta re enim posset hic dictio mea, si per Te lice-
ret mihi recolere ea, quae Tu tot annorum serie Rectore 
magno digna praestitisti. At eripit mihi pectori tuo con-
genita modestia id genus voluptatem ; — et quod sub-
vereri debeam ne encomia tua in meo vilescant ore, 
amplissimaque tua mérita meam excedant dicendi facun-
diam. E t ideo ab his enumerandis abstineo, nec quidquam 
proinde adductum volo, quod laudibus tuis in conspectum 
dandis idoneum censeretur. 

Non revoco ea causa in memóriám, quantum per Te 
facultati nostrae accesserit decus, quantum sacris discipli-
nis, quas tradendas nactus es, obtigerit commodum, quan-
tum in alumnos redundaverit emolumentum. 

Non illustro vitam tuam quam in instituto nostro 
emensus es illustrem, vitam veri theologi, qua non laurea 
Tibi sed Tu laureae contuleras honorem, doctrina tua, 
quae eo erat salubrior, quo vita eandem contestans erat 
rectior, qui enim recte vivunt vere docent, ita ut nobis 
Te videre et recta via incedere semper idem fueri t . 

Non facio mentionem flagrantis tuae in Deum Di-
vosque pietatis, cui negotiis tam variis et gravibus di-
stracto, tot horae supererant, quas religiosis precibus 
rebusque divinis nobis ad exemplum in dies tr ibueras. 

Non pono in lucem tam sapienter a Te amabili mo-
rum tuorum suavitate et candore miro quodam foedere 
cum summa gravitate conjuncto restauratam et conserva-
tam disciplinam domesticam, qua nec nimia lenitate sub-
ditorum mores dissoluti sunt, nec nimia severitate filial is 
confidentia exstincta est. 

Non recolo sacrum tuum et f rangi nescium, in for-
mando clero zelum, quo spiritum bonum clericis in sor-
tem Domini vocatis convenientem instillare non in officiis 
modo, sed in deliciis quoque habueras. 

Non memoro indefessa tua conamina, quibus institu-
tum fere e molibus ad omnem splendorem, capellam do-
mesticam ad omnem magnificentiam converteras. 

Non repeto tuam in provehenda instituti temporal a 
commoda activitatem et constantem sollicitudinem. » 

Non adfero in medium universalem Tui in munere 
tuo aestimationem, vitae integritate, fascinantibus animi 
dotibus et omni vir tutum domesticarum apparatu Tibi 
acquisitam. 

Nihil dico de caeteris tuis laudibus, quae tot sunt 
ac tantae : u t mihi ad tempus successori tuo, qui nemini 
unquam concesserim, qui Tibi veneratione intemerataeque 
pietatis studio potior posset esse, nihil magis proficuum 
esse poterit , ac Te velut speculum intueri atque praecla-
rum tuum exemplum pro viribus in omnibus sequi. Ecqui-
dem vestigia tua premere statui et quamvis non mihi 
liceat Te assequi, Te tarnen ubivis sedulo imitari licebit. 

E t nuec, Reverendissime Domine ! quando exantlatis 
laboribus et in obeundis variis officiis tuis, quorum vel 
unum postulavisset hominem, usque ad prodigalitatem 
dissipatis viribus fractae valetudini medelam a Penatibus 
exoptans, rumpis tot annorum idque suavissimum vincu-
lum, et institutum quod Te adolescentiam ingressum cle-
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ricali militiae adscripsit, sacris initiatum promovendae 
scientiae Sanctorum et educandae iuventuti ecclesiasticae 
adplicitum sub umbra alarum suaruin incessanter materne 
fovit, multipliciter condecoravit et provexit desseris : carpe 
iam uberrinaos fatigiorum meritorumque tuorum fructus, 
reddant te Penates tui inter dulcissimos grandaevi patris 
amplexus tranquilla quiete beatum, firma valetudinis pro-
sperae stabilitate donatum nobisque gratiis et amore 
semper benigne propensum. 

Superi fortunabant curas, solicitudines tuas, ut earum 
optimis successibus velut totidem conatuum tuorum mo-
numentis Tibi quam diutissime frui liceat. Utinam quot 
erant discipuli tui omnes vitae tuae iucundissima parare 
solatia et gloriae dioecesis a qua inseperabilis est tua 
gloria serviendo meritam tibi gratitudinem iustis honori-
bus memorique mente diu persolvere possent! 

Nos Deum optimum et maximum non cessabimus 
anhelis exorare suspiriis, ut Te in longissimas annorum 
series salvum praestet et omnigena felicitate florentem. 
Et si quando vitalem Tibi subtrahere auram Superis pla-
cuerit, egregios formasse sacerdotes, dulcis Te ad tumulum 
committetur memoria. 

Vale, Reverendissime Domine, iterum, iterumque 
vale ! ! 

0 nagysága erre, kegyeletes szavakat szentelve a 
boldogult nagy püspök emlékének, könnyekig meghatva 
adott válaszában, biztosította az intézet elöljáróit és nö-
vendékeit, hogy ha bár a körülmények kényszerítő hatal-
ma ki is szólította őt abból a helyből, abol élete legszebb 
szakát élte le, de szive és annak egész szeretete ott ma-
radt. Az intézet összes tagjai azzal a kívánsággal hagyták 
el volt rektorukat, hogy ugy kisérje őt csendes ottho-
nának tudományos magányában az Isten áldása, amint az ő 
tiszteletük, szeretetük és hálájuk kiséri őt, mert semper 
honos nomenque tuum laudesque manebunt! X. 

H I V A T A L O S . 

Jelentés. 
A Horváth-féle alapítványból 800 írttal jutalma-

zandó ama pályatételre, melyben a ker. vallás kútfőinek 
alapos tárgyalása kívántatik, a záros határidőn belől egy 
munka érkezett a budapesti tudomány-egyetem hittudo-
mányi karának dékáni hivatalához, ily jeligével: „Aki 
titeket hallgat engem hallgat." 

Ezen pályamű a folyó tanév I-ső rendes kari ülésén 
szabályszerű bírálatra ki fog adatni és pályázó az ered-
ményről annak idején értesíttetni. 

Budapest, 1895. szeptember 19-én. 
Dr Bognár István 

e. i. dékán 

VEGYESEK. 
*** Megjelent a közös főpásztori levél . Ubi Epi-

scopus ibi Ecclesia, ubi Ecclesia ibi Christus. A püspökök 
tanítása Krisztus tanítása. Első, a mi ez apostoli egysze-

rűségében fenséges főpásztori tanítás olvasására lelkünk-
ben támad, az az imaszerű óhajtás, hogy az irgalmas Ur 
Isten, a ki a megpróbáltatás napjait reánk bocsájtotta, 
keltse fel és fokozza Magyarország keresztény lakosságá-
ban az egyházra való hallgatás, az egyházhoz való simu-
lás, az egyházhoz való ragaszkodás szellemét. Tegnap 
előtt, f. hó 19-én irta alá Magyarország herczegprimása 
Vaszary Kolos bibornok ur a közös főp. levelet, illetve 
utasítást kihirdető főp. nyilatkozatot, s ma már íme abban 
a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a magyar nemzet 
keresztény hitéletében uj korszakot kezdő főp. szózat ele-
jét t. olvasóink elé terjeszthetjük. A többi a jövő szám-
ban fog következni. Ezt a hívekhez szóló főp. tanítást 
f. hó 29-én, pünkösd után 17. vasárnap kell a szószékről 
felolvasni. Vajha kinyomatva is minden családnak meg-
küldessék ! A papságnak szóló utasításra vonatkozólag 
kegyelmes főpásztorunk annak nyilvánosság elé vitelét 
eltiltotta. Erre mindenkit itt is különösen figyelmeztetünk. 
Adja Isten, hogy a kath. hit sanyargatásának a házasság 
szentsége ellen irányuló u. n. polgári házasság által való 
megkezdése Magyarország keresztény, katholikus újjá-
születésének kezdete legyen ! 

— Az áldozatok. A szerencsétlen uj magyar vallás-
politika szenvedélyességének áldozatul esett két katholikus 
lapszerkesztőről kötelességünk itt megemlékezni. Az egyik 
Lepsényi Miklós esztergommegyei áldozópap s a „Magyar 
Néplap" szerkesztője, a ki jun. 1-én ment 6 havi állam-
fogságba, a másik a „Magyar Állam" szerkesztője, Szem-
neez Emil, kit tiszti rangjától fosztottak meg előzetesen, 
s a ki tegnap, f. hó 20-án ment Váczra 8 havi állam-
fogságba. Az egyház soha sem fogja feledni nekik, hogy 
teljes loyalitással a szivökben, illoyalitás czimén szenved-
nek röpke szavaikért, a legnagyobb ügygyei, az Istennek 
és az ő szent vallásának ügyével összeköttetésben. 

— Az ifjúság — a jövő. Sokat jelző állás az egye-
temi fjuságának körében az „Olvasókör" elnöksége. Aki ide 
feljut, az képviseli mintegy az ifjúságnak vagy legalább 
is az ifjúság többségének szellemét. Ezidén a nemzeti 
konservativ párt jelöltje jutott e magas polczra Komlóssy 
Artúr személyében. A „Hazánk" ehhez a választáshoz a 
következő kommentárt tűzi: „Az egyetemi ifjúság lefolyt 
választási küzdelmének éppen e szimptoma adja meg a 
magyar közélet szempontjából is a fontosságot. Az a 
nemzeties és konzervatív áramlat, mely tegnap az egye-
temen visszaszorította az eddig uralkodott nemzetközi 
érdekektől vezetett felekezeti és liberálisnak nevezett 
merkantil szellemet, kézzel fogható bizonyítéka a magyar 
müveit középosztály érzületének. Az atyák azon igazi 
érzülete nyilvánult a fiak ez akcziójában, mely a jelen-
legi közélet számtalan nehézségétől megbénítva s a hatalmi 
befolyástól sok tekintetben meghamisítva nyilatkozhatik 
csupán küzdelmeinkben." A „Hazánk" meg van győződve, 
„hogy az az ellenhatás, mely az egyetem ifjúsága köré-
ben ma diadalra jutott, holnap vagy holnap után diadalt 
fog aratni a közélet nagy küzdelmeiben is." Vajha ugy 
— lenne ! 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Brazss; Béla, hittudor, k. xn. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 189e»- Nagy Sándor könyvnyomdájából. ; Papnő velde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Magyarország püspökeinek közös főpásztori levele. — Válasz Szvidrony Bonifácz urnák. — 
A Lourdesi újság a magyar zarándoklatról. — Egyházi Tudósítás : K o l o z s v á r : [Királyi válaszok katholikus egyházi küldöttségek 

hódolati nyilatkozataira. — Vegyesek. 

Magyarország püspökeinek közös főpásztori levele. 
i . 

Midőn az Anyaszentegyház taní tását a házasságról röviden Elétek adjuk, ne gondoljátok azt, 
Kedvelt Híveink, hogy talán ma, az uj törvény hatása alatt, e tekintetben uj tanokat hirdetünk 
Nektek. Távolról sem. 

A mit Krisztus Jézus az idők teljében hirdetett, a mit az ő Egyháza, a ker. kath. Anyaszent-
egyház, hogy higyjük, elénkbe ad, azt hirdetjük mi ma is Nektek. 

Mit tanit tehát az Egyház a házasságról? 
Tanitja először: 
hogy Krisztus rendelete szerint keresztények között csak az házasság, a mi egyszer mind 

szentség; épp azért minden más frigy, mely nem mint szentség jött létre, köttessék az bár a 
polgári hatóság előtt, az bizony nem házasság, és ily frigyben élni nem egyéb, mint házasságon 
kivül való bűnös együttélés. 

E szerint a katholikusok a jövőben sem köthetnek másképp valódi házasságot, mint kötöt-
tek apáink, tudniillik az Anyaszentegyház törvényei szerint, az illetékes plébános vagy ennek 
megbízottja előtt, két tanú jelenlétében. 

Tanitja az Egyház másodszor: 
hogy az érvényesen megkötött valódi házasság felbonthatatlan. 
E szerint katholikus nem köthet addig ujabb házasságot, mig hitestársa életben van. 
Tanitja az Egyház harmadszor: 
hogy katholikus nem köthet oly házasságot, melynek bárminő egyházi akadály van útjá-

ban, hacsak ez akadálytól az egyház őt fel nem menti. 
E szerint amiként eddig, ugy ezután is köteles lesz a katholikus hivő a készülő házassá-

got legelőszőr is saját plébánosánál bejelenteni, hogy a netán létező akadálytól, ha lehetséges, 
felmentessék; 

ha pedig az akadály olyan, hogy attól az Egyház J e l nem menthet, a házasság meg nem 
köthető. 

Ezek katholikus hitelvek, melyekről az Egyház sem emberi tekintetért, sem hatalmi 
önkényért, sem emberi törvényért le nem mondhat; 

nem mondhatna le még akkor sem, ha bármely üldözéseknek lenne is kitéve. 
25 
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Igaz ugyan, hogy javára van az Egyháznak, ha törvényeit az állam is tiszteli, azoknak 
megtartását sürgeti és megköveteli; de viszont az államnak is nagy haszna van abból, hogy az 
Egyház hivei vallásuk rendeleteit pontosan megtartják; mert elismert igazság az, hogy az országok 
talpköve és biztonsága népeinek vallásossága. 

Ha azonban az állam saját érdekének kárával az Egyházat magára hagyja, vagy, a mi 
még rosszabb, intézményeit figyelembe nem véve, törvényeinek foganatosítását megneheziti: mit 
tehet az Egyház egyebet, minthogy küldetésének tudatában halad azon az uton, melyet isteni alapitója 
Jézus Krisztus kijelölt, fennen hirdetve az apostol szavaival: „Inkább kell engedelmeskednünk 
Istennek, mint az embereknek." 

Igy te t t az Egyház a múltban, igy fog tenni a jövőben is. 
Tudjátok Kedvelt Hiveink, mily ádáz üldöztetéseknek voltak kezdetben a keresztények kitéve. 
Ha magukat keresztényeknek vallották, ha egyházuk iránt való kötelezettségeiket telje-

sítették, börtönbe hurczoltattak, vadállatok elé vettettek, vagy más kinos halállal végeztettek ki. 
Megingott-e ezen üldözések alatt a keresztények hűsége szent hitükhöz? 
Nem ingott meg. 
Megszünt-e a híveknek Egyházukhoz való ragaszkodása? 
Nem szűnt meg. 
Sőt inkább ! Százezrek és milliók ontották véröket Krisztusért és Egyházáért. 
Avagy talán az Egyház akkor mást tanitott , s hogy híveinek sorsán könnyítsen, talán' 

elhallgatott oly tanokat, melyek az állam felfogásával, törvényeivel ellenkeztek? 
Korántsem ! 
A házasságot illetőleg az Egyház az üldözések közepette is azt tanította, hogy a keresztény 

házasság nem olyan, mint a pogány házasság; hanem hogy szentség; hogy felbonthatatlan, s hogy 
híveinek, a kik házasságra akarnak lépni, az ő törvényei szerint kell házasodniok. 

Tanusitja ezt már Szt. Ignácz, Szt. Péter apostolnak az antiochiai püspöki széken 
közvetlen utóda. 

Az apostolok ezen tanítványa ugyanis Rómába hurczoltatván, hogy ott Jézus hiteért 
oroszlánok elé vettessék, ez útjában — katonáktól őrizve — több levelet irt, melyek egyikében 
meghagyja, hogy a hivek a püspök tanácsa nélkül házasságot ne kössenek; nyilván azért, hogy a 
püspök megítélhesse, váljon a katholikus Egyház törvénye szerint köthetnek-e az illetők házasságot. 

Hasonlólag Athenagoras, kereszténynyé lett pogány bölcs, védőiratában, melyet Krisztus 
után körülbelül 175-ik évben a keresztények érdekében az akkori római császárhoz intézett, 
határozottan kijelenté: „hogy nálunk keresztényeknél mindenki azt tekinti és ismeri el feleségének, 
kit nem az állami, hanem a keresztény törvény szerint vett nőül." 

íme tehát, Kedvelt Hiveink, az üldöztetések idejében is szent kötelessége volt a hívőknek 
házasságukat az Egyház törvényei szerint megkötniök. És az első keresztények az állami hatalom 
részéről szenvedett üldöztetések daczára is lelkiismeretesen teljesítették kötelességeiket. 

Ti e szent ősök utódai vagytok: példájukon buzdulva, Ti is meg fogjátok tenni azt, a 
mit az Anyaszentegyház parancsol, annyival is inkább, mert ezt az új, bármennyire sérelmes 
törvény mellett is megtehetitek. 

íme tehát a próbakő, melyen hithűségtek, az Egyházhoz való ragaszkodástok megválik; 
megválik: élő gyümölcsöt hozó, vagy terméketlen, száraz ágak vagytok-e a kicsi mustármagból 
nőtt, az egész világra kiterjedt terebélyes fán, melyet az Ur maga ültetett, saját és érette kínszen-
vedett martirjainak vérével öntözött. 

II. 

A mondottak után nagy tévedés volna azt hinnetek, hogy az uj törvény eddigi vallási 
kötelességeiteket a házasság tekintetében a legcsekélyebb mértékben is változtatta vagy módosította 
volna, mert a kath. Egyháznak a házasságról szóló tanitása és törvényei az úgynevezett polgári 
házasság behozatala daczára ezentúl is kötik lelkiismereteteket s azokat halálos bűn nélkül a 



üELiGKLU. 195 

jövőben sem mellőzhetitek. Mindazonáltal az egyházi törvények szigorú megtartásán kivül a 
házasságkötésnél kénytelenek lesztek figyelembe venni az új törvény rendelkezéseit is a végett^ 
hogy a templomban kötendő szent frigyetek az állam előtt is birjon polgárjogi következményekkel. 

Hogyan voltunk eddig? 
Eddig az állam az Egyház törvényeinek megtartásával kötött házasságot a maga részéről 

is elismerte törvényes házasságnak, felruházva azt mindazon következményekkel, melyek a polgári 
jog szerint a házasságból származnak. 

Az uj törvény szerint az állam az Egyház színe előtt kötött házasságot a maga részéről 
most már el nem ismeri; a házastársakat olybá veszi, mintha házastársak nem is volnának;, 
gyermekeiket törvényes gyermekeknek nem tekinti, és a házasságnak polgárjogi következményeit 
csakis azon házasulóknak adja meg, kik teljesitik az uj törvény által követelt formaságokat^ 
melyekre nézve útbaigazításért lelkipásztoraitokhoz forduljatok. 

Ezen formaságokat megtartják katholikus testvéreink oly országokban, hol az úgynevezett 
polgári házasság már régebben behozatott. Kénytelenek lesztek, Krisztusban Kedvelt Híveink, Ti 
is megtartani és pedig egyedül a végből, hogy az Egyház színe előtt kötendő házasságtoknak a 
polgárjogi következményeket az állam előtt is megszerezzétek. 

Minthogy azonban szent hitünk szerint a kath. jegyesek csakis az Egyház előtt t e t t 
akaratnyilvánításaik által lesznek Isten és a lelkiismeret előtt valódi házasok, a törvény által 
követelt formaságokat nem szabad azon szándékkal teljesiteniök, hogy a polgári hivatalnok előtt 
ker. házasságot kössenek, hanem egyedül avval a szándékkal, hogy a kath. Egyház rendelete 
szerint kötendő házasságuk számára a polgári jogokat biztosítsák. 

A törvény követelményeinek igy eleget téve, sohasem fogtok megfeledkezni arról, hogy 
e polgári ténykedést végezve kötelességteknek mint hatholikusok még nem tettetek eleget; 
nevezetesen ragaszkodnotok kell őseitek, apáitok kath. hitéhez, mely szerint a házasság szentség 
és keresztény jegyesek e szentségben csak úgy részesülnek — mint már fentebb emiitettük — ha 
a házassági frigyet az Anyaszentegyház szabályai szerint kötik meg; azon akaratjukat, hogy 
egymással házasságra lépnek, az illetékes plébános vagy általa megbízott áldozár és legalább kéfc 
^anu előtt ünnepélyesen kijelentik. 

Ezekből kifolyólag lelkiismeretben kötelezzük a jegyeseket, hogy mielőtt a polgári 
közegnél a polgári ténykedést megindítanák, házasulási szándékukat előbb okvetlenül a lelkésznek 
hozzák tudomására, hogy általa a szükséges előkészületek az egyházi házasságkötéshez megtör-
ténhessenek és a netán fennforgó egyházi akadályok eltávolíthatók legyenek. 

Ha a plébános az előkészületeket megtette és a házasulandóknak kijelentette, hogy 
házasságuk megkötése ellen az Egyház részéről semmiféle akadály fenn nem forog, ezután, de 
csakis ezután, mehetnek a házasulandók az anyakönyvvezetőhöz, és annak is bejelentik, hogy 
házasodni akarnak. 

Az Ur Jézus szerelmére kérjük és intjük a házasulókat, hogy miután a polgári törvény 
követeléseinek eleget tettek, hacsak lehet még az nap a temlpomban, Isten színe előtt kössék 
meg az Egyház rendelete szerint házasságukat; ha pedig bármi oknál fogva lehetetlen volna az 
nap vagy eshetőleg több napig a templomba menniök, mindaddig, mig egyházilag össze nem 
keltek, magukat valódi házasokul nem tekinthetik, a házastársak jogaival nem élhetnek. 

Él bennünk azon vigasztaló remény, hogy Ti mindnyájan Kedvelt Híveink, ezen fő-
pásztori utasításainkat és intelmeinket készséges engedelmességgel fogadjátok és megtartjátok. Ha 
azonban találkoznának oly ker. kath. hivők, (mitől Isten őrizzen), kik a puszta úgynevezett 
polgári házasságkötéssel megelégednének és ezután keresztény házasságot nem kötnek, azoknak 
már most kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy a kath. Egyház őket igazi ker. házasokul sohasem 
fogja elismerni, s minthogy nyilván megvetik az Egyház törvényeit és ezáltal botrányt okoznak, 
magától érthető, hogy ilyenek, mint nyilvános bűnösök állandó ellenszegülésök és folytatott 
bűnös együttélésük mellett a bűnbánat szentségében fel nem oldozhatok s igy a szent áldozáshoz 
sem bocsáthatók; kizáratnak egyes egyházi jogok gyakorlásából is: keresztségnél, bérmálásnál 
mint kereszt- illetve bérmaszülők, egyházi esketésnél mint tanuk el nem fogadhatók, a templom-

25* 
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gondnoki tiszt reájuk nem ruházható és egyházi temetésben is csak akkor részesittetnek, ha 
Istennel kiengesztelődve, a bűnbánat jelei közt halnak meg. 

Yégül még egy igen fontos körülményre figyelmeztetünk Benneteket. 
Tudjátok, hogy az egyszer érvényesen megkötött valódi házasság felbonthatatlan; maga 

az Úr Jézus mondotta: A mit Isten összekötött, ember azt szét ne válaszsza ; az oltárnál is meg-
esküdtök, hogy egymást holtiglan el nem hagyjátok. 

A felbonthatatlanság hitelv, melyet semmi emberi törvény meg nem változtathat. 
Megtörténhetik mégis ós meg is történik olykor, hogy a valódi házasságban is a 

házastársak között az együttélés lehetetlennek mutatkozik; ez esetben az Egyház elválasztja őket, 
mint mondani szokás, ágytól és asztaltól, a nélkül azonban, hogy hitvestársak lenni megszűnnének ; 
tehát a férj sem vehet el más nőt, a nő sem mehet máshoz férjhez mindaddig, mig egyikök 
el nem hal. 

Éppen azért, ha az a szomorú eset beállana, hogy válási keresetet kellene megindí-
tanotok, jövőre is fenmarad és lelkiismereteteket terheli az a kötelezettség, hogy az egyházi 
szentszékhez forduljatok s ennek Ítélete szerint igazodjatok. 

% 

Krisztusban Szeretett Hiveink! 
Elétekbe adtuk a kath, Egyház tanát és a ti kötelességteket a házasság körül; meg-

mondottuk, mikép kelljen magatokat az uj törvénynyel szemben viselnetek, hogy földi javaitokat 
a polgári törvény követelménye szerint is biztosítva, Isten és Egyháza előtt és pedig csak is 
itt, valódi házasságot kössetek. 

Kérünk Benneteket, hogy Ti, kik az Anyaszentegyház tagjai vagytok, házasodni a jövőben 
is az Ur oltárához menjetek, mert csak akkor teljesititek kath. kötelességteket és az a jókivánat, 
melylyel az uj családot alapító párt a szülők, rokonok és jó barátok elhalmozzák, csakis akkor 
lehet foganatos, ha azt az Egyház és Isten áldása kiséri. 

Ismételjük: az uj intézmény legyen a próbakő, melyen igazoljátok, hogy igazi katholi-
kusok, hogy a szentek társai és Istennek háznépe vagytok. 

Az Ur Jézus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon 
Veletek. Amen. 

Kelt Budapesten az 1895. évi augusztus 31. és szeptember 1-én tar tot t közös tanács-
kozmányunkból. 

Kolos s. k., bibornok, esztergomi érsek, Lőrincz s. k., bibornok, nagyváradi püspök, György 
s. k., kalocsai és bácsi érsek, Victor s. k., gyulafehérvári és fogarasi érsek és metropolita, János 
s. k., győri püspök, Mihály s. k., nagyváradi gör. kath. püspök; Nándor s. k., pécsi püspök, Constantin s. k., 
váczi püspök, János s. k., szamosujvári püspök, Ferencz s. k., erdélyi püspök, Kornél s. k., szombathelyi 
püspök, János s. k., eperjesi püspök, Imre s. k., nyitrai püspök, Zsigmond s. k., kassai püspök, 
Gyula s. k., szatmári püspök, Károly s. k., veszprémi püspök, Sándor s. k., csanádi püspök, Fülöp 
s. k., székesfehérvári püspök, Gyida s. k., munkácsi püspök, Pál s. k., szepesi püspök, Károly s. k., 
beszterczebányai püspök, Ipoly s. k., pannonhalmi főapát, Szekeres János s. k., rozsnyói kápt. 
helynök, Pap Péter s. k., lugosi káptalani helynök. 

Válasz Szvidrony Bonifácz urnák, 
„Igazi házasság, avagy ágyasság-e az úgynevezett 
polgári házasság" czimü czikkelyemre tett reflexióra. 

(Folytatás.) 

A mi a kifogásolt második pontot illeti: 
hogy „a kath. pap csak akkor adja ki az illető 
feleknek az állam által követelt keresztlevelet, 

ha erkölcsi bizonyságot szerzett magának arról, 
hogy a házasulandó felek az egyház szine előtt 
is meg fogják kötni házassági frigyöket", — 
erre nézve a t. reflektáló a törvényt idézi, mely 
egy hónapig terjedhető elzárással és 600 koro-
náig terjedhető pénzbüntetéssel fenyegeti a fele-
kezeti anyakönyvvezetőt, ha ily kivonat kiszol-
gáltatását megtagadja. „Most már, ki lenne az 
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a pap — kérdi a t. reflektáló, ki az állam eme 
büntetését nem respektálná akkor, mikor a kö-
vetelésnek tuta conscientia eleget tehet? Ne akar-
junk mi szigorúbb moralisták lenni, — mondja 
továbbá — mint sz. Alfonz, Müller és Lehmkuhl, 
kik sok más hittudóssal a materialis cooperatiót 
megengedhetőnek tartják. A keresztlevelek ki-
adásával mi csak annyiban cooperálunk, — úgy-
mond — amennyiben: „actio nostra physica est, 
non ut peccatum est." Azután Müllert idézi szó-
rul-szóra: „Licita est materialis cooperatio, quando 
suppetit justa causa, nimirum necessitas vel uti-
litas notabilis, seu quod idem est, incommodum 
proprium grave sive impediendum, sive remo-
vendum, et quando actio ipsa non est mala, sed 
bona, vel saltern indifferens, et peccatum alterius 
praeter intentionem cooperantis sequitur, adeo-
que tantum permittitur." „Es kell-e nagyobb ok, 
égetőbb csapás, mint az állam kiszabott vexája, 
büntetése? Nem látom be tehát, miért rohan-
nánk mi vakon a veszélynek, midőn semmi sem 
késztet rá", — végzi észrevételeit a t. reflektáló. 
Valóban . . . 

Egyfelől egy havi börtön, más felől 600 
koronáig terjedhető pénzbirság! nagy sor; re-
spekt! midőn különben is tuta conscientia eleget 
lehet tenni a követelésnek . . . Ugy látszik azon-
ban, hogy már maga a törvényhozó sem volt 
abban a meggyőződésben, hogy a kath. papság 
tuta conscientia fogja az ő kivánságát teljesít-
hetni, különben igazán fölösleges vala az az égető 
sanctio. Már ez is méltán gondolkodóba ejtheti 
a hivatásos kath. papot, vájjon intimidáltassa-e 
magát ily drasztikus törvény által. 

De lássuk, latolgassuk a bizonyítékokat, ar-
gumentumokat, melyeket a t. reflektáló — Mül-
ler erkölcstanából idéz. 

Azt mondja a t. reflektáló, hogy sz. Alfonz, 
Müller és Lehmkuhl sok más hittudóssal a materialis 
cooperatiót megengedhetőnek tart ják. Ez általá-
nosságban áll in abstracto. In concreto azonban 
nagyon megfigyelendő, meddig terjed a materiális 
cooperationak a határa és hol veszi kezdetét a 
formális cooperatio, kivált, midőn a materialis 
cooperationak a tárgya eszköz, mód, alkalom, 
mely természeténél, vagy a körülményeknél fogva 
disponálja, ösztönzi az embert valamely helyte-
len vagy bűnös cselekménynek elkövetésére. Föl-
veszem ugyanazt a példát, melyet a t , reflektáló 
fölhoz. „A keresztlevelek kiadásában mi csak 
annyiban cooperálunk, amennyiben: actio nostra 

197 

physica est, non ut peccatum est." No már most: 
mi egykor kiadandónak véltük, a kiadhatásra 
utasitást is adtunk, illetve vettünk s tényleg ki 
is adtuk a hirhedt „elkeresztelés" legközelebb 
mult érájában a keresztlevelet, bizonyára nem 
„ut peccatum est", de csakis „physica actio"-
képpen. S mégis mit mondott hozzá, miképp 
döntött Róma? S én örvendettem, hogy, — di-
csekvés nélkül legyen mondva, soli Deo honor 
et gloria, — egyike valék a legelsőknek azok 
közt, akik ugyancsak e tájékoztató és eszme-
tisztázó orgánum hasábjain a keresztlevelet ki 
nem adhatónak vitatták. Csipetnyi tömjénnek 
parázsra hintése is actio physica; hitvallóink 
mindazáltal inkább éltökkel lakoltak, mintsem-
hogy azt megtegyék, mivelhogy illanó füstje a 
bálványt illette. 

. Most ismét keresztlevél kiadásáról van szó 
A kérdés tehát az, hogy a kath. keresztlevélnek 
úgynevezett polgári házasságkötés czéljára való 
kiadása tisztán materiális cooperatio-e, vagy 
nem megyen-e formális cooperatíóba át, miként 
az elkeresztelés idejében ugyancsak a keresztle-
vélnek kiszolgáltatása; mely azt jelentette és 
annyiba vétetett közönségesen, mintha mi nem 
magunknak és nem a kath. egyháznak, hanem a 
haerezis számára keresztelnénk és a keresztle-
véllel együtt, szigorú büntetés terhe alatt, magát 
a megkereszteltet is adnók és szolgáltatnék át a 
haerezisnek. 

De vegyük bár ez esetben a keresztlevél 
kiszolgáltatását tisztán materialis cooperationak: 
mit mond erre vonatkozólag az idézett Müller — 
erkölcstanában: „Licita est materialis cooperatio, 
quando suppetit justa causa, nimirum necessitas 
vel utilitas notabilis." Tehát szabad, megengedhető 
a cooperatio materialis, midőn szükség esete 
forog fenn. Lássuk tehát, fenforog-e a szükség 
esete arra nézve, hogy a kath. keresztlevelet 
u. n. polg. házasságkötés czéljaira kiadjam. Van e 
arra szükség az egyház, vagy a lelkek üdvének 
érdekében ? Nincs. Van-e okvetetlenül szüksége 
reá az eskettető polgári hatóságnak? Nincsen. 
Hisz a polgári hatóság azon anyakönyvi kivona-
toknak birtokában van, a legpontosabban ter-
jesztetvén be a polg. hatósághoz évente, leg-
alább kath. részről, mindennemű anyakönyvi 
kivonatok; vagy ha azok valahonnan be nem 
terjesztettek volna, ugy hatalmában van azokat 
bárhonnan és bármikor bekövetelni. Mi az oka 
tehát, hogy a katholikusellenes, liberális érzelmű 
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törvényhozás oly kegyetlen büntetést szab ki 
azon lelkipásztorokra, akik az ilynemű anya-
könyvi kivonatok kiadását netalán megtagadnák ? 
Hisz konok, illetve erőslelkü megtagadás eseté-
ben másképp is könnyen segíthet magán a min-
denható állam, kiküldvén szükség esetén hatósági 
közegét a plébániákra s hatalmi karral íratván 
ki az anyakönyvekből a megkívántató adatokat. 
Az erőszaknak egy plébános sem fogna ellent-
állani. Miért kívánja tehát, oly kemény bün-
tetés terhe alatt, magának azon anyakönyvi 
kivonatokat esetről-esetre újból kiadatni? Nem 
más okból, mint hogy különösen a kath. lelki-
pásztorokat az u. n. polg. házasságban való 
cooperatióra rábírja, ráerőszakolja; minélfogva 
nevezetesen a kath. klérus ugy tűnjék fel a 
nép szemében, mintha ő is hozzájárulna a polg. 
házasság inaugurálásához, azon véleményt erő-
sitvén meg a népben, melynél fogva az a 
keresztlevél kiadását elbocsátásnak, dimissionak 
hajlandó tartani. Annál súlyosabban hárul pedig 
a kath. lelkipásztorra a compromissio, mivel az 
ilyetén kivonatok kiadása díjjal van összekötve, 
amely kivonatok eddigelé éppen nem, vagy csakis 
ritkán, idegenekre nézve, valának szükségesek. 

Ezen és talán még több hasonló okoknál 
fogva concludált az én egyéni véleményem oda, 
hogy legalább azoktól tagadjuk meg a kivona-
tok kiadásával való cooperatiot, akik nem fog-
ják a házasság szentségét kívánni, már ad con-
testandam sceleris abominationem is; csak igy 
vélvén lelkiismeretemet megnyugtathatni s a 
cooperatio felelősségének súlyától menekülhetni. 
Készebb volnék a polgári hatóság kezei közt 
elveszett, vagy bármiképp hiányzó anyakönyvi 
kivonatokat mind újból leirni és neki kézbesíteni, 
vagy az erőszaknak magamat megadva megen-
gedni, hogy a hatósági közegek a szükséges 
adatokat anyakönyveimből maguknak kiírják, 
mint sem hogy én esetről-esetre anyakönyvi ki-
vonat kiadásával járuljak hozzá és cooperáljak 
egy olyan házasság-félének, tulajdonképp ágyas-
ságnak létesítésére, törvényesitésére, mely Krisz-
tus tanításának, az anyaszentegyház törvényének 
s az üdvözítő Jézus által az emberi nem üdvére 
reudelt szentségnek szándékolt, határozott, nyílt 
és pronuncziált megvetésével van összekötve és 
vitetik véghez. 

Híjában mondaná valaki, hogy a dolgot, 
az eseményt ugv sem fogom megakadályozhatni: 
az meg fog történni, akár adom ki az illetőknek 

I az anyakönyvi kivonatot, akár nem. — Dum-
modo non fiat per me. Csakhogy az én hozzá-
járulásom, az én cooperatiommal ne történjék. 
Necesse enim est. ut veniant scandala; verum 
vae homini illi, per quem scandalum venit, (et 
non solum illi, qui patrat). Júdás nem mentheté 
magát azzal, hogy az üdvözítő Istenembernek 
ugy is meg kellett halnia az emberi nem üdvéért, 
tehát magasztos, isteni czélért; ám nem vala 
okvetlenül szükséges, hogy ő általa, az ő coo-
peratiojával Ítéltessék és jusson az üdv, Jézus a 
keresztfára. S még is: melius erat, si non fuisset 
natus homo ille, per quem Filius hominis tra-
debatur. 

Igaz, hogy én az anyakönyvi kivonat kiszol-
gáltatásával csak materialis cooperatiot viszek 
véghez. De midőn határozottan tudom, hogy az 
illető a tőlem kölcsönözni szándékolt revolverrel 
életét szándékozik és fogja is kioltani, akkor én 
impune nem adhatom kezébe az öldöklő fegyvert, 
mert ez által az én materialis cooperatióm 
formálissá válik, kinek az öngyilkosságot nem 
elősegíteni, de minden uton módon megakadá-
lyozni lett volna morális kötelességem, még azon 
esetben is, ha azt nekem megakadályozhatni nem 
is sikerült volna. Emitt a merénylő az én köz-
vetítésemmel testét szabja meg, testi életét oltja 
ki; amott lelkét sebzi, lelki halálát okozza.*) 

(Vége köv.) 

A lourdesi újság a magyar zarándoklatról. 

Most vettük a „ Journal de Lourdes" f. é. szeptem-
ber 15-iki számát, mely a Legnagyobb elismeréssel nyilat-
kozik a magyar zarándoklatról. 

Addig is, mig a zarándoklat leírását a zarándoklat 
vezetőjének hivatott tollából közölhetjük, adjuk a lourdesi 
újságnak czikkét a franczia eredetiben és magyar fordí-
tásban. 

A frauczia eredeti szöveg a következő : 
La semaine dernière, l'Autriche nous envoyait 50 

pèlerins. La Hongrie nous en envoie aujourd' hui 240. 
A lenr tête marche Mgr. Cselka evéque de Hongrie. 

Après Sa Grandeur viennent un Père abbé de 
l'Ordre de St-Benoit, plusieurs chanoines qu'on distingue 
de loin à leur ceinture violette, et une vingtaine d'autres 
ecclésiastiques. Le reste de la caravane paraît avoir été 
recrutée parmi les gens de la classe pauvre et laborieuse. 
L'organisateur du pèlerinage est le docteur Tart, préfet 
des études au Séminaire de Budapest. 

Grâce à son intelligence et à son dévouement, les 

*) Világos, hogy a cooperatio kérdésében s a püspöki 
kar utasítása szerint kell eligazodást keresni. 

A szerk. 
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pèlerins ont pa traverser, sans trop de peine, les pays 
pont ils ne connaissent pas la langue. Ils sont arrivés à 
Lourdes, tout embaumés du congrès eucharistique de 
Milan. Ils devaient à leur tour nous embaumer du par-
fum de leur piété. 

Tantôt réunis à part pour leurs cérémonies spéciales, 
tantôt mêlés à la foule des autres pèlerins. Partout, il8 

se sont fait remarquer par leur esprit de foi et leur 
grand amour pour Marie. Les prêtres ne se lassaient pas 
de chanter ses louanges dans leur belle langue Hongroise. 

C'étaieut bien toujours les fidèles enfants de cette 
grande nation catholique, qui, l'année dernière, offrait au 
Pape, pour son Jubilé, la modeste obole de 60,000 fr., et 
qui, il y a 22 ans, apportaient à Lourdes en exvoto, une 
des plus riches bannières, qui soient suspendues aux 
voûtes de la Basilique. 

Les pèlerins Hongrois ont passé quatre jours à 
Lourdes, tour-à-tour édifiants et édifiés. Lorsqu'en fin a 
sonné l'heure de la séparation, ils semblaient ne pouvoir 
s'arracher de ces lieux bénis, témoins de tant de merveil-
les, où la Vierge Immaculée souriant à leurs prières, 
avaient comblé leurs âmes de ses plus douces bénédictions. 

Allez, chers pèlerins de la Hongrie: la Vierge Im-
maculée vous salue avec amour, Votre pèlerinage sera 
écrit dans les Annales, comme l'une des plus touchantes 
manifestations de la foi catholique envers Notre-Dame de 
Lourdes durant l'année de grâce 1895. 

Magyarul : 
A mult héten Ausztria 50 zarándokot küldött. 

Magyarország pedig a mai napon nekünk küld 240-et. 
Elükön Mgr. Cselka magyarországi püspök ha'al. 

O Méltósága után jönnek egy szt. benedekrendi 
atya, több kanonok, kiket már messziről meg lehet 
ismerni violaszinü öveikről, és húsz más egyházi 
férfiú. A zarándoklat többi része javarészben a szegényebb 
és munkás osztályból van összetoborozva. A zarándoklat 
szervezője dr. Purt seminariumi tanulmányi felügyelő 
Budapesten. Az ő tehetségének és odaadásának köszönhető, 
hogy a zarándokok, minden nagyobb fáradság nélkül 
juthattak át azon országokon melyeknek nyelvét nem 
ismerik. Lourdesba a milanói eucheristikus kongreszszus 
behatása alatt érkeztek. Itt pedig bennünket árasztottak 
el áhítatuknak illatával. 

Majd különválva a többi zarándoklatoktól tartottak 
külön ájtatosági gyakorlatokat,majd pedigelvegyültek a többi 
zarándokok tömegében, de mindenütt éreztették jelenlétüket 
erős hitük és a szűz Mária iránt való nagy szeretetük 
által. A papok nem fáradtak el az O dicséretét zengedezni 
szép magyar nyelvükön. 

Ezek azon nagy katholikus nemzetnek hü gyermekei, 
mely a mult évben a pápának jubileuma alkalmából 
tekintélyes összeget 60,000 frankot ajánlott fel péter-
fillérként, és a mely, 12 év előtt Lourdesba hozta foga-
dalmi ajándékul egyikét a legdíszesebb zászlóknak, 
mely a bazilika boltozatára van függesztve. 

A magyar zarándokok négy napot töltöttek Lour-
desban, lépten-nyomon épülvén és mások épülésére szolgál-
ván. Midőn végre a válás órája ütött, ugy látszott, hogy 
nem tudnak megválni ezen szent helyektől, annyi csodának 

tanúitól, hol a szeplőtelen Szűz kegyesen fogadván könyör-
géseiket, lelkeiket a legédesebb áldásokkal halmozta el. 

Menjetek kedves magyar zarándokok : a szeplőtelen 
Szűz szeretettel üdvözöl titeket. A ti zarándoklatotok 
meg lesz örökitve évkönyveinkben, mint a lourdesi Miasszo-
nyunk iránt tanúsított katholikushitünk egyik legmeg-
hatóbb nyilatkozata az 1895 hálaadó esztendőben. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Kolozsvár, szept. 22. Királyi válaszok katholikus 

egyházi küldöttségek hódolati nyilatkozataira. — 
Nyolcz év után Kolozsvár ismét falai közt tisztelheté 

a királyt. A tisztelgések az ily királyfogadások alkalmá-
ból az ünnepségek fő részét szokták képezni. I t t ma folyt 
le ez a királyi aktus. A latin és gör. szert. róm. kath. 
egyházi tisztelgésre adott két királyi visszhang mind a 
kettő jellemző. A püspöke által vezetett erdélyi római 
kath. Status hódolatára adott kir. válasz a polgári há-
zasság királyi sanctiója után mintegy mentegetődzés akar 
lenni és biztatás a jövőre nézve az egyház és állam ér-
dekeinek oltalmára irányzott „atyai" törekvés említése 
által. Kivánjuk, hogy ez a királyi törekvés ezentúl sikeresebb 
legyen. A gör. kath. románoknak pedig a trón iránti 
hűségen kivül törvénytiszteletet s hazaszeretet ajánl, 
üirdekes mind a két válasz 

Délelőtt 10 órakor kezdődött a küldöttségek fogadása. 
A tisztek és az egyházi küldöttek fogadásán kivül, a 
többi deputáció fogadásánál jelenvoltak a miniszterek is. 
A valóságos belső titkos tanácsosok fogadása után, az 
erdélyrészi kat. státus nevében Lönliart Ferencz püspök 
igy üdvözölte a királyt : 

Az erdélyegyházmegyei katolikus papság és a róm. 
kath. státus nevében van szerencsém császári és apostoli 
királyi felségedet a legmélyebb hódoló tisztelettel üdvö-
zölni. 

Lelkes örömmel teszem ezt, mint ki autonómiával 
biró drága hitfeleimmel együtt soha nem felejthetjük el 
azt, hogy az erdélyi püspökségnek romjaiból való vissza-
állítását és megbecsülhetetlen jótéteményekkel való kitün-
tetését császári és apostoli királyi fenséged dicső elődjeinek 
köszönhetjük és a hála legbensőbb érzetével köszönjük is. 

Legmélyebb tisztelettel alázatosan kérjük császári 
és apostoli felségedet, hogy ezt a szivből fakadó hálánkat, 
valamint alattvalói tántoríthatatlan hódolatunk, hűségünk 
és ragaszkodásunk érzelmeit legkegyelmesebben fogadni 
és minket boldogitó királyi kegyelmében megtartani 
kegyeskedjék. (Élénk éljenzés). 

u felsége erre következőleg válaszolt : 
„Mint mindenkor, ugy ezúttal is őszinte örömmel 

és megelégedéssel fogadom a római katholikus klérus és 
státus képviselőit és hüségük biztosítását, mely biztosítást 
erős zálogaként veszem annak, hogy az egyház és az 
állam érdekének oltalmára irányzott atyai törekvésemben 
önök is hagyományos hazafiassággal mindenkor támogatni 
fognak. Az Isten áldása kisérje működésüket! Ismételve 
biztosítom önöket kegyelmemről s őszintén köszönöm 
itteni megjelenésüket " (Eíénk éljenzés). 

Most következett a görög. kath. román klérus tisz-
telgése. Mihályi Viktor érsek ezt a beszédet intézte a 
királyhoz : 

A gyulafehérvári és fogarasi gör. kath. egyház-
tartomány főpapjai és egyházmegyénk klérusának kül-
döttsége a legmélyebb alattvalói hódolattal üdvözlik 
felségedet, midőn Kolozsvár szabad királyi várost legfel-
sőbb látogatásával szerencséltetni méltóztatik. 

Örömmel közeledünk Felséged királyi trónja elé, 
hogy hagyományos hűségünk adóját ez alkalommal is 
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lerójjuk. Apostoli királyi hajlandóságába vetett törhetet-
len bizalom bátorit minket egyházi fontos hivatásunk 
teljesítésében kitartásra, — serkent a gondozásunkra bí-
zott egyházak felvirágzását czélzó törekvésben ernyedetlen 
buzgalomra. 

Egyházunk a haza javát üdvöseknek bizonyult in-
tézményekkel szolgálja, azok fejlődése felséged királyi 
hatalmában mindenha oltalomra talált ; klérus és a hivek 
nehéz viszonyok között is felséged kegyelmében keresik 
a vigasztalást, legfelsőbb szándékaiban ismerik föl a he-
lyes irányt, atyai jóindulatában lelnek mai nap is biztos 
kárpótlást. 

Esedezünk, méltassa felséged egyházunkat, a klérust 
és hiveinket tovább is legfelső kegyelmére ; köteles hálá-
val adózni ezentúl sem mulasztandjuk el, kik szünet nél-
kül kérjük a mindenható Ur Istent felséged országlásának 
dicsőségeért, birodalmának hatalmáért, népeinek boldog-
ságáért s a dicső uralkodó-dinasztia jólétéért, melynek 
élén mindnyájunk üdvére a seregek ura felségedet ő fel-
sége a királynéval, ép erőben és számos éveken át éltesse. 
(Lelkes éljenzés.) 

A király válasza az üdvözlő beszédre igy hangzott : 
„Örvendve fogadom az erdélyrészi görög katholikus 

klérus képviselőit és az érzelmeik tanúsítását. Ismerik 
önök változhatatlan jóakaratomat egyházuk irányában, 
melyről önöket ezúttal is abbeli óhajtásommal biztosítom, 
hogy a trón iránti hűség, a törvények tisztelete s a liözös 
anyaország szeretete legyen mindenkor vezércsillaga mű-
ködésűknek. Nem kétlem, hogy ez óhajtásom önöknél és 
híveiknél készséges visszhangra fog találni s hogy annak 
teljesítése által jövőre is biztosítani fogják maguknak azt 
az oltalmazó kegyelmet, melyet ez ideig élveztek s mely-
lyel önöket jelenleg szívélyesen üdvözlöm." 

VEGYESEK. 
*** Két nagy esemény hívja magára a közfigyel-

met, még pedig nem csak nagyságuk, hanem egymáshoz 
való közelfekvőségük, mondhatni a dolgok mélyén rejlő 
teljes azonosságuk folytán. Az egyik a szeptember 20-iki 
római koronás világforradalom vig tombolásából kima-
gasló u. n. római kérdés, a másik Magyarország püspö-
keinek együttes főpásztori levele, mely egy kilenczszáz 
éves keresztény magyar állami lét sirja felett mondja el 
könyezve a „Circumdederunt"-ot s adja meg a kath. egy-
háznak az állam elkereszténytelenedése folytán bekövet-
kezendő küzdelmek, hányattatások és üldöztetések köze-
pette követendő modus vivendit. Az egyház a szenvedésben 
is fenséges. Ugy tesz mint az evangelium mondja : hogy 
ha az ember egyik oldalán arczul ütést kapott, inkább 
tartsa oda a másikat is, mintsem hogy verekedést, ebben 
a mi esetünkben az állami hatalom ellen forradalmat kelt-
sen s még nagyobbakkal tetézze a már is nagy bajokat. 
Szenved és kész szenvedni ; de jogaiból, az emberi boldog-
ságnak reá bizott isteni vezérelveiből nem enged semmit. 
Szenved azokért, a kik támadják és üldözik, s imádkozik 
ellenségeiért, mint Krisztus Urunk a keresztfán, kérve 
mennyei Atyját, hogy bocsássa meg nekik, mert nem tudják 
mit cselekszenek. De az alatt egyúttal előkészíti és végre-
hajtja megváltásukat, mint Krisztus tette. Az egyház előbb 
regenerálja az embereket, azután követeli csak meg tőlük 

nagy feladatukat, az elpogányositott magyar állam vissza-
keresztényesitését. Ebben a korszakot kezdő főpásztori 
levélben valóban minden jó akaratú ember mindent fel-
találhat a mire szüksége van : a hit hiányosságában szen-
vedő hitoktatást, a félénk bátoritást, a bátor buzdítást és 
lelkesitést. Ujongva hirdeti az önmagát ámitó diadalmas 
liberalizmus a főp. szózat csendes, nyugodt és békés hangjába 
kapaszkodva s szigorú kárhoztató Ítéleteire szemet hunyva, 
hogy az valóságos buzdítás a szabadelvű törvény szellemé-
nek befogadására. Átkos önámitás és hazugság. Kimondja a 
püspöki kar az egész törvényhozási akczióra en bloc, hogy az 
„rossz", midőn szemben vele utal arra, hogy az Isten „még a 
rosszból is jót tud támasztani". íme tehát, rossz biz az 
mint egész. Es mit jelentenek az egyházi büntetéssel való 
fenyegetések ? Talán a lelkeknek a híres reformokban 
való megnyugtatását? Félre tehát a szántszándékos félre-
értésekkel és félremagyarázásokkal. A püspöki kar közös 
levelében csak a szélsőségekre hajló szellemek nem képe-
sek megnyugvót s akczióiknak kiindulási pontot találni. 
De hogy függ evvel össze, mondhatná valaki, a római 
kérdés, melynek kapcsán kezdtük a szót saját hazánk 
nyomoruságairól ! Hát ugy, hogy az a harcz, mely Rómá-
ban a pápa ellen, nálunk ezidőszerint főleg a házasság 
szentsége ellen folyik, tulajdonképpen egy és ugyanaz a 
harcz: a pokol harcza Isten ellen, az emberi vad önkény 
harcza Krisztus szeliditő igája ellen. Crispi dicsekvő 
beszéde Rómában a pápának szerzett „lelki autonomiá"-
ról épp oly világra szóló üres frázis, mint mikor a mi 
„Pester Lloyd "-unk azt mondja, hogy a kötelező polgári házas-
ságról szóló törvénynyel kezdődik Magyarországban a vallás 
szabadsága. Kezdődik bizony, de mi ? A vallástalanság pacz-
kázásának szabadsága a vallásossággal ; a vallástalanság 
privilégiuma szemben a vallásossággal. A magyar állam 
törvényeinek eddigi szelleme és betűi szerint eddig a 
vallásosságnak volt csak létjogosultsága : ezután ez ellen a 
vallástalanság azt a privilégiumot kapja, hogy büntetlenül 
fondorkodhatik a vallásosság ellen egyesekben és az egész 
társadalomban. 

— Szomorú, hogy még hire se ment, miszerint a fő-
pásztorok az alsórendű lelkipásztoroknak adott utasítások 
nyilvánosság elé vitelét megtiltották, s máris akadt valamely 
lelketlen fráter in Christo, a ki a „P. N."-nak azokat 
beküldöttte. Csakis engedelmes embernek igér a szentírás 
sikert, mondván: „vir obediens loquetur victorias". 

— A budapesti Szent-Imre-Egylet f. hó 29-én 
tartja Yeni Sancte-ját és alakuló közgyűlését. 

— Két katholikus népgyűlés volt most vasárnap 
a néppárt szervezése érdekében : Rózsahegyen és Tolna-
Tamásiban. Amott vagy 10,000, emitt körülbelül 3000 
ember jött össze, még pedig nem csupán katholikusok. A 
liberalizmus azzal ámit az elámíthatok körében, hogy a 
közös főp. körlevél nem kedvez a néppártig mozgalmak-
nak, mert egy szót sem szól a revízióról. Értsük meg a 
dolgot. A revízió politikai akcziót jelent. A püspöki kar-
nak feladata Krisztus tanítását hirdetni, s ha valamire a 
politikában, a nélkül, hogy a politikát emlitené, rámondja, 
hogy r o s s z , hogy s é r e l m e s , ezzel kötelességükké tette 
híveinek, hogy a rossz, a sérelmes törvények eltörlésére 
törekedjenek. Igy függ össze a főp. levél, a revízió és a 
néppárt ügye. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : B r e f ü i y Béla, hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 189e»- Nagy Sándor könyvnyomdájából. ; Papnő velde-utcza 8. sz.) 
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E Megjelenik e lap heten- E 
: ként kétszer : : 
ï s z e r d á n es s z o m b a t o n . \ 

\ Előfizetési dij: \ 
E félévre helyben s posta- E 
E küldéssel -5 frt. E 
: Szerkesztő lakása : E 

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

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

Budapesten, szeptember 28. 26. 

Előfizethetni 
minden 

ÍJ I K É V F O L Y A M . 

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

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 

A szorongatás napjaiban. 
1895. olt. 1. 

Szép hazánk rónáin, érczadó kegylánczin 
Nap fényével játszik a sápadtra vált szin, 

Mely reményzöld vala: 
Szent hazánk hitélte fájának dns lombja, 
Osz szelével tartva, búsan súgja, mondja, 

Hogy múlik vig dala! 

Árpádhegy-tetöről *) nézem a kék eget, 
A mint a nyugvó nap ott felém integet 

Ragyogó szemével, 
Mintha csak kérdezné: Még egy ezer évet 
Szép hazánk elér-e — álutra ha téved, 

S hitközönybe tér el ? ! — 

Ah, de merre csap ma bus lelkemnek szárnya, 
Mintha a magyarra nagy öröm sem várna 

Ezredévi dalban, 
A mely ős emlékek sorján ünnepeli 
A hon fennállását, nagy reménynyel teli, 

A hol csak magyar van ! 

Ezred év ! — dicsőit honfi szivverése ; 
Gyermek, agg és ifjú kél örvendezésre 

Mennyet áldó szivvel : 
Istenünk! hisz' éltet nyujtál ezredévig, 
S a kereszt, mely hű sziv őreként ma fénylik, — 

Egi áldást mivel. 

Békehang szállt áldásmunka utján messze, 
Hogy hazánk virágit szorgosan fejleszsze 

Drága hit hős kar ja ; 
S im', megérkezvén az ezredévi ünnep, 
A hit sérelmével Golgotára küldnek, 

Honfi-tettet vallva! 

Ezred év napjának égből jött sugára 
Yesse fényét, áldva, hősi homlokára 

Az igaz magyarnak, 
A kinek vitézi harczra kész hü karja 
Hit szaván éledve, tűrni mért akarja, 

Ellenink hogy marnak ! ? . . . 

Szent István honában, s hol szent László küzdött,— 
Osi jog törzsére dobnak vészes üszköt, 

S a t e t t : jogvédelem!? 
És e védő kézből kapja a gyászleplet 
Jó anyánk, az egyház, melynek karján fejlett 

Hü nemzeti szellem ! 

A világgá kürtölt télelői törvény*) 
Tán hited világát semmitő vak örvény? — 

Kérdi búsan lelked; 
Nem; — során egyházunk nagy tekintélyének 
Szabadalmazottan (s ez az a bus ének!)] 

Mellőzését vetted ! . . . 

Kedves, jjó magyar nép, őre drága honnak, 
Koszorút tövisből fődre mért is fonnak, 

Hitvirágnál fázva? 

*) A szerencsi köveshegy neve Árpádhegy. *) 1894. (decz. XXXI. tcz.) 
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Önvédted hazánkban, vértől ázott földön, 
A mint ezred éved napja áldón följön. 

Mért is vagy oly árva!? 

Lám, toronykeresztnél sem leng békezászló, 
Csak a fájdalom s kin ajkáról kél pár szó, 

A mint a gyász készül, 
És magyar anyától viruló szűz hallja, 
Mily örömre — virrad ő s hithez hü atyja — 

Sorvasztó emlékül. 

Földgöröngyhöz hajló ellenség csak fújja 
Kedvelt riadóját! Ez az Isten ujja; 

Hódit, talpra állit! 
Hogy hazánk hü fia és leánya hitben, 
— Bár a csalfa lélek kinzó helyre vigyen, — 

Éljen mind egy szálig! 

Oh, mert jajjal töltne el a magyar élte, 
Hitszegés ölén ha éggel harczra kélve, 

Tengődnék a nemzet; 
Mig Jézus hitével ápolt hűség árán, 
Egy uj ezredévnek nyájas képét várván, 

Nyer jogvédő lelket! 
Paszlavszky Sándor. 

Válasz Szvidrony Bonifácz urnák, 
„Igazi házasság, avagy ágyasság-e az úgynevezett 
polgári házasság" czimü czikkelyemre tett reflexióra. 

(Vége.) 

Ami pedig Müller szerint az idézett és föl-
tételesen jelen levő „utilitas notabilis"-t illeti, 
„seu quod idem est, incommodum proprium 
grave sive impediendum, sive removendum, et 
quando actio ipsa non est mala, sed bona, vel 
saltern indifferens, et peccatum alterius praeter 
intention em cooperantis sequitur, adeoque tan-
tum permittitur : licita est materialis coopera-
tion' — vájjon abból, ha, én az anyaszentegyház 
valamelyik hűtlen tagjának anyakönyvi kivonatot 
szolgáltatok ki a végett, hogy azt a házasság 
szentségének megvetésével (mert hisz mindig 
ilyenről van szó) az ágyasság legalizálására fel-
használja, mi nevezetes haszon háramlik akár 
az egyházra, akár a lelkek üdvére, akár a tár-
sadalomra, akár csak a földi jólétre is, ami 
miatt lehetne, vagy kellene az anyakönyvi ki-
vonatot a fenti ocsmány czélra kiadnom? Egyes-
egyedül az az incommodum proprium grave im-
pediendum, mely nem egyéb a t. reflektáló sze-
rint is. mint „az állam kiszabott vexája, bün-

tetése." Igaz, hogy egy anyakönyvi kivonatnak 
kiszolgáltatása magában véve nem rossz, sőt jó, 
vagy legalább is indifferens cselekedet; a bünt, 
mely annak következtében elkövettetni fog, az 
anyakönyvi kivonat kiszolgáltatója nem inten-
tionálja, (de tudja, és pedig határozottan tudja, 
hogy a kiadandó anyakönyvi kivonat tiltott, 
bűnös czélra fog felhasználtatni,) — ámde ha ez 
föltétlenül s mindennemű körülmények tekin-
tetbevétele nélkül szabad és megengedhető volna, 
ugy nem volnának sok vértanúink. Egyet felej-
te t t és hagyott ki idézéséből a jó és tudós 
Müller, tudniillik : ha a cooperatio ad incommo-
dum proprium grave impediendum fensőbb ér de-
kekbe nem ütközik, magasabb czélokat nem sért. 
Ámde a pénzbirságtól való menekülés s a szabad 
levegő élvezhetése, a börtön kikerülése bonum 
relativum, Istennek s az anyaszentegyháznak 
ügye pedig bonum absolutum Az üldözést és 
megsarczolást is el fogjuk magunktól összetartás 
által háríthatni. Tartsunk csak össze mint egy 
ember ós tagadjuk meg hasonló esetekben mind-
annyian az anyakönyvi kivonat kiadását, vagy 
csak határozzuk el és mondjuk ki komolyan és 
szilárdan ország világ előtt, hogy az emiitett 
esetekben nem fogjuk az anyakönyvi kivonatot 
kiszolgáltatni, bármi történjék is velünk; és én 
hiszem, hogy a magas kormánynak és törvény-
hozásnak azonnal el fog oszlani a kedve az erő-
szakoskodást csak megkisérleni is. És mi nem 
csak börtöntől, pénzbirságtól leszünk mentesek, 
de kedvesek is Isten és emberek előtt, specta-
culum amoenissimum facti angelis et hominibus. 
Ne féljünk az emberek büntetésétől, és nem lesz 
semmi bajunk. Az égető büntetés csak ugy fog 
bennünket érni, ha attól félünk, és félvén össze 
nem tartunk. 

Végül a harmadik pontot illetőleg „az egy-
házi házaság idejére nézve is más az egyház 
tanitása, más a gyakorlata, — mondja a t. 
reflektáló, — mint az én tanácsom." — Az 
egyház tanitása és gyakorlata in accidentalibus 
a körülményekhez képest változik is. Különben 
az én tanácsom nem is ütközik az egyház taní-
tásába, vagy gyakorlásába. Azon utasitás, melyet 
XIV. Bened. 1746. szept. 17-én a hollandi püs-
pökökhöz intézett brevében kiadott, melyre t. 
reflektáló hivatkozik s a mely utasitás azt mondja : 
„Pro viribus satagite, ut postquem Reipublicae 
morém il Ii gesserunt, non diu différant Ecclesiae 
legibus parere et conjugale foedus juxta prae-
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scriptam a Tridentiiio normám rite et sancte 
celebrare," — nem zárja ki annak a lehetőségét, 
hogy a házassági hirdetés a polgári alakiság 
befejezte után ne történhessék meg, az egyháznak 
a házasságról szóló törvényeihez és a megszabott 
trienti rendtartáshoz (norma) a hirdetések is 
tartozván. Nem is mondja a nevezett pápa, 
hogy egyátaljában ne halaszszák, hanem hogy 
sokáig ne halaszszák az egyházi esküvőt; még 
kevésbbé mondja pedig, hogy a polgári alakiság 
bevégezte után azonnal a templomba siessenek. 
Ugyanily értelemben szól a s. Poenitentiaria 
utasitása is az olasz püspökökhez, (1866. jun. 15.) 
melyet t. reflektáló szintén idéz: „ut matrimo-
nium coram ecclesia qaamprimum (mi előbb, de 
mégsem rögtön) contrahatur." Ezen utasítások-
kal nagyon is megegyeztethető az én igénytelen 
tanácsom, mely abból állott, hogy a polg. ala-
kiság betöltése után az egyházi hirdetés 
általános főpásztori fölmentés utján háromról 
kettőre, sőt egyre szállittassék le és oly napokon 
is megengedtessék, melyeken számosabb a temp-
lomot látogató népgyülekezet. Már most például: 
ejtessék meg a polgári alakiság szombaton reggel, 
vagy délután, vasárnap történjék meg a temp-
lomi hirdetés és hétfőn reá az esketés ; és ezzel 
elég van a „non diu* és „quamprimuma-nak is 
téve. Tehát tanácsom nem éppen czéltalan elme-
futtatás. Az pedig, hogy a püspöknek van joga 
a hirdetéseket leszállítani, vagy szükség esetében, 
saját belátása szerint, az illető feleket a hirde-
tésektől egészen is fölmenteni; sőt, hogy az 
olyan házasság is, a mely a hirdetések mellő-
zésével köttetett, igazi és érvényes házasság, azt 
minden theologus fogja tudni. 

Mire valók ugyanis a hirdetések? A hirde-
tések arra szolgálnak, hogy kitudassák, nem 
forog-e fen a házasulandók közt házassági akadály ; 
de meg történnek a hirdetések isteni tisztelet 
alatt, az Ur hajlékában, a tisztesség s az ünne-
pélyesség kedveért is. A kereszténytelen állam, 
a törvényhozás és a sajnálatos egyházpolitika 
tényezői váltig hangsúlyozzák s akarják elhitetni 
a világgal és magokkal a katholikusokkal, hogy 
a polg. házasság, mely különben szemökben az 
egyedüli érvényes, nem sérti az egyház tanát , 
tehát nagyon is megegyeztethető a kath. ház^. -ál-
szentségé vei, sőt farizeusi képpel magok utasitják 
a feleket, hogy a polgári lényeges alakiság befe-
jezte után saját templomaikba is elmenni sies-
senek . . . Nehogy tehát a mi tempi omainkban 

végbemenni szokott hirdetés tisztességéből és 
ünnepélyeségéből némi részt ők is vonjanak 
magokhoz és a magok polgári házasságféle ala-
kiságához; nehogy ekkép valóban olyformán 
tűnjék fel a dolog az emberek s főleg az egy-
ügyű nép előtt, mintha a polgári párosodás és 
a kath. házasság kibékültek, mi több, némi 
alliance-ra, szövetségre léptek volna egymással 
és igy barátságosan egészitik ki egymást, szóval; 
egy mixtum compositumot képeznek, — bátor 
voltam azon szerény tanácscsal föllépni, hogy az 
egyházi hirdetések a házasságot előzőleg, lehe-
tőség szerint a polgári közététellel ne egy időben 
történjenek; hogy ez uton is lássa a világ, hogy 
polgári párosodás és kath. egyházi házasság nem 
egy dolog, hanem egymással merőben ellentétes 
ténykedés. 

A m élt. püspöki kar a legközelebb tar to t t 
értekezlet alkalmával e tárgyra vonatkozólag 
ugy nyilatkozott, hogy; „nem til t ja el, hogy a 
felek ne később kössék az egyházi házasságot." 
Ebből azt kell következtetnünk, hogy habár az 
utasitások lelkiismereti kötelességükké teszik a 
hiveknek az egyházi házasság kötését, de nem 
rendelik el, hogy az egyházi házasság rögtön 
kövesse az állami szerződéskötést. (M. Á. szept. 3.) 

Bármennyire hajlok meg tehát a nm. egri 
érsek ur egyházfői méltósága, mélységes tudo-
mánya és főpásztori buzgósága előtt s „adta 
meg bár a tónust külön körlevelében, hogy 
ellenkezni fog a közös főpásztori körlevél intéz-
kedésével," — még se hihetem, hogy, nem mon-
dom, az egyetemes egyház, de a magyar kath. 
hierarchia közérzületét e kérdésben ne a honi 
püspöki kar, hanem az érsek ur ő nméltósága, 
még ha hozzája a t. reflektáló csatlakozik is, 
reprezentálja. 

A t. reflektáló végül kérdi: „miért szól igy 
az egyház fentebbi utasitása? Azt hiszem, — 
úgymond — nem másért, mint a periculum in-
continentiae kikerüléseért, melylyel, minden má-
sodrangú érdeket mellőzve, első sorban és komo-
lyan kell számolnunk." 

A periculum incontinentiae kikerülése, igenis 
javalja, hogy az egyházi házasságkötés ne sokára 
kövesse a polgári szerződéskötést, de nem ki-
vánja, mint láttuk, okvetetlenül, hogy „rögtön" 
kövesse. Nem tagadom, hogy ama veszélyhez 
képest a másodrangú érdekeket mellőzni lehet, 
talán kell is; nem tagadható azonban az sem, 
hogy a periculum incontinentiae kikerülésénél 
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még egy magasabb érdek is van, és ez az egy-
ház fensége s a szentség méltósága, melyet sz. 
Pál éppen a házasság szentségéről szóltában oly 
ékesen, komolyan és nyomatékosan rajzol. Min-
denkinek dolga „a maga edényét szentségben és 
tisztességben birni," (1. Tesz. 4, 4:.) testét, lelke 
lakházát szeplőtelenül s mint valami olyat meg-
tartani, mit tisztelet illet, mit megbecsteleniteni 
nem szabad. Nekünk pedig kötelességünk az üd-
vözitő Jézus aráját, az anyaszentegyházat di-
csővé tenni, dicsőségét fentartani, hogy ment 
legyen arczulata minden szeplő- és redőtől, és 
mindentől, ami elrutithatná; egészen és teljesen 
tiszta legyen. (Efez. 5.) Ez talán nem másod-
rangú érdek. 

Szolgáljanak a mondottak ne csupán czáfo-
latképp, illetve védelem gyanánt, de megtáma-
dott czikkelyem bővebb megvilágítására is. 

Zelestyei. 

Dr Bozóky Alajos igazgató beszéde, 
melylyel a nagyváradi kir. kath. jogakadémián az iskolai 

évet megnyitotta. 

Mélyen tisztelt tanári kar ! 
Szeretett akadémiai ifjúság ! 

Valahányszor önöket igy egybegyűlve magam előtt 
látom, igazi öröm tölti el keblemet. Nemcsak a viszont-
látás okozza ezt, hanem azonfelül azon megnyugtató tudat, 
hogy egybegyülésünk czélja iránt mindnyájan egyetértünk. 
Ugyanez a körülmény, tanév megnyitó ünnepélvünket 
mindannyiszor valóságos családi ünneppé avatja, mely épp 
oly kedves, mint maradandó emlékkel gazdagítja szivein-
ket. Mindenekelőtt tehát üdvözlöm önöket a mai ünne-
pünk alkalmából ! 

Feladatunk tisztán vau körvonalozva. A jog- és 
államtudományok alapelveit, melyek egyúttal az állami 
együttlét alapfeltételei és biztositékai kell intézetünk falai 
között nekünk hirdetnünk és önöknek, ifjú barátaim ! el-
sajátitaniok. Magasztos feladat ez uraim ! akár produktiv, 
akár reczeptiv oldaláról, akár a tanárok, akár az akadé-
miai hallgalók álláspontjáról tekintsük, mert végeredmé-
nyében a haza boldogságát czélozza. Igazi gyakorlati 
életpálya a jogi pálya, mint semmiféle más pálya, mert 
még az elméleti igazságokat is a mindennapi élet szük-
ségleteivel, tehát a szónak legszorosabb értelmében a 
gyakorlattal kell összhangzásba hoznia. 

Ma is áll, mit a hires Ulpianus oly szépen kifejezett, 
midőn a jogászkar feladatát ezekkel a szavakkal irta 
körül : institiam namque colimus, et boni et aequi notitium 
profitimur, aequam ab iniquo séparantes, licitum ab illicito 
discernentes, bonos nor edum metu poenarum, verum 
etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, 
veram niti fallor pbilosophiam, non simulatam affectantis 
(D. 1. 1. L. 1. §. 1.) A jogi pálya az élet magaslata, 
melyre azonban csak a kitartó, komoly munka árán küzd-

hetik fel magokat. Erre a komoly munkára kivánom önö-
ket néhány szóval buzdítani. 

A jogtudomány is olyan, mint a mathesis. Midőn 
Díompius, syraensai tyrannus, Archimedest felszólította, 
tanítaná meg őt is erre a szép és hasznos tudományra, a 
tudós avval a kifogással tért ki e félelmes megbízatása 
alól, hogy a mathesis nem fejedelmeknek való, amivel azt 
akarta mondani, hogy sem születés, sem hatalom, sem 

S előkelő állás nem ment fel senkit, aki igazán e tudomány 
birtokába jutni óhajt, a komoly munka és tanulás alól. 
Igazi jogászokká is csak ugy lehetnek, uraim, ha kellő 
komolysággal fognak a munkához. Es éppen az alap lerakása 
az, mely a legnagyobb szorgalmat, körültekintést és ki-
tartást igényli. A mit itten elhanyagolnak, azt soha többé 
tökéletesen helyre nem pótolhatják és a mi legsajno-
sabb, ebbeli mulasztásuk miatt egyedül önmagukat vádol-
hatják majd, mert raj tuk mult, hogy az alapos kimü-
veltetésökre kínálkozott alkalmat kellőképpen fel nem 
használták. 

Nem mondom én, hogy a jogi tanfolyam alatt egé-
szen a könyvekbe temetkezzenek s a tanulásnál egyébbel 
se törődjenek, mert ezáltal egyoldaiuakká, szegletesekké 
válnak, holott éppen a jogásznak kell, ha érvényesülni 
akar, minél több oldalunak, előzékenynek lennie. Még ha 
a leglelkiismeretesebben iparkodnak is kötelességeiknek 
megfelelni, fognak időt és alkalmat találni, hogy fiatal-
ságuknak és akadémiai szabadságuknak örvendhessenek, 
csak azt nem szeretném, ha az élvezeteket tekintenék fel-
adatuknak, holott éppen megfordítva föladatukat kell 
élvezetnek tekinteniök. Igaz, hogy a fiatalság általában 
véve könnyüvérü és extravagancziákra hajlandó, de hát 
azért áll a társadalom nemcsak ifjakból, hanem öregek-
ből is, hogy az öregek tapasztalataik gazdag tárházából 
az ifjakat ama veszélyekre figyelmeztessék, melyek az 
extravaganczíák tulhajtásábói származhatnak. 

Már pedig ezek a veszélyek éppen nem csekélyek. 
A folytonos élvezethajhászás az ifjút testileg lelkileg 
tönkre teszi, erőinek és egészségének könnyelmű elfecsér-
lése megfosztja őt az életvídorságtól, mely éppen legfőbb 

I baja az ifjú kornak, és az elzüllés posványába ragadja, 
melyből ritkán van visszatérés, mert ebben a stadiumban 
többnyire kiveszett már kebeléből az erkölcs is, mely 
iránytűje lehetne. Nem hiába mondták már a római remek-
irók : mens sana in corpore sano. 

A test szervezetének megromlása maga után vonja 
a lélek megromlását is. Enervált ember nemcsak a társa-
dalomra nézve elveszett, hanem maga magának is terhére 
válik, mindig tovább és tovább sülyed, míg csak el nem 

pusztul. A kinek meg kell vala hálálnia azt a sok aggo-
dalmat, gondot, fáradságot és anyagi áldozatot, melybe 
szüleinek az ő felnevelése került, könnyelműségével nem-
csak hogy megsemmisitette mindazokat a szép reményeket, 
melyeket az ő szülei hozzáfűztek, de egyszersmind mér-
hetetlen szomorúságot és bánatot is okozott nekik. Azért 
intem önöket, ne térjenek le az erkölcs ösvényéről. 

Önöknek már most kell arra törekedniök, hogy külső 
megjelenésükkel maguk számára meghódítsák azokat a 
társadalmi köröket, melyekkel érintkeztek. Ezt pedig csak 
ugy fogják elérni, ha kifogástalan, korrekt magaviseletet, 
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a müveit embert jellemző tiirelmességet, mások vélemé-
nyeivel szemben tartózkodó tiszteletet, gyengeségeik iránt 
elnézést tanúsítanak, de a nélkül, hogy azért az igazság-
hoz hütelenekké lennének. Ámbár minden embernek, bár-
milyen foglalkozású legyen is, igazságosnak kell lenni, 
fokozott mértékben áll az a szabály a jogászra nézve, 
kinek élethivatását képezi, hogy mindenben az igazságot 
felkutassa és alkalmazza. Azért az igazságérzet fejleszté-
sét tekintsék egyik elsőrendű kötelességöknek, institia est 
regnorum fundamentum. Nagy segítségökre lesz ebbeli 
törekvésükben a kegyeletes ragaszkodás ama tradicziókhoz, 
melyeket a szülői házból magokkal hoztak. Oh ne gondol-
ják azt, hogy a jogász a valláserkölcsi nevelést nélkülöz-
hetné, vagy hogy a valláserkölcsi elveken, mint holmi 
elavult dajkameséken egyszerűen túladhat. 

Örökérvényű aranyszabályok azok, melyeket a jog 
sem ignorálhat, sőt melyekhez a jognak magának folya-
modnia kell, hogy saját szabályai számára szilárdabb 
alapot nyerjen. A jog egymaga képtelen az emberi társa-
dalmat a tökéletesbedés utján előre vinni és a haladás 
vívmányait számára biztosítani, mert a jog csak a kül-
rendre ügyel, holott a vallás és erkölcs az emberek szi-
vébe és veséibe behatol s ott készíti elő a külrendet fen-
tartó oszlopok biztos alapját. Lesz alkalmuk önöknek is 
erről az életben meggyőződniük. Éppen az igazság meg-
ismerése szempontjából kerüljék a vallási nihilizmust és 
esedezzenek a mindenható Istenhez az ő mennyei áldá-
sáért, miként Roscher Vilmos, a nemzetgazdaságtan 
hirneves tanára, a lipcsei egyetemen, ki az egyetemi év 
kezdetén ekképp fohászkodott: „Édes mennyei Atyám! 
engedd, hogy a mi jót és igazat előadásaim tartalmaznak, 
az gyökeret verjen és gyümölcsöt teremjen; ha pedig 
azokba valami nem igaz férkőznék, az erős ellenmondásra 
találjon, hogy így minden körülmények között a te orszá-
god. mely az igazság és jóság országa, bennem ugy, mint 
tanítványaimban gyarapodjék." íme a vallásos érzületre a 
tudósnak is szüksége van, még pedig inkább, mint a nagy 
tömegnek, mert éppen az igazság felkutatására irányzott 
búvárlatai közben rá kell jönnie, milyen gyarló és korlá-
tolt az emberi tudás határa. 

A milyen elvetendő a vallási nihilizmus, épp olyan 
káros hatású a kozmopolitizmus. A meddig ez a mi vilá-
gunk állani fog, különböző fajú népek fognak rajta lakni, 
s éppen az egyes fajok kölcsönös versengése mozditja elő 
az emberi nem haladását, mig ha minden ember egyenlő 
s egyetlen organizmusnak tagja volna, tán a haladás fo-
galma is érthetetlen volna reánk nézve. De különösen 
nekünk magyaroknak van legkevesebb okunk arra, hogy 
a kozmopolitizmus felé hajoljunk, mert a mely perczben 
«zen divatos eszme szolgálatában vontató kötélnek állunk, 
vége lenne nemzeti létünknek, melyet immár egy ezredév 
viszontagságai között a csodával határos szerencsével fen-
tartanunk sikerült. Azt igenis óhajtjuk, hogy a kultura 
apostolainak tartsanak bennünket, de magyar nemzeti 
jellegünket semmiféle kozmopolitikus eszménykép kedvé-
ért fel nem adjuk, el nem áruljuk. Magyar hazánkért 
készek vagyunk bármely áldozatra és ezen ragaszkodá-
sunkkal a mi szülőföldünk iránt egyszersmind szolgálatot 
teszünk az általános emberi haladás ügyének, de előbb 

magyarok akarunk lenni és csak mint magyarok kultur-
nemzet számba menni. 

Be fogjuk a jövő évi ezredéves kiállításunkkal bizo-
nyítani, hogy a kultura semmit sem veszt értékéből 
azáltal, hogy Magyarország határain belül magyar nem-
zeti jelleget ölt. Őseink magyar hazát hagytak reánk, 
mi sem tehetünk egyebet, mint hogy magyar hazaként 

; védjük és bocsátjuk át az utánnunk jövő nemzedékre. 
Hogy ezt megtehessük, mindenek előtt lángoló hazasze-

i retetre van szükségünk, mely szivünkből soha ki ne alud-
i jék, hanem szünet nélkül fennen lobogjon és folytonosan 

hazafias viselkedésben nyilvánuljon. 
Ide tartozik öröklött hűségünk koronás királyunk, 

I ragaszkodásunk alkotmányunk, engedelmességünk a tör-
vények és a törvényes hatóságok iránt, valamint készsé-

i günk bármely szolgálatra, melyet tőlünk a haza megkíván. 
: A meddig ily ébren őrködünk, ellenségeink sem mernek 

minket megtámadni, mert jól tudják, mennyire fokozza 
a hazafiúi lelkesedés tüze külömben is tekintélyes «rön-
két. Azonban múlhatatlanul szükséges azonfölül, hogy 
a mire már itt az akadémia falai között hozzá kell szok-
niok, minden egyenetlenséget és belviszályt magunktól távol 
tartsunk, nehogy minden egyéb jó tulajdonaink daczára a 
válság pillanatában mint a széthullott kéve mégis az 
ellenség prédájává legyünk. 

Mutassák meg önök, hogy azokat az éveket, melyeket 
itt mint akadémiai polgárok töltenek, arra használták fel, 
hogy majdan a hazának is derék polgáraivá váljanak, 
hogy az itt szerzendő ismereteikkel a közjólét alapfelté-
teleit, a jogot és igazságot akarják és tudják is meg-
védeni és érvényre juttatni. 

Ha, a szívben nem kételkedem, önök keblét is 
ilyen érzelmek dagasztják, a minőket én itt megpendítet-
tem, akkor nyugodtan, a jövőbe vetett teljes bizalommal 
léphetjük át Magyarország második ezredévének küszöbét! 

Ezzel az 1895/6. tanévet megnyitom. 

E&YEm TUDOSITÁSOK. 
Budapest, szept. 28. A pápa szeptember 20-án. — A 

keresztény és a nem keresztény, a katholikus és az anti-
katholikus világ bizonyára megegyezik abban, hogy a hires 
római szeptember 20-iki világlárma közepette mindenkit 
leginkább érdekli az, hogy mit tett a koronás forradalom 
dorbézolásai közepette a jogfosztott, — a pápa s a világon 
szétszórva élő 200 millió katholikus? 

A pápa szent Péter sírjánál imádkozott ; a pápa hivei 
pedig, vagyis a jogfosztott 200 millió katholikus, mint a 
regensburgi püspök még jul. 25-én kelt fó'pásztori levelében 
magasztos egyszerűséggel mondja, követeli vissza elrablott 
tulajdonát. Az egyház ellenségeinek örömzaját a jogtiprás 
szerencsés fenállása felett, úgymond, a katholikusok az egész 

I világnak szóló kiáltással fogadták, a jogirtás megszüntetése 
iránt. 

A kafholikusok millióinak az egész világon megszólalt 
hatalmas tiltakozásával majd máskor foglalkozunk ; most 
lássuk csak a szent Péter sirján imádkozó pápát. Ki ez? 
Mi ez? 

A pápa Szent Péter sirján imádkozott, körülvéve 200 
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millió keresztény ember imájától. Ez a látvány páratlan a 
világon. A pápa szent Péter sírján imádkozva 2000 éves mul-
tat, melynek gyökerei azonban lenyúlnak egész a paradicsomba, 
és beláthatatlan hosszú jövőt fejez ki. Mind a két kezével 
valójában az örökkévalóságba fogózkodik. 

Mig a pápa csendesen imádkozott, az alatt kint nem 
messze a Vatikántól, óriási lármát csapott egy minap kelet-
kezett tömeg, mely azt hirdeti a világnak, hogy ő legyö'zte 
a pápát . . . Ezt a tömeget elvakitották üres szólamokkal. 
Elavultnak hiszi azt a mi régi, és örök ifjúságra termett-
nek, a mi uj és muló. Elvakitották ezt a tömeget, mert 
azt hiszi, hogy rengeteg magasba nőhet fel az a fa, mely-
nek semmi gyökerei sincsenek a mélységben. Es ez a félre-
vezetett ujongó tömeg akarja képviselni Európa egyik leg-
régibb nemzetét, mely a keresztény művelődésben anyja és 
mestere volt Európa valamennyi nemzetének, ez a futó 
forgószél akarja képviselni a pápasággal fiúi viszonyban 
örökkévalóságra termett nagy olasz nemzetet. 

Nem ! A szabadkőműves összeesküvés itt nagyon 
elszámitotta magát. A pápaságot sanyargatni, fosztogatni, 
sőt egyidőre száműzni is lehet Rómából ; megdönteni és 
szent Péter sírjától őt elszakítani nem lehet. 2000 évnek 
a maiakénál is nagyobb viharokat látott története tanúskodik 
e mellett. De a jövő, a jövő! mondhatná valaki, az nincs 
ám a pápaság hatalmában ! Atyámfia, kit Luther vagy 
Kálvin kebelezett be magának Krisztus nyájából, kár maga-
dat ámitani. A szent Péter sírján imádkozó pápa a hal-
hatatlan, az ellenállhatatlan, a legyőzhetetlen pápaságot 
jelképezi. Először is az imádkozó ember már maga is 
legyőzhetetlen. Isten van vele, a ki nem hagyja az ő 
imádságos emberét a pokol kapui által elnyeletni. Aztán 
nézzétek, kinek és minek a társaságában imádkozik a pápa ? 
Szent Péter társaságában és ugyanavval az erővel a 
lelkében, melylyel szent Péter apostol Rómában Krisztus 
egyházát megalapitotta. Mikor szent Péter Rómába jött, mi 
volt ő egyéb a világ, a római birodalom mindeneket letipró 
hatalmával szemben külsőleg egyéb, mint egy porszem, me-
lyet a hatalmas imperátor kénye-kedve szerint eltipor-
hatott. De bensőleg oly hatalmat hordozott és lelkéből 
oly hatalmat hagyományozott át utódjára Linusra, hogy 
az a kereszténység háromszáz éves üldöztetését s a bar-
bárok százados pusztítását túlélve a római birodalom 
romjai felett a barbár népek össze-vissza egymásra hányt 
rétegeiből a fényes és páratlan keresztény civilizácziót 
teremtette. Mikor szent Péter Rómába érkezett, vele szem-
ben is azt mondta az ott lévő állami hatalom: az én aka-
ratom előtt a te akaratod semmi, „intangibile" ; hozzám 
ne nyúlj, mert különben halálfia leszesz. Éppen igy beszél 
a koronás forradalom is most XIII. Leo pápához. Itt vagyok, 
úgymond, és itt akarok, itt fogok maradni. Akaratom, itt-
létem a pápaságra nézve, — megközelíthetetlen, „intangi-
bile" . . . Ugyan ugy-e? Szó sincs róla! Az uj pogányság 
nézze meg sorsát a régi pogányságéban. A Nérók hamvai 
felett az ő vértanúiknak templomai ragyognak. A re galan-
tuuino Crispi és Garibaldi hamvai felett is a pápák tovább 
fogják építeni a hitvallók és vértanuk templomait. Ezt hir-
deti a szent Péter sirján imádkozó pápa a protestantizmus 
által megtévesztett keresztények hitben ide s tova tébolygó 
tömegeinek. 

Keresztények ébredjetek ! 
Rómában nem az olasz nemzet érdeke sanyargatja a 

pápát. Dehogy! Hisz a pápaság, és az olasz, a Róma 
körül élő nemzet elválhatatlanul össze vannak nőve. A 
pápaság ellen Rómában, nemzeti látszat, alatt a szabad-
kőműves összeesküvés által vezetett istentagadó és isten-
káromló világforradalom küzd és dühöng. 

A ki szereti az Istent és Krisztust, a mi isteni Meg-
váltónkat, és a vallást, melyet földi életünk nemesítésére s 
örök üdvösségünk biztositására Krisztus Urunk alapított, 
az bizonyára nem Umberto király, nem Crispi, nem Gari-
baldi pártjára áll, mert ezeket „felsőbb" de nem felséges 
kommandóra, Lemmi, az istentelenség főpapja, a szabad-
kőművesség nagymestere ránczigálja, e nagy világtragédiá-
ban, mint a sem Istent, sem urat ismerni nem akaró 
anarchia bábjait és felcziczomázott, feljelmezett automatáit. 

Vak az, a ki a XIX. század e Divina Commediáját 
nem látja. ? ? 

Pécs i egyházmegye. Főpásztori felhívás a lazaris-
ták budapesti templomára és házára való adakozásra. — 

A XVI. sz. főpásztori körlevélben, a 2985. sz. alatt, 
következő főpásztori felhívás jelent meg: 

Bizonyára nem olvasta lelki öröm nélkül a t. egy-
házmegyei papság a kath. hírlapok időkinti értesítéseit 
azon bizottság nemes és eredményes buzgólkodásáról, 
mely 0 es. é9 kir. Fenségének, József főberczegnek 
pártfogása alatt czélul tűzte ki a Lazarista Atyáknak 
letelepítését a fő- és székvárosba, a mely végből a számukra 
Budapesten építendő templom és társház építkezési költ-
ségeire rendezett gyűjtések utján máris jelentékeny sikert 
ért el, a mely azonban még távol áll a t-rvezett intéz-
mény közeli megvalósításához megkívántató anyagi erő 
azon mértékétől, mely nélkül ily nagy vállalkozásba fogni 
sem lehet. 

A fentisztelt bizottság tehát azon kérelemmel 
fordult hozzám, hogy a mondott czélra egyházmegyém 
templompénztárainak belevonását engedélyezném, illetve a 
lelkész urakat felhatalmaznám, hogy templomaik vagyoni 
erejéhez képest ezek pénztáraiból a szent czélra áldo-
zatfillérekkel járulhassanak. 

Tekintettel magyar kath. hitéletünk nagy lelki 
érdekeire, melyek ezen intézményhez fűződnek, kápta-
lanommal pgyetértőleg Székesegyházamnak e czimen való 
évi hozzájárulását 100 forintban állapítottam meg, a 
mely összeg további rendelkezésemtől függővé tett idő-
tartamig a mondott czélra fordíttatni fog. 

A mi pedig egyházmegyém többi templomait illeti, 
figyelemmel ezeknek többnyire szegényes vagyoni álla-
potára, a tehetősebb akár anya , akár fiókközségi temp-
lomok pénztáraira nézve az illető lelkészeket buzditólag 
felhatalmazom, miszerint ezekből legjobb belátásuk szerint 
tíz év tartama alatt évenkint vagy kevesebbszer, a mint 
t. i. a pénztár ereje megengedi, egyszerre legfölebb 10 
forintig terjedő adományokat küldhessenek a Lazaristák 
budapesti templomára és házára, a fenttisztelt bizottság 
elnökének, a budapesti érseki Vicarius urnák kezeihez, 
mégis kizárásával annak, hogy ebből az illető templo-
mokra bárminemű jogi kötelezettség hárítható lenne. 

Datum in Nádasd, die 28. Aug. 1895. 
Ferdinandus m. p. 

episcopus. 
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Tolna-Tamási, szept. 23. Katholikus népgyűlés. — 
Körülbelül háromezer ember jött össze ide tegnap, 

hogy részt vegyen a gróf Apponyi Géza vezetése és el-
nöklése alatt ide összehívott népgyűlésben. A gyűlésen 
megjelent s nagy hatású beszédet tartott a néppárti ve-
zérpár egyike, Esterházy Miklós Móricz gróf is. A gyű-
lést Apponyi gróf nyitotta meg. Utána Frühwirth ügyvéd 
beszélt a néppárt ügyéről, a gyűlés tetszése közt kije-
lentve, hogy a néppártot a legutolsó faluhelyen is meg 
keli alakítani. Utána Szüts József pinczehelyi káplán be-
szélt igen hatásosan az uj egyházpolitikai törvények reví-
ziójáról. A kath. autonomia ügyét Féry Emil ügyvéd 
fejtegette, világosan kidomborítva azt, hogy felekezetlen 
vagyis vallástalan állam nem gyakorolhatja a keresztény 
katholikus államnak adott befolyást az egyházi dolgokra. 
Igazán gyújtó hatású volt Esterházy Miklós Móricz be-
széde végtől-végig, de különösen ott, a hol a lelkesedés 
hangján kijelentette, hogy inkább kell engedelmeskedni 
Isten igéjének mint az állam rossz törvényének. „Hát 
bálvány-e az a törvény, a melyet pogány módra imádni 
k e l l . . . Iparkodjunk, hogy sokáig ne álljon fenn ez a 
törvény. Van fiatalságunk. Ha meg nem érjük mi, leg-
alább fiaink érjék meg a diadalt. Én, ha kidűlök is a 
harczból, fogadást teszek, hogy koporsómat se virág, se 
koszorú ne diszitse, mig utódaink a diadal babérkoszorúján 
val fel nem ékesítikHosszantartó zajos taps és éljenzés 
jutalmazta a gróf ur e lelkes kijelentését, fogadását, 
melynek visszhangja bizonyára hatásos lesz országszerte. 

A néppárt egyik vezérének nagyhatású beszéde után 
Apponyi Géza gróf felolvasta a következő határozati 
javaslatokat, melyeket a népgyűlés egyhangúlag magáévá 
tett és határozat erejére emelt : 

„Mi, a tolna-tamási-i néppárti népgyűlés tagjai 
1. ünnepélyesen óvást emelünk a honpolgárok szabad 

választásjogának azon, a magyar nemzetet a müveit kül-
föld előtt is mélyen megalázó elkobzása és korlátozása 
ellen, melyet a minap Nyitrán két ízben, azután pedig 
a választók összeírása alkalmával — a nem kormánypárti 
szavazókat illetőleg — országszerte tapasztaltunk ; és 
hangosan követeljük annak megtorlását, valamint gyökeres 
orvoslását. 

2. Egy szívvel és egy lélekkel elfogadjuk s teljes 
egészében magunkénak valljuk a „néppárt" programmját, 
mint olyat, mely hazánknak mind szellemi, mind anyagi 
jólétét leginkább biztosítja. 

3. Éppen ezért kívánjuk és sürgetjük, hogy a nép-
párt minden egyes községben és választó kerületben 
szerveztessék s ez által győzelme biztositassék. 

4. Minden erőnkből és minden megengedett alkot-
mányos eszközökkel arra fogunk állandóan törekedni, 
hogy az úgynevezett „polgári házasságról" és az „állami 
anyakönyvvezetésről" szóló, valamint egyéb, a keresztény-
séget érzékenyen sértő törvények, miniszteri rendeletek 
vagy törvényjavaslatok minél előbb hatályon kívül helyez-
tessenek, illetve törvényerőre ne emelkedjenek. Végül 

5. hangosan követeljük, hogy azt a mit az állam a 
felekezeteknek már régen megadott, t. i. az „autonomiát", 
az önkormányzatot, az ősi, a magyar nemzetet kilencz 
századon át fentartó róm. kath. egyháznak is haladékta-

lanul megadja, mert érthetetlen és semmikép sem tűrhető 
tovább is azon visszás állapot, hogy egy magát „felekezet-
lennek" valló állam gyámságot gyakoroljon fölötte, 
kezelvén annak alapjait, alapitványait, javait, birtokait, s 
majdnem korlátlanul intézkedvén azok kamatainak és 
jövedelmeinek hovaforditásról." 

Végül Apponyi Géza gróf indítványára köszönetet 
szavazott a gyűlés a szónokoknak, a távollevő pártvezérhez, 
Zichy Nándor grófhoz pedig üdvözlő táviratot intézett. 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
A Budapesti Katholikus Kör háza. 

A Budapesti Katholikus Kör Házépítő Részvénytár-
saság f. évi október hó 14-én, hétfőn d. u. 5 órakor a 
kör dísztermében (Koronaherczeg-utcza 17. I. em.) ala-
kuló közgyűlést tart, melyre a t. cz. részvényesek tiszte-
lettel meghivatnak. Budapest 1895. október 25. A Ház-
építő bizottság. — A bizottság e meghívóval kapcsolatban 
kéri a t. cz. részvényeseket, hogy a részvények árának 
második felét (25 frt) a kör irodájába mielőbb beküldeni 
szíveskedjenek, a katholikus közönséget pedig ismételten 
kéri, hogy kibocsátandó részvényeiből mennél többet 
jegyezni szíveskedjék. 

MILLENIUM. 
APT Figyelmeztetés 

a hittani vagyis papnevelő-intézetek főt. elüljárósá-
gaihoz, illetve kiállitásügyi biztosaihoz. 

1 Kérem a Bejelentési Ivek haladéktalan bekül-
dését. 

2. Az intézetről szóló történeti, szervezeti, tanulmá-
nyi stb. állapotról szóló írásbeli vagy nyomtatott jelen-
téseket szintén kérem még pedig október közepéig hoz-
zám küldeni. 

3. A bejelentési ivek itteni elintézéséről szóló jelen-
tésem után kérem a kiállításra szánt tárgyak beküldését 
azonnal megkezdeni. 

4. Az eljárás rövidítése végett mindent hozzám kell 
küldeni. 

5. A bejelentési ivek beküldésének elmulasztása eset-
leg a kiállításból való kiesést vonhatja maga után. 

Budapesten, 1895. szept. 28-án. 
Dr Breznay Béla, 

a III/l., vagyis felsőoktatásügyi alcsoport biztosa. 

VEGYESEK. 
v * Az Isten akarata helyébe az emberi önkényt 

állitó szabadelvüség csak ott uralkodhatik, hol a keresz-
tények igáját megtűrik ; a hol lerázzák, lehull biz az 
mindenütt következetesen. így rázták azt le magukról a 
belga katholikusok néhány év előtt az országos képviselő-
választásoknál és most, f. hó 13-án, a király már szente-
sitette a kath. hithez hü parlamenti többségnek törvény-
javaslatát az iskolák hitvallásos jellegéről. így döntötte 
meg e napokban Bécs hitéhez hü katholikus lakossága a 
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városi képviselőválasztásnál a szabadelvüségnek közel 40 
évig tartott zsarnokságát. Vannak dolgok, melyek söté-
tebb pillanatokban lehetetlennek tetszhetnek bár, és még 
sem azok. Isten előtt semmi sem lehetetlen ; Istennel 
minden lehetséges. Tehát a keresztény magyar államiság 
visszaállítása is lehetséges. Lehetséges, mert ez kell Isten-
nek, 0 ezt akarja, s nem az omnipotens rendőrállamot, 
a souverain-né feltolt emberi önkényt. Azon fordul meg 
tehát a dolog: érdemesekké tudjuk-e tenni magunkat 
javulás és vezeklés által az Isten irgalmára, hogy 0 ve-
lünk legyen, — igen vagy nem ? Ha igen, akkor Isten 
van velünk, s ha Isten velünk, ki állhat meg ellenünkben ? 
Ezzel a köszöntéssel üdvözöljük. a hazánk történetében 
hiressé lett október 1-ét. 

— Bérmálás a fővárosban. Cselka Nándor érseki 
vikárius bérmálási cyklust végez a fővárosban. F. hó 24-én 
Buda-Ujlakon, 26-án Ó-Budán, ma a Krisztinavárosban 
osztotta ki a bérmálás szentségét. 

— A kath. papság milleniumi emléke. A szepesi 
egyházmegyébe kebelezett ófalvi esperesi kerület papsága 
f. hó 18-án tartott őszi gyűléséből feliratot intézett főt. 
Szmrecsányi Pál püspök ur ő méltóságához, melyben azt 
indítványozza, hogy Magyarország kath. papsága, a főt. 
püspöki kar engedelmével, saját adományából és az egy-
házak e czélra kiszabandó filléreiből, a millenium alkal-
mából az ország fővárosában szobrot emeltessen szent 
István király tiszteletére. 

— A budapesti katholikus papság, ft . Cselka Nán-
dor érseki vikárius vezetése alatt, tegnap rekviemet tar-, 
tott László kir. herczegért a budavári Mátyástemplomban." 
A budapesti papság által rendezett gyászünnepen, melyen 
Cselka Nándor püspök ur pontifikált, megjelentek Klo-
tild és Mária Dorottya főherczegnők, a kormány részéről 
Perczel Dezső belügyminiszter, a katholikus vezérférfiak 
közöl Zichy Nándor gróf és a papság testületileg. 

— Nemzeti zsinat. A kalocsai érseki főmegyében 
fekvő hajósi esperesi kerület papsága Kleiner Adolf 
esperes indítványára elhatározta, hogy n. m. és ft. Csúszka 
György érsek úrhoz feliratot intéz és abban egy országos 
katholikus zsinat tartásának szorgalmazását fogfa kérel-
mezni. 

— Az első megyei néppárti kör az országban a 
mosonmegyei lesz. F. hó 16-án jelentette Batthiányi József 
gróf az ottani néppárti vezéremberek előtt, hogy az 
alapszabályokat a kormány megerősítette. Az alakuló 
gyűlés, Mosonvba, október 10-ére vau kitűzve. A katho-
likus magyar arisztokraczia ama lelkes tagjai, kik a magyar 
állami hatalom újból kereszténynyé tevésében s ekként 
az országnak Isten akarata szerint való rendbe hozásában 
vezérkednek, időn s enyészeten át ragyogó dicsőséget 
keresnek nevöknek és nemességeiknek, ezt a szegény, elha-
gyatott országot pedig határtalan hálára kötelezik le. 
Csak előre! Ezt az Isten ugy akarja. 

— A magyar papság áldozatkészsége elismert 
dolog. Soha nagyobb szükség, mint most, nem volt a 
papság áldozatkészségére, vagy legalább is régen nem 
volt ilyen szükség. A fődolog eltalálni, hogy hol kell az 
áldozatot latba vetni. Minden a mi mainapság a katho-

likus öntudat ébresztésére s a katholikus hivek erkölcsi 
erejének egyesítésére történik, valóságos providencziális 
tett. Dei voluntas est. Dicsérettel kell tehát, hogy 
említsük Zimándy Ignácz plébánost, a ki Török-Bálinton 
saját költségén állított és szerelt fel egy egész katholikus 
kört. Ezzel a kör azonnal a tőkegyűjtés stádiumába jutott 
tagsági dijaival. 

— Egyházi dolgok szakértő birálói. Bajorország-
ban történt. B. közigazgatási kerületben egy kerületi 
tanácsos katholikus templomszámadásokat szokott felül-
vizsgálni. Egyszer az észrevételek közé, a templomszámadá-
sokban „só" is fordulván elő, ezt a kérdést biggyesztette 
oda : „Mire való a só, hisz a templomban nem szokás 
főzni?* A jámbor t. i. kálvinista volt, s nem tudta, hogy 
minden keresztelésnél sót is szoktunk használni. Jellemző 
a dologban tulajdonképpen az, hogy Bajorországban kál-
vinista ember lehet a kath. templomszámadások felül-
vizsgálója. Ha nem küzdjük kath. autonómiánkat, nálunk 
is ide fognak fejlődeni a dolgok, vagy már ott is vannak. 
Egy másik eset azért jellemző, mert az illető felülvizs-
gáló állami közeg, az u. n. jó katholikusok fajtájá-
ból való vala. Ez az eset pedig ugy történt, hogy G.-ben 
a templomot állami technikai felügyelet alatt restaurál-
ván, egy állami kiküldött vizsgálás közben azt kérdezte 
egy képcsoportról, melyet nem értett meg, hogy miféle 
képek azok? Mikor azt felelték neki, hogy a „lauretánB-i 
litaniából vannak véve, csodálkozva kérdé, hogy hát 
„amerikai" litánia is van-e m á r ? Egy festősegéd volt 
kénytelen megmagyarázni a szakértőnek, hogy mi az a 
lorettói litánia kath. egyházban. Erre az állami szakértő 
vállat vonított és bevallá, hogy valaha tudta ezt a dol-
got, de most — nincs szüksége reá! Egyébiránt ugyan-
csak Bajorországban, a hol valamennyi egyházmegyébe 
egyöntetű kátét akarnak behozni, ez is csak állami felül-
vizsgálat utján mehet. Es — a világ csúfságára — a do-
log, jelentéstételre egy protestáns hivatalnoknak van 
kiadva. Nálunk is igy lesz majd, ha az autonómiával 
nem sietünk. Protestánsok fogják kátéinkat felülvizsgálni. 

— A közhangulat a polgári házasság ellen szinte 
demonstrálólag nyilvánul. Példa nélkül áll hazánkban, 
hogy mennyi esküvő volt szeptember havában, kivált 
most annak utolsó napjaiban. A kinek csak kilátása volt 
házasságra, sietett azt most megkötni az egyház szine 
előtt, hogy „ne érje az a gyalázat, hogy a jegyző 
előtt kelljen megjelenni", és „kikerülje az istentelenséget" 
stb. Csak kedden nem kevesebb mint huszonnégy fölment-
vényt (a háromszoros kihirdetés alól) expediált, a győri 
püsp. hivatal. Van több eset, hogy olyanok, kik 10 — 12 
év óta vadházasságban éltek, most megesküdtek egymással, 
nehogy valamiképen a polgári hivatalnok elé kerüljenek. 
S igy van ez országszerte, magát a fő- és székvárost 
sem véve ki, a honnan a lapok azt a hirt hozták, hogy 
csak a Józsefvárosban minap kétszáz párt hirdettek. S 
aránylag igy van ez a protestánsokkal Is. Egy falusi 
ember ugy nyilatkozott, mikor leánya számára fölment-
vényt kér t : „Hat fiam van, mindeniknek derekára kardot 
kötnék, ha e gyalázatos dolgot meg lehetne akadá-
lyozni!" (D. H.) 

Szerkesztőségi telelőn. 
Szerencs. A küldeményért is, az igéretért is forró köszönet-

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Brezosy Béla, hittudor. k. m. tud. egyetemi ny. r. tana: 
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küldéssel 5 fr t . 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, ' 
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Budapesten, október 2. 27. 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Az uj korszak küszöbén. — Egy német katholikus püspök utasítása a polgári házasságra 
vonatkozólag. — Az Isten létezése. — Egyházi Tudósítások : E s z t e r g o m : Magyarország „házi ájtatosságáról". — U n g v á r : 
Krisztusképek az ungvári kir. kath. gimnáziumban. — A n g o l o r s z á g : Katholikus kongresszus Bristolban. — Katii. Egyesületi Elet. — 

Irodalom. — Millenium. — Vegyesek. 

AZ UJ KORSZAK KÜSZÖBÉN. 
(.Korszerű czikksorozat alkalomadta sorban.) 

Bánffy miniszterelnök felköszöntője 
az esztergomi uj hid felavatása alkalmából 

az ország herczegprimására. 
Szeptember 28-án volt a 25,000 métermá-

zsa vasból épült, 5 nyilásu, 500 méter hosszú 
óriás uj hid felavatása Esztergomban. A felava-
tás ünnepe két részből áll t : vallásos vagyis egy-
házi és polgári vagyis politikai részből. A vallásos 
részt végezte Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
a hid beszentelésével, a polgári részt végezte 
Dániel Ernő kereskedelmi miniszter felavató 
beszédével, melyben éppen ugy mint az őt üd-
vözlő főispán tette, hálás elismeréssel emlékezett 
meg ő eminencziájának a hid épitése útjában 
álló akadályok elhárításában tanúsított nagy-
lelkűségéről. Az akadályok „elhárításáért kiváló 
elismerés illeti meg, igy szólott a miniszter, ő 
eminencziáját a bíboros herczegprimást (Élénk 
éljenzés), a ki fölismerve e műnek nagy fontos-
ságát e városra és vidékre nézve, e hid létesí-
tése érdekében nagylelkűen lemondott azon elő-
nyökről, a melyeket eddig a hidvámszedésből 
élvezett." 

A felavató ünnepség befejezéseül Dániel mi-
niszter a fürdő-szállóban, a bibornok hgprimás 
pedig palotájában diszlakomát adott. A minisz-
terek és a vendégek nagyobb része a prímásnál 

ebédelt, a hol is ő eminencziája ősi magyar szo-
kás szerint felköszöntvén a királyt, felállott 
B á n f f y Dezső báró miniszterelnök s az alább kö-
vetkező felköszöntőt mondotta az ország hgpri-
mására, mely éppen azért, mert benne a magyar 
primásság nem minden félszegség nélkül egyol-
dalúan s durva tapintatlansággal ugy van fel-
tüntetve, mint nemzeti védő bástya „Róma felé." 
Bánffy szándékánál is jobban emlékezetes marad. 
Szerencséjére, Bánffy miniszterelnök nemcsak 

i nemzeti „védelmez"-ést, de nemzeti „közvetit"-ést 
is emiitett vala, a mi a Róma felé való nemzeti 
védelmezés hánytorgatására a legszükségesebb 
kimagyarázás fátylát bár elégtelenül, de ugy 
valahogy mégis nyomban ráborította, nehogy 
Róma megtámadása egészen meztelen maradjon.*) 
ITiába való minden igyekezet az uralkodó libe-
ralizmus részéről. Avval, hogy az esztergomi hid 
felavatását a keresztény vallás ellen irányuló 
állami felforgatás első törvényeinek életbelépte-
téseelőtt eső harmadik napra ugy illesztette rá, 
hogy az ős Esztergom főpapjának főpásztori és pri-
mási angyali türelme s páratlan szivjósága a 
felforgatókkal békésen és szívélyesen volt kény-
telen főpásztori ós emberbaráti kötelességeinek 

*) Milyen badar beszéd volt Bánffy részéről a pápa-
ságra minfe-olyanra mutatni, mely ellen nemzeti érdekeket 
kell védelmezni, mutat ja XIII . Leo pápának szept. 30-iki 
nyilatkozata, melyben újságírókat fogadván, kijelentette, 
hogy „a papságnak mindenütt nemzetinek kell lenni" s 
utal t Spanyolországra, hol a püspöktől kezdve egészen az 
utolsó káplánig mindenki spanyol. (Bud. Hirl. okt. 1.) 
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teljesítését éreztetni, evvel Magyarország hithű i 
lakosságát nem fogja abba a tévedésbe berin-
gatni, hogy hazánkban szent a béke állam és 
egvház között s hogy névszerint az uralkodó 
szabadelvüségtől, mely ma megtámadja az egyik 
szentséget, holnap a másik szentségnek, az egy-
házi rend szentségének támadását a papságnak 
kaszárnyába erőszakolásával, mint tette Fran-
cziaországban, nem kell várni, mert ime a mi-
niszterelnök a polgári házasság életbe lépésének 
előestéjén felköszöntőt mondott az ország her-
czegprimására. Minket katholikusokat i t t Ma-
gyarországban többé szép szavakkal sem elámí-
tani, sem elaltatni nem lehet, kivált, ha a szép 
szavak egyenesen Rómát bántják. A küzdelmet 
végig kell küzdenünk. De ezentúl már elbizako-
dott fontoskodás és heveskedés helyett számító 
okossággal, és puha gyávaság helyett bátor mér-
séklettel kell ám a küzdelmet minden oldalról 
egyöntetűen folytatnunk. 

A miniszterelnök felköszöntője egyébiránt 
szószerint ekképp következik: 

„Uraim! (Halljuk!) A magyar közjog két, magasan 
kiemelkedő, de mégis közvetítő méltóságot ismert. Az 
egyik volt a nádorság, a másik Magyarország herczeg-
primássága. A nádor volt a magyar nemzet védelmezője 
és közvetítője a korona irányában. A berczegprimási 
magas egyházi méltóság arra volt hivatva, hogy a magyar 
nemzet érdekeit védelmezze, és közvetítője legyen Róma 
felé. Mind a két kiemelkedő magaslat messze felül áll 
belső pártküzdelmeinken, uralkodva azok fölött, csilla-
pítótag és békitőleg hatva reájok. 

Az egyik a nádori méltóság, már úgy szólván a 
történelemé, mert összeegyeztethetetlen volt a felelős 
minisztérium rendszerével. 

A magyar közjognak másik büszke oszlopa azonban, 
a primási méltóság, ma is rendületlenül áll. Ma ép ugy 
hivatása, mint a múltban, a nemzeti érdekek és érzelmek 
képviselete Róma irányában s ép ugy fölötte áll a 
pártküzdelmeknek, mint hajdan. Már azon trónszerü 
emelvény, amelyet Magyarország hercegprimása az ország 
törvényhozásában elfoglal, mutatja, hogy a katholikus 
magyar egyház fölötte áll az elkeseredett párttusáknak, 
Csak erről a magaslatról lehet nyugodtan áttekinteni 
a küzdőteret. Csak innét lehet csillapitólag és békitőleg 
hatni. Ez az oka, hogy a magyar herczegprimási 
méltóságnak az egyházi mellett nemzeti és politikai 
jelentősége is van. Az egyházi mellé a nemzeti ügy 
képviselete fölfelé, a kibékitésé és kiegyenlítésé lefelé. 

Történelmünkben nagy és jeles hazafi főpapok ki-
váló sikerrel oldották meg a herczegprimásság e kettős 
föladatát. De senki oly fényesen, mint Yaszary Kolos 
herczegprimás. Jelszava, a pax, történelmi nevezetessé-
güvé lett ; de nem csak az ő személyes jelszava az, ha-
nem egyszersmind hozzáfüződik az azon magas méltóság-

hoz, a melyet betölt. Ezentúl minden időben a herczeg-
primási méltóság jelszava lesz az. (Igaz ! Ugy van!) 

0 eminencziáját, Magyarország bíboros herczeg-
primását, Yaszary Kolos ö főmagasságát az Isten sokáig, 
sokáig éltesse! (Hosszas élénk tetszés és éljenzés.)" 

Egy német katholikus püspök utasítása a 
polgári házasságra vonatkozólag. 

Jelen körülményeink között igen érdekes 
tudni, milyen utasításokat adtak más országbeli 
püspökök a híveknek, midőn országaikban a 
kötelező polgári házasság behozatott. Igy Porosz-
országban a polgári házasságot 1874-ben október 
I-én léptették életbe, a következő évben kiter-
jesztették azt egész Németországra. Ezen alka-
lommal a porosz püspöki kar egy kitűnő tagja, 
a lángbuzgalmu és bátorlelkü Martin Konrád, 
paderborni püspök, kit még ugyanazon évben 
(1874) a májusi törvények megsértése miatt 
börtönbe zártak és a következő évi január 5-én 
püspöki hivatalától is megfosztattak, hivei szá-
mára könyvecskét adott ki, melyben a keresz-
tény házasság és családról szól, különösen ki-
emelvén a keresztény házasság alapelveit, tudniillik 
annak egységét, felbonthatatlanságát és szentségi 
jellegét. Figyelmezteti a híveket, hogy az egy-
házi házasságtörvényeket mindenben szentül és 
lelkiismeretesen teljesítsék; azért a polgári 
házasságkötésre nézve a következő utasításokat 
adja nekik: 

1. Nem kívánja a hívektől, hogy a polgári 
házasságtörvény rendelkezéseit mellőzzék, sőt 
szükségesnek tart ja, hogy alávessék magokat az 
állami törvény által előirt alaki szabályoknak, 
hogy kötendő házasságuk polgárilag is évényes 
legyen ; de ne gondolják, hogy ezen formaiságok 
megtartása által az Isten és egyház előtt érvé-
nyes házasság létesülhet. Sőt inkább tartsák 
szem előtt, hogy a polgári házasságtörvény az 
egyház házasságjogát egyetlen egy pontban sem 
szüntette vagy változtatta meg és hogy ennél 
fogva az Isten és egyház előtt érvényes házasság 
csakis a lelkész és két tanú előtt jöhet létre. 
És minthogy a polgári házasságtörvény azt ren-
deli, hogy a polgári házasságkötés az egyházi egy-
bekelést megelőzze, a házasulandók mindaddig, 
mig az egyház színe előtt egybe nem keltek, 
csak jegyeseknek tartsák magukat és az ezekre 
vonatkozó törvényeket, amilyen például az, hogy 
egy födél alatt ne lakjaoak. szigorúan kötelez-
tetnek megtartani. 
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2. A házasulandók jó hirök érdekében, a 
botrányok és erkölcsi veszélyek elkerülésére gon-
doskodni fognak, hogy a polgári és egyházi házas-
ságkötés között hosszabb időszak ne legyen, hanem 
az utóbbi azonnal kövesse az előbbit, ha lehet-
séges, még aznap vagy a rákövetkező napon. 

3. Ezen oknál fogva a házasulandók a há-
zasságot a polgári tisztviselő előtt nem fogják 
előbb megkötni, mig az illetékes lelkészök ki 
nem jelenti, hogy egyházi egybekelésök semmi 
akadályba nem ütközik. 

4. Azért a házasulandók arról is gondoskod-
janak, hogy valamint az állam törvény rendelke-
zése szerint a polgári házasságkötés megelőzi az 
egybekelést, ugy megfordítva az egyházi házas-
sághirdetések megelőzzék a polgári házassághir-
detéseket, hogy tudniillik azon esetben, midőn 
valamely egyházi akadály merülne fel, azt előbb 
törvényes utón (p. felmentés által) eltávolítani 
lehessen vagy mikor az akadály eltávolítása nem 
lehetséges, a házasulandók az egybekelés szán-
dékáról végképpen lemondjanak. 

Mindezen utasítások a dolog természetén 
alapszanak. És jaj a jegyeseknek, kik könnyelmű 
vakmerőséggel ezeken túlteszik magukat. Leikök 
üdvösségét a legnagyobb veszélybe döntik. De 
még inkább ja j azon jegyeseknek, kik tudva azt, 
hogy valamely el nem távolitható akadály miatt 
egyházi házasságra nem léphetnek, ennek daczára 
polgári házasságot kötnek, vagy akik egyáltalán 
megelégszenek a polgári házasságkötéssel és 
az egyházi egybekelést megvetik. Az ilyenek el-
szakadván a keresztény vallás igazságaitól és 
elveitől, az Isten átkát vonják magokra, azért 
szó sem lehet arról, hogy ilyen állapotban 
a szentségekhez lehetne bocsátani. És ha meg 
nem térnek és töredelmes bűnbánatot nem gya-
korolnak, éppoly bizonyosan, amint az Isten a 
hatodik parancsolatot adta, örök sorsukat el nem 
kerülik. -f 

Az Isten létezése.x) 
A növény nem mozog, az állat mozog. A növény 

nem érez, az állat érez. A növény nem ismer, az állat 
ismer. Járuléka az idegrendszer. És úgy látszik, liogy 
az anyag fokozatos kidolgozásában • a természet minden 
művészete alá van rendelve e csodálatos készüléknek, 
mely a szerves életnek utolsó erőlködése, az anyagnak 
legmagasabb foka. 

Es liova tar t a különféle alakú állatok eme sokasága, 

Lásd lapunk 14. számát. 

szakszerűen csoportosítva, a mint a tudomány őket osz 
tályozni a k a r j a ? Vájjon nincs-e más hivatásuk, mint 
betölteni a földet bőgéseikkel és marakodásaikkal? N e m ! 
Egyre magasabbra ! Az állat egy életnek és egy töké-
letesebb szervezetnek csak gyenge mintája. Az ismerő, 
érző, alantasabb lények után ime a gondolkodó, szabad 
lény, a mely önmagának és minden egyébnek képes 
parancsolni. Az állat után ime végre . . . az ember. 

Nem hiába lett gyúrva a föld, alakítva az anyag, 
a melynek egy isteni lehellet adott életet, a melyet egy 
isteni lehellet mozgatott , az anyagnak ki kellett adni 
mindazt, a mit magában zárt, és miután már szolgált 
az érzékiségnek és az ösztönnek, a gondolkodó, a szabad 
lényhez kellett forrasztva lennie és szerves feltétellé, az 
értelmiség és a szabadság hordozójává kellett válnia. 

I m e uraim, egy lap a természet könyvéből. Csak a 
modern tudomány nyelvén tolmácsoltam azt, a mit Mózes 
a biblia első fejezetében megirt . 

Végeredményében a természet mozog. Mint tö-
kéletesedő lény a semmiből, a parányból indul ki és 
á t fu tva az általam jelzett közvetítő fokokon, a gondo-
latig ér. 

Egy parány majdnem semmi, a gondolat ellenke-
zőleg majdnem minden. Ki ügyel a parányra ? A gondo-
lat minden dolgot átkarol. A parány nem ösmeri ön-
magát, nem ismeri azt, a mi körülöt te van, a parány 
egyedül álló. A gondolat nem hagyha t j a figyelmen kivül 
önmagát, ismernie kell legalább körvonalaiban azt, a mi 
körül veszi. A gondolat a reflektor, a melyre a léuyek 
rányomhat ják alakjaikat , az a dolgok egyetemességén 
függő tekintet. 

Ez uraim, a tapasztalati tudománynak utolsó szava-
Csak ezt mondhat ja önöknek : kezdetben volt a parány ; 
a végen a gondolat, középen a különféle fokú szervezet, 
semmivel sem több, semmivel sem kevesebb. Kétség-
kívül egy napon majd több igazsággal, bővebben fogja 
ezeket megírni, több tökéletességgel, részletesebben, de 
mindig meg fog állapodni ott, a hoí a tapasztalat 
végződik. 

Ez oly igaz, hogy az emberek, a kik csak a ta-
pasztalati tudományt akar ják elismerni, elvül áll í t ják fel 
azt, hogy ezenkívül nincs már mit keresnünk. Nincs 
igazuk ; ott a hol a tapasztalat végződik, kezdődik az 
ész. És a bizonyiték ? Ez az önök magatar tása abban a 
pillanatban, a melyben önökhöz beszélek. Várnak, mintha 
igy szólnának hozzám : Előrehaladot tab leszek-e, majd 
ha mind azt, a mit a tudományos megfigyelés elérhet, 
tudni fogom ? Szellemem kíváncsisága csak félig van 
kielégítve. A tünemények egymást követik, de egymást 
meg nem magyarázzák. A történelem eseményei egy 
tudománynak tá rgyát képezik, de nem világosságát. — Mit 
keresnek tehát önök uraim ? A dolgok kezdetét. Tudtukon 
kivül, ma jdnem akaratuk ellen, Istent kuta t ják . 

Mit cselekszenek önök értelmes léuyek, mikor egy 
mozgást látnSk ? Figyelmessé tet t értelmök önkéntelenül 
a mozgatót keresi, a határt , a törvényt. Ha mozog egy 
lény, önök azt kérdezik, honnan jő, hova tar t s milyen 
a pá lyá ja? 

Ime a haladó természet. A tapasztalati tudomány 
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leirja ezt a nagy utast. Semmiből indult ki, siet, szün-
telenül halad előre, néha meg is áll, de e látszólagos 
megállapodásakor é p p e n n e m pihen, hanem tömörül, hogy 
egyre magasabbra törhessen. Haladásához mérten fejlődik, 
növekedik, tüdeje tágul, figyelme élesebb lesz, homlokát 
csakhamar fényesség övezi, bot ja átalakul, királyi jogarnak 
mondhatná az ember. 

Jó , itt, a mindenség haladásának nagy jelenete előtt 
emelkedik lel szellemünk felfegyverkezve az okszerűség 
elveivel az okok után vágyva, parancsoló, ellentállhatat-
lan lendülettel az Isten felé, a ki egyedüli fönséges oka 
a világnak, melyet a tudomány megfigyel. Ez az elv 
könyörtelen, meg kell az okban lennie mind annak, a mi 
megvan a tüneményekben, vagy pedig semmit 3em 
magyaráz meg, nem adja meg a tünemények okát. Ha 
egy lény mozog, okvetlenül van mozgatója. Önmagától 
nem mozoghat. A mozgó lények szenvedőlegessége és a 
mozgató cselekvése egy tárgyból egymást kizárják, ellent-
mondás volna őket egy tárgyban egyesiteni. Mikor pedig 
egy lény a tökéletlenségtől a tökély felé tart , egy 
alacsonyabb állapottól egy magasabbhoz, akkor meg kell 
tvlálnom e feljebbvalóság okát. Nem bir ja önmagában, 
mert ez ellentmondás volna. Ugyancsak igy halad az a 
lény is, a mely az élettelenségből az életbe lép. Azt 
kérdezem, ki idézhette elő ezen haladást? Azt felelik, az, 
a mi nem él. Hogyan! az, a mi nem él, életnek adhatot t 
létet ? Minő szofizma ! Ez az ész első elvének, az oksze-
rűség elvének mozgása és tagadása lenne. A dolgok 
kezdeténél volt tehát egy lény, a ki önerejénél fogva 
magában foglalja mind azt, a mit mi századok folyamán 
lefolyni látunk, egy lény, a ki a mozgás, az élet, az 
érzékelés, a gondolkozás oka. 

Összefoglalom a mondot takat : a természet mozog, 
tehát van egy első mozgatója. A természet fejlődik, a 
nyers állapottól az élet állapotába lép, tehát egy élő 
erő vezeti oda. A természet egy alantosabh életből, egy 
tökéletesebb életbe megy át, tehát egy élő és tökéletes 
lény vezeti oda. A természet végre az emberben, a 
bolygó legtökéletesebb lényében egész a gondolkozásig 
emelkedik, tehát egy élő, rendezett, tökéletes és értel-
mes lény vezeti. Ez az élő, rendezett, tökéletes, értel-
mes lény az Isten. 

A katholikus tan uraim, egyetértve a spiritualista 
bölcsészettel, így oldotta meg a dolgok fejlődésének 
problémáját . Kezdetben vala az Ige, vagy a Gondolat 
és a Gondolat Istennél vala és a Gondolat Isten vala. *) 
A Gondolat teremtette a parányt, a Gondolat teremtette 
az életet, a Gondolat teremtette azt a szerény lángot, 
azt a sugarat, a melyet mi az ember lelkének nevezünk. 
A Gondolat tehát, vagy a mint szent János mondja, az 
Ige, az Isten volt. Ennélfogva tehát uraim, a dolgok 
kezdete az Isten volt. 

A mint kezdetre, úgy végre is szüksége van a 
természetnek ; a semmi felé nem haladhatunk. Hol van 
ez a vég? Uraim, ez a tökéletesedés Minden, a mi létezik, 
a tökéletlenről a tökéletesre tör. A természet nem ön-

maga körül forog, emelkedik, magasra tör és mi csak a 
tér egy sarkában lát juk, mi nagy könyvének csak egy 
szerény lapjáról olvasunk ; de valamint az Iliasból és az 
Odysseából tiz sor is elég arra, hogy megismerhessük 
Hornért, úgy a természet egy lapjáról is át tekinthetjük a 
könyv szépségét és kitalálhatjuk szerzőjét. 

Ha tehát tapasztalatunk szük körében azt látjuk,, 
hogy a tények a tökéletességre törnek, hogy egyik a 
másikat használja alapul, hogy egy magasabb állapotra 
emelkedjék, kénytelenek vagyunk a dolgok előtt elismerni 
a vég lényt, nem pedig a semmit, az űr t ; azt, a kit 
Aristoteles fenséges irályában „Kívánatosnak* nevezett, 
mert minden lény kivánja, mert minden lény feléje 
mozog. 

A mint tehát az eredetnél elismerjük a mindent 
teremtő cselekvést, úgy a végnél és a földön túl elis-
mer jük a Jót , vagy a Tökéletest, mely minden lényt 
magához vonz és meghatározza összes mozgásakat. Egy 
bizonyos szempontból a természet Istenné lesz. Ugy 
látszik, mintha végtelen századokban, határtalan térben 
dolgoznék és szakadatlanul növeli végtelen, hozzáfér-
hetetlen tökéletességet. 

Isten a dolgok Kezdete és Vége, a Közép is, vagyis 
a feltétlen Törvény, mert minden egy törvénynek enge-
delmeskedve mozog. Mikor haladunk, nem bolyongunk, 
hanem kijelölt ösvényeken járunk. Ezt a természet, ott , 
a hol behatolhatunk t i tkaiba, elég hangosan hirdeti. 
Figyeljék meg, tapasztalni fogják, hogy útjairól soha 
sem tér le. A parányok mindig ugyanazon az úton járnak, 
a tömecseket ugyanazok a parányok alkotják, a testek 
egy változatlan hatás alatt állanak, az élő lények ugyan-
azon alakot ta r t ják meg, ha némely kivételes esetben 
eltérnek, egy hatalom néha durván tereli őket vissza tipu-
sukra és kiindulási pont jukra . Az ős újra megjelenik. 
Egy igazgató erő ta r t ja fenn a dolgokat, fűzi a létezőhöz, 
az élőhöz, helyéhez és pályához. Soha semmi sem tér le 
a helyes útról, egyetlen egynek van meg ez a gyászos 
szabadalma, az embernak; de még a tévedező ember 
is hódol a legfensőbb törvénynek, a mely őt megza-
bolázza. 

Lám miképen tár ja elénk a természet legalább 
lényeges vonásaiban Alkotóját. Könyvének minden lapján 
megjelenik Isten a Kezdet alakjában, mely mozgásba 
hozza a dolgokat, a Vég alakjában, a mely magához 
vonzza és a Törvény alakjában, a mely kormányozza 
őket. A Kezdet a természet különböző megállapodásainak 
kiindulási pont já t magyarázza meg, a Vég igazolja a 
velünk született türelmetlen mozgást, a mely a tökélyre 
tör, a legfelsőbb Törvény, összekötve e Kezdetet a Véggel, 
számot ád a mindenség állandóságáról, azon nagy ter-
vezetről, a mely szerint az időben és a térben minden 
végbemegy. 

Ez uraim, az első könyv isteni értelme. Hallgassák 
meg most a lélek feleletét. 

(Vége köv.) 

*) Evang. selon saint Jean, I. ch. 
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EGYHÁZI TUDOSITÁSQK. 
Esztergom. Magyarország Jiázi ájtatosság ár ól,11 — 

vagyis a Boldogságos Szűz Máriának, Magyarország Nagy-
asszonyának tiszteletéről és segítségre hívásáról Vassary 
Kolos bibornok, XIII. Leo pápa imára hivásáuak alapján, 
az egyház és haza mai alapostól felkavart állapotában a 
következő emlékezetes és messze kiható főpásztori szóza-
tot intézte a lelkipásztorokhoz, mely méltó, hogy az egész 
országban visszhangoztassuk. 

Redeunte mense Octobri, Dominae nostrae ac Re-
ginae sacratissimi Rosarii, decernente S. S. D. N. Leone 
P. P. XIII. gloriosissime regnante, sacro dicatoque ac 
inde iam ab annis maxime sollemni, in dubiis hisce, qui-
bus defungimur temporibus trepidisque rebus, necesse est 
Venerabiles Fratres, cum ad propulsanda mala, quibus 
premimur, conterendosque hostes vires nostrae haud suf-
ficiant, in humanis rebus vero nullum remedium reperia-
mus, necesse est inquam ibi quaerere levamen ac medi-
camen, haurire solatium ac robur, impetrare auxilium ac 
praesidium, ubi haec eadem Auctoris fidei Jesu Christi in 
terris Vicarius, Caput Ecclesiae suo exemplo et hortatione 
singular)', quaerenda, reperienda, haurienda impetrandaque 
proponit ac urget : in fervida nempe oratione et obsecra-
tione haud intermissa. 

Quoniam vero teste eodem Summo Pontifice — qui 
Lumen in coelo merito vocatur — inter precationum for-
mulas nulla est efficacior, nulla magis Deo accepta, quam 
preces Rosarii B. M. V. „cuius virtutem cliristianus popu-
lus numquam sibi non saluberrimam sensit,u (Leo XIII. 
8. Sept. 1894.) : nulla Eidem primaevae labis experti 
Yirgini, almae Dei Matri tam beneplacita : nulla populum 
christianum tantopere decens : nulla Hungaris innata ma-
gis ac haereditaria, per integrum mensem Octobrem, 
proxime ineuntem, praemonente sua hortatione Matre 
Ecclesia et anhele desiderante Romano Pontifice „Sanctis-
simam Dei Genitricem cultu hoc eidem gratissimo venere-
mur : ut, quae toties Christi fidelibus terrenos hostes pro-
fligare dédit ac perdere" (Lect. YI. in Brev.) protegat 
suo patrocinio Ecclesiam ac pátriám „a conventu mali- \ 
gnantium et a multitudine operantium iniquitatem 
(Psalm. 53. 3.) Quod sane exorata per Rosarii preces 
Virgo Augusta nobis quoque afflictis praestabit, quae 
potens est et benigna sufficientem a Jesu Christo filio 
suo impetrare opem atque virtutem. 

Interea sint nobis incitamento in colenda assidue 
Dei Matre alma, Consolatrice afflictorum, Auxiliatrice 
Christianorum ac praepotenti Patrona nostra, non tantum 
Capitis Ecclesiae quotannis instante mense Octobri repe-
tita ac currenti quoque anno addita hortamenta, verum 
etiam exempla devotionis ac religionis in Earn domestica, 
eaque longo aetatum cursu et multa et praeclara, ex qui-
bus regnum Hungáriáé iure meritoque vindicat sibi nomen 
pariter ac epitheton ornans Mariani. Notum siquidem est 
omnibus Protoregem, divum Stephanum, totum suum 
regnum coronamque speciali B. M. V. patrocinio com-
mendasse ; neque latet gentem nostram Eidem Deiparae 
semper fuisse devotam ac Eandem Magnam suam JDomi-
nam habuisse ac appellasse. Avitam banc et quasi inna-
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tam ac haereditariam Hungarorum in Dei Genitricem 
religionem, plurima testantur monumenta historica; sic 
diploma Belae Regis IV. a. 1252, ubi de B. M. V. agit, 
haec habet : „Quae nostra et regni nostri est Domina ac 
Patronau et aliud diploma a. 1259, ubi dicitur: „Quae 
nostri regni specialis existit Domina ac Patrona(Apud 
Katona Tom. VI.) 

Quid aliud nisi hanc filialem eamque tenerrimam 
gentis nostrae in B. M. V. devotionem ac religionem 
testantur monetae Hungaricae aureae et argenteae, cum 
effigie tenentis divinum Infantem in ulnis et hac inscri-
ptione : „Patrona Regni Hungáriáé ?" 

Quid aliud spirat et comprebat articulus legis publi-
cae 40. anni 1550, dum statuit: „ut Maiestas Regia, an-
tiqua Regni Hungáriáé insignia mutari abolerique minime 
patiatur ; sed ab altera parte omnis generis numismatum 
imaginem B. M. V. de veteri more Hungarorum ponere 
etc." : ubi notandum morem hunc lege statutum vocari 
antiquum, qui continuo usu observatus est ab acatholicis 
quoque Tansylvaniae principibus : Joanne Sigimundo Szá-
polay, Stephano Bocskay, Gabriele Bethlen, uti manifeste 
et luculenter testantur numismata aurea argenteaque tunc 
temporis procusa. 

Id ipsum confirmant vexilla Hungarorum nationalia, 
circa quae adhuc in comitiis regni a. 1741. statutum : ut 
in vexillis ex una parte insignia Hungarica in medio cum 
insignibus aliarum provinciarum coronae s. Stephani cir-
cumcirca, et alia ex parte imago B. M. V. pingatur. 
(Acta 10. Oct. 1741.) Ita luculenter satis demonstrarunt 
et manifeste Hungari professi sunt, sub cuius potissimum 
patrocinio illis adhuc temporibus pugnaverint ac victoriam 
de inimicis reportantas triumphaverint, patriamque ab 
interitu vindicaverint, quod singulare Hungáriáé beneficium 
Maria Theresia rex noster grato nunquam non memoria 
recolebatc 

Maiora tarnen his, avitae ac singularis Hungarorum 
in Almam Virginem devotionis religionisque iuvat pro-
ferre testimonia. Mathias Corvinus rex ille noster invictis-
simus et gloriosissimus clypeo suo teste, qui Viennae in 

I armentario servatur caesareo, hanc inscriptam habuit epi-
graphen seu breviusculam precem iaculatoriam ad Ma-
gnam Hungarorum Dominam ac Patronam : 

Alma Dei Genitrix Maria! Interpella pro Rege 
Mathia ! 

Sub cuius praesidio tot tantasque de hostibus felices 
retulit victorias, regnumque Marianum ad supremum om-
nigenae fere felicitatis evexit apicem. 

Maiorem sane in modum delectant animum pulcher-
rima haec et luculenta tenerrimae devotionis argumenta, 
quam quidem haud minus probatam testatamque faciunt 
obviae passim precationes et cantiones saeculi XV — 
XVIII. idiomate patrio exaratae, textu item ac melódia 
Hungaris nonnisi eorumque genio nationali propriae, sin-
gularem spirantes religionem inconcussamque erga B. M. 
V. fiduciarm nullisque idmodi bymnis alibi gentium usita-
tis secundae. 

Quanti autem habitum semper fuerit in patria no-
stra Rosarium, ex inde elucet vel maxime, quod, maiores 
nostri, exemplo praeeunte divo Rege Ladislao et teste 
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Paulo Esterházy, regni condam Palatino, non in templo 
solum, verum laborantes in agro, imo iu bello quoque 
secum portaverint, armis appensum gestaverint et cum 
hoste iamiam congressuri brachiis aut acinacibus alliga-
verint. Digni profecto quorum nomina memoriae numquam 
periturae t radantur ; digni sane, quos in tanta fide, 
religione, pietate, devotione ac fiducia imitemur ac 
sequamur ! 

Quod iam superest Venerabiles Fratres , incitati 
exemplis inhaerentesque vestigiis maiorum nostrorum, 
sedulam, in Dominicee vineae cultu laborantes, propa-
gando augendoque Matris Dei Almae cultui, navate 
operam atque remissae tantisper, senescente vitiis saeculo, 
avitae devotioni in Eam ac religioni, in pristinum vi-
gorem nitoremque restituendae ; ne unquam dissimiies 
aut plane dégénérés eorum inveniamur fillii, qui Augus-
tam Virginem Patronam ac Magnam Dominam non adeo 
labiis, quam corde potius, filiali devotione ac fiducia 
repleto, culuerunt beatamque per saecula praedica-
verunt. 

Hunc iam in finem, baud abs re erit saepius de-
cursu proxime instantis mensis Octobris Reginae ss. 
Rosarii sacro ac sollemni, verba pro re nata ad populum 
fidelem facere, eaque temporum necnon circumstantiarum 
adiunctis accomodata, ut omnes omnino, qui Catholico et 
Hungarico simul gloriantur nomine, in prisca erga Dei 
Genitricem magis magisque firmentur pietate, maiori de 
die in diem accendantur amore, fiducia, cultu ac zelo 
erga magnam nostram Dominam ; siquidem teste s. 
Bernardo „a saecula non est auditum quemquam ad Eius 
currentern praesidia esse çlerelictum." 

Omnes igitur Venerabiles Fratres ac Filii Dileotis-
simi, quia non extranei, sed eodem mecum spiritu, fide 
ac religione, eadem insuper estis temporalium rerum 
sorte, patria communi ac sanguine coniuncti, omnes 
inquam concordibus votis confugiamus, mediante Bea-
tissima ss. Rcsarii Regina, at thronum divinae Miseri-
cordiae ; uno ore ita attollentes una mecum supplices ad 
Coelum voces, ut nubes penetrare, ad divinae Maiestatis 
solium pervenire ac inde subventuram Ecclesiae Catho-
licae et praedilectae Patriae elicere valeamus clementiam 
et impetrare. 

Eia ergo Advocata nostra, coelorum Regina potentis-
sima, illos tuos miséricordes oculos ad nos converte! 

Monstra Te esse Matrem! Monstra Te esse Magnam 
Hungarorum Dominam atque Patronam! 

Következik szigorú parancsolat az iránt, hogy 
október hó alatt minden nap estefelé minden templomban 
tartassék meg a pápa által ajánlott Mária-ájtatosság, 
szent olvasóval, loretomi litaniával és sz. József' segít-
ségre hívásával. 

Ung vár. Krisztusképeli az ungvári Jcir. kath. gim-
náziumban. — 

Ft . Fi rczák Gyula püspök ő méltósága apostoli 
buzgalmából kifolyó bőkezűségének u jabb tanújelét adta. 
Az ungvári kir. kath. főgymnázium tantermei szánjára 
16 drb díszes, a r an jke re tbe foglalt, az Üdvözítő föl-
feszítését ábrázoló képet adományozott. 

Ezt a napokban a következő átirattal tudatta a 
kir. kath. főgimnázium Igazgatóságával : 

Tekintetes Igazgató Úr ! 
Az ungvári királyi katholikus főgymnázium har-

madfélszázad óta védbástyája volt a nemzeti kulturának 
és a vallásosságnak egyaránt. 

Az alapitó, vallásos Drugeth grófok szándéka szerint 
hiven katholikus jellegéhez, fejlesztette és erősitette a 
tanuló if júságban nemcsak a hazafias, hanem a vallásos 
szellemet is. 

Fájdalommal tapasztaltam azonban, hogy a meg-
váltás szent jelvénye, a kereszt, mely az ország minden 
katholikus és királyi katholikus főgymnáziuma taotermeit 
is tovább mint két századon át ékesítette, — néhány év-
tized óta hiányzik. 

Szivem sugallatát, lelkem meggyőződését követve-
azért elhatároztam, hogy az ungvári királyi katholikus 
főgymnázium u j épületének tantermei számára a hiányzó 
szent kereszt képeket csinos kiállításban megszerzem. 

Azon reményben, hogy ugy a tekintetes igazgató 
ur, valamint a tekintetes tanári kar is ezen ajándékomat 
szívesen veszi, — megbíztam Roskovics Emánuel hit-
tanár urat , hogy 16 drb szent kereszt képet adjon át a 
tekintetes igazgató urnák. 

Egyébként kiváló tiszteletem nyilvánításával vagyok, 
Ungvár, 1895. szeptember hó 19-én. 

Firczák Gyula 
munkácsi püspök. 

A tanári kar ő méltósága ez átiratát a szept. 20-án 
tar tot t konferenczián fölolvasván, éljenzéssel fogadta és 
dr Fibiger Sándor hi t tanár indítványára egyhangúlag 
elhatározta, hogy ő méltóságának jegyzőkönyvileg kö-
szönetet szavaz és fölkéri az igazgatót, hogy a tanári 
kar örömét és köszönetét személyesen is tolmácsolja ő 
méltósága előtt. 

így kell Krisztus szellemét visszavinni katholikus 
iskoláink nevelésébe. így lehet csak tiszta keresztény katho-
likus nemzedéket nevelni az országnak. Mindenütt a 
megyés főpásztornak magának kell kezébe venni az ügy 
minden szálát, hogy katholikus iskoláink mind a katho-
likus alapítók katholikus szándékára vezéreltessenek 
vissza. 

Angolország. Katholikus kongresszus Bristolban. — 
Az országos „Catholic Truth Society" (Kath. hit 

társulata) most tar tot ta Bristolban ezévi nagygyűlését 
Vaughan bibornok westminsteri érsek, Angolország prí-
másának elnöklete alatt. Két nevezetes dolgot emelek ki 
jelenleg a kongresszus tárgyalásai folyásában felmerült 
dolgok közöl. Az egyik egy anglikán protestáns pap fel-
irata a kath. kongresszushoz, a másik Vaughan bibornok 
nyilatkozata, a keresztények hitben, vallásban, egy egy-
házban való egyesüléséről. 

A kongresszus elé terjesztett munkálatok sorában 
i feltűnt egy anglikán clergyman vagyis reverend Boudier 

cluttoni protestáns lelkész felirata a kongresszushoz. E b -
ben azt fejti ki, hogy a kath. egyház ellen a protestáns 
felekezetekben mutatkozó idegenkedés és elkeseredés főleg 
tudatlanságból származik. A népet százados elfogultságok 
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tartják fogva, a müveit osztályok pedig nem tanulmá-
nyozzák a vallási kérdést, kivált a protestánsok elválásá-
nak igazi okait. 

Vaughan bibornok az egyházak egyesüléséről szó-
lott. Miután rámutatott arra a nyugtalanságra, melyet 
jólelkű és nemes igyekezetü lelkekben a kath. egyháztól 
elvált felekezetek körében egyre szaporodó eltérések és 
szakadások okoznak, ő emja önmaga védelmére kelt azok 
ellen, kik azzal vádolják, hogy ő ellensége az egyesülés-
nek. Hogy mindenkit meggyőzzön az ellenkezőről, kije-
lenté, hogy az angol katholikus papság e nagy ügyben 
minden áldozatra kész. Hanem természetes, hogy az egy-
ház a dogmákra nézve semmi engedményeket sem tehet. 
Hogy az anglikánok a kath. egyház kebelébe visszakerül-
hessenek, szükséges, hogy elfogadják a pápa legfőbb 
tekintélyét, mely isteni alapitás, ius divinum. Bár még 
igen sokan ellenkeznek evvel a dogmával, a megbarátko-
zás is örvendetes fokozódással halad. A mi az anglikán or-
dinácziók ügyét illeti, melyet Rómában igen alaposan tanul-
mányoznak, az tulajdonképpen az unio-ügytől különböző 
dolog. Az unió maga nem a különféle felekezetek egye-
temes, mintegy testületi csatlakozása által, hanem egyre 
sűrűbbé váló egyéni megtérések utján fog létre jönni. 
Hogy ezek a megtérések sokasodjanak, hogy az unió aka-
dályai eloszoljanak, mely akadályok közt legeslegnagyobb 
az angolok egyéni függetlenségének szelleme, imádkozni 
kell a pápa utasítása szerint, hogy egy akol legyen és 
egy pásztor. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET. 
A Szent-István-Társulat 

igazgató-választmányának ülése 1895. szept. hó 26-án. 

Tegnap tartotta a Szt.-István-Társulat a nyári szünet 
után első igazgató-választmányi ülését a vidéki és fő 
városi tagok élénk részvétele mellett. Az ülésen Zichy 
Nándor és dr Kisfaludy A. Béla elnököltek. 

A jegyzőkönyv hitelesítéséről szóló jelentés után 
Zichy Nándor gróf a társulat elnöke emelt szót, remegő 
hangon emlité azon szomorú kötelességét, melyet az elnöki 
székből gyakorta kell teljesítenie, midőn egy-egy jó barát, 
a Társulat egy egy buzgó tagja halálhírét kell bejelen-
tenie; de annál fájdalmasabb, midőn oly gyászról kell 
megemlékeznie, mely szomorúságba dönté az egész országot. 
László kir. berezeg halála gyászba boritá a magyar 
nemzetet, de e haláleset legnagyobb részvétet keltett a 
katholikusok között. Az ifjú kir. herczeg vallásos érzelme, 
hitbuzgalma, melynek halálos ágyán is oly magasztos 
tanújelét adá, buzdító példája a magyar ifjúságnak. Ugy 
akarta, hogy választmányi ülésből történjék a társulat 
részvétének a keltezése; de mert ez későre maradt volna, 
az igazgató választmány és a társulat nevében az elnök-
ség intézett a fenséges József kir. herczeghez részvét-
feliratot. E felirat szövegét bemutatá s József kir. herczeg 
válaszát felolvastatá. 

A választmány mély megindulással fogadta az 
elnök előterjesztését s elhatározta, hogy a kir. herczegi 
választ a jelen ülés jegyzőkönyvéhez csatolja. 

Jelenté továbbá, hogy a nyári szünet alatt elhalt a 

választmánynak egy buzgó tagja is : Schell Rezső báró. — 
Indítványára a választmány fájdalmas részvétét jegyző-
könyvbe iktatá. 

Dr Kisfaludy Á. Béla alelnök jelenté, hogy a 
társulat képviseletében az igazgató és titkárral megjelent 
0-Becsén a Szülik síremlék leleplezésénél. Az ünnep rész-
leteiről az osztálynak tesz majd jelentést, de az ott ösz-
szegyült előkelő katholikus közönségnek kifejezett üdvöz-
letét kell átadnia a társulat választmányának. 

Felolvastatott Venczell Antal társ. pénztárnok levele, 
melyben jelenti, hogy esztergomi kanonokká neveztetvén 
ki, a társulatnál viselt pénztárnoki állásáról ezennel le-
mond. 

Elnök indítványára az igazgatóválasztmány, midőn 
tudomásul veszi e lemondást, hálás köszönetét fejezi ki 
Venczell Antal kanonoknak azért a páratlan buzgalomért, 
hogy oly példás renddel és szerencsés kézzel gondozta tíz 
éven keresztül a társulat vagyonát. Erdemeit, hálája jeléül, 
jegyzőkönyvbe iktatja s ugy erről, mint hálás köszöneté-
ről jegyzőkönyvi kivonattal értesiti. 

Igazgató jelentést tesz az időközben megjelent ki-
adványokról. A „Népkönyvtár" 4 kötetét, az „Égi Ös-
vény" cz. imakönyvet, az ifjúsági iratok ujabb 3 kötetét 
és a legközelebb megjelent 5 népiratkát bemutatja. — 
Jelentést tett azután a Szentírás kiadásáról. 

A jelentést az igazgatóválasztmány tudomásul vette. 
Következett a titkári jelentés az újonnan belépett 

tagokról és a taglétszámról, a pénztázi jelentés a bevé-
telről és kiadásról, az ügynökségi jelentés az ügyforga-
lomról, melyek tudomásul vétettek. 

Ezzel az ülés véget ért. 

IRODALOM. 
— „JÓ Pásztor" czimü XIII évet ért egyházszó-

noklati folyóirat, amely megjelenése óta a főt. klérus 
kedvencze volt, két évi pihenő és szárnypróbálgatás után 
november hóban és a többi hónapokban is, rendesen meg 
fog jelenni. A szerkesztés és tulajdonjogot ft. Lepsényi 
úrtól átvettem s azon leendek, hogy e folyóirat iránt 
megingot bizalmat heiyreállitsam. Megrendeléseket már 
most elfogadunk s hogy megrendelőink biztosítva legye-
nek, egyelőre ne pénzt, hanem egy levelezőlapot küldje-
nek, amelyen a megrendelést bejelentik. Előfizetési ár 4 
frt . Sacerdob. erga sacra 16. A régi vagy mult évi elő-
fizetések Lepsényi ur által eszközöltetnek. Czim, csakis 
ez : „JÓ Pásztor" szerkesztősége, Pozsony, Ferencziek. 
Alázatos tisztelettel T. Pelikán Krizsó, sz. F. r. áld. és 
szerkesztő. 

— Tekintettel a polgári házasságra kiváló figyelmet 
érdemel: rA keresztény család." A történet keretében 
példákkal ékesítve rajzolja a keresztény család képét az 
ő eszményi szépségében, a pogány és pogányos családok 
sötét h áttérésiéi szemben. — „Szülők és nevelők könyve." 
Előadja a keresztény házinevelés szabályait a becsületes 
erkölcsös jellem kifejlesztésére. Megszerezhető mindkét 
munka szerzőnél (Haugg Leo n.-majténvi plébános), vagy 
kiadónál (Beizer János könyvkereskedése Szatmáron). 
Egyiknek is, másiknak is ára kötve 50 kr. 
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= Kiváló figyelmet érdemel Bagossy Bertalan : Fel-
adatunk a polgári házassággal szemben cz. könyve. 
Tekintélyek alapján e lőadja : miképpen felelhet meg 
különösen a kath. lelkész hivatásának ugy, hogy egyhá-
zának buzgó apostola lehessen s a mellett a haza hű 
polgára maradjon. Közli a polg. házassági törvényt és 
az utasításból a szükségeseket. Ara 2 fr t . Kapható szer-
zőnél vagy kiadónál (Reizer János könyvkereskedése) 
Szatmáron. Ugyanott kapha tó : „Paleszt ina hajdan é s 
most", nagyobb kiadás, egy színes térképpel, ára 30 kr. 
Ugyanaz kisebb kiadás, ára 12 kr . 

MILLENIUM. 
Felhivás 

a közgazdasági iróklioz és kiadókhoz. 

Az 1896-iki Ezredéves országos kiállítás Y. (keres-
kedelem-, pénz- és hitelügyi) csoport jának egyik rész-
letéül a csoport intéző bizot tsága szakkönyvtár rendezését 
vette tervbe. E könyvtár ki fog terjedni a közgazdasági 
és pénzügyi ismeretek összes ágaira s föl lesznek abba 
véve mindazok az idevágó irodalmi munkák, a melyek 
1. hazai szerzőktől erednek, 2. ha külföldi szerzőktől 
valók is, magyarra le vannak fordítva*) és 3. habár kül-
földi szerzők termékei és lefordítva nincsenek, de hazai 
viszonyainkra vonatkozásokat tartalmaznak. 

Hogy e könyvtárt megfelelőleg rendezhessük és a 
csoport kiállításában felállíthassuk, az első sorben érde-
keltek közreműködésére van szükségünk. Fölkér jük ennél-
fogva mindazokat a szerzőket és kiadókat, a kik ide 
vonatkozó munkákat irtak illetve közre ad tak : szíves-
kedjenek ezekből egy példányt az említett czélra át-
engedni. 

Szintúgy fölkérjük a kiállitás és különösen a keres-
kedelem-, pénz- és hitelügyi csoport minden bará t já t 
hogy e könyvtár felállításához járul janak és pedig fő-
képpen régibb szakmunkákkal, a melyeknek szerzőihez 
vagy kiadóihoz e gyűjtemény érdekében immár nem 
fordulhatunk. 

A könyvek beküldését f. é. október hó végéig „az 
1896-ik Ezredéves országos kiállitás igazgatóságának" 
czimére kér jük, Budapest (városliget), „az V. csoport 
számára 

Budapest, 1896. szeptember hó 28-án. 
Az Ezredéves orsz. kiállitás kereskedelem-, pénz- és 

hitelügyi csoportjánák elnöksége : 
Falk Miksa, Lukács Antal, 
orsz. képviselő. főrendiházi tag. 

M ende Bódog, 
a csoport előadója. 

*) A hittani intézetek m. t. elüljáróságai és kiállítási bizto-
sai az 1S67 óta használt tlieol. tankönyvek dolgában legyenek 
szívesek ezt a körülményt figyelembe venni. Külföldi szerző tan-
könyve csak ugy állithatő ki, ha fordítása hazánkban megjelent. 

A szeri\ 

VEGYESEK. 
— Minden kathol ikus családba be kell vinni a 

közös főpásztori levelet állandó családi olvasmánynak : 
ez az óhajtás nyilvánult minap e lap közleményeinek 
sorában. Ma már örömmel jelenthetjük, hogy ez iránt 
Magyarország bíboros hgprimása főmegyéjében akképp 
intézkedett, hogy a lelkipásztoroknak 5147. sz. rendeleté-
vel megengedte, miszerint a főp. közös levelet magyarul 
és tótul külön füzetben kinyomatva Buzárovits esztergomi 
könyvnyomtatónál 4 kron a templom vagy egyház pénz-
tárából megrendelhetik s azt a hol lehet pénzért, a hol 
ez nem lehet, ingyen is szétoszthatják és szét is oszszák. 
A lelkipásztorokon múlik tehát csupán, ha a magyar 
állami hatalom elkereszténytelenedése közepette a ke-
resztény katholikus hitélet u j korszakát megindító főp. 
körlevél a családokban kellő mély gyökereket nem fog 
verni és a szomorú következmények az elemi csapások ere-
jéhez hasonló nagy arányokban fognak bekövetkezni. 

— Az Amerikába kivándorolt magyar katholiku-
sok Számára lelkipásztorokat keres hazánkban a cleve-
landi püspök, főt. Horstmann Ignácz. Egyelőre legalább 
két magyar papot kiván, a ki tótul is tud. Kéréssel for-
dult ez ügyben az ország biboros hgpnmásához, a ki 
szept. 24-én kelt főp. levelében 4579. sz. a. felszólítást 
intéz főmegyéje papságához, hogy 35 évig terjedő korban 
levők, kik vállalkozni óhajtanak a szent czélra, nála 
jelentkezzenek. Az uti költséget 250 í r t t a l a nevezett 
püspök fedezi. 

— A mária radnai búcsújáró he lynek október hó 
5—7 napjain háromnapi nagyszerű ünnepséggel tartandó 
kétszázados jubileumán, melynek rendezését az egész 
ájtatosságon jelenlevő megyés főpásztor Dessewffy Sándor 
csanádi püspök vette kezébe, Schlauch Lőrincz bibornok 
is részt fog venni s a sz. olvasó vasárnapján, vagyis 6-án, 
az ünnepélyes nagymisét az illetékes főpásztor meghívá-
sára s fölkérésére ő fogja tartani. Meszlényi Gyula szat-
mári püspök urat is várják e jubileum alkalmából Mária-
Radnára. 

— Igen kivánatos , hogy kiválóbb egyházi szó-
nokaink mihamarább beszéd-cyklusokatadjanak ki a közös 
főp. körlevél alapján a házasság szentségéről, a keresz-
tény családi élet alapjáról, föltételeiről és evangeliumi 
törvényeiről. Késő lesz majd a keresztény családról akkor 
prédikálni, amikor a keresztény család a puszta polgári 
házasságok felszaporodása által esetleg talán háttérbe 
fog szorulni. Nálunk a katholikus családok dechristia-
nisatiója, annyi agyarkodó és oly hatalmas felekezetek 
között, nem tartozik a lehetetlenségek között. Eddig 
nem volt polgári, vagyis hitetlen házasságralépés és 
mégis hitetlen nemzedék nevekedett szentséges házas-
ságaink árnyékában. Mi lesz akkor, ha felszaporodnak a 
szentségen kivül álló, a szentség ellen tusakodó összeköt-
tetések ? ! 

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

Budapest. 189e»- Nagy Sándor könyvnyomdájából. ; Papnő velde-utcza 8. sz.) 
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SZ. II. Félév. 1895. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Az uj korszak küszöbén. — Lehet-e a polgári házasság szentség? 
B u d a p e s t : Egy hét rövid története. — B é c s : Vissza a néphez ! — Vegyesek. 

Egyházi Tudósítások 

AZ UJ KORSZAK KÜSZÖBÉN. 
(.Korszerű czikksorozat alkalomadta sorban.) 

Mit tanulunk a püspöki kar kétrendbeli 
pásztorleveléből ? 

..Az Isten egyházában szokásos ki-
fejezésekkel éljetek." (Utasitás.) 

A püspöki karnak a hivekhez intézett közös 
Pásztorlevele és a lelkipásztorkodással foglalkozó 
klérusnak a honunkban is államilag elfogadott 
úgynevezett polgári házasság alkalmából kiadott 
főpásztori Utasitás minden tekintetben fölötte 
tanulságos reánk nézve. Belőle tanuljuk meg, 
mit kelljen nekünk a polgárinak nevezett házas-
sági intézményről tartanunk és miképp kelljen 
az u. n. polg. házasságot meghonositó állami 
intézkedéssel és törvénynyel szemben eljárnunk. 
Mind erre azonban nem terjesztem ki figyelme-
met. E végett az egész Pásztorlevelet és Utasi-
tást kellene újból leirnom. E helyett azt mon-
dom : Tolle et lege ! 

Én csupán pár mozzanatra óhajtok reflek-
tálni, melyek kiválóan ragadták meg figyelmemet. 
A főpásztorlevél kitűnő irályából megtanulhatjuk: 
hogyan lehet és kell világosan és népszerűen s 
mindamellett mégis magasztosan szólanunk, Ír-
nunk, „non in doctis et persvasibilibus humanae 
sapientiae verbis, sed in ostensione Spiritus et 
Virtutis" (Kor. 2, 4.) Jól esett lelkünknek e ke-
netdús és erőteljes pásztorlevelet olvasnunk. 

Fogadja a nm. püspöki kar ez oktató és buzditó 
szózatáért forró hálánkat. Deo gratias ! 

A lelkemet komolyan érintő s minden ka-
tholikus hivő, főleg pap által megszivelendő 
másik utasító momentum : hogy az Isten egyhá-
zában szokásos kifejezéssel éljünk és azon beszéd-
modort kövessük, amelyet az oly szent ügy követel." 

Volt és van katholikus, van protestáns, 
lutheránus és kálvinista, van zsidó, sőt pogány 
házasság is, jelül, hogy a házasságot mindenütt 
és minden időben vallásos cselekménynek tar-
tot ta az emberiség ; csak polgári házasságot nem 
látott még a világ eddigelő. A szabadelvüen fel-
világosult legújabb kor fajzata az ; s megszü-
lemlett vele a „fából készült vaskarika." Ugyan-
azért kath. hivői, annál kevésbé papi ajaknak 
soha sem szabad azt a házasság diszes nevével 
megtisztelnie. 

A mélyen tisztelt püspöki kar a legnagyobb 
óvatosságot ta r t ja szem előtt az u. n. polg. há-
zasságról szóltában, midőn azt sem pásztorleve-
lében, sem utasitásában sohasem nevezi határo-
zottan házasságnak, de még polgári házasságnak 
sem ; hanem mindig csak úgynevezett polgári 
házasságnak, vagy merő alakszerűségnek mondja. 
Nem is vagyunk szűkében az elnevezéseknek és 
epitetonoknak, melyek ama polgári mifélét meg-
illetik. Igy mondhatjuk teljes illetékesen polgári 
házasságfélének, polg. quasi-házasságnak, polg. 
párosodásnak, polgárinak nevezett házasságnak, 
polg. házasságnak nevezett állami intézménynek 
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stb., csak egyszerűen s voltaképpen házasságnak 
nem; se nem polgári házasságnak, amilyen 
nincs. 

Valahányszor tehát ama polgári miféléről 
szólunk és azt emlegetni kénytelenek vagyunk 
és polgári házasság-névvel illetjük, sohase feled-
jük az „úgynevezett" epitetont eléje bocsátani. 

Teljesen hibásnak, helytelennek, sőt kárhoz-
tatandónak és megrovandónak kellene annálfogva 
tartanunk azon eljárást és szólásmódot, ha pél-
dául valaki igy szólana: „A lelkész (kath. lelki-
pásztor, pap) oktassa a hivőket arra, hogy az 
egyházi házasság előtt polgárilag is kössék meg a 
házasságot;" vagy: „Szabad-e, kötelessége-e a 
házasulandó kath. hívőknek az egyházi házasság 
megkötése előtt polgárilag is megkötni a házas-
ságot?" Kétszeres hibát és dogmaellenességet 
pedig követne el az, aki igy szólana, hogy : 
„némelyek, akik külföldön polgári tisztviselő 
előtt kötöttek házasságot, vonakodtak az egyház 
színe előtt a trienti forma szerint azt érvényessé 
tenni" A polgári tisztviselő előtt ugyanis házas-
ságot kötni nem lehet; és az u. n. polgári há-
zasság annyira semmis, hogy azt még a trienti 
forma sem teheti érvényessé. 

A házassági „szerződést" is igen szépen, he-
lyesen ós méltóságosan frigynek mondja a közös 
pásztorlevél. Habár Isten egyházában házasságról 
levén szó, a szerződés (contractus) név is szoká-
sos: tagadhatatlan mégis, hogy a frigy sokkal 
inkább felel meg a házasság fenséges fogal-
mának. 

A szerződés hideg, rideg, számításra fekte-
tet t fogalom, mely a házasság meleg, édes, kel-
lemes eszményiségének meg nem felel. A szer-
ződésnek a haszon, a házasságnak, mint frigynek, 
a szeretet az alapja. A szerződéskötés külső, a 
házassági frigykötés belső mozzanat és cselek-
mény. Bensőbb, mint bár mi egyéb. 

Az első keresztényekről azt olvassuk az 
Apostolok cselekedeteinek könyvében, hogy ők 
egy sziv ós egy lélek valának: sziveik, lelkeik 
egy hitben, egy tanitmányban, egy czélban és 
szeretetben találkoztak, pontosultak össze. Szent 
Pál a házasfelek életéről, a ker. szent házasság-
ról ennél többet és fenségesebbet mond, midőn 
igy szól: „És ketten egy testté lesznek." (Efez-
5, 31.) Mintha mondaná: a férj lelke, szive át-
költözik a feleség lelkébe, szivébe és testébe, 
valamint viszont a nő lelke, szive átszáll a férj 
teste, lelke és szivébe s egyesül, összenő és fri-

gyesül egymással akként, mintha a két lélek, a 
két sziv egyetlen testben lakoznának, amiként 
egykoron egy testből vétetének. Ilyesmi nem 
lehet szerződés tárgya, valamint nem lehet szer-
ződés tárgya a szülő és a gyermek közötti vi-
szony. Pedig a házasfeleknek egymáshoz való 
viszonya a Teremtő rendelésénél fogva magasz-
tosabb, erősebb, mint a gyermek és a szülő közt 
fenálló viszony, elannyira, hogy miként ugyan-
csak sz Pál mondj ii. „ az ember elhagyja atyját, 
és anyját, és feleségéhez ragaszkodik." (Efez. 
u. o.) Mutatja azt többek közt a fájdalom, 
mely a szeretett nő, vagy férj elvesztése fölött 
rendszerint sokkal nagyobb és kínzóbb, mint a 
szülő vagy gyermek elhunytán érzett fájdalom. 
Ez az állapot nem lehet szerződés eredménye; a 
megszentelt egyházi frigynek kizárólagos és kü-

j lönleges gyümölcse az. 
Habár tehát a házasságnál szerződésszerű 

ügylet fordulhat is elő a földi vagyonra, örökö-
södésre nézve: de az a házasság lényegéhez egy-
átaljában nem tartozik; mindamellett és ugyan-
azért a házasságot szerződésnek mondani, vagy 
a házasságot szerződéshez bár hasonlítani sem 
szabad, hanemha egészen átvett, más értelemben. 

A szerződés, contractus, a contraho-ból ve-
szi eredetét, mely annyit tesz, mint összehúzni, 
vagy összehozni. No, • már az egymást igazán 
szerető házasfeleket nem kell összehozni, an-
nál kevésbé szükséges őket összehúzni; össze-
jönnek ők, amint kell magoktul is. Azért a 
régibb szótárakban nem is találjuk e kifejezést: 
contrahere matrimonium. A házasfelek tulajdo-
nabbképpen: contrahuntur per se et a se, suapte 
in matrimonium. E helyett inkább coire in uxo-
rem, aut matrimonium ; in ire matrimonium j á -

I ratos. Még inkább: foedus matrimoniale, foedv.fi 
sacrum, conjugale szokásos, melyet a régiek fidus-
nak mondottak „a fide" és ugyanaz ami házas-
sági szent frigyünknek, oly jól és oly szépen 
megfelel. 

Mit mondjunk még arra és arról, midőn a 
házasságról mint jogügyletről beszélni hallunk, 
mintha bizony a jogügyletnek valamely neme 
volna a szent házasság is, aminőnek azt az egy-
házpolitikai törvények alkotói tekintik? 

Szerződés és jogügylet különben egyre megy. 
A szerződés kissé régibb és érdesebb, a jogügy-
let modernebb és simább elnevezés. Mindkét 
esetben egymással szerződő vagy jogügyletet 

! kötő feleknek és kivülök valamely tárgynak is 
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jelen kell lenni substratumaként akár a szerző-
désnek, akár jogügyletnek, minő pl. fa, erdő, ház, 
malom. Magától érthető pedig, hogy a fának, 
erdőnek, háznak, malomnak a szerződő, vagy 
ügyletet csináló felek egyikének birtokában kell 
lennie. 

Vegyük már most mi is jogügyletnek a há-
zasságot. A házasnlókban megvannak ugyan a 
szerződést kötő, vagy ügyletet létesitő felek, de 
hol a szerződés, vagy jogügylet tárgya? Tessék 
megkeresni. A jegyespáron kivül seholsem talál-
ható. Annak tehát magokban a jegyesekben kell 
meglennie. S valóban. A modern liberalizmus 
logikája szerint a házasság anyagi tárgya nem 
más, mint „az illető jegyes személyisége testével, 
szeretetével, hűségével ; elvontan gondolva azt az 
akaró lélektől." Tehát az ember személyiségében 
az akaró lélek csak a testét és annak szeretetét 
és hűségét adja oda az u. n. polg. házasságban 
a jegyesnek és viszont. Eszerint az egész u. n. 
polg. házasság csakis materialis, testi összeköt-
tetés. De hát hogyan mondható ekképp, hogy a 
házasság tárgya a személyt Avagy az akaró lélek 
nem tartozik az ember személyiségéhez? És ha 
a személy a házassági jog tárgya ; és ez a sze-
mély a maga személyiségét, tehát lelkét, testét, 
szeretetét, hűségét, szóval mindenét a mije van 
és a mi, és igy magát egészen a másik félnek 
átadván, ezáltal a személy a házassági jog tár-
gyává válik: hogyan követelheti mint tárgy vi-
szont mindazt a másik feltől mint alaptól? És 
ha viszont megnyeri mind azt, amit adott : azon 
esetben épp egy-két tárgy létesült alany nélkül. 
Vagy miképp lesz a tárgygyá vált két szemé-
lyiségből ismét alany? Általában lehet-e szemé-
lyiség a jog tárgya?. . . Hogy ne! 

„Az ember — mondja a liberális logika — 
képes önmagát is gondolni; itélő képességénél 
fogva pedig saját énje felől is alkothat Ítéletet, 
akár csak külső dolog volna ez az ő énje: nem 
lesz tehát nehéz belátni, hogy az ember akarat-
erejével önszemélyét is átadhatja a házasságban 
mint szerződésben, vagy jogügyletben a másik 
jegyesnek, akár csak külső dolog volna az." — 
Ámde nehéz lesz belátni azt, hogy miután az 
egyik házassági személy egész önszemélyét át-
adta a másik házassági személynek : minő jogi 
erővel fogja az ekképp önszemélyiségét és azzal 
akaraterejét is vesztett házasfél másik házastár-
sától ugyanazt megkövetelni, avagy csak az adot-
tat is visszahódítani. Nem sülyed-e ily módon, 

ily elvek és kificzamodott logika következtében 
a gyengébb házasfél, a nő, a házassági jogügylet 
áldozatául rabszolgává ? 

„Az ember gondolkozó képességével képes 
önmagát is gondolni; itélő tehetségével saját 
énje felől is alkothat Ítéletet . . Megengedem, 
csak hogy ez még nem elég arra nézve: »hogy 
önszemélyét is átadhassa valakinek a házasság-
ban. Hogy az ember bármit is odaadhasson más-
nak, a gondolkodás és itélő tehetségen kivül 
még jogának is kell lenni, rendelkezhetni az 
odaadandó dologgal. Az ember az eget is gon-
dolhatja és ítéletet alkothat magának felőle, 
például, hogy a fiastyuk nagysága aránytalan 
csirkéihez képest, vagy hogy a gönczöl szekere 
szabálytalan, vagy hogy az eget, tetszés szerint, 
bőgőnek is nézheti; de ha nincsen joga hozzá, 
ha az nem az ő tulajdonát képezi, ugy nem is 
rendelkezhetik vele, nem adhatja oda senkinek 
se. Kérdem, van-e nekünk jogunk önmagunkkal 
rendelkezhetni? Hogyan szereztük, ki adta nekünk 
ezt a jogot, hogy önmagunkkal, lényünkkel ren-
delkezhessünk? Sive vivimus, sive morimur, Do-
mini sumus. (Rom. 14. 8.) 

A fenti liberális elmélet három századdal 
hátrább vezet Luther korába, ki a házasságot 
szintén közönséges jogügyletnek (gewöhnliche 
Hanthierung) ta r to t ta ; söt visszaterel a pogány 
korba, midőn a nő valójában a házassági ügylet 
tárgyává, a férj rabszolgájává sülyedt alá. 

Ez nem Isten egyháza szerinti beszéd. 
A házasság se nem szerződés a szó közön-

séges érteményében, se nem jogügylet. Isteni 
intézmény az és az uj törvénynek és szövetség-
nek egyik nagy szentsége, a család s az emberi 
nem üdvére rendelve ami Urunk Jézus Krisztus 
által. Egyesülése az a házasfelek lelkületének, 
conjunctio animarum, minden szerződés vagy 
jogügylet hozzájárulása nélkül, az isteni kegye-
lem közreműködése mellett. 

A világ kezdetétől óta, mióta a világegye-
tem fennáll, mielőtt még létezett állam, minden-
kor és mindenütt vallásos cselekmény volt a 
házasság ; s az is lesz és az is marad, minden 
polgári izé mellett, mig világ lesz a világ. Ho-
minum et opinionum commentu delet dies, na-
turae (et revelationis) judicia autem confirmât. 

Zelestyei. 
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Lehet-e a polgári házasság szentség? 
Viszonválasz Zélestyei urnák a „Religio-Vallás" 24. 

számában megjelent válaszára: 

Midőn e sorokat irono, korántsem az a szándék vezeti a 
tollamat, mintha én a polgári házasságot szépitni, vagy, 
mi még kárhozatosabb lenne, annak propagandát akar-
nék csinálni ; távolról sem, én csak a 21. számban közölt 
reflexiót, eszmecserét akarom kiegészíteni, befejezni. Nem 
is annyira a magam nézeteit tolom előtérbe, mert ily 
fontos, ily nagy horderejű kérdésekben bajos is volna ez, 
hanem inkább lehetőleg keveset okoskodva, részben az 
egyház tanítását, gyakorlatát, részben pedig kipróbált, 
elismert szaktekintélyek tételeit állítom a tisztelt válaszoló 
ur nézeteivel szemben. Ne vegye tehát Z. ur rossz néven, 
kérem szeretettel, ha a 24. számban megjelent „válasz" án 
haladva részletenkint kimutatom némely állításai, vagy ha 
ugy tetszik, nézetei tarthatatlan voltát. 

Legelőször is azt volt szives fölemlíteni, hogy ön a 
polgári házasságról „általában" véve „és nem egyes 
úgynevezett polgári házasságokról szólott, midőn" a 17. 
számban (130. old.) azt állította, hogy „a honunkban 
életbe léptetni szándékolt házasságféle . . . nem lehet 
szentség, legyen az bár érvénytelenítő, vagyis bontó 
akadály mellett, vagy hasonló akadály nélkül polgárilag 
összetákolva " Hiszen éppen ezt kifogásolom, ezt nevezem 
én túlzásnak, mert bár vannak, lehetnek és lesznek is 
egyes érvénytelen polgári házasságok, akár egyenkint, 
akár pedig egyes osztályok szerint vesszük is azokat, 
mint péld. a tisztán katkolikus felek közt kötött polgári 
házasságok, — de ebből azonban helytelen volna követ-
keztetnünk, miszerint minden polgári házasság ágyasság, 
mert tudvalevőleg a logika szerint „a particulari non 
datur conclusio ad universale". 

Ha pedig ily ferdén fogjuk fel a dolgot, ha ily 
korlátlan általánosságban, pláne még egy neves pápára 
való hivatkozással, írunk, nem-e tévútra vezetjük azon 
olvasót, ki nem eléggé óvatos, kivált ily mélyreható 
kérdések bonczolásánál. Nyilvánított nézetünk, minden 
elfogultságot és ferdítést kizártán is, ugyanazt a benyo-
mást teszi reá, ugyanazt a véleményt szüli és érleli meg 
benne, mely örímagunk lelkében lebeg, t. i. hogy csak-
ugyan minden polgári házasság, legyen az bárhol és 
bárkiktől megkötve, egy nagy semmi, sőt még ennél is 
rosszabb valami. A mi azonban mégis merész nézet, és 
még merészebb tan volna, mert hiszen azok a polgári 
házasságok — mint alább feltüntetem — melyek Róma 
által is, és pedig nem casu ad casum, hanem egész 
általánosságban érvényeseknek nyilváníttattak, nem azért 
lettek érvényesek, mert Róma beszélt, de, mert a trienti 
forma hatályán kívül állván, már ab initiis azok voltak. 

En sem, mint azt a reflexióm is megerősíti, egyes 
specialis esetekről beszéltem, péld. x vagy y polgári 
házasságáról, hanem a : qui bene distinquit, bene et 
docet sarkigazságból kiindulva s az egyház kijelentéseire 
támaszkodva két nagy osztályba soroztam a polgári 
házasságokat; az egyikbe azokat, melyek a kath. egyház 
előtt is érvényeseknek lesznek tekintendők, úgymint a 
tiszta, nem kath. keresztény és vegyes kath. házasságokat, — 

a másikba pedig azokat, melyek az egyház előtt feltét-
lenül érvénytelenek lesznek, tehát a tisztán kath. felek 
közt kötendő polgári házasságokat. — Ez a kifogás 
eszerint sem az én állításomat meg nem ingatja, sem 
pedig a koczkáztatott általánosságot meg nem védi, — 
mint alapjában rosszat, az igazságnak meg nem felelőt. 

Dehát egy nagy pápa szava sem elég argumentum 
előttünk ? Oh igenis az döntő argumentum, az előtt kész-
séggel hajlunk meg ; csakhogy ez egyszer kétségbe merjük 
vonni, hogy IX. Pius pápa a polgári házasságot — mint 
azt Z ur szíveskedik állítani — „általánosságban, minden 
kitérés mellőzésével" (187. old.) ocsmány ágyasságnak 
nevezte volna ; mert ő ellenkezőleg, nagyon is éles meg-
külömböztetéssel élt, midőn 1852. szept. 27 én tartott 
allocutiójában az uj-granadai katholikusok üldözéséről, 
és az ott tárgyalt polgári házasságról szólván, azt ágyas-
ságnak declarálta. Azonban, hogy az ügyről tiszta képet 
nyerjünk, szóljon maga a pápa: „Nemo ex catholicis 
ignorât, aut ignorare potest, matrimonium esse vere et 
proprie unum ex septem evangelicae legis sacramentis a 
Christo Domino institutum, ac popterea inter fideles mat-
rimonium dari non posse, quin uno eodemque tempore 
sit sacramentum ; atque idcirco quamlibet aliam inter 
christianos viri et mulieris, praeter sacramentum, coniun-
ctionem, cuiuscunque etiam civilis legis vi factam, nihil 
aliud esse, nisi turpem atque exitialem concubinatum ab 
Ecclesia tantopere damnatum." Az eredeti szöveg en-
nélfogva elég szembeszökően mutatja, hogy Pius pápa 
ezen allocutióban katholikusokról szól, hacsak az inter 
fideles kitételt erőszakkal félre nem magyarázzuk. — Az 
inter christianos kifejezés itt, mint általában véve a pápák 
leveleiben, per eminentiam katholikust jelent. E tekintet-
ben is magára a jeles pápára hivatkozom, ki szept. 19-én, 
ergo csak 8 nappal a citált allocutio előtt, Szardinia 
királyához irt, a polgári házasságot ostorozó brevéjében 
ezeket mondja : „Oly polgári törvény, mely, a katho-
likusokat, illetőleg a szentséget a házassági szerződvény-
től elválaszthatónak feltételezvén, annak érvényét sza 
bályozni akarja, ellenmond az egyház tanainak," stb. 
(L. Religio 1853. I. félév 8. sz.) Ezen hiteles okmányok-
ból teljesen világos tehát az, hogy a dicső emlékű pápa 
is, distinquál, mert bár másutt ugyancsak nyomatékosan 
használja a haeseticus szót, itt a lagnagyobb gonddal 
kerüli. 

De nem is mondhatta IX. Pius pápa azt, hogy 
a polgári házasság merő ágvasság, minthogy ezen esetben 
nemcsak önmagával, mint kimutatám, hanem nagynevű 
elődei kijelentéseivel és az egyház gyakorlatával is el-
lentétbe helyezkedik vala. S ezen állításommal azon 
ponthoz jutottam el, melyben a t. válaszoló ur óhajára 
való tekintettel, tán sikerül megvilágítanom, tüzetesebben 
szólva beigazolnom a 161—162. oldalon tolmácsolt azon 
nézetem helyességét, mely szerint „a polgári házasság, 
ha — s ezt különösen hangsúlyoztam és hangsúlyozom — 
a házasodó felek csakugyan házasságot akarnak kötni, 
és nem holmi szerződést csinálni, mindazon helyeken és 
feleknél, hol és kiknél a trienti forma nem kötelező, 
valódi házasság, a szó legnemesebb értelmében vett 
szentség. Es kérdem, miért e kategorikus állítás, hiszen 
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alighogy megszületett, Z. ur által már is kétségbevonatik, 
a 188. oldalon igy irván : nem hihetem, hogy az eret-
neknek eretnekkel, a szakadásnak szakadással, vagy 
vegyest az eretneknek szakadással tisztán polgárilag 
kötött házasságát érvényesnek ismerje el az egyház." 
Azért, mert 

Már XIV. Benedek 1749. nov. 4 én „Singulari 
Nobis consolationi" kezdetű brevéjében a zsidók és eset-
nekek közt való házasságok érvénytelenségét hangsú-
lyozván, némi kitéréssel idevágóan ezeket i r j a : „At vero 
ne silentio aliquid dissimulemus, fatemur allaxas rationes 
sufficere non potuisse, ut matrimonia, quae in Belgio, 
absque paroche chatholico, aut inter haereticos, — aut 
inter catholicos, et haereticos contracta fuerant, rescin-
derentur." Ezen passzus a belgiumi polgári házasságokat 
tekintve sem többet, sem kevesebbet nem mond, mint 
mennyit az én nézetem involvál magában a magyaror-
szági nem katholikus polgári házasságokat illetőleg, 
egyforma levén itt és ott a dispensatio in mixtis. — 
Ennek a kijelentésnek a nyomán haladt a római pro-
paganda is, midőn 1872-ben a plébánosok számára ki-
adott ily czimű brosürjében : „Brevis Dissertatio de matri-
monio civili" igy i r : „Quidnam sit sentiendum de matri-
monio sic dicto civili, contracto, nempe absque sacra 
solemnitate ab ecclesia statata ? Vei hoc modo contra-
hentes sunt fideles, vei infideles ; si infidèles, eorum 
matrimonium validum est, dummodo legitimum, quia, uti 
patet, solemnitas praescripta illos non respicit ; si vero 
fideles, vei Tridentino Concilio non reguntur quoad hoc, 
vei eos hoc Concilium quoad omnia respicit ; si primum, 
matrimonium illosum non solum est validum, sed est 
etiam sacramentum, — si secundum . . . sic ini ta unio 
est simplex concubinatus". Állításomra vonatkozólag 
annyira világos itt minden betű, hogy szinte fölöslegesnek 
látszik minden további explanatio. 

A hazai legújabb irodalomban különösen Szűcs 
János theologiai professzor osztja a véleményemet, ki a 
„Magyar Állam" 1895. jul. 2. 165. sz. mellékletében per 
longum et latum oly alapos készültséggel értekezik e 
tárgyról. Ez különben már magában a dolog természetében 
is fekszik, mert ha nálunk a kath. egyház a tisztán 
protestáns házasságokat érvényeseknek, szentségnek tekint i : 
quam propter causam nem venné érvényeseknek, bár 
meg nem engedetteknek, a tisztán polgári házasságokat ? 
S ezt annál is inkább kérdhetjük, minthogy a hazai 
törvény határozottan intézkedik, miszerint a felek „kije-
lentésöket sem feltételhez, sem időhöz, nem köthetik." 
(V. ö. Az állami anyakönyvekről stb. miniszteri rendele-
tek 126. old.) És végre maguk a protestánsok sem tilta-
koznak ezen felfogás ellen, nyiltan hirdetvén, hogy „mivel 
ugy az egyházi hirdetés, mint az egyházi esketés is a 
házasulok szabad elhatározásától függ, a házasság érvé-
nyességére befolyással nem bir.u (L. a ref. lelkészek ! 
számára szept. 23-án Budapesten Szász Károly aláírásával 
kiadott „utasítás" 3. pontját.) Ergo maguk a protestánsok 
is csak oly érvényesnek veszik a csupán csak polgári 
hatóság előtt kötött házasságokat, mintha azok a saját 
egyházuk törvénye szerint köttettek volna. — Ezekben 
azt hiszem sikerült némileg megvilágítanom a nem 

katholikus keresztények polgári házasságaira vonatkozó 
nézetem helyességét. De lépjünk tovább, lépjünk át a 
vegyes polgári házasságokra. 

Igen tisztelt ellenfelem nem hihetvén, hogy nálunk 
a nem katholikus keresztények tisztán polgárilag kötött 
házasságai a katholikus egyház szempontjából érvénye-
sekűl ismertessenek el, ellenvetését igy szövi tovább: 
„annál kevésbbé hihetem azt, hogy az eretneknek vagy 
szakadárnak katholikus féllel merőben polgári hatóság 
előtt kötött vegyes házasságát érvényesnek tekinti az 
anya^entegyház." En pedig most is azt állitom, hogy 
igenis érvényesnek ismeri el. Minthogy pedig az állitás 
bizonyítás nélkül, olyan mint a fa levél és gyümölcs 
nélkül, szabadjon hivatkoznom a Congregatio S. Officii 
1867. jul. 18-án tett kijelentésére, melynek értelmében 
a kölni egyházmegyében „matrimonia mixta civiliter tan-
tum contracta sunt valida" és pedig „vi Brevis s m. 
Pii VIII . 25, Mártii 1830. editi." Ezen (Litteris altero 
adhinc anno etc.) brevében, mint nálunk XVI. Gergely 
1841. ápr. 30-án, VIII. Pius a vegyes házasságokra nézve 
dispensatiót adott. — A pozen-gnézeni egyházmegyék is 
ugyancsak XVI. Gergely pápától kaptak dispensatiót ; 
és midőn a S. Congregatio Inquisitionis elé e kérdés 
intéztetett : „An matrimonia mixta post introductionem 
matrimonii civilis, obligatorii in ditione Borrusica, coram 
magistrata civili tantum conracta, uti valida refutanda 
sunt?" S. C ongregatio Inquisitionis igy válaszolt: „Ad 
formám litterarum^Apostolicarum s. m. Gregorii papae 
XVI. 22. maji 1841, pro Dioec. Gnesn. et Posn., quarum 
initium „Perlatae haud ita pridem", matrimonia huius-
modi in iisdem Dioecesibus etsi illicita, habenda tarnen 
esse uti valida. Quopropter matrimonia sic contracta . . . 
in Ecclesia itarari non debent." (1876. szept. 6.) A 
Congregatio ezen határozata csak megerősítése a theo-
logusok és egyházjogtudósok majdnem egyhangú felfo-
gásának. (V. ö. Theologischpraktische Quartalschrift 1890. 
I. Heft.) Ezek közül csak Webert idézem, ki „Die kano 
nischen Ehehindernisse" czimű hírneves munkája 413. 
oldalán igy ir : „In Gegenden, in welchen für gemischte 
Ehen die tridentinische Eheschliessungsform ausser Kraf t 
gesetzt worden ist, ist es rücksichtlich der Giltigkeit 
solcher Ehen völlig irrelevant, ob die betreffenden 
Nupturienten vor dem protestantischen Pfarrer, oder 
bloss vor dem Zivilstandesbeamten . . . den Eheconsens 
erklären. Es gilt für solche Gegenden das vorteidenti-
nische Recht." Eszerint az oly helyeken, hol a trienti 
házasságkötési forma hatályon kivül helyeztetett, a vegyes 
házasságok érvényességére nézve teljesen közömbös az, 
hogy a protestáns lelkész, vagy csak polgári tisztviselő 
előtt teszik-e a felek a házasságba való beleegyezésöket. — 
De hogy a magyar felfogást is szerepeltessem, ideigtatom 
dr Dudek János ur véleményét, mely szavakba öntve 

I igy hangzik: „A kath egyház csak olyannak nézi az 
a kath. pásztort, mint akármely más világi egyént." 
(Religio 1892.11. félév 37. sz.) 

Most már mit concludáljunk mindezekből ? A mi 
Belgiumban, a westfáliai, rajnai és pozen-gnézeni egyház-
megyékben Róma szerint is érvényes, — hol tudva-
levőleg, szemmelláthatólag és általában, minden sanatio 
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matrimoniorum in radice nélkül, érvényeseknek ismertet-
tek el a csak polgári módon kötött házasságok, — az 
kérdem tisztelettel ugyanazon viszonyok, ugyanazon pápai 
pispensatio mellett Magyarországon nem volna érvényes ? 
A praemissákból nem lehet és nem kell-e következtet-
nünk arra, hogy az egyház eddigi gyakorlásához hűen a 
nálunk nem-katholikus keresztények, valamint a katholi-
kusok vegyes polgári házasságait is érvényeseknek, való-
ságos szentségnek fogja tekinteni?? Vagy talán a mit ma 
ott jónak, illetve legalább tűrhetőnek jelent ki, azt hol-
nap itt teljesen rossznak, semmisnek fogja deklarálni ? Ne 
feledjük kérem, hogy Róma elvei századokat látnak szü-
letni és elenyészni, változatlan következetességgel érvé-
nyesülnek azok az egész világon. Mi is az ő gyermekei 
vagyunk és szentül hiszem, hogy, bár megint, megfenye-
get, kegyeiből nem fog kizárni. Azért, mig a XVI. Ger-
gely által vegyes házasságokra adott dispensatio vissza 
nem vonatik, lelkem legszentebb meggyőződésével hiszem, 
hogy nálunk is a nemkatholikus és vegyes katholikus pol-
gári házasságok, föltéve, kogy az illetők valódi házasságot 
akartak kötni, általánosan szentségnek fognak vétetni. 

Igy állván a dolog, talán nem állja ki a próbát 
azon jóakaró tanács sem, hogy mig Róma nem nyilat-
kozik, viszonyainkra való tekintettel nem foglal állást, a 
polgári házasságot, minden megkülömböztetés nélkül, 
egyszerű ágyasságnak hirdessük; — tanácsosabb volna 
szerintem a legfőbb tekintély szavát bevárnunk, s akkor 
aztán akár pro, akár contra eleget harsoghatunk. — A 
felhozott pápai brevék, congregationális döntvények és a 
logika következetesen lehozott Ítélete csekély nézetem 
szerint elég argumentum arra nézve, hogy óvatosak 
legyünk, kivált a mai nehéz körülmények között, és oly 
tételek bonczolásánál, melyek mellett már oly nagy 
tekintélyek, oly jeles tudósok állást foglaltanak. — 
Ennyit akartam még az első tételem megvilágítására és 
a t. válaszoló ur némi megszivleléseül felhozni. — A mi 
pedig a keresztlevelek kiadhatására és a házasság idejének 
meghatározására vonatkozik, miután a főpásztori körlevél 
kifogásaimat már igazolta, fölöslegesnek látom a további 
fejtegetést. Pax et benedictio Dei sit cum omnibus nobis. 

Szvidrony Bonifácz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, október 2. Egy hét rövid története. — 
A lefolyt hét első nagy, mindeneket felülmúló ese-

ménye a főpásztori levél kihirdetése vala. Magyarország 
keresztény katholikus lakossága megtudta, hogy fejők 
fölött az állami hatalom elszakadt a vallástól, szakított a 
szent István királytól örökölt ősi vallásos politikai élet 
hagyományával. A nép bizonyára megindulva fogadta e 
hirt mindenfelé. Sok helyen zúgás és zokogás is volt a 
templomban hallható. Haec tantum initia sunt dolorum. 

Most vasárnap tartotta Tisza Kálmán Nagyváradon 
hires fondorkodó beszédét, melyben egész végig váltig 
állította, hogy se beszédet tartani, se politikával foglal-
kozni nem akar s mégis mind a kettőt megtette. Ben-
nünket a furfang, ravaszság és erőszakosság e beszédében 
itt csak kettő érdekel: a „népkedély megnyugtatásának" 

emlegetése és az a vaskalapos oldalvágás nekünk katho-
likusoknak, hogy még kevésbé szabad „a külföld segélyét 
hivni fel," mint az általa csinált törvények revíziójára 
törekedni. 

Hogy mit jelent itt Tisza K. szájában a külföld, 
arra nézve a felfogások szétágaznak. Tisza K. a maga 
összeférhetetlen kálvinista lelkével nem képes felfogni 
azt, hogy a pápa nekünk katholikusoknak, mint lelki 
fejünk csak abban az értelemben külföldi, hogy külföldön 
lakik, egyébként pedig lelkileg hozzánk tartozik mint 
atyánk, tanitónk, vezérünk, lelki fejedelmünk. Mi köze 
Tiszának vagy bárkinek ahhoz, hogy mi mit hiszünk 
Krisztus Urunk rendeléséből a pápáról s mit teszünk 
vele szemben ? Ha mi hozzá fordulunk mint lelki atyánk-
hoz s tőle tanítást,, utbaigazitást, szóval segítséget kérünk, 
az nekünk jogosult eljárásunk, mert mi s/'ent István 
király óta ugy vagyunk ebbe az országba, annak tör-
vényes védelmébe bevéve, befogadva. Ha tehát Tisza 
Kálmán bennünket ebben a jogállásunkban, hogy a 
pápához fordulhatunk, megtámad és sérteget : ebből nem 
az következik, hogy az örökkévalóságig eltűrjük jogtalan 
támadásait, hanem az, kogy kálomista kirohanásait sza-
vazataink többsége által országszerte tehetetlen kisebb-
ségre szorítsuk vissza. 

S ettől fél is ám az idők és módok nagymestere 
s azért mondja beszédének imént hivatolt ama másik 
részében, mely a „népkedély megnyugtatását" tűzte ki 
a szabadelvüse'g napirendjére s a melyben Tisza K. még 
fenyegetni is merészel, mert ebben az országban élni 
merészelnek olyanok, kiknek az általa csinált törvények 
nem kellenek s azért polgári jogukkal élve azoknak 
megváltoztatására törekszenek. A gonoszlelkü farkas 
mikor a népkedély nyugodalmát fenekestül felforgatja, 
rátámad a bárányokra, a kik éppen a népkedély meg-
nyugtatása végett akarják megváltoztatűi azt, a mi miatt 
a népkedély felzúdult és megtenni azt, mi egyedül lesz 
képes a népkedély nyugalmát visszaállítani. 

Egyébiránt az oly erőszakos embereket, kik az igazi 
békének és lelkinyugalomnak ebben az országban oly 
veszedelmes ellenségei, mint Tisza K., nem vitatkozással 
megtisztelni, hanem egyszerűen megbuktatni kell. S ez a 
nehéz feladat Nagyváradra súlyosodik. Lesz-e ereje pro-
videncziális feladatának megoldására? . . . 

A jelen hét másik két nevezetesebb eseménye az 
országgyűlési pártok vasárnapi értekezletei és a képvise-
lőház hétfői ülése voltak. Bennünket főleg a nemzeti párt 
elnökének, Horánszky Nándornak nyilatkozata érintett 
kellemetlenül a vasárnapi pártnyilatkozatok között. Ki-
jelentette, hogy a nemzeti párt nem akar „részese lenni 
semmi oly akcziónak, mely (az u j egyházpolitikai törvé-
nyekre czélzott) akár a végrehajtás akadályozására, akár 
a törvények revíziójára irányul." Nos, ezzel Horánszky a 
nemzeti pártról nem mondott semmi ujat. Szabadelvü-
ségre, vagyis a keresztény állameszmétől való elidegene-
désre nézve közte és a radikálisnak nevezett uralkodó 
reform-párt semmi különbség sincs. De ne is várja ám a 
nemzeti párt, hogy a kötelességének tudatára ébredt ke-
resztény Magyarország elismerő s hálás legyen iránta. A 
mint nem akar ő részese lenni a keresztény újjászületés 
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küzdelmeinek: ugy meg lebet győződve, hogy annak 
gyümölcseiben sem fog részesülhetni. Meddőségben fog 
elveszni a szabadelvű vizözön lezajlásában. 

A képviselőház hétfői ülésének eredménye, hogy a 
szabadkőműves szabadelvüség keresztül fogja hajszolni a 
magyar nemzeteta kaudiumi szégyen-igán ugy a hogy azt a 
szabadelvüség kigondolta. Egy-két zsenge párttöredék 
tiltakozik a felekezetlenség törvénybe igtatása ellen, meg nem 
gondolva, hogy mily nevetségessé teszik magukat, midőn 
nagy szabadelvű hü-hóval megszavazzák azt, hogy „ki-ki 
vallhat és követhet bármely hitet, bármely vallást", s alább 
aztán azon konservativoskodnak, hogy a szabaddá tett 
bármely hitet újra megtiltsák, megkössék. Szánalmas 
látvány a magyar országgyűlés. Nincs 'bennesem igaz lélek, 
sem bátorság elég arra, hogy meghódoljon az igazság 
előtt. Szabad- elvű is akár lenni egész a végletekig és 
konservativ egész a csökönyösségig, s nincs ember, aki 
a végletek közt megbírná, vagy megmerné mutatni az 
igazság középutját. Egész erejét kimeríti azzal, hogy a 
zsidóság kedveért, mert ennek hízeleg a dolog, miscet 
quadrata rotundis, vagyis teljes vallásszabadságot állit fel 
zsidó-receptióval felkeverve. Ezer éves fényes politikai 
múltnak ily nyomorék a vége! Katholikus vezérek, még 
most sem látjátok be, hogy katholikus tud. egyetemet 
kell alapítani uj keresztény államférfiúi nemzedék neve-
lésére ? ! 

Negyedik, és pedig szintén igen nagy eseménye a 
hétnek a vallástalanság felé való haladás u. n. reform-
törvényeinek életbeléptetése, itt-ott valóságos lázadással, 
mindenfelé meglehetős nagy zavarral és nagy romlást, 
tehát nagy vészt jósló jelek között. 

Az u. n. állami anyakönyvezést kisérő nagy vészt 
jósló jelenségek közt első a nagymarosi. Ebben az eset-
ben a szabadelvüség egyenesen rámutatott arra, a ki ellen 
az egész hajsza tulajdonképpen irányul, a kereszten ben-
nünket megváltó Jézusra, hogy ne 0, hanem az önkény 
uralkodjék ezentúl Magyarország felett. 

De ez oly nagy tárgy, hogy vele külön kell foglal-
koznunk. ? ? 

Bécs, okt. 1. Vissza a néphez! — 
E czim alatt az itt Wiesinger Albert doktor, pápai 

kamarás s a szent Péter-ről nevezett ősrégi plébá-
niai javadalom dékánjának szerkesztése alatt megjelenő 
„Katholikus Vereinsblatf-ban dr Scheicher, az ismeretes 

st.-pölteni theol. tanár és országgyűlési képviselő tollából 
a következő elevenbe vágó merész vezérczikk jelent meg 
a mai dátum alatt. 

„A bécsi községi tanácsba való győzelmes válasz-
tások lefolyása alatt az az örvendetes körülmény került 
napvilágra, hogy végre-valahára az emberek valamint az 
elüljárók, ugy az alattvalók jogairól és kötelességeiről helyes 
ismeret járta át a tömegeket. A harmadik választó tes-
tület tudvalevőleg az u. n. nagy tömegeket foglalja 
magában. Es ez a néptömeg teljes egészében az egyesült 
keresztények pártjának jelöltjeire adta szavazatát és 
egyetlen egy zsidószabadelvü jelöltet sem bocsátott át 
diadalra. Miért járt el Bécs lakosságának a tömege 
ekképp ? 

A liberálisok nem azok, a mit nevük mond róluk. 
Kiváltképpen pedig nem — népbarátok. Nép nálok oly 
fogalom, melyet akkor vesz a liberalizmus ajkaira, hogyha 

talaj kell a lábai alá. Ök, a szabadság és önrendelkezés 
egykori hires rajongói, ma már nevetnek saját multjok 
felett. Az absolutizmussal az alattvalói ész korlátoltságában 
szentül hisznek és a legmegcsontosodottabb bürokratákkal 
egy húron pendülve most éjjel-nappal azt hirdetik, hogy 
a népet nagyon erős féken kell tartani, máskülönben ki-
tör. Nem is igen beszélnek ám ők többé olyféle jogokról, 
melyeket a nép maga gyakorolhat. Ellenkezőleg, nekik 
igen jól esett az uralkodás mestersége, mikor a nép 
jogait ők gyakorolták. Egyúttal ők mindig készek voltak 
uralkodásuk ideje alatt a szájok ize szerint való kormány 
tetszése iránt előzékenyek lenni, kikötve maguknak azt, 
hogy lefelé szabadon vagdalkozhassanak, felfelé pedig 
minden állást, czimet, kitüntetést a magukénak tekinthes-
senek. 

Hogyha valaki képes, ám kihívom, czáfolja meg a 
mit mondtam. 

A nép legborzasztóbb elárulása mindig valamely 
tetszető erkölcsi, sőt részben vallásos jellegű mondással 
kezdődik : A tekintély elvének szentnek kell lenni ; a fel-
sőbbség parancsol, az alattvalóknak engedelmeskedni kell. 
Megátalkodott gonosz ember, a ki megmoczczani mer. 
Ez a beszéd, különösen a régi absolutizmus idejében járta. 
A mi akkori katholikus hitsorsosainkat, a papokat és hí-
veket, egészen levették a lábokról az ily szavak, kik az-
tán férfiatlan gyávaságukban és szolgalelküségökben any-
nyira mentek, hogy a felsőbbségnek, melyet akkor egy 
személy szokott megjeleníteni, minden önkényét Isten 
közvetetlen rendeletének tekintették. Azok természetesen, 
kiket a dolog illetett, az emberi jogok e harikirijét, ön-
hasfelmetszését, szívesen fogadták. 

Az akkori egyház, vagyis jobban mondva az akkori 
papság büntetésül e magatartásaért azt nyerte, hogy 
érsekekül és püspökökül két egész hét éves gyermekeket 
kapott. A papság látni volt kénytelen, miképp foglalják 
le magoknak az egyház nagy jövedelmeit a nemesség 
gyermekei s hogyan kerül be Isten házába egy oly elv, 
mely Krisztus egyháza mellett valóságos pasquill. De 
még ennél is több történt. Az alsórendű papsággal és a 
néppel ugy bántak abban az időben, a hogy Róboám 
Salamon halála után az izraelita néppel bánni ígérkezett. 

Politikai téren egy cseppel sem történt különben. 
Magas és jövedelmes állásra csak az jutott, a ki kegyben 
volt. Hogy a népnek joga van ugy kormányozhatni, hogy 
sorsa jól folyjon, azt utópiának, képzelődésnek tartották 
és hirdették. Egy forróvérű kékvér eljárásával meg nem 
elégedettnek lenni, nagy bűntett volt. Annyira mentek e 
tekintetben, hogy még szórakozásaik is az uraknak szent 
is sérthetetlen dolgoknak tartanának. Valami ebből a tör-
vényhozásba is bele került s egész mai napig fenmaradt. 
Gondoljunk csak a vadorzók ellen hozott szigorú törvé-
nyekre. A csendőr kevésbé jogosult fegyverét használni a 
rablók ellen, mint az erdőőr a vadorzókkal szemben. Tiz 
forintos kárért a vadorzót nagyobb büntetés érte, mint 
börzezsebelőt és a csalárdos bukót, a ki tízezer forintot tu-
lajdonított el a nép zsebéből. 

Az uj párt, mely Lueger vezetése alatt még nagy 
reform munkára van hivatva, evvel a jelszóval ment a 
választó-csatába : „Vissza a néphez !" És ebben rejlik ere-
jének titka. E jel alatt ezentúl is győztes marad a pár t ; 
a nép sorsa pedig jobbra fog fordulni. 

Tulajdonképpen ugyan szomorú dolog, hogy igy 
beszélni, a hogy én most tettem, még nem is olyan igen 
régen, ngm volt szabad, nem is lehetett bajok és kelle-
metlenségek nélkül. Papnál meg valóságos demokráczia 
volt az elüljáróság kötelességeiről beszélni s a Theologia 
morális tanát a justitia legális, commutativa és distribu-
tivá-ról emlegetni. Pedig az angyali tudor kommentárt is 
irt a dologhoz. Egész a legújabb időkig akadtak csúszó-
mászó gyávák vagyis inkább lelketlen önzők, kik minden 
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elüljáróval azt igyekeztek elhitetni, hogy az emberi ké-
pet hordozó teremtmények előtt minden jog és szent, a 
mit a magas felsőbbségi akaratnak elrendelni méltóz-
tatik. 

Ez ellen valamit mondani ? ! Vajh, ki mert ily vak-
merő lenni ? Az ilyet denuncziálták és még azt is megjö-
vendölték neki, hogy legalább is egykor maga az ördög 
fogja elvinni. 

XIII. Leo, az egyház mennyei világosságtól ragyogó 
feje. megjelent és szétverte a kísértetet. Ismeretes nagy-
jelentőségű körlevelében kimondotta: „Nem a nép van a 
felsőbbségért, hanem a felsőbbség van a népért." Ez 
aztán megtisztította a levegőt. Az alattvaló most már 
ismét bátran követelheti, a nélkül hogy félnie kellene, 
hogy forradalmárnak vagy apostatának czimezik, hogy 
az ország kormányzása ugy legyen berendezve, hogy 
neki javára váljék. S végre valahára hangosan ki lehet 
mondani azt, a mit szent Tamás a pápa szavainál is 
sürgetősebben hirdetett. 

A bécsi keresztény néppárt XIII. Leo pápa tanítását 
hitvallomásába befogadta. Megigérte a népnek, hogy 
ugy fog viselkedni és ugy fog kormányozni, hogy a 
a bécsiek látni fogják, miszerint az ő javára működnek 
a nép képviselői. Ezért győztek a nép képviselői, ezért 
bizik a nép az ö képviselőiben. 

Vissza a néphez ! Hasson ki ez a szózat az ő 
helyes értelmében mindefelé. Ez a szózat nagyon illik a 
mi keresztény hitvallásunkhoz s azért nagyon remélhető, 
hogy hatása alatt a nép lelkesedése a vallásért és ragasz-
kodása az egyházhoz növekedni fog. A nép újra szivesen 
fogja kezébe venni az evangéliumot és abban olvasni 
fogja, hogy Isten nem kegyenczeket és jogtalan páriákat 
teremtett, hanem hogy mindnyájan, szegények és gaz-
dagok, az ő gyermekei, és hogy az aki e földön hatalmat 
kapott, a közjóra többet köteles tenni mint más, mert 
csak igy felel meg feladatának." 

VEGYESEK. 
— Magyarország Amerikában. Ezt nem ugy kell 

érteni, mintha a mindent elangolositó jankék valaha meg 
fogják engedni, hogy az Egyesült-Államok területén 
külön s önálló Magyarország létesüljön, hanem ugy 
kell érteni, hogy maholnap egész Magyarország képviselve 
lesz Amerikában kivándorolt hazánkfiainak százezrei által. 
Mily nagy arányokban folyt és folyik Magyarország 
éjszaki részéből a kivándorlás, mutatja az, hogy a 
munkácsi egyházmegyéből legutóbb is két lelkész ván-
dorolt a kivándorolt hivek lelki gondozására, névszerint 
Valósin Bazil kis-szolyvai lelkész és Dzubay Viktor 
nagy-lucskai segédlelkész. Ugyanabból az egyházmegyéből 
Kaminssl:y Ákos Amerikában már elfoglalta wilkesbarrei 
plébániáját. Ezzel uj, a gör. kath. hivekre nézve kedvező 
stadiumba jutott a wilkesbarrei templom ügye is, mely 
megérdemli, hogy szélesebb körökben is ismerjék. Wil-
kesbarre-ben már több év óta van gör. katholikus 
templom és hitközség; lelkésze az ismeretes eperjesi táp-
intézeti igazgató Tóth Elek volt. Ez azonban csak-
hamar a schismára térvén át, templomát és községét 
is magával vitte azaz akarta vinni s terve könnyebb 
keresztülvitelére oroszországi bevándorlottakat vett be 

községébe. A többnyire eperjes- és munkács egyházme-
gyei hivek azonban nem akartak tudni e változásról és 
küzdelmet indítottak az oroszositó pap ellen, kinek tő-
izgató eszköze az, hogy a gör. keleti egyház a moszkvai 
synodus által tartatván fenn, nem szorult a hivek anyagi 
támogatására, mig a gör. katholikus község maga kény-
telen magát megadóztatni s nem állhat fenn a nélkül. 
Az ügy a biróság elé került s már volt is benne egy 
tárgyalás. Hogy a gör. katholikusoknak legyen tanács-
adójuk, legyen egyházi fejük, e czélból küldetett ki Ka-
minszky, a ki bizonyára képes lesz községének gondját 
viselni. Egyelőre ideiglenes helyiségben tartja az isteni-
tiszteletet, de bizik benne, hogy nemsokára elfoglalhatja 
megint a községet megillető temlomot. 

— Ö felsége nevenapján a budavári Mátyás-tem-
plomban maga az ország primása, Vaszary Kolos bibor-
nok végezte az isteni tiszteletet. 

— Főpásztorainkról. Császka György kalocsai érsek 
ur budavári palotájában gégehurutban szenvedett, de már 
jobban van. Riclassy Kornél szombathelyi püspök ur a 
király nevenapja alkalmából 500 frtot osztatott ki a sze-
gények között. Dessewffy Sándor csauádi püspök ur Lip-
pán bérmált és a mária-radnai ünnepségeket vezeti. 
Csélka Nándor érseki vikárius Budapest-Kőbányán csütör-
tökön 186 ifjú hivőt avatott fel bérmálás által a hit 
bajnokaivá. 

— A „Pesti Hirlap ' már ajkaira vette az egyházi 
javak saecularisatióját. Debreczen is sürgeti a 48-ban 
megígért „egyenlősítését." A tőkepénzesek is már szervez-
kednek a nagy vásárra- Hirsch báró vadászatai és Lévay 
Henrik röpirata a cope-rape tavaszát hirdető fecskék. 

— Megérdemelt kitüntetés. Vármegyénk katho-
likus clerusának egyik nem csak kiváló, de minden 
körökben közszeretet és közbecsülésben álló tagját, irják 
a „Jász-Nagy-Kun Szolnokm. Lapok", a köznevelésügy 
királyi kegygyei is kitüntetett kifogyhatatlan Maecenását, 
Justus József czimzetes kanonok, alattyáni esperes 
plébánost, az arany koronás érdemkereszt tulajdonosát 
ismét ujabb kitüntetés érte. Szülő városa, Sátoralja-
újhely, a nemeslelkü főpapot áldozatkészségeért évekkel 
ezelőtt díszpolgárává valasztotta s arczképének lefestését 
a városi tanácsterem számára elhatározta. Sátoralja-Ujhely 
most uj városházat épített s az ünnepélyes megnyitás 
alkalmával szintén ünnepélyesen helyezték el a tanács-
teremben a város díszpolgárainak: Kossuth Lajosnak, 
Molnár István főispánnak, Wekerle Sándornak és Justus 
Józsefnek arczképeit és nagy ünnepséggel leplezték le. — 
Mi is őszintén gratulálunk a nsmeslelkü emberbarátnak 
ezen ujabb, polgártársai tisztelete és bizalma nyilvánulásán 
alapuló kitüntetéséhez. 

— Nyitra egyházmegyei hirek. Zongor József 
oki. gymn. tanár kineveztetett az újonnan létesített nyitrai 
kath. polgári leányiskola igazgatójává; Slcoluda Lajos 
pedig ugyanoda hitelemzővé. — Richter László gymn. 
tanár egy évre szabadságoltatott s helyebe Turzó Ferencz 
h. tanárnak lett kinevezve. Baross Károly kassai segéd-
lelkész az alsó-orechói plébániára pr^elentáltatott.— Zsi-
nati vizsgálatot sikerrel kiállott : Imlauf Károly rakovai 
káplán. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : BrcíEsy Béla, hit tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest. 189e»- Nagy Sándor könyvnyomdájából. ; Papnő velde-utcza 8. sz.) 



Melléklet a „Társulati Értesítőkhöz. 

Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán es szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

küldemény czimzendő. 

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

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

Budapesten, október 9. 29. 

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. II. Félév. 1895. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Az uj korszak küszöbén. — Polgári házasság vegyes vallásúak között. •— Egyházi Tudósítások. 
B u d a p e s t : Krisztus ellen ! M á r i a - R a d n a : Kétszázados jubileum. — Mu n k á c s i e g y h á z m e g y e . Hajnalhasadás. — R ó m a : 

Kik kinek a javára törték be a Porta Piát s foglalták el a pápa világi fejedelemségét? — Irodalom. — Vegyesek. 

AZ UJ KORSZAK KÜSZÖBÉN. 
(Korszerű czikksorozat alkalomadta sorban.) 

Magyarország katholikus papi és világi 
közönségéhez néhány szó. 

„Ne félj. te kisded nyáj, mert tet-
szett Atyátoknak, hogy országot adjon 
nektek." Sz. Lukács, XII. 82. 

Nem tudom, jutalom-e már vagy pedig csak 
próba és kísértés rajtam Isten részéről az, hogy 
teljes tizenhét évi szerkesztés után épp most állok 
a katholikus papság és művelt közönség tájékoz-
tatására ós irányítására rendelt e második fél-
században járó ősi egyházi lapnak az ólén, midőn 
az országban jóformán minden felfordult s az 
emberek egyéni, családi, társadalmi, állami élete, 
„törvények" vezetése és oltalma alatt, nagy elha-
tározások lökése következtében nagy erővel kezd 
az atheismus és elkereszténytelendés lejtőjére 
elrugaszkodni. 

Akár jutalom ez, akár még mindig csak 
próba, minden esetre kitüntetés Isten kegyelmé-
ből. Az az ember tehát, kit e kitüntetés ért, 
bár hanyatló testi egészséggel, de a felhalmozott 
munka által nagyra emelt ós megizmositott lelki 
igyekezettel törekszik lehetőleg magasra emelve 
végig hordozni ez ország áldott erejű mezein az 
emberek üdvösségének, a népek jólétének szent 

jelvényét, forrását ós biztositékát, a szent keresz-
tet, lelke szakadtáig hirdetve és kiáltva: „Sur su m 
corda!" „Ne félj, te kisded nyáj, mert tetszett 
Atyátoknak, hogy országot adjon nektek 

Mikor Krisztus Urunk közel kétezer év 
előtt e vigasztaló, buzdító és bátorító szavakat 
mondá, más volt az egyház állapota, mint most, 
de nagyságának feltétele, hatalmának alapja, be-
folyásának ereje ugyanaz vala, mint mostanában. 
Akkor az egyház az ő látszólagos, csekély ere-
detének mustármagjában még benn szunnyadott; 
most már élő, terebélyes óriás fa, mely az egész 
világon népeket ós nemzeteket árnyékol be a 
szenvedélyek pusztító heve ellen árnyékának üditő 
légkörével. Az elrejtett mustármagban és az egész 
világot jótékonyan beárnyékoló fában a nagyság 
föltétele, alapja és ereje azonban egyaránt mindig 
ugyanaz volt és marad: az Isten akarata, az 
Isten tetszése. Isten akarta és akarja, hogy neki 
országa legyen i t t a földön s hogy ez az Isten 
országa nem más, mint az egyház legyen: és a 
tudatlanság, az elfajulás ós elrugaszkodás minden 
ereje gyenge arra, hogy az Isten akaratát meg-
döntse s a pokol kapui diadalt üljenek az egyház 
sziklaalapjának, az Isten akaratának kimozditása 
helyén. 

De tekintsük meg közelebbről azokat a körül-
ményeket,-melyek közt Krisztus Urunk ama buz-
dító és bátorító szózatát kimondá, és a jelen körül-

A ki e j e l e n m u t a t v á n y s z á m alapján a „Re l ig io -Val lás"- t 1895. é v u t o l s ó , o k t ó b e r — d e c z e m b e r i n e g y e -
d é r e 2 frt 50 krra l m e g r e n d e l i , az e lap j e l e n é v i e g é s z é v f o l y a m á t , mig a k é s z l e t tart, t i s z t e l e t b ő l 

r á a d á s u l kapja. " ^ Q í 
g f L á s d a l a p u t o l j á t . 



188 
RELIGIO. 226 

menyeket, melyek közé Isten egyháza most Magyar-
országban leledzik. Akkor is nagy tolakodás vala 
Krisztus körül, most is. „Nagy sereg állván pedig, 
úgymond az evangelium, körüle : ugy hogy egy-
mást tapodnák, kezdé mondani tanítványainak." *) 
Az egymást tapodó népáradat hullámai köze-
pette, erősen ostorozva az ott, ha nem is csupa 
rossz akaratból, de többnyire legalább kíváncsi-
ságból bizonyára jelen volt „farizeusok kovászát" 
és a „világnak pogányait", tanítványainak .és 
barátainak, mint mondá, szűkebb köréhez intézé 
mennyei felvilágosításait ós bátorításait. Es e 
baráti körhöz intézett isteni oktatások vala-
mennyien a vigasztalás, bátorítás és irányadás 
kiapadhatatlan forrásai számunkra, Magyarország 
jelen, Krisztus vallására nézve sanyarú körül-
ményei közepette. Kettő azonban közőlük igazán a 
lelkeket mentő eszme s a holtakat feltámasztó 
szózat erejével üti meg a hallgató figyelését. 

Az egyik, ime, ez: „Mondom pedig nektek, 
barátimnak: Meg ne rettenjetek azoktól, kik 
megölik a testet, és azután nincs többé mit 
cseleked niök." A másik az elmélkedésünk élére 
kitűzött szózat: „Ne félj, te kisded nyáj, mert 
tetszett Atyátoknak, hogy országot adjon nektek." 

A „nagy sereg", az emberek és népek „egy-
mást tapodó" dulakodása közepette, Krisztus tanít-
ványainak és barátainak köre, az egyház, — nem 
félve azoktól, kik a testet megölik s azután nem 
tudnak semmit, nem félve csak az Istentől, ki 
nemcsak megölhet, de gehennára is kárhoztathat,— 
a lelki fensőbbség nyugalmával vonul végig, lábai 
alatt az Isten akaratából készült utat érezve, 
kezeiben az isteni tetszés biztosítékait hordozva 
az iránt, hogy ő az Isten országának nagy ügyeit 
képviseli, szent érdekeit védi és oltalmazza s ez 
által a nemzetben, mely neki hazát ada, azt szol-
gálja, a mi minden nemzetben egyedül isteni és 
egyedül boldogító. „Ne félj, te kisded nyáj, mert 
tetszett Atyátoknak, hogy országot adjon nektek!" 

Ah igen, testvéreim Krisztusban, tetszett a 
mennyei Atyának, kinek akarata nélkül egy 
hajunk szála sem esik ki, hogy országot adjon 
nekünk, országot Magyarországban is. Elevenít-
sük, frissítsük fel tudatunkban, hogy mi ez az 
ország, melyet nekünk Isten adott? 

íme az Isten országa bennetek vagyon,2) 
mondá az Üdvözítő. Az Isten képére teremtett s 

!) Sz. Luk. XII. 1. 
2) Sz. Luk. XVII. 21. 

az örök üdvösségre megváltott lelkek biro-
dalma Isten atyai uralkodása alat t : ez az Isten 
országa bennünk, ez az egyház. Azért, az igazi 
egyházias érzelmű ember mindennapi röpimáját 
igen találóan fogalmazta meg egy szent életű egyházi 
férfiú, midőn igy imádkozott: „Domine, da mihi 
animas, caetera tolle!" Uram, a lelkeket, — a 
lelkeket add megnyernem, add el nem veszítenem! 

Nagy lelki örömmel olvastam az ős nyitrai 
egyház theologus tagjai egyik legkiválóbbikának 
a „fenséges tartalmú" közös főpásztori levél 
hatása alatt támadt biztató szózatát a felől, hogy 
Isten országát, a lelkeket, ebben a ránk szakadt 
ádáz harczban nem fogjuk elveszteni, hanem meg 
fogjuk tartani az ő Istennek adott hüségökben. 
Az Istennel való fenséges társalgásból merített 
biztató szózatot jól esik feljegyeznünk s Magyar-
ország tisztelendő papságának ós áldott lelkű 
híveinek bátorítás és okulás czéljából országszerte 
tovább adnunk, a mint következik: 

* 

„Midőn ezt a fenséges tartalmú okmányt 
(a közös főpásztori levelet) olvasom, igy szól a 
jeles szózat, s annak tanítását mérlegelem, előre 
látom, hogy annak hatása alatt nálunk is csak 
az fog ismétlődni, a mi eddig Franczia-, Német-
és Olaszországban végbement, az t. i., hogy az 
állam a mai időkben az egyház elleni harczban 
győzni szokott ugyan, de győzedelme valamely a 
lelkiismeretbe vágó intézménynek paragrafusokba 
szedéseig terjed csak, tovább soha: a szellemi 
győzelem mindig az egyházé. Az említett orszá-
gokban is megvan ugyanis a kötelező polgári 
házasság; az állam teljesen a saját jogkörébe 
tartozónak hirdeti a házasságot: de csak ő hir-
deti, ellenben polgárainak s nevezetesen a katho-
likusoknak lelkiismeretében minden polgári törvény 
daczára is érintetlen maradt a meggyőződés, hogy 
a házasság igenis vallási ügy, az egyház jogkörébe 
tartozó intézmény, melyet az egyház előtt köt-
nek, az állammal szemben csupán a polgári 
bejelentést teljesítvén, a házasság „polgári 
következményei miatt." Mindent megtesznek a 
külföldön is, a mit a törvény a házasságkötést 
illetőleg elrendel, de csak a bejelentések s a 
külső polgári formalitások határáig : azt ellenben, 
a mit az emberiség házasságnak tart, azt az 
egyház előtt végzik, s az állam nem képes meg-
akadályozni, hogy ne köznapi ruhában jelen-
jenek meg előtte a polgárok az előirt formali-
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tások végett s hogy csak azután tekintsék egy-
mást házastársaknak a felek, miután az Isten 
szine előtt, a trienti forma szerint megkötötték a 
házasságot. 

Ily módon a szellemi győzelem, a le lkek 
meggyőződése a házasság lényegéről mindenütt 
az egyházé, s az állam, midőn győzni látszik, tu-
lajdonképpen mindenütt megaláztatást tűrni kény-
telen ; mert az ő intézkedéseit, szándékolt jelentmé-
nyökből, kiforgatja a népélet, megtartván ugyan az 
előirt betűt, de hitével, felfogásával s egész szelle-
mi meggyőződésével csatlakozik az egyházhoz." 

Isten áldotta szerencsés toll, mely midőn 
tényeket állapitsz meg, megvilágositod egy 
nemzet jövőjét s megnyugtatod, megenyhíted egy 
hibái és mulasztásai miatt méltán aggodalmas 
nemzedék remény és félelem közt hánykolódó 
bűnös lelkét ! . . . 

Nem, a lelkeket tehát nem fogjuk elvesz-
teni, a lelkek ragaszkodni fognak az egyházhoz! 

Milyen igéret, milyen vigasztalás! 
De, kérem, csakis egy föltétel alatt. 
És azt jegyezzük meg magunknak jól. 
A fenséges tartalmú közös főpásztori levél 

hatása alatt, azaz, csak hogyha a főp. levél fen-
séges tartalma átmegy az életbe s megvalósul, 
máskülönben nem. 

Tehát a magasztos főpásztori körlevél hatá-
sának valóságnak, még pedig megfelelőnek, vagyis 
nagynak, lélekemelőnek, átalakítónak, magasz-
tosnak, teljesnek kell lennie. 

Mi szükséges erre, minden más dolgot háttérbe 
szorító elsőbbséggel, vagyis legfőképpen, erről 
fogunk alkalom adtán tovább elmélkedni. 

Az egész ország tisztelendő papságát és ka-
tholikus hitéhez hű közönségét ezennel felkérjük, 
méltassa figyelmére nagy idők járása alatt ránk 
szakadt nagy bajaink gyógyítására vezetni kí-
vánó elmélkedéseink sorozatát, mely talán hosz-
szabb leszen, mert többen is fognak benne szólni. 

* * * 

Polgári házasság vegyes vallásúak között. *) 
Azon meggyőződésben, hogy közleményünkkel némi-

leg közreműködünk ezen nehéz tárgy megvilágítására : 
átültet jük lapunkba magyar szövegben a linzi Quartal 
Schrift (1890. 1. füzet.) következő czikkét. 

1882-ben tör tént a kulmi egyházmegyében, hogy 
kathol ikus nő, polgári házasságra lépett protestáns fér-
fiúval, a nélkül, hogy egyházilag is megkötöt ték volna 
házasságukat . Nemsokára ezután behivták a férfit kato-
nának. Azon idő alatt, mig katonai kötelezettsége távol 
tar to t ta a férfit nejétől, az asszony oly mélyre sülyedt 
az erkölcstelenségben, hogy a férfi erről biztos tudomást 
szerezvén, megutál ta feleségét és válásra tökélte el 
magát . 1884-ben a törvényszék tényleg el is választotta 
őket. Három évre rá, 1887-ben azon szándékát jelentet te 
ki az emiitett módon elválasztott kathol ikus nő illetékes 
katholikus lelkészének, hogy katholikus férfival házasságra 
lépni óhaj t . 

Kérdés, lehetséges-e ez ? 
Előre kell bocsátanunk, hogy XIV. Kelemen pá-

pának 1774. május 5-én kelt brévéje (Richter , Concilium 
Tridentinum. 1853. pag. 326. n. 177) megadta a kulmi 
egyházmegyének a kiváltságot, melyet XIV Benedek 
1741. nov. 4-én a hollandoknak adott. T. i. azt, hogy 
érvényes a vegyesházasság akkor is, ha a felek azt 
nemkatholikus pap előtt kötötték. 

A posen-gneseni egyházmegyéket illetőleg — a 
melyekben XVI . Gergelynek 1841. május 22. kelt bré-
véje szerint hasonlóképpen érvényesek a klandestin vegyes-
házasságok — azt határozta 1876. szeptember 6-án a 
Congregatio Inquisitionis, hogy a vegyesházasságok, melyek 
csak is polgári tisztviselő előtt köttetnek, érvényesek 
ugyan, sed illiciti, dummodo constet de mutuo coniugum 
consensu. 

Egész terjedelmében következőleg hangzik az em-
iitett Congregatio határozata : 

Ad quaestionem, an matrimonia mixta post intro-
ductionem matrimonii civilis, obligatorii in ditione Bo-
rusica, coram magistratu civili tan tum contracta, uti va-
lida reputanda sunt, 3- Congregatio Inquisitionis respondi t : 

Ad formám li t terarum Apostolicarum s. m. Gregorii 
Papae XVI. 22. Maji. 1841 pro Dioec. Gnesn. et Posn. 
quarum initium „Perlatae haud ita pridem," matr imonia 
huiusmodi in iisdem Dioecesibus Gnesn. et Posn. etsi 
illicita, habenda tamen esse uti valida. Quapropter matri-
monia sic contracta, quamvis conditiones, quae a S. Sede 
apponi soient in dispensationibus super impedimento 
mixtae religionis, adimpletae in antecessum a conjugibus 
non fuerint, dummodo constet de mutuo eorum consensu, 
iterari in Ecclesia non debent. 

A Congregatio ezen határozata csak megerősítése 
a theologusok és kanonisták úgyszólván egyhangú taní-
tásának. Vagyis, majdnem minden theologus és kano-
nista ugyanezt a tant vallja kérdésünkre vonatkozólag. 
De a Congregatio ezen határozata megadja egyúttal az 
u tmutatás t is, melyet ily esetben a gyakorlatban követ-
nünk kell. Tehát oly helyen — a hol nem kötelezi a 
feleket a trienti zsinat határozata, ha ki lehet mutatni, 
hogy igazi házasságot akartak kötni a vegyes vallású 
házasfelek, midőn a polgári tisztviselő előtt házasságra 
léptek — érvényes a házasságuk, jóllehet a templomban 

*) Az Egri Egyházmegyei Közlöny nagyérdemű tudós szer-
kesztőjének megtisztelő felszólítására átvettük e tájékoztató czikk-

sorozatot, a mint megtisztelőleg ő mondani szives volt, ^országos" 
egyházi közlönyünkbe. 

29* 
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a katholikus lelkész előtt nem kötötték meg házas-
ságukat. 

A Congregatio Inquisitionisnak emiitett határozatán 
kivül van még más határozata is 1867. jul. 18-áról, a 
melyből látjuk, hogy egyszerű jogvélelem az, hogy oly 
országokban, melyekben nem kötelez a trienti zsinat 
határozata, a vegyes vallású tisztán polgári házasság 
érvényes házasság. 

E határozat következőleg hangzik : 
A Suprema Congregatione S. Officii examinatum 

est, quod die 7. Junii huius anni proposuisti dubium 
super validitate matrimonii anno 1863. Bonnae initi a 
Titio et Sempronia. Ambigi non potes matrimonia mixta 
in ista Tua Dioecesi, non servata Forma Concilii Tri-
dentini, ideoque civiliter tantum contracta, ut Tu ipse 
probe advertis, vi Brevis s. m. Pii VIII. (Litteris altero 
adhinc anno d. d. 25 Martii 1830) esse valida. Nihilom-
nus in dubio a Te exposito agitur de casu particular]', 
qui inspectis omnibus adjunctis expendi debet, et agitur 
de caussa matrimoniali, quae iuxta acta formaliter as-
sumpta debet dijudicari. Hinc Em. Patres Cardinales una 
mecum Inquisitores necessarium existimarunt tum virum 
tum mulierum ad formale examen revocare, ut juris-
jurandi sanctitate deponant, utrum absque praesentia 
parochi verum se inire matrimonium reputaverint, an 
non, et quatenus se id non reputasse affirmant, affir-
mationem suam quo melius poterunt, enitantur probare. 

E határozatból világos, hogy a Congregatio In-
quisitionis tagjait azon tudat vezette e határozatuk meg-
szövegezésében, hogy a szóban levő vegyes polgári 
házasság érvénytelenítésére semmiképpen sem elég a 
házasfelek azon állitása, hogy a polgári házasság meg-
kötése pillanatában azon meggyőződésben voltak, hogy 
a trienti forma betartása nélkül nem köthetnek érvényes 
házasságot. Erősebb bizonyítékot kövelelt a Congregatio 
ezen meggyőződésük beigazolására. És csak miután tény-
leg ily erősebb bizonyítékkal szolgáltak a nevezett 
Congregationak azzal, hogy kimutatták, hogy Bonnban a 
katholikus templomban ki is hirdettették magukat a 
felek, — hozta meg 1867. jul. 18-án a Congregatio e 
határozatát: „Matrimonium Bonnae initum inter Titium 
et Semproniam esse nullum." 

De ezen jogvédelem, hogy a trienti határozattól 
felmentett vegyes vallású házasfelek által csak polgá-
JÍlag kötött házasságuk, érvényes házasság, nem döntő 
jogvélelem, praesumptio juris et de jure, mely t. i. 
kizárja az ellenkezőnek legalább egyenes bebizonyítását, 
hanem egyszerű praesumtio juris, melyet alkalom adtán 
elégséges ellenbizonyitékok által meg lehet dönteni. 

E felfogásunkat megerősíti a nevezett Congregatio-
nak másik határozata, melyet 1876. szeptember 6-dikán 
tehát 9 évvel későbben hozott, melyben kimondja, hogy 
egyházilag érvényes házasság a posengneseni egyház-
megyékben tisztán polgárilag kötött vegyes házasság, 
föltéve : „dummodo constet de mutuo eorum consensu." 
A'agyis, ha később megtámadják az ily házasság érvé-
nyességét, ki kell mutatni : volt-e a feleknek igazi háza-
sodási szándékuk. (Folytatjuk) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 9. Krisztus ellen! — Az egész u. n. 

egyházpolitikai reform tulajdonképpen nem egyéb, mint 
harcz az Isten akarata és a megváltó Jézus Krisztus ma-
lasztja ellen. Felrobbant a szabadelvű puskapor s teljes 
leplezetlenségben kipattant az uj reform szelleme tudvale-
vőleg Nagy-Maroson, a hol Scheibner, a zsidó vallású 
polgártárs, a készülő vallásszabadság és a vallások „töké-
letes egyenlősége" (fából vaskarika) nevében követelte, hogy 
a községház termének faláról a feszületet a keresztény katho-
likus biró távolítsa el. E követelésnek hatása ott a helyszínén 
leírhatatlan volt, az egész országban pedig kiszámíthatatlan 
leszen a keresztény öovédelem felbuzditásában. A nagy-
marosi biró megesküdött, hogy inkább meghal, mintsem 
hogy isteni Megváltója ellen azt a gyalázatot elkövesse. 

Igen tanulságos az a következtetés, melyet a „Nem-
zeti Újság" a zsidó polgártárs követeléséből levont. A 
lejtőn nincs megállás, ha szédülés keríti hatalmába az em-
bereket. De halljuk a „N. U."-ot. 

„Tökéletesen igaza van, úgymond, Scheibner urnák, a ki 
azt követelte, hogy távolítsák el a feszületet abból a terem-
ből, a melyet a liberális kormányakczió következtében 
polgári czeremóniákra rendeztek be. Az ő eljárása logikus 
és következetes. Azon sem csodálkoztunk volna, ha 
Nagy-Maros összes libéralisai összeállanak, feliratot szer-
kesztenek az országgyűléshez, a melyben követelik, hogy 
mindazon helyekről és mindazon dolgokról, a melyek a 
közt illetik, töröltessenek el és romboltassanak le a fele-
kezeti szimbolumok. Mert ha szigorúan következetesek 
akarunk lenni a liberális reformokhoz, különösen pedig 
ahhoz a szellemhez, a melylyel azokat a kormány hirdette 
sajtójában és brosürjaiban s a melylyel azokat az életbe 
át akarja ültetni : akkor le kell a kormánynak vonnia a 
következtetéseket. Es pedig indítványoznia kell a követ-
kező törvény-javaslatokat : Indítványoznia kell az ural-
kodónál, hogy a koronázási jelvényeket mint közjogi 
jellegű tárgyakat szüntesse be. de a koronáról a keresztet 
minden esetre töresse le mihamarabb ; törvényszékek ta-
nácsterméből, mint a melyekben nem keresztények pörös 
dolgai is elintéztetnek, a kereszteket tüntesse el ; az esküt 
fosszák meg felekezeti jellegétől és szerkesszenek egy 
polgári eskümintát, mert abszurdum az, hogy az állam 
törvénykezésénél felekezeti esküforma létezzék; a nyil-
vános helyeken : utakon, hidakon, erdőkben és helységek 
közt még ma is létező szent képeket és szobrokat rom-
bolják le, mert ehelyeken nem keresztények is megfor-
dulnak s e dolgok eddig is csak a butaságot terjesztették. 
Ha a vándorló mesterlegény eddig fárasztó útjában a 
kereszt mellett pihent meg és sanyarú sorsában attól 
kért és kapott is lelki vigasztalást : ezentúl ugyané he-
lyeken az állam építsen pihenő helyeket. A millenium, 
mint állami ünnep, amely minden honpolgárnak egyformán 
is ünnepe : ugy rendeztessék, hogy ott senki felekezeti 
érzékenysége ne sértessék, a régi Árpád-királyoknál a 
„szent" jelző mint felesleges maradjon el. 

A körmenetek, mint a nem keresztényeket megbot-
ránkoztató nyilvános czeremoniák szüntettessenek be ; az 
utczákon a forgalmat és csendet háborító egyházi éneklé 
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tiltassák rendőrileg be. A halottak eltakarításánál 
egyházi szertartás szorítkozzék az illető magánlakására, 
azontúl a pap ne kisérje egyházi köntösében a koporsót 
s a keresztet ne hurczolják nyilvánosan az utczákon, a 
hol nem keresztények is megfordulhatnak. 

A hadügyminisztérium utasitassék, hogy ez irányban 
módositásokat léptessen életbe. Igy az egyes alkalmakkor 
mondatni szokott tábori misézést szüntesse be, vagy a 
nem keresztények szertartása szerint is tartasson isteni-
tiszteletet. Mondassék végül ki, hogy az uralkodó bár-
mely vallású lehet, vagy hogy koronáztatása után egyik 
vallásfelekezethez se tartózhassák. Hasonló álljon a nyil-
vánosan exponált állású közhivatalnokokra nézve is mint 
a miniszterekre, birói karra, közigazgatási főnökök-
re stb. 

Ha a kormány következetes akar lenni akcziójához, 
akkor mindezeket a kérdéseket legott tanulmányoztassa, 
foglalja intézkedéseit rendeletekbe. Az országgyűlés elé 
ugy sem tartoznak e dolgok, mert a már elfogadott 
törvényekből következnek s azok kereteitől egy csöppet 
sem térnek el. Az egész csupán a liberális törvények 
következetes és szigorú végrehajtása. Es Magyarország 
az egész világnak példát fog statuálni, miként kell egy 
modern államot liberális szellemben reformálni." = 

Mária-Radna, okt. 5. Kétszázados jubileum. — 
Kétszázadik éve ez esztendőn annak, hogy a törökök 

az előnyomuló keresztény seregek előtt meghátrálni és 
Lippát elhagyni kényszerültek. Ekkor történt, hogy 
bosszúból és a ker. vallás iránt való gyűlöletből a mária-
radnai hegylejtőn fekvő Mária-kápolnát felgyújtották. A 
kápolna fából levén, teljesen összeégett. A törökök elvonu-
lása után, a rejtekeikből elővánszorgott keresztények a 
kápolna romjai közt használható értékes tárgyakat keres-
géltek. Mily nagy csodálkozás támadt bennök, midőn a 
szén és hamu között éppen megtalálták a bold. Szűznek 
karmelhegyi papir-képét, elképzelhetjük. Addig is már 
nagy tisztelet tárgya volt e szent kép, azóta pedig rnesz-
sze föld számára búcsújáró szent helylyé avatta a csodá-
latos kép Mária-Radna templomát és zárdáját. E csodá-
latos eseménynek kétszázados jubileumát üli meg Mária-
Radna, Lippa és vidéke, a csanádi egyházmegye s vele 
az egész Mária-tisztelő Magyarország f. hó 5-én, 6-án és 
7-én, a csanádi egyházmegye főpásztorának, ft Desseivffy 
Sándor püspök urnák személyes vezetése alatt. E meg-
ható ünnep alkalmából e hires búcsújáró hely temploma 
közadakozásból uj főoltárt kapott, mely 8000 frtba került. 
Adakoztak reá Schlauch Lőrincz bibornok 1500 frtot, a ki 
e jubileumi ünnepre személyesen is lejött, Desseivffy Sán-
dor megyés püspök 500 frtot, a mária-radnai templom 
1300 frtot, a „Sz. Gellért Lapjá"-ban dr Magyary Pál 
csanáclmegyei spirituális gyűjtött 1600 frton felül, többen 
papok és hivek, adtak 1700 frton felül. 

Ft. Dessewffy Sándor csanádi püspök ur ő méltósága 
az ünnepélyre vonatkozólag a maga részéről a következő 
programmot adta ki : 

1. F. évi október hó 5-re tűzzük ki a főoltár kon-
szekráczióját, melyet magyar nyelvű sz. beszéd előz meg, 

ünnepélyes sz. mise fog követni és német nyelvű sz. be-
széd. Délután vecsernye tartatik sz. beszéd kíséretében. 
Október hó 6-án a kegykép azonossága megállapittatván, 
mostani, ideiglenes őrizeti helyéről az egybegyűlt fő- és 
alpapság, valamint a hivek által körmenetileg a szentegy-
házba vitetik és az uj főoltáron elhelyeztetik, utána pedig 
ünnepi szent mise tartatik sz. beszéd kiséretében. Délután 
vecsernye és sz. beszéd. Október 7-én mindazok, akik 
ajtatosságukat az előző napokon el nem végezhették, meg-
gyónván és áldozván, sz. mise tartatik ünnepélyes hála-
adással. 

2. Egyházmegyeszerte felhivandók az ájtatos hivek, 
hogy mindazok, akiknek körülményei engedik, szivük buz-
góságát követve, az ünnepélyen minél nagyobb számban 
megjelenni törekedjenek, a lelki kegyelemben részesülen-
dők. Névszerint is felhivjuk azonban a közelebb eső köz-
ségek és városok lelkészeit, hogy hiveik sorából a zarán-
doklatra-készeket maguk köré gyűjtve, az egyházi zászlók 
elővitele mellett személyesen felvezessék. A kellő rend 
betartása és a túlságos csoportosulás elkerülése czéljából 
október 5-re felvezetendők lesznek : a magyar-pécskaiak, 
a fakertiek, az ujpanáthiak, szépfalusiak, németságiak, 
réthátiak, hidegkútiak, ujfalusiak, az ó bessenyőiek, t.-ré-
kásiak, akiknek e czélból lehetőleg már okt. 4-én este 
oda kell érkezniök. Okt. 6-ra felvezetendők : a battonyiak 
és környékbeliek, a makóiak, szegediek, a glogovácziak, 
uj-aradiak, sz.-annaiak, elekiek, sz.-mártoniak, vingaiak, 
máslakiak, német-remeteiek, lippaiak, gyorokiak, világo-
siak, akik ugyancsak előző nap, okt. 5. estéjén oda vá-
ratnak. 

3. Ezen alkalommal is figyelmeztetendők lesznek a 
hivek, hogy zarándoklatuk voltaképeni czélját csak ugy 
érhetik el és a lelki kincsekben is csak akkor részesül-
hetnek, ha méltóan a szentségekhez járulnak. Mihez ké-
pest tekintsék ez ájtatosságot Isten által nyújtott kedvező 
és örvendetes alkalomnak arra nézve, hogy a sz. gyónást 
töredelmes szivvel végezzék és az Ur testét méltóan ma-
gukhoz vegyék. 

4. Viszont a lelkészeknek különös kedves köteles-
ségévé teszszük, hogy a töredelem szentségének kiszolgál-
tatásában serényen és készséggel buzgólkodjanak, emlé-
kezetbe hozván, hogy a kegyhelyen gyóntató áldozárok, 
akár az egyházmegyéhez tartozzanak, akár más egyház-
megyéből valók legyenek, amennyiben saját püspöküktől 
approbácziót birnak, a feloldozási hatalommal fel vannak 
ruházva, nem véve ki a különben nekünk fentartott ese-
teket sem. 

5. Különös figyelmébe ajánljuk még ugy a lelké-
szeknek, mint a hiveknek, hogy az ájtatosság zavartalan 
menetét biztositandók, maguk köréből jelöljenek ki fel-
ügyelőket, akiknek viszont a többiek mindenkor és min-
denben készséggel engedelmeskedjenek, a komoly, áhítatos 
külső viselettel is tanúsítván, hogy nem hivalgásból, ha-
nem lelkük megszentelésére keresik fel a bold, szűz Anya 
kegyhelyét. 

6. Mindazon lelkészek, akik a fentemiitett községek-
ből és városokból híveikkel együtt megjelennek és a 
közbeeső vasárnapon, okt. 6-án saját lelkészségükben az 
Istentisztelet elvégzéséről alkalmas helyettes által nem 

* 
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gondoskodhatnak, forduljanak e tekintetben idejekorán a 
püspöki hatósághoz. 

7. Jelen körlevelünk pünkösd utáni XVI. vasárna-
pon, vagyis folyó hó 22-én a szószékről felolvasandó és 
a híveknek megmagyarázandó, különös nyomatékkal azon 
plébániákon, melyek fentebb névszerint felemlitvék. 

8. Ugyanazon alkalommal a lippai és mária-radnai 
hívek közt a bérmálás szentségét kiosztani készülvén, 
figyelmeztetjük az illető lelkészeket, hogy október hó 
2-án a fiuk, október hó 3-án a leányok fognak a lippai 
szentegyházban bérmáltatni. 

Ezek után szándékainkat, melyekkel szivünk alázatos-
ságában a boldogságos szűz Anya iránti kegyeletünket^ 
tiszteletünket, hálánkat akarjuk kifejezni, másrészt a reánk 
nehezendő borús napokban a kegyelmek forrásánál erőt 
és vigasztalást meriteni, ajánljuk Isten oltalmába és 
szeretett papságunk és hiveink ismert buzgóságába. 

Sándor, püspök. 

Munkácsi egyházmegye. Hajnalhasadás. — 
Van egy láncz, mely Istentől eredve összeköttetés-

ben tartja a világ összes lényeit a legkisebb parányig, 
csodálatosan fűzi magába a létező dolgok végtelen soka-
ságát ; az isteni gondviselés ez, melynél fogva az Isten 
minden teremtményét a maga czéljához kiséri. 

Az örök gondviselésnek köszönheti a világtalan vak, 
hogy a sötétség éjszakájában mégis őrködik fölötte ; an-
nak adhatunk hálát mi, a gondviselés gyermekei, hogy 
„Isten ugy viseli gondját minden egyesnek, mintha az 
csak egyedül léteznék és ugy valamennyinek, mintha az 
csak egyedül léteznék és ugy valamennyinek, mintha csak 
egy volna." 

Mi szegény halandók különben is oly rövidlátók 
vagyunk, hogy olykor magunk sem tudjuk, mire van 
szükségünk, hová és merre forduljunk, hogy a reánk 
nézve jót és üdvöset megtaláljuk. 

„Az a legboldogabb közöttünk, aki egészen Isten 
kormányzására bizza magát s aki örömöt és szomorúsá-
got egyképpen fogad el az Isten kezéből!" 

Ilyen ember sorsához hasonlított a munkácsi egy-
házmegóe. midőn alig pár évvel ezelőtt a mennyei Atya 
gondoskodásából, aki sohasem szűnik meg jót tenni Fir-
czák Gyulát nyerte püspökéül, kit az isteni Gondviselés 
mintegy kiszemelni látszott arra, hogy vele az elárvult és 
a balsorstól üldözött, mindenfelől nehéz bajoktól szoron-
gatott megyét megajándékozza. 

A reménytelenség éjjelében bolyongtunk, irány nél-
kül tévelyegtünk, szüntelenül várva az égnek rendelését, 
a számunkra kirendelt szabaditót, aki bennünket bajaink-
ban meglátogasson, azokat nemes szivének indulatából 
orvosolja, nehéz napjainkban vezércsillagunk, megváltónk 
legyen. 

Ember tervez, Isten határoz s a mi nem hiába vár-
tunk, mert az Isten szent kegyelme egy oly férfiút ülte-
tett püspöki székünkbe, aki kezdettől fogva biztató fényt 
vet maga körül és a kiről egykor bizonyára el fogjuk 
mondhatni, hogy általa a gondviselés irányunkban való 
áldásos szeretetét és jóságát mutatta ki ! 

„Az erénynek nincsenek nemei, az erény csak egy", 

ezt legjobban tanúsítja püspökünk, aki mint valódi jó 
atyánk egyaránt gondot visel mindnyájunkra s ha béke-
tűrők voltunk eddig, ugy ezutánra letörölni igyekszik 
rólunk a szenvedések és nélkülözések könnyeit. 

Mikor főpásztori székét elfoglalta, egy általánosan 
hangzó örömteljes szózat kélt föl közöttünk, hogy az 
ősi munkácsi egyházmegyének az ég egy oly vigasztalót 
küldött segélyére, kinek személye a kétkedőkbe is a l-
kalmas reménységet önteni, kiben a sokáig nélkülözött 
bizodalomnak gazdag tárházát, a várva-várt örvendetes 
átalakulásoknak valódi kincsbányáját nyitotta föl szemeink 
előtt ! 

Ma immár nem lehet többé kétségünk a felől, hogy 
e reménység nem volt hiu vágy, avagy puszta képzelő-
dés, hanem egy erős lelkülettel és komoly törekvéssel 
megáldott férfiúba helyezett alapos és jogos bizodalom, 
mely az ő részéről mind nyilvánvalóbb tettekben nyeri 
megerősítését. 

Napnál fényesebben igazolja ezt püspökünknek kö-
zelebbi nagylelkű elhatározása, melyek orvoslásra szo-
ruló belső bajaink elhárítására és a hitélet annál nagyobb 
föllendítésére egyházmegyei gyűlés összehivását vette 
tervbe és ezzel egy, régi közös óhajtásunkat elégiti ki, 
ugy hogy annak megvalósítása ezentúl úgyszólván csak 
tőlünk van már függővé téve ! 

Ha eddig kételkedtünk az ő fennkölt lelkületében, 
most már biztosra vehetjük, hogy vitális érdekeinknek 
ő a legmelegebb támogatója, aki azok előmozdítására 
már rég mindent elkövetett volna, ha erre nézve a meg-
kívántató kezdeményezés részünkről korábban megtétetik, 
ha kívánságainkat egyöntetűen formuláztuk és annak 
rendje és módja szerint közakarattal eléje terjesztettük 
volna. 

Igen, — nekünk csak akarnunk kell és sztagnáló 
egyházmegyei ügyeink valahára a megoldás küszöbére 
jutnak ; hanem okvetlenül megkívántatik, hogy erre nézve 
tőlünk kitelhetóleg magunk is közrehassunk, s az ő ne-
mes szándékainak ismeretében és tudatában lelkesedéssel 
csoportosuljunk a vezér mellé, nehogy késedelmeskedé-
sünkkel és tétlenségünkkel érdemetlenekké váljunk ő hozzá 
és arra az őszinte tiszteletre méltó jóakaratra, melylyel ő 
bennünket czéljaink kivitelében segiteni akar. 

0 megadta a jelt, fölemelte a vezéri pálczát, hogy 
megmutassa, miszerint az hivatott és méltó kezekbe van 
letéve ; bennünk, a vezetésére bízott seregben pedig a 
sohanem érzett megnyugvás ébred föl nagy erővel, midőn 
örömmel tapasztaljuk, hogy egyházmegyénk elborult 
egén biztató hajnal dereng, — egy hosszan várt napfel-
kelte, melynek sugaraiból a reménység ragyogó pirja 
mosolyog felénk ! 

De ennek láttára mi se maradjunk hátra, kövessük 
őt az emberszeretet ösvényén, mert azzal csak önma-
gunknak teszünk jót, ha érdekeinket elősegítjük és ha 
nem is lenne érdekünkben, azért ne hallgassunk, hanem 
ha utódaink előtt becsületet akarunk szerezni önmagunk-
nak, ébredjünk föl kárhozatos apathiánkból, engedjünk a 
jobb érzés sugallatának, mert hiszen azok a legszebb 
erényei az embernek, melyekre egész lelkét és odaadását 
fölteszi ! 
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Ég semmisem megalázóbb s az emberi méltóságra 
sértőbb, mint a tetterő és hivatás csüggedése és megakasz-
tása akkor, a midőn annak munkáltatására és foglalkoz-
tatására a leghálásabb tér és a legkedvezőbb alkalom 
kínálkozik. 

Mert az embernek veleszületett kötelessége és ren-
deltetése dolgozni, a köznek és az emberiségnek javára 
válni, még áldozatok árán is ; ha nagy áldozatok árán 
vagyunk törekvők, küzdők és erényesek, az csak annak a 
jele, hogy szeretjük önmagunkat , embertársainkat és az 
Istent és e szeretetünkben semmitől sem riadunk vissza, 
a mivel azoknak hasznára, Istennek dicsőségére szolgál-
hatunk s ezzel az ő szeretetét is kiérdemelhetjük ! 

Szüntelen tevékenység és a felebaráti szeretet gya-
korlása legszebb jellemvonásai egv az Isten képére terem-
tet t embernek ; azért nekünk is ezt kell tennünk, ha 
emberi méltóságunknak és rendeltetésünknek kellőképpen 
megakarunk felelni, főkép ma, a mikor kétséges helyze-
tünk szinte megköveteli, hogy kiálljunk a sorompóba 
igazainkért sikra szállani, — a mikor talán a legutolsó 
alkalom nyilik meg előttünk, hogy bajainkon és önma-
gunkon segíthessünk, — a mikor inkább mint valaha 
kecsegtet a remény, hogy czéljainkat elérhetjük. 

Ne habozzunk tehát, de tartsunk a költővel, ki azt 
mondotta, hogy „a reményekben nincsen visszalépés; 
mihelyest nagy czélod feltűnt képzeleted előtt, mihelyest 
reményeid a mindennapiság szűk körén egyszer túlemel-
kedtek, sorsod el van határozva ; el kell érni magas 
czélodat, vagy nyomorúan elveszned !" 

Vezérünk hiv, válasszunk : előre, vagy hátra, a 
szégyenletes elveszés örvényébe? 

Mi azt hisszük, hogy hátrá lnunk nem szabad, mert 
„egy hadsereg mindent elveszíthet, csak becsületét nem, 
mert ez helyrepótolhat lan/" K. L. 

Róma, okt. 2. Kik kinek a javára törték be a Porta 
Piát s foglalták él a pápa világi fejedelemségét ? — 

Bár a tények elég hangosan beszélnek e világtörté-
nelmi tényről, mégis kívánatos, hogy a magyar nemzet 
tudomást szerezzen azokról az okmányokról is, melyekkel 
az „Osservatore Romano" legújabban napnál világosabban 
igazolta, hogy a Por ta Pia rését a szabadkőművesség törte 
a szabadkőművesség czéljainak könnyebb megvalősithatása 
czéJjából. 

Alighogy Cadorna piemonti tábornok Rómát elfog-
lalta, az olasz Nagy Oriens, mely akkor Firenzében székelt, 
ott a hol az olasz királyság is trónolt , a következő kör-
levelet adta ki a . ' . testvérekhez : 

Kedves testvérek ! 
Az olasz kormány imént bir tokába vette Rómát . 

Ennélfogva Olaszország és gyarmatai szabadkőművességének 
Nagy Oriense elhatározta, hogy nyomban ugyanot t üti 
fel székhelyét. 

Kiadtuk ennélfogva a rendeletet, hogy az áttétel 
Firenzéből Rómába, a nemzet végleges (definitiva) fővá-
rosába, megtörténjék. 

Oriens Rómában, szeptember 22-én 1870. 
(E . •. V . •.) A souverain Nagymester 

L. Frapolli 33.-. 
A helyettes Nagymester 

L. Mazzoni 33.-. 

És tényleg, a szabadkőművesség Rómába az olasz 
királyság előtt vonult be és a . ' . Nagy Oriens az olasz 
kormány előtt rendezkedett be az örök városban 

Azt pedig, hogy mi czélból törtek rést Róma falain, 
szintén nyomban az esemény után kihirdette a szabadkő-
művesség hivatalos lapja, a „Rivista della Massonerita 
I tal iana", a következő kijelentéssel: 

„A forradalom Rómába ment, hogy szemtől szembe 
támadja a pápát és szent Pé ter templomának kupolá ja alatt 
összegyűjtse az Ész ba jnoka i t ; Rómába ment, hogy a 
szabadkőművesség növekvésének óriási (giganteschej arányo-
kat adjon Róma, a világ fővárosának szivében. 

I t t kegyelem nélkül fogja üldözni a vallásokat, 
melyeknek közös érintkezési pont ja az Istenben és a lélek 
halhatatlanságában való hit.*) 

A szabadkőművességnek e diadalát és czélját tovább 
magyarázta és fe j teget te néhány évvel később a jelenlegi 
Nagymester , vagyis az összes szabadkőművességnek 
főpapja, Lemmi Adorján, a ki az olasz páholyhoz intézett 
körlevelében, 1887. decz. 3-án a következőket jelen-
te t te ki : 

„Szeptember 20-ikának évfordulója, a mely napon 
Róma Olaszország fővárosává lőn és a pápa világi feje-
delemsége feldúlatott , kizárólagosan a szabadkőművességre 
tartozik, (riguarda la Frammassoneria esclusivamente.) 

Ez az évforduló, ez az ünnep tisztán és egyszerűen 
szabadkőműves ünnep, mert jelöli azt a napot, melyen a 
szabadkőművesség Rómába, czéljához érkezett, a hová már 
hosszú évek során át törekedett ." 

A mi ebben az eseményben élével egyenesen a 
pápaság ellen irányul, annak „filozófiáját" kifej tet te 
Ferrar i József, az olasz forradalom „filozofja", 1873. 
május 12-én ezeket hirdetvén : 

A „szabad egyház a szabad ál lamban" frázis, poli-
tikai tréfa. 

Igenis, önök nem hisznek abba a pompázó szabad-
ságba, melyet ez a frázis a pápának igér : önök kinevetik 
azt, aki azt komolyan veszi. 

Senki sem fogja önök közül tagadni, hogy a pápa 
ne volna az olasz királyság hatalma alatt." 

Gondolom, ennyi elégséges annak megállapítására, 
ki és mi czélból vitte be az erőszakot Rómába. A vég-
czélt legvilágosabban egy 33-ik fokú testvér, a ki most 
igen magas állást foglal el, (Crispi), mondotta ki, ezekkel 
a szavakkal : 

„Rómába mentünk, hogy földre terítsük azt a tizen-
nyolczszázados (már 19) fát, mely magát katholikus val-
lásnak nevezi." 

Tehát ne ámítsa magát senki : a római kérdés nem 
pusztán klerikális, nem tisztán olasz nemzeti kérdés ; az 
az Istenben és a lélek halhatat lanságában való hitnek, 
az emberiség vallásosságának legfőbb kérdése és próba-
köve. A ki a pápaság ellen foglal e kérdésben állást, az 
a szabadkőművességgel tar t s az istentelenség és anyag-
elviség malmára ha j t j a a vizet. —Ő. 

*) Protestáns atyafiak, hogy tetszik nektek az ily fegyver-
barátság és szövetség Róma ellen ! 
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IRODALOM. 
A Szent-István-Társulat legújabb kiadványai. 

Nagy elismerés illeti meg a Szent-István-Társulat 
mostani buzgó elüljáróságát azért az eljárásáért, hogy a 
társulat kiadványai sokoldalúságának és életrevalóságának 
méreteit egyre növelni, még pedig sikeresen növelni 
igyekszik. A Szent-István-Társulat kiadványainak hatá-
sossága, el kell ismerni, az uj vezetés alatt emelkedett. 
Jelenleg a következő kiadványokról van szerencsénk be-
számolni. Tartalom és külalak, szellem és stylus vala-
mennyiben méltó a Szent-István-Társulat magasba törő, 
emelkedett szelleméhez: 

I. Ifjúsági iratok : 
a) Hasznos mulattató. A katholikus ifjúságnak 

ajánlja a Szent-István-Társulat. Budapest, 1895. 16-r. 
232 1. Ara 80 kr. Tan benne változatosan beosztva 6 
eredeti olvasmány, a következő sorrendben : 1. Csokor 
IX. Pius pápa születésének százados évfordulójára. Az 
érettebb ifjúság számára kötötte Szeghy X. 2. Séta a 
föld alatt. Látogatás egy szénbányában. Telek Jánostól. 
3. A füzfalomb ok alatt. Elbeszélés. 4, A középkor néhány 
hires épületéről (Néhány világhírű szépségű templomról 
képpel) Mosdósy Imrétől. 5. A jó barátok. Kincs István 
jeles katholikus ifjú novellistánk tollából. 6. Elmélkedések 
a nagy minclenségről. Csernik Alajostól. 

b) A lelkiismeret vagy Brooke Mari megpróbálta-
tásai. Amerikai elbeszélés. Irta Dorsey Anna, fordította 
Gyuricska Péter. Budapest, 1895. 16-r. 225 1. Ára 80 kr. 

A kötés Gottermayer könyvkötő-intézetéből került 
ki s mind a két munkácskán igazi diszmü, ugy hogy a 
legkényesebb mágnás-gyermek is meglepetve és meg-
tisztelve érzi magát, ha ily ajándékot kap, a szerényebb 
körülmények közt élő gyermek pedig lélekben és az ízlés 
finomságában határozottan emelve érzi magát ily ajándék 
élvezése által. 

II. A magyar nép könyvtára. 
Ha jelent valamit szavunk, ugy még azt igen ke-

vésnek tartjuk ez alkalommal örömünk nyilvánítására. 
Tapsolni szeretnénk örömünkben, ugy hogy az egész or-
szágban mindenütt, a hol katholikusok laknak, meghallják 
a tapsot, mely annak a várva-várt eseménynek szól, hogy 
a Szent-István-Társulat munkásságának uj utat kezd törni, 
az irodalmi alkotás uj fajának felkarolásával indul hatni 
árva hazánk magyarságának gyökerére, a népre. Megin-
dította „A MAGYAR NÉP KÖNYVTÁRA"-t, és pedig, 
mondjuk ki szaporán, szerencsés fogással. Csernely-t vagyis 
A incze Alajost, az egri népies irás egyik mesterét sike-
rült megnyernie az első kapavágáshoz, melytől olyan igen 
sok függ. Piros háttal, megkapó magyar családi jelenetet 
ábrázoló színes képpel a kötés tábláján, egyszerre négy kö-
tetet kapunk itt mesés olcsó áron. Egy-egy kötet, a leg-
kisebb 250, a legnagyobb 298 lapos, csak 30 krba kerül. 
Igazán, a szahadelvüen elszegényített magyar nép zsebé-
hez van szabva. Meg is lesz ez árszabásnak a hatása. De 
legyen is meg. Mert az „olcsó könyvkiadó társaság" is 
csak ugy boldogulhat olcsó kiadásaival, ha keletjök akad. 
Nem tehetek róla, de ily nagy, ily kitűnő indítás után 
egy még nagyobb, és még szükségesebb indításra 

1 vagyok kénytelen felhívni a Szent-István-Társulat ritka 
szerencsésen alakult elöljáróságának a figyelmét. In-
dítsa meg a nemes társulat, melyre minden katholikus 
magyar tisztelettel tekint fel, indítsa meg a magyar mü-
veit •közönség, az intelligenczia számára, a világ legfelsé-
gesebb kincsével, a keresztény vallással szemben vagy 
ellenséges, vagy hidegen maradó és hagyó közönyös vál-
lalatok ellensúlyozására, a „MAGYAR NEMZET KÖNYV-
T Á R Á N , s nyisson vele a keresztény szellemű lelki fen-
sőbbségből való oktatásnak — országos „felnőttek isko-
láját." 

A magyar nép könyvtárának I., II. III. és IV. kö-
tete egyébiránt, hogy visszatérjünk reá, a következő czim 
alatt jelent meg : 

Elbeszélések a magyar nép életéből. Irta Vincze 
Alajos (Csernely); Budapest, 1895. 16-r. I. 291, II. 250, 
III. 258, IV. 208 1. Ára egy-egy kötetnek kötve 30 kr. 

Az I. kötetben van hat elbeszélés, a II. kötetben 
négy, a III. kötetben négy, a IV. kötetben öt. 

Nyájas olvasó, itt aztán igazán nincs egyéb hátra, 
mint hogy — vedd és terjeszd ! 

III. A hitbuzgalmi irodalom köréből: 
Égi ösvény a szentek nyomdokain. Példákban 

oktató imádságos és énekes könyv mindkétnemü katholi-
kusok számára. Irta Nagy Antal, győregyházmegyei áldozó-
pap, szentszéki ülnök, zsinati vizsgáló, szőnyi plébános, 
a Sz.-I.-T. tud. és irod. osztályának tagja. Az egyházme-
gyei hatóság engedélyével. Budapest. Kiadja a Szt.-I.-T. 
1895. 12-r. VI. 879. Ára fűzve 1 frt 50, vászonkötésben 
2 frt, bőrkötésben 2 frt 50 kr, chagrin kötésben 3 frt. 

Kevés imádságos könyvet ismerek, mely ily gazdag 
tartalmú volna. í ró és kiadó nagy becsülésre méltó mun-
kát végezének. 

-f- Imák és énekek. Jézus szents. Szivének és a 
bold, szűz Mária szeplőtelen szivének tiszteletére. Egy-
házhatóságilag jóváhagyott müvekből összeállította EGY 
EGRI PAP. Öt képpel. Eger, érs. lyc. nyomda, 1895. 
16-r. 112 1. Ára 40 kr. 

Hézagot tölt be. Terjesztése Isten bizonyos áldásá-
val jár. 

= Gyürky Ödön, Ujabb költemények 1892—1895. 
Budapest, 1895. 12-r. 126 1. Ára fűzve 1 frt, pompás 
diszkötésben 2 frt. Kapható szerzőnél Budapesten a „Kath. 
Kör"-ben, Koronaherczeg-utcza 17. 

A világ bármely katholikus nemzete meleg szere-
tettel és önérzettel ölelné keblére szerzőt akár mint fárad-
hatatlan keresztény tanférfiut, akár mint magasröptű köl-
tőt, akár mint ékes tollú publicistát, akár mint a katho-
likus akczió aranyos lelkű vezető munkását. Annál jobban 
örvendünk neki, hogy „ő", a ki négy ember munkáját 
végzi, egészen a mienk. Isten őrizze meg munkaerejét 
teljes épségében. Izleltetőül hadd álljon itt a haragos pró-
féta lángostorát suhogtató következő darabja: 

S Z A B A D S Á G . 

Milljók viselnek ajkon oh! szabadság, 
Milljóknak rólad zeng az éneke, 
Oltáraidnál népek térdepelnek 
Büszkén lobog az áldozat tüze . . . 
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A nagy tömegben föl-föl hallszik olykor 
Ajkamnak sötét, rémes kaczaja, 
Hogyha haragban égve felkiáltok : 
Ez a szabadság ? Ez hát ! Ha lia ha ! 

Miért a martiroknak vére hullott, 
Miért harczoltak annyi szent csatán, 
Egy nagy, dicső, magasztos eszme volt az 
Egy földre szállott égi ideál. 
Mit itt imádtok, hitvány, földi bálvány 
Előtte meg nem hajlok, nem, soha, 
Ledöntöm azt, letipromj le s porba 
Ez a szabadság ? Ez hát ! Ha ha ha ! 

Hiszen nevében, erre esküdözve, 
Vernétek lánczba : kinek szive ép. 
Ki lelke szárnyán szabadon repülve 
Fön a magasban látja Istenét, 
Ennek nevében gúnyoljátok egyre 
Ki lelkét még nem adta el soha, 
Ez hát az Isten ? Hitvány földi bálvány ! 
Ez a szabadság ? Ez hát ! Ha ha ha ! 

Hiszen nevében, erre esküdözve 
Csináltok törvényt: melynek nincs joga, 
Kitépni véle a belső, örök törvényt, 
Melyet belénk az Isten alkota. 
Bekényszerítni a földet s a mennyt is 
Önkényeteknek sötét jármiba, 
Ez hát az Isten ? Hitvány földi bálvány ! 
Ez a szabadság ? Ez hát ! Ha ha ha ! 

Hiszen nevében szegeznétek földhöz 
A végtelenre szomjas szellemünk, 
Hogy csak mi földi azt keresse egyre, 
S föl a magasba ne szálljon eszünk. 
Hogy eltaszitson, eltiporjon mindent 
Mi elvezetné, honnét származa. 
Ez hát az Isten ? Hitvány földi bálvány ! 
Ez a szabadság ? Ez hát ! Ha ha ha ! 

Bálvány csak ez, bár oltárra tevétek, 
Nem, a szabadság ilyen nem lehet, 
Mellette milljók durva, szolga kézzel 
Ássák a sötét börtönmélyeket . . . 
S ti, kik előtte dervis-tánczot jártok 
— Megrészegített ajka mosolya ! — 
Bár ajkotok szabadságról beszél csak 
Babszolgák vagytok mind, mind ! Ha ha lia ! 

VEGYESEK. 
*** Találékony kegye le tessé^ . Szeptember utolsó 

vasárnapján fogadta XIII. Leo pápa a Vatikánban az „Italia 
Reale , Corriere Nationale", vagyis a „Királyi Olaszország" 
és „Nemzeti Futár" kettős czim alatt Turinban megjelenő 
lap küldöttségét. A küldöttséget a lap szerkesztője Scala 
ügyvéd vezette. Tagjai valának: Pacelli lovag, Bonetti tanár, 
aki „Venticinque anni di Roma capitale" czim alatt ki-
adott munkájában hatalmasan megrostálta a pápák Rómájába 
betolakodott olasz forradalmi királyság 25 éves történetét, 
továbbá tisztelendő Cagliero atya, Dom Bosco szaléziánus 
szerzetének prokurátora, és tisztelendő Trobaso Antal atya, 
a nemrég Assisiben tartott harmadrendű szentferenczi nagy-
gyűlés szervezője. A turini „Nemzeti Futár" a pápa tév-
mentességének kihirdetésétől lefolyt 25 év emlékére 25,000 
lira alamizsnát gyűjtött a pápa számára és a fenti összeget 
kiegészítő 15,000 lirát a fent kitett napon, ünnepélyes ki-

hallgatáson nyújtotta át a pápának. Az egyház feje, akinek a 
küldöttség valamennyi tagjához volt külön-külön kedveskedő 
atyai szava, köszönettel fogadta az elmésen indokolt Péter-
fillért s kijelentette, hogy azt nem magára fogja költeni, 
hanem az egyházra; mert ő a Péter-fillér adományozóit 
munkatársainak tekinti az egyház kormányzásában, a hit ter-
jesztésében, s adományaikat jelenleg a keleti egyházak egye-
sítésével járó költségek fedezésére forditja. Meg is mondta az 
összeget, melyet legközelebb a melchiták, a syrusok és 
koptok patriarcháinak küldött. Végül ajánlá szent Mihály 
főangyal segitségre hivását, kitől az egyház az eretnekségek 
és tévedések legyőzését várja. 

— Egyházi személy i hirek. Vaszary Kolos bibor-
nok lierczegprimás tegnap a kultuszminisztériumban meglá-
togatta Wlassics minisztert s egy óráig időzött nála. — A 
rozsnyói püspökségre, egy kőnyomatos értesülése szerint, a 
hármas jelölés igy történt meg: 1. helyen Szilágyi Ferencz 
nagyszombati érseki helynök, 2. helyen dr Komlóssy Ferencz 
esztergomi kanonok, egyházmegyei főtanfelügyelő, 3. helyen 
Ivánkovics czimz. püspök, osztálytanácsos a kultuszminisz-
tériumban. — A király Meiszermann Ignácz bátorkeszii plé-
bánost az arany érdemkereszttel diszitette fel. 

— A hol hatalmas ész és akaraterő kezébe van 
letéve Krisztus egyházának sorsa, ott, a hol szent István 
király az ősi pogány vallást Koppán személyében legyőzte 
és megsemmisítette, Veszprémben, hatalmas mozdulatot tett 
az ősi kath, szellem. Mint az O. É. jelenti, dr Hornig Károly 
báró püspök értekezletre hivta össze az egyházmegye valameny-
nyi esperesét, apátját és befolyásosabb plébánosát. Zichy N. 
gróf is Veszprémbe érkezett. Ugyanott néhány nap előtt a 
város közgyűlése Rainprecht Antal erélyes, lelkes felszóla-
lására, elvetette azt az indítványt, hogy a város az állami 
anyakönyvvezetés költségeihez erőt és pénzt adjon. Rainprecht 
nagy hatással kétszer is felszólalt. Szabó Imre hetvenkedő 
felszólalására, ki vaktában a szavazás eredményére hivatko-
zott és azt Rainprecht álláspontjával ellenkezőnek képzelte, ez 
utóbbi azt felelte, hogy ha egy maga állana is meggyőződésével, 
a mi nem igy van, — mint a szavazás meg is mutatta, — még 
akkor is büszke volna meggyőződésére. Azután szórói-szóra 
igy folytatta a lelketlen, könnyelmű egyházpolitika meg-
ostorozását: „Nemcsak mint katholikus, hanem mint polgár, 
mint fia e hazának sajnálom ily alakban meghozatalát és 
életbeléptetését az egyházpolitikai törvényeknek, melyek az 
ország nyugalmát feldúlják, zavart és békétlenséget okoznak 
és a népre uj terheket rónak. Ámítják magukat és másokat, 
a kik azoktól jót várnak, ámítás az is, ha az mondatik, 
hogy e törvények végrehajtása nem jár nagy anyagi áldo-
zattal. Hieronymi volt belügyminiszter azt hirdette nagy 
hangon, hogy az anyakönyvvezetés évi 300.000 frtnál többe 
nem fog kerülni, holott egy millió sem elegendő az állam-
pénztárból, daczára annak, hogy a községek hivatalnokaira 
erőszakolták rá nyomorult dijazásért e munkát és a beren-
dezés költségeinek viselésére a községeket kényszeritették. 
Ha a kormánynak volt elég felesleges pénze e passziójának 
keresztülvitelére, akkor tartson kellő fizetésért külön állami 
anyakönyvvezetőket és ne vegye el a községek közegeit 
munkájuktól, melynek eddig is alig birtak megfelelni. Ha 
behozta az állami anyakönyveket, gondoskodjék arról, hogy 
azok jól vezettessenek és ne kivánja, hogy a községek azért, 
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hogy az általuk fizetett hivatalnokok a rájuk erőszakolt 
állami anyakönyveket jól vezethessék, községi költségen 
segédszemélyzetet állitsanak. Ezen kívánság nem méltányos, 
nem igazságos." . . . Veszprémet, a hol a régi pogányság 
porba tiportatott, az u j pogánysággal való bátor lelkes 
szembeszálásaért üdvözli az egész katholikus Magyarország. 

— Szeret i szülőföldjét. Zalka János győri püspök 
ur Vezekényben, a hol született, már 25,000 fr tot meg-
haladó összeget áldozott a község vallás-erkölcsi jólétének 
emelésere. (D. H.) 

— A mosonyi kath. nagygyűlés programmja. A 
folyó évi október hó 10-én d. e. 11 órakor Bat thyányi 
József gróf elnöklete alatt Mosonyban tartandó néppárt i 
nagygyűlés programmja a következő : 1. Elnöki megnyitó. 
2. JBobleter Ignácz: A néppárt szükségességéről és mi-
voltáról. 3. Rakovszky István cs. és kir. kamarás : Az 
autonomiárol és a revízióról. 4. Hajdin Károly ügyvéd : 
A választási visszaélésekről és a szavazat elkobzásról. 5. 
A mosonymegyei néppár t megalakulása. 6. Határozati 
javaslatok. 

— Vidéki kathol ikus laptársainkat ú j ra figyel-
mezte t jük egy nagy visszásságra. Hasábjaikon néha rőfnyi 
hosszú „beküldött" dicsériádák és ajánlások jelennek meg 
a legczégéresebb vallásellenes, antikatholikus lapokról, 
mint például az . E g y e t é r t é s i r ő l , a „Magyar Hir lap"-ról 
stb. Bármit kínáljon, bármennyit fizessen az ilyen lap a 
közleményért, nem kell azt befogadni, sőt ellenkezőleg 
éppen tolakodásánál kell az illető lapot megfogni s a jó-
lelkű katholikus olvasóközönség előtt igazi farkas termé-
szetében bemutatni a bárány képében jelentkező engesz-
telhetetlen ellenséget, mely legszentebb érzelmeinket bi-
zony soha sem kíméli. Ha harcz akar lenni a hivők és 
hitetlenek között, hát legyen komoly és méltóságos a 
harcz. Se elmebeli, se jellembeli gyengeség ne merjen 
mutatkozni sorainkban. A hivatalos t i toktartás kötelessé-
gével közlött főp. utasításnak a zsidó „Pesti Napló" szá-
mára való eladása s az antikatholikus lapoknak katho-
likus lapokban való díjazott feldicsérése oly jelenségek, 
melyek igen szomorú hát térre vallanak közöttünk. Az 
árulók sokkal súlyosabb beszámítás alá esnek, mint a 
gyávák és gyengelelküek. 

— Katholikus gyűlés Tatán. A néppárt bizalmi 
férfiainak vasárnapi gyűlése Tatán nagyon sikerült ; 
szemtanúi értesítőnk jelentése szerint, habár a járás minden 
községéből csak 2—3—4 bizalmi férfiú hivatott be, a 
jelenvoltak száma meghaladta a négyszázat. Beszéltek 
Zicliy Nándor gróf pártvezér, Molnár apát, Rudnay bán-
hidai plébános, Mik só szomori plébános és óriás hatással 
Balogh Lajos nyugalmazott főszolgabíró, a ki kijelentette, 
hogy noha református, mégis azt kiáltja, hogy éljen a 
néppárt, mert nem akarja a keresztény alapot kivágni az 
ország alól. Budapestről dr G-yürky Ödön a Kath. Kör 
t i tkár ja és Markos Gyula a „Herkó Pá ter" szerkesztője 
volt jelen a tatai néppárti gyűlésen. 

— Protestánsok ébredése . Az Őrálló czimü pro-
testáns lap kezdi világos szemmel látni a helyzetet, a 
melyet a protestantizmusra nézve az egyházpolitikai re-
form teremtett . Az idézett lap a többek között igy í r : 
„A magyar állam vezető férfiai a fényben és dicsőségben 
úszva, meglátszanak feledkezni valamiről, a mi a fényre 
árnyat vet s akár nemzeti, akár kulturális, akár huma-
nisztikus szempontból véve, legnagyobb figyelmünket 
érdemli meg. Érti a magyar protestáns lelkészi kar ama 
nyomorát , mely az egyházpolitikai törvények életbelép-
tetése folytán, kellő óvóintézkedések megtétele nélkül 
csak fokozódni fog. S ha most az egyházpolitikai tör-
vények hatása alatt, különösen kezdetben, stólajövedelmük 
egy részétől is elesnek, máris törhetetlen szegénységük 
csak fokozódik s a protestáns egyházközségek egy része 
lassankint lelki gondozó nélkül marad, a mi nemcsak 
valláserkölcsi elvadulásra vezet, de magyar nemzeti 
szempontból is megbocsáthatlan bün." Ehhez sok magya-
rázat nem kell. 

— Az erdélyi róm. kath. s tátus közgyűlését f. 
hó 26-ára Kolozsvárra hivta össze Lönhart Ferencz er-
délyi püspök ur. A státusgyülés az idén előreláthalólag 
csendes lefolyású lesz, mert az igazgatótanács jelentésén 
és a kilépő igazgató tanácsosok helyébe való uj válasz-
táson kivül más érdemleges tárgya nem igen lesz. 

— Templomavatás Temesvárott . Dessewffy Sándor 
püspök, Németh József felszentelt s Wola fka czimzetes 
püspök s az egész káptalan segédletével tegnap avatta 
fel a „Miasszonyunkról" nevezett iskolanővérek gyönyörű 
u j templomát nagy ünnepélyességek közt. Az ünnepélyre 
Glinck müncheni anyafőnöknő is hazánkba érkezett. A püspök 
maga mondott népszerű, nagy hatású alkalmi szentbeszédet. 

— Helyreigazítás. Lapunk előző 28. számában a 219. olda-
lon, első hasábon felülről a 30. sorban és tovább e helyett : 
„hogyan követelheti mint tárgy viszont mindazt a másik féltől 
mint alaptól" olvasandó : „mint alany-tói," — és alább a 2-ik sor-
ban e helyett : „azon esetben épp egy-két tárgy" helyett olvasandó : 
„éppeg (eo ipso) két tárgy létesült" stb. 

g W Legújabb. 

= Buzárovits Gusztáv kiadásában Esztergomban 
megjelent a nagym. püspöki karnak közös főpásztori kör-
levele az úgynevezett „Polgári házasságról" népszerű 
kiadásban, külön-külön magyar, német és tót nyelven. 
Ára egy példánynak 4 kr., 100 példány 3 f r t 50 kr , 500 
példány 15 fr t . Ajánljuk a főtisztelendő lelkészkedő pap-
ságnak a nép között való terjesztésre. 

Szerkesztőségi telefon. 

B. Xádasd. A suplementum közlése csak akkor lesz helyén, 
hogyha előbb magának az utasítás eredeti szövegének közlését az. 
ismeretes papi árulás és zsidó visszaélés által meg nem szüntetett 
tilalom mellett a tisztelet és engedelmesség megsértése nélkül le-
hetségessé tettük : a mi e napokban megtörténik. Üdvözlet. 

Meg rendelései: et a lap 1896-iki milleniumi évfolyamára már most elfogadunk, melyért az előfizetést karácsony 
táján kell beküldeni. ^s^M 

Poptársaknak a lap járatása körül avval a könnyítéssel szolgálhatunk, hogy a meddig bírjuk, stipendiumok 
fejében adjuk. "tí^M 

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

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



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán es szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest. 

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

küldeménv czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

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

könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 

8. sz. alatt, hova a 
netaláni reelamatiók 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 
Ö T V E N N E G Y E 

Budapesten, október 12. 30. 

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. II. Félév. 1895. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: Az uj korszak küszöbén.— Glosszák a „Religio-Vallás" bécsi czikkéhez. — Polgári házasság 
vegyes vallásúak között. — Egyházi Tudósítások B u d a p e s t : Lángokban áll a szent kereszt az égen ! — P á r i s : Richard bibornok 

levele a köztársaság elnökéhez. — Irodalom. — Vegyesek. 

AZ UJ KORSZAK KÜSZÖBÉN. 
(Korszerű czikksorozat alkalomadta sorban.) 

Hogyan állunk? 
(Irta egy plébános.) 

' i. 

Vexatio dat intellectnm. Ml magyar katho-
likusok már elég keményen szorongattatunk, 
nyomatunk ; s vájjon kieszelttik-e már a módját, 
hogy miként rázzuk le az elnyomatás igáját, a 
szorongattatás bilincseit? S ha a módok már 
föltalálvák, alkalmazzuk-e azokat eszélyesen, eré-
lyesen, hogy czélt érjünk? Kérdések, melyekkel 
foglalkoznunk érdemes, sőt szükséges. 

Ellenségünk tábora kicsiny, de szervezett; 
tartsunk szemlét saját táborunk fölött ! 

Sajnos! vannak köztünk, kik — bár ellen-
ségeink minden oldalról szoritanak s legbecsesb 
javainkban fosztogatnak bennünket — a veszélyt 
nem látják s hordjanak bár véres kardot körül, : 
táborba nem szállanak. Vannak, kik látják ugyan 
a veszélyt, de ölbe te t t kezekkel várják annak, 
— mint vélik — önmagától való elmúlását' 
mert hát nec portae inferi praevalebunt. Vannak, 
kik a veszélyt egész nagyságában felfogják és 
elháritására tőlök telhetőleg mindent megtesz-
nek. Vannak ismét, kik a veszély nagysága által 
fölötte felizgatva túllőnek a czélon s túlságos 
hevességök által a veszélyt nagyobbá teszik s 
több kárt okoznak, mint hasznot. 

Pedig szolgálatot tehet ügyünknek minden 
egyes, egyénenként külön-külön. És szolgálatot 
tehetünk csapatokban, mintegy apró csatározá-
sokban, portyázásokban, tár-as köröket s egyle-
teket alakitva: S van idő, midőn mindnyájunkat 

j együtt, mint egy tábort, hí tettre a legszentebb 
ügy, a legf'ontosb érdek. 

És hol vannak fegyvereink? Milyen a harcz-
rnodor, melyben mindnyájunknak gyakorolnunk 
kell magunkat? 

Fegyverünk a szó, melylyel egymást serken-
tenünk és ügyünk gáocsolóit megczáfolnunk kell ; 
fegyverünk minden adomány, melylyel az egye-
sülés által gyarapitanclő erőinket fejlesztjük; 
fegyverünk a toll, melyet közülünk is minél 
többnek kell forgatni tanulni; mert szégyenletes 
állapot az, hogy a tollharczban minő had győz, 
ellenünk, és éppen e tér az, hol a legtöbb s leg-
mélyebb sebek ejtetnek rajtunk. 

S hol van küzdelmünkre a csatatér? Biztos 
: vereség várja a tábort, mely előkészület, előgya-

korlat nélkül lép ki a csatasíkra. 
Forgolódunk-e elég gyakran s elég serényen 

a gyakorlótéren ? A keresztény tökéletesség s a 
hitélet, a hitbuzgalom gyakorlóterén? És midőn 
itt a szent tüzet keblünkben, lobogó lángra 
élesztettük, van-e gondunk reá, hogy ami lángra 
gyúlt, az M ne aludjék, hanem folyton tet tre 
hevitsen minden téren, hol nem tenni bűnös 
hanyagság; van-e gondunk rá, hogy e tűz aczé-
lozza erőnket a legkeményebb küzdelmekre is r 
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összeforrasztva mindnyájunkat egy egészszé, mely-
lyel szemben szétmállik minden ellenséges tá-
madás. 

Ha a gyakorlótereken elég serényen forgo-
lódunk, ugy szoríttassunk bár ütközetre a társa-
dalom sík mezején vagy a politika cselvetések-
kel váltakozó hegy-völgyein, győzelmünk biztos 
leend. 

Csak legyünk éberek s lobogjanak élénken 
hit- és hazaszeretet által táplált őrtüzeink min-
denütt sz. ügyünk védvonalain, ugy tehetetlenül 
s szégyenkezve fog lelkiismeretünk, családi szen-
télyünk s oltáraink ellen intézett minden orv-
támadás visszapattanni. 

Ily szempontokból kiindulva, tekintetünket 
ily pontokról körülhordva mit látunk, hogyan 
áll táborunk? 

Glosszák a „Religio-Vallás" 
bécsi czikkéhez. *) 

Aki a „Religio-Vallást" talán éppen őszinteségeért tel-
jesen nem ignorálta, tudja jól, bogy e becses lapokban mások 
is, de mi is sokat irtunk hosszabb idő óta ugyanazon 
tárgyban, melyben dr Scheicher irt, de még igen sokat 
Írhatnánk utána és mellette. 

Igy például a politikának a vallásra való visszaha-
tásánál fogva elmondhatjuk e vallási lapban, hogy az ab-
szolutizmus, az emberi abszolutizmus. — mely különben 
nincs is, ha csak őrült Nérók és Kaligulákban nincs, csak 
szeretne lenni, — mert benne a hivatott tényezők helyett 
hívatlanok uralkodnak az istenileg kötött, emberileg sza-
bad dolgokban, a legnagyobb rossz, és szülő anyja min-
den rossznak ; a mi mai szerencsétlenségünk, s ami még 
utána jön, mind annak a tartós régi abszolutizmusnak 
köszöni eredetét. 

A Károlyi Gáborokat, a Szivákokat, a Gajáry Ödönö-
ket az abszolutizmus a saját iskoláinkban nevelte nekünk, 
sőt neveltette velünk ; nem ritkán aközben még etettük 
és ruháztuk is őket. Ezt a jogot meghagyták, de a szel-
lemet, — azt ők, az abszolutizmus bérencz szolgái, köl-
csönözték nekünk és nekik. És ha a nevelési korszak 
megelőzte is a forradalmat, mint a „bünteremtő anya-
szentegyházról" beszélő, de utóbb avval mégis csak kibé-
kült Deáké, vagy a doktrinär Eötvös, Horváth Bódi és 
Ernuszt Kelemenné (ki saját szerencsétlen házasságáért 
mérsékelt politikája daczára tán rajtunk akart a polgári 
házassággal boszut állani), vagy ha utánna következett is 
a Lévayak feltámadásáig : a dolog egyre ment ! az abszo-
lutizmusé és szolgáié volt a programm, amely a tan- és 
nevelésügyön uralkodott. 

Az abszolutizmus maga akart uralkodni, saját krea-
túrával, ezek pedig nem lehettek igazán vallásosak ; azért 

*) L. „Religio-Vallás" okt. 5. sz. Bécsi lev. n 

a régi nevelést, a jezsuita-félét, le kellett a térről szo-
rítani. 

Es a mieink engedték, mert az abszolutizmus azt 
mondta, hogy ő a forradalomnak ellentéte, — s ki ne 
gondolt volna itt a papok közt az ország jelvényéből a 
koronával a kettős keresztet is kihagyó Kossuthra? a két 
rosszat akaró Kossuthtal szemben, ki ne sietett volna a 
csak — állítólag — egy rosszat is csak szükségből tevő, sőt 
azt is nyíltan tagadó, jobb útra térésre kilátással kecseg-
tető hatalmi támaszt választani ? Aki egy árulást sem 
akart, annak nem volt tere a nyilvánosságban, s minden 
szavával, melyet nem nyilvánosan ejtett elégedetlenségében, 
táplálta azt a mindjobban és még jobban megerősödő 
forradalmi szelleme^ melynek létjogosultsága csak olyan 
plauzibilis volt, mint elnyomójáé s mely egykor győze-
lemre jutva a legyőzött ellenfél után annak volt szövet-
ségesei és a harcz látszólagos puszta szemlélőivel foly-
tat ta és folytatja a leszámolást. 

Es ezt nem látta előre ez a szövetséges, jobban 
mondva hallgatag szemlélő, mert amaz azt hirdette, hogy 
a tekintély elvét, mely nekünk is oly szent, kell neki első 
sorban megmenteni ! 

Ennek a fejében aztán teljesen abdikáltunk feledve, 
hogy a mi tekintélyünket nem ilyen szövetséges által, 
karddal és puskával, hanem egészen önmagunknak erény 
és tudománynyal, fáradságos munkával, érdemmel kell 
biztosítani. 

Hálául a hatalom iránt, mely a tekintélyt első helyre 
tette, lemondtunk ennek és fentartásának a helyes ma-
gyarázatáról, annyival szivesebben, mert ez sok belső gyen-
geségünknek kedvezett. 

A hatalom azt mondta, hogy a néppel ne fraterni-
záljunk ; mi pedig azt tartottuk : jobb is ! megmarad a 
tekintélyünk ! sőt megmarad a lelkünk tisztasága ! Nem 
magyarázzák félre szavainkat! nem veszik ki belőlünk 
titkunkat ! nem ismerik meg fogyatkozásainkat ! ! ! kerül-
tük tehát a világot, amelyért vagyunk! távol tartottuk 
magunktól s legfelebb azt mondtuk nekik : ha akartok 
látni, — jöjjetek a templomba! Ott a helyünk! Feledtük 
azonban, hogy Krisztus Jézus nyilvános szereplését egy 
lakodalmon kezdte! hogy meghivatja magát egy Simonnal 
ebédre, ki neki még félig ellensége vala! hogy nem dero-
gál tekintélyének egy fára kúszott kis emberkének, ki hozzá 
puhlikánus is volt, felkiáltani s magát hozzá vendégül be-
mondani ! hogy nyilvános nagy dicséretet mond az őt még 
soha nem látott Náthánael szemébe (a mai világ azt mon-
daná, hogy Äbókolt") ; mert hát ő Krisztus volt, ki eljött) 
hogy utánna menjen annak, ami elveszett ! Krisztus ugyan 
erre küldött minket is, de hát a hatalom személyes ke-
gyei, a jövő kilátások elvesztésének a félelme ettől köny-
nyen visszatartott bennünket, s lettünk inkább rossz poli-
tikusok, mint jó papok! 

Sokan kerülték igy a beteg világot, hogy konspi-
rálni ne látszassanak ; de sokan elmulasztották még tüze-
tesb kötelességeiket is, például a szószéket, érvül hozván 
fel a tekintély csorbidását ! ! Sokan teljes házi elzárkozott-
ságukkal kifelé a hatalom tetszését, lelkükben házi körül-
ményeiknek a legjogosb kritika alól való szabad kivo-

á sát remélték megmenthetni. 
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Hasztalan és eredményeiben szerencsétlen eről-
ködés ! 

Igy aztán természetes, bogy elmaradt a zsinati élet 
nemcsak azért, mert az abszolút hatalom semmiféle gyü-
lésezéseknek nem kedvezett, hanem azért is, mert arra is 
ráfogták, hogy árthatna a tekintélynek; másodsorban pe-
d ig : hogy rebellis törekvéseket találna a felszinre hozni, 
melyeket aztán nem lehetne kellő mederben megtar tan i ! 
Nem én mondom erre, hanem a derék Alzog, kit mint 
egyszerű tanár t érseki székkel akartak kitüntetni Rómá-
ból, hogy minden törvényesen egybehítt és vezetett zsinat 
látható jóakarat által vezettetett s több jót eredményezett 
mindig, mint ha meg nem tartatott volna! 

Vissza tehát csakugyan a néphez, vissza a nyájhoz! 
Krisztus nyúj to t t róla garancziát, hogy ez megérti a 
pásztort, de arra nem, hogy a hatalom is megérti azt, 
kivált, mikor az maga is kivül áll a kegyelmi állapot ha-
tárán mint mások jogainak — az egyházénak is — el-
rablója, mint törvénytelen ! 

A mi ba j ezer év óta az egyházat s nemzeteit érte, 
az abszolút hatalmak megerősödése, az oligarkikus kinö-
vések előjövése, a népforradalmak általánosodása, a 
szabadkőművesség (titkos gyülésezések) kelendővé tétele 
— mind, mind a zsinati élet elhanyagolásából származott. 
Abból az egyházi fegyelem elhanyagolása ; abból a visz-
szaélések, melyeknek lehetetlen volt lelki felháborodást, 
ennek lelki szakadást maguk után nem vonniok ! 

A szélesb alapú nemzeti zsinatok lettek volna a 
lehető legtökéletesebb mintái a mai beteg pariamentá-
rizmusnak ; vagy lettek volna olyan gyűlések, melyekről 
nehéz lett volna eldönteni : nemzeti zsinatok-e va£y or-
szággyűlések, miként a szabolcsi szent László a la t t ! me-
lyeknek a végzéseivel azonban, mint ezévél, mind a haza, 
mind az egyház javában megtudott valna elégedni! 

Oh mennyivel jobban értik a mi mai liberálisaink 
a világhoz való közeledést, lett légyen az akár ellenség is ! 
Néhány nagybirtokosunk nem törődik a politikával, csak 
gazdálkodik: megteszik őket grófoknak, báróknak, örökös 
szavazatot adnak nekik a törvényhozásban, hogy most 
már politizáljanak is, — adott utasítás szerint. Kisebbe-
ket, kik mint képviselők ellene voltak az uj törvények-
nek, vagy megjelentek ilyen szándékkal az országos ka-
tholikus gyűlésen : megtesznek u j nemeseknek, mint 
Kobeket, Mihályt. El lesznek ők már némitva oppoziczió-
jukban ! Hogyne győzne az ily munkás, az ily szemes 
ellenség ? 

Különben már a „liberális" szó az abszolutizmus 
alatt, és utána, közlékeny, bizalmas, jogszerető, humánus 
embert jelentett szemben a jogteréről letért hatalommal 
karöltve járóval, tetőtől talpig begombolózkodottal ; — 
hogy ne lett volna aztán az a tábor, mely ezt a jelszót 
oly ügyesen magáévá tette, evvel szemben képes ezen 
név alatt még azután is igen sokáig hódítani ? 

Szemesnek áll a világ, vaknak az alamizsna ! 
R — sz. 

Polgári házasság vegyes vallásúak között. 
(Folytatás.) 

Ezen elméleti fejtegetések után nyilvánvaló, hogy 
a felhozott esetben emiitett katholikus nő és protestáns 
férje között nem jö t t létre szentségi házasság: ha mindkét 
fél vagy csak egy fél is egyedül azzal a szándékkal 
kötöt te meg a polgári házasságot, hogy e tényével eleget 
tegyen a polgári törvény parancsának, az igazi házasságot 
pedig majd csak az egyház színe előtt kötik meg. Az 
egyházi birónak ezen esetben a Congregatio 1867. jul. 
18-án hozott határozata szerint a házasfelek most jelzett 
szándéka beigazolására esküt és más lehetséges bizonyí-
tékot kell követelnie a házasfelektől. 

Megfordítva áll a dolog, vagyis érvényes ezen 
házasságuk, ha mindkét félnek elegendő tudomása volt 
arról, hogy XIV. Kelemennek 1774. május 5-én kelt 
Brévéje alapján nem kötelezi őket a trienti határozat . 
Vagyis, ha tudták, hogy egyházi házasságkötés nélkül 
ie érvényes házasság, polgári házasságuk. Komoly ne-
hézségek csak akkor merülnek majd fel, ha a felek nem 
ismerték XIV. Kelemen pápa Brévéjét, és — bár kétel-
kedtek azon, vájjon szükséges-e az egyházi házasságkötés 
arra, hogy érvényes legyen a házasságuk — vagy bár 
gondolták, hogy szükséges az egyházi házasságkötés, hogy 
érvényes legyen házasságuk — e kételkedésök vagy 
hitök daczára mégis csak a polgári tisztviselő előtt kötöt-
ték meg ezen vegyes vallású felek házasságukat . 

E részben Lehmkuhllal tar tunk, a ki (Theologia 
Morális. Vol. I I . n. 692, 3.) érvényesnek tekinti ily körül-
mények között a tisztán polgári házasságot, mert valóságos 
házasságot akarnak kötni ezen esetben a felek, a meny-
nyiben ez tőlük függ, és teljességgel nincsenek arról 
meggyőződve, hogy úgy — egyházi házasságkötés nélkül 
— nem fejezhetik ki eléggé házasodási szándékokat. 

„Si enim contrahentes, aut a l teruter eorum ma-
tr imonium ecclesiasticum a civili distingui norunt, atque 
in civili matrimonio merum civilem actum exercere inten-
dunt, — quod non possunt non intendere, si ipsis, licet 
falso, persuasum est, se verum matrimonium inire non 
posse, — matrimonium validum non contrahunt. Si autem 
solum dubitantes, vel etiam putantes, se non posse, contra-
here, volunt tamen ambo, quantum possunt, verum matri-
monium inire, matrimonium valet. 

Mivel kérdésünk lényegileg azonos ezen kérdéssel : 
vájjon érvényes-e azoknak a házasság, a kik 'házasságuk meg-
kötése idejében azon téves hitben voltak, hogy házas-
ságuknak akadály áll út jában, holott tulajdonképpen ily 
akadály nem forgot t fenn : helyén valónak lá t juk az 
elmondottak megerősítésére még két hires kanonistát 
idézni, a kik ez utóbbi kérdéssel érdemlegesen foglal-
koztak. 

Pontius Vazul De Sacramento Matrimonii czimű 
jeles munkájában (Lib. IV. Cap. 23. n. 2—6. Venetiis 
1645. p. 166) a következő két tételt állítja f e l : 

1. „Volo contrahere contra interdictum Ecclesiae, et 
quamvis repugnet Ecclesia." 

És 
2. „Etsi nos teneamur impedimento et jus résistât, 
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attamen si forte potest iniri inter nos matrimonium, 
consentimus in illud." 

Az első tételről azt mondja: mivel a felek kétség-
telenül meg vannak győződve házasságuk lehetetlenségéről, 
érvénytelen a házasságuk. „Quia intentio non potest 
sequi in voluntate, nisi iuxta illud, quod in intellectu 
praecessit, neque contra actum intellectus perseverantem 
potest voluntas quidquam intendere. Ergo cum in intel-
lecta solum sit cognitio vera juris et nulla alia de dubio 
facti, non potest esse intentio contrahendi, si possunt. 

A második esetben érvényesnek ta r t j a a házasságot, 
mert daczára annak, hogy tévesen azt hiszik a felek, 
hogy akadály áll házasságuknak útjában, mégis megvan 
bennük a házasodási szándék, igaz, hogy feltételesen, de 
tényleg mégis e szándék hatása alatt állanak, e szándék 
túlnyomó bennök. 

„In secundo autem casu bene potest esse consen-
sus sufficiens ad matrimonium : quia consensus iste est 
quasi conditionatus, si possum, cumque conditio sit de 
praesenti, si non teneor forte aliquo impediments, et 
révéra non teneatur illo, statim subsistit contractus mat -
rimonii iuxta ea, quae dixi supra libr. 2. cap. 1. n. 5 de 
conditionibus appositis de praesenti aut praeterito." 

Ezzel összhangzóan nyilatkozik Carrière méltán 
általánosan nagyra becsült müvében De Matrimonio, 
Parisiis 1837 n. 467 p. 3 2 9 - 3 3 0 : 

Vei ille, qui se impedimento ligatum existimabat, 
i ta animum habebat idea impedimenti detentum, adeo-
uue sibi persuaserat. se actu nubere non posse, ut ne 
ad illud quidem volendum cogitaret, et solummodo con-
cubinatum quaereret ; et tunc irritum est matrimonium. quia 
evidens est, non adesse consensum necessarium : vei, sive 
ex ignorantia, sive ex advertentia, voluit révéra et 
intendit matrimonium contrahere, ita, ut censeri possit, 
illud voluisse, quantum in se erat ; et tunc valet mat-
rimonium, quia voluntas contrahendi est voluntas prae-
domináns, vei alligatur conditioni de praesenti, quae cum 
existât, statim voluntas sortitur suum effectum. 

Részünkről az ignorantia- és advertentiahoz — a 
melyek ha fennforognak, az emiitett hírneves kanonista 
mégis érvényesnek tar t ja a felek házasságát, daczára 
annak, hogy tévesen azt hiszik, hogy akadály áll házas-
ságuk út jában — hozzáadjuk még a canonium ecclesi-
asticorum despicientiaját és contemtio ját , mely esetleg 
ugyanazt eredményezi. Mert ha megfogyatkozik és kihal 
az emberekből az egyház isteni küldetéséről való termé-
szetfölötti hit, a mint sajnosan igen gyakran látiuk : 

okvetlenül és szükségképpen jobban és jobban megrendül 
az emberekben az egyházi törvények kötelező voltáról való 
meggyőződés általában és a kánoni házassági akadályok 
kötelező voltáról való meggyőződés különösen is. 

A miért is nemcsak képzeletben, de tényleg az 
életben is nem ritkán előfordul majd az eset, hogy minden 
lelkiismereti furdalás nélkül túlteszik majd magokat az 
emberek a házassági akadályokon és ugy kötnek majd 
házasságot. 

Hogy a dolog igy van, azon tény bizonyitja, hogy 
oly helyeken is, a hol csak részben laknak protestánsok, 
mégis igen sok vegyesházasságot kötnek a katholikusok 

' a protestáns lelkész előtt, mit sem törődve a klaudes-
I tinitás tilalmával, mit sem törődve : érvényesek-e ezen 
1 vngves házasságok az egyház szemében vagy nem. Ezeket 

a házasságokat már csak egyetlen egy lépés választja el 
a polgári házasságtól. Nem csoda, ha mind sűrűbben 
előfordul majd az eset, hogy éppen a vegyes házasságra 
lépő felek azt hiszik, hogy beérhetik a polgári házas-
sággal. Es ha ily körülmények között a trienti házasság-
kötési alakot jogi lag és tényleg nem sürgethette és nem 
tar that ta fenn az egyház, világos, hogy az ily házasságok 
érvényeísegét nem vonhat juk kétségbe. 

Alkalmazzuk ezeket felhozott esetünkre, 
Ha a fentemiitett katholikus nőnek és protestáns 

férjének volt ugyan tudomásuk a kath. egyház paran-
csáról, hogy kath. pap előtt kell a házasságot meg-
kötniük, de ha nem voltak határozottan meggyőződve 
arról, hogy csak az egyházi házasságkötés adja meg 
nekik a házasfeleket megillető jogokat , és a most emii-
tet t feledékenység, gondatlanság vagy teljes vallási közö-
nyösség befolyása alatt azon véleményben voltak, hogy a 
tisztán polgárilag kötött házasság is megadja nekik e 
j o g o k a t : akkor kénytelen lesz az egyházi biró házasságuk 
érvényességét kimondani, és nem fogja a polgárilag el-
választott kath. nőnek megengedhetni, hogy u j házas= 
ságra léphessen. 

Ugyanoly értelemben, a melyben Dr Braun kanonok 
a linzi Quartal Schrift-ben nyilatkozik a vegyes vallású 
felek ál ta l kötöt t polgári házasság érvényességéről, ugyan-
oly értelemben nyilatkoznak más, nagy tekintélyű egy-
házjogtudósok is. 

Ide irjuk ezen tudósok nyilatkozatait eredeti szöveg-
ben, melyhez magyar fordítást mellékelünk. 

Weber ezeket mondja „Die kanonischen Ehehin-
dernisse". Freiburg, 1886-ki kiadásában a 413. oldalon: 

Der protestantische Pfarrer ist kirchenrechtlich 
keine kirchliche, sondern nur eine zivile Person, wie z. 
B. der Standesbeamte. In Gegenden, in welchen für 
gemischte Ehen die tridentinische Eheschliessungsform 
ausser Kraf t gesetzt worden ist, ist es rücksichtlich der 
Giltigkeit solcher Ehen völlig irrelevant, ob die betref-
fenden Nuptur ienten vor dem protestantischen Pfarrer 
oder bloss vor dem Zivilstandesbeamten oder nur unter 
sich ohne Zeugen oder bloss durch konkludente Hand-
lungen, z. B. die copula, den Eheconsens erklären. Es 
gilt für solche Gegenden das vortridentinische Recht. 
Deshalb ist es unjuristisch zu behaupten, dass z. B. in 
der Kölner Kirchenprovinz, in Ungarn, in den Diözesen 
Limburg und Gnesen-Posen die gemischten Ehen giltig 
seien, wenn sie vor dem protestantischen Pfarrer abge-
schlossen worden seren. Man unterziehe sich nur der 
Mühe, die betreffenden Deklarationen uud Breven durch-
zulesen. Findet man dort vielleicht die Formel : Matrimonia 
mixta, coram ministro acatholico contracta, sunt valida ? 
Die vom heiligen Stuhle gewählten Formeln sind vielmehr 
die: „etiamsi forma a Tridentino pra^scripta non fuerit 
in iis celebrandis servata", oder : „non servata forma a 
Tridentino Concilio praescripta." 
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„A protestáns lelke'sz egyházjogilag véve nem 
egyházi, hanem csak világi személv, mint például a 
polgári tisztviselő. Oly vidékeken, a hol a vegyes házas-
ságokat illetőleg nincs kötelező ereje a trienti házas-
ságkötési alaknak, egészen közömbös dolog ezen házasságok 
érvényességére nézve, vájjon protestáns lelkész vagy 
csak polgári tisztviselő előtt vagy csak maguk között 
tanuk nélkül vagy csak cselekedetek, (p. közösülés) által, 
melyekből következtetni lehet házasodási szándékukra — 
jelentik-e ki a házasfelek beleegyezésüket a házasságba. 
Ily vidékeken a trienti zsinat előtti jog érvényes. Miért is 
helytelen jogi szempontból az az állitás, hogy például a 
kölni egyháztartományban, Magyarországban, a limburgi 
•és gnes jnposeni egyházmegyékben érvényesek a vegyes-
házasságok, ha protestáns lelkész előtt köttetnek. A ki 
annyi fáradtságot vesz magának, hogy átolvassa az ide-
vágó nyilatkozatokat és brévéket, meg fog győződni, hogy 
e nyilatkozatokban nem az van : Matrimonia mixta, coram 
ministro acatholiko contracta, sunt valida, hanem igenis 
ily alakokat használt az apostoli szék: „etiamsi forma a 
Tridentino praescripta non fuerit in iis celebrandis servata", 
vagy : „non servata forma a Tridentino Concilio praescripta." 

(Folytatjuk.) Dr Böhm János. 

EGYHÁZI TüDOSITáSOK. 
Budapest, október 12. Lángokban áll a szent kereszt 

•az égen! 
Mikor Isten elérkezettnek látta az időt arra, hogy a 

hatalmas pogány római állam, mely 300 éven át üldözte 
a keresztény vallást, keresztény jelleget öltsön magára, 
•csodás jelenetben megmutatta nagy Konstantinnak az üd-
vözitő szent keresztet. Egyúttal a megjelenés értelmét is 
fölfedte az ismeretes felirattal : „In hoc signo vinces", azaz: 
te, Konstantinban megszemélyesült állami hatalom, ha most 
és jövőben ellenfeleiddel szemben győzelmet és diadalmas békét 
kivánsz magadnak biztositani, vedd fel magadra a szent ke-
resztet, azaz légy, te, állami hatalom, kereszténynyé és 
segíts az egj^háznak egyfelől kereszténynyé tenni a pogány 
világot, másfelől az igazság utján megtartani a keresztény-
-séget. 

Ez volt a keresztény állam megalapításának nagy 
szerződéses aktusa Isten és a világ akkori legnagyobb és leg-
hatalmasabb állami hatalma, a római birodalom állami 
hatalmassága közt. Valóságos „do ut des" érvényesült a 
világtörténelem e korszakot alkotó eseményében. Isten sikert 
biztosított az állami hatalomnak minden ellenségeivel szem-
ben, ha az állami hatalom magára veszi a dicsőséges szent 
keresztnek, a bűnből való megváltás és megszabadulás 
jelének tiszteletét és minden halandó által való becsülésben 
tartatását. 

Konstatin szót fogadott az isteni intelemnek, és miután 
az Isten az ő igéretét beváltotta s neki győzedelmet adott, 
Konstantin is hozzáfogott a kiszabott föltétel teljesítéséhez : 
kereszténynyé tette a római birodalom államiságát, állami 
hatalmát. 

Azóta keresztény államok keletkeztek, keresztény álla-
mok működtek, több-kevesebb igaz keresztény szellemmel, 
Európában, egész a nagy franczia forradalomig, a melyben 

a római pogány imperátorság példája után indult királyi 
absolutismus védő szárnyai alatt nagyra növelt új pogányság, 
a keresztény vallás üldözésére szövetkezett filozófok által 
vezéreltetve, letörölte, letörte a franczia állami hatalomról 
a kereszt szent jelét, feldúlta a kereszt Istenének emelt ol-
tárokat, s felállította Krisztus vallása helyébe az „ész" val-
lását és az emberi önkény oltárait. 

Egy század alatt az államok elkereszténytelenedésének 
e nagy apostasiája bejárta egész Európát. Most nálunk 
végzi a szellemeken s az állami hatalmon az ő öldöklő 
befolyását. Kiölvén a szabadelvű gondolkodás befolyása 
által az uralomra jutott elemekből a keresztény vallás 
egyedüli nagy üdvözítő voltának tiszteletét, ezek a keresz-
ténységből kivetkőzött uralkodó elmék most a magyar 
államiságnak keresztény jellegéből való kivetköztetését vég-
zik ezer erőszakkal és cselfogással. És nincs, nincs a ki 
utjokat tudná vagy birná állani ezeréves nemzeti nagy örök-
séget feldúló és felforgató ádáz munkájokban ! 

Most készül a reformoknak nevezett felforgatásoknak 
a dereka, a veleje: a „vallás szabad gyakorlása" csalfa 
czimén a vallástalanság szabad pórázra bocsátásáról, vagyis 
arról, hogy a magyar állami hatalom elvben csatlakozik az 
uj pogánysághoz s a szent kereszt jelének semmivel több 
jelentőséget nem tulajdonítva, mint akár a szabadkőművesség 
triangulumának, leveti keresztény jellegét s csatlakozik az 
emberi önkény fölött semmi isteni hatalmat nem ismerő 
államok csoportjához, megtűrve minden vallást, mely magát 
e mellett a balgatag, istentelen elmélet mellett szép csendesen 
meghúzni tudja a meghalásra, ellenben a modern államkor-
mányzás minden raffineriájával halálra üldözve különösen a 
kath. egyházat, melynek hivatása élni-halni az Isten szent 
felségének tiszteleteért és minden jogaiért. 

Honfiak, magyarok, testvérek, emeljétek fel fejeteket 
s tekintsetek fel az égre ! 

Lángokban áll fejünk felett a szent kereszt, s nincs ember, 
a kiről elmondhatnák, no, ez elfogja oltani a pusztító tüzet, 
mely ezer év nagy magyarjainak dicső alkotását akarja meg-
emészteni, hogy helyébe a pusztában vándorló zsidó sátor 
üsse fel tanyáját. 

Magyarország ezeréves alkotmányának tetején ég a 
kereszt, s a kik a keresztet megmenteni óhajtják, nem 
férhetnek a tűzhöz, mert nem ereszti őket oda a parlamenti 
szavazatok többségével rendelkező állami hatalom, mely 
eltökélte, hogy minden áron kereszténytelenné teszi magát. 

Kínos helyzet, gyászos végzet ! Látni a tátongó 
örvényt és — nem menekülhetni. A vallástalanság 
szabadságát meg fogják szavazni, törvénynyé fogják tenni! 
Privilegium -— a féktelenségnek ! Milyen jövő ! 

• „Jtönyet, könyet a magyarnak, 
Vér-könyet adj Istenünk !u ? ? 

Páris, okt. 7. Richard bibornok levele a köztársaság 
elnökéhez, — mely a mai lapokban jelent meg, hű képét 
adja az egyház helyzetének Francziaországban. A hatalom 
a vallás ellenségeinek a kezében van s ez a kéz ónsuly-
lyal nehezedik a kath. egyházra, néha-néha pedig villám-
gyors csapással a legérzékenyebb csapásokat méri az 
egyház testére. Ezt panaszolja fel Richard bibornok, 
párisi érsek, az egyház nevében. Egész Francziaország 
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kívánja a polgári békét s a vallás megbecsülését és tisz-
teletét, s a miniszterek ünnepélyes alkalmakkor maguk is 
a béke kenetes hangoztatásától áradoznak ; tényleg azonban 
az u. n. loi d'abonnement oly irtó háború megkezdését je-
lenti az egyházi intézetek, a szerzetes rendek ellen, 
melyhez fogható még nem volt eddig. Ezt panaszolja fel, 
félig intve, félig feddve, bizonyára a pápa tudásával és 
beleegyezésével, Faúrénak , a franczia köztársaság elnö-
kének, a párisi érsek, aki a Párisban lakó elnöknek 
lelki pásztora, lelki atyja. 

Az „Univers" ezt az egyházfejedelmi levelet fölebbezés 
nek nevezi, fölebbezésnek a kormánytól az állam fejéhez, 
s azt mondja róla, hogy az „très ferme et très calme", 
„igen erélyes és igen nyugodt." „Semmit, úgymond, e 
nemes szózatban nem lehet a szenvedélyre való hivatko-
zásnak nevezni s nyoma sincs benne a rendszeres ellen-
zékieskedésnek. Az „ellenállás" szava, mely pedig az 
igazságtalan törvénynyel szemben napirenden van, gondo-
san kerülve van benne. Püspököt hall az ember beszélni, 

a ki szerzeteseit és apáczáit védi. Röviden hivatkozik ér-
demeikre és szolgálataikra. Szóval, ez a levél szolgálni 
kiván az állami hatalomnak, midőn felvilágosítja. Ítélete 
a loi d'aboDnementról (a szerzetes rendek anyagi tönkre-
tételére kieszelt kivételes pótadó tárgyában) és az előző 
törvényekről az egyház szektárius ellenségeit talán izga-
lomba fogja hozni ; ámde igazságos és mérsékelt elme, a 
milyennek kell lenni minden rendszerető embernek, kivált 
a kormányon, fel fogja ismerni benne a bölcseséget és 
igazságot." 

De halljuk magát az emlékezetes levelet! Ne feled-
jük, hogy a párisi bibornok érsek, az egész francziaor-
szágbéli egyház nevében, egy már szentesitett törvény 
ellen szól egyenesen az állam fejéhez. Mert az emberi 
törvények ellen, ha azok igazságtalanok, mindig fel sza-
bad szólalni, és soba sem szabad a püspöki a jkaknak 
elhallgatni. 

Páris, szept. 29. 1895. 
Elnök u r ! 

Abban a beszélgetésben, melyre ön nekem önnel en-
gedelmet adott az időtájt , mikor a kamarák szavazásra 
valanak felhíva az egyházi intézetek kivételes pótadójára 
vonatkozó törvény ügyében, szerencsém volt önnek elő-
terjeszteni az aggodalmakat, melyeket a törvényjavaslat 
a püspöki karnak okozott. S aggodalmaink alaposak 
valának. 

Az április 16-án törvénynyé vált javaslat meglepte 
a közvéleményt és fá jdalmas hatást hagyot t bátra maga 
után miuden katholikus ember lelkében. Nagyon csalód-
nék, a ki az e törvényhozási aktus alkalmából keletkezett 
vitákban csinált és muló felhevülést keresne. Mélyen érzett 
csapás esett itt a katholikus lelkiismeretekre, és pedig 
akkor, midőn a felettünk uralkodó politikai intézmények 
(köztársasági forma) tekintetében megnyugvásra indulának 
a kedélyek. 

Midőn egy miniszter kijelenthetni hitte a kamarák 
előtt, hogy „uj szellem" nyilvánul az országban, ez nem 
volt értelem nélkül való üres szólás. Mindenütt megunták 
az emberek a vallás üldözését, melynek élén az egyház 
ellen husz év óta a szabadkőművesség halad. Általános 

az óhaj, hogy Francziaország minden gyermeke egyesüljön 
és összhangzásban munkálkodjék az ország nagy érde-
keinek javára, távol attól, nogy meddő viszályokban 
kimerüljenek és a keresztény lelkiismeretek elnyomása 
folytatódjék. Midőn az április 16-iki törvény a kivételes 
és az alkotmánynyal ellenkező*) adóról, a szerzetes társu-
latokra lesújtott , a közvélemény emez áramlatába ütközött 
be, mely a szellemek megnyugtatására irányul. 

A megnyugtatás felé irányuló e mozgalmat hatal-
masan emelték az egyház fejének üdvös tanácsai, melyeket 
a pápa az ő hazánk iránt való nagy szeretetéből adott 
az iránt, hogy szüntessük be a politikai viszálykodásokat 
és egyesüljünk a vallás és a társadalmi rend védelmezé-
sére. Ezek a tanácsok, bárki bármit mondjon róluk, 
meghozták gyümölcseiket. Tény, hogy a katholikusok 
loyalisan részt vesznek az ország ügyeinek gondozásában, 
és csak azt kivánják, hogy ellenfeleik ne igényeljék magoknak 
azt, hogy ők a köztársaság alkotmányának lényegévé a ke-
resztényellenes törvényeket avathassák fel. 

Va íjon kik igazi barátai Francziaországnak ? Azok-e, 
kik őszintén és becsületesen elfogadják a kormányzás 
köztársasági a lakját és nem kiváltságokat akarnak, hanem 
szabadságot s a törvények előtt mindenkinek egyenlőségét ; 
vagy pedig azok, kik a köztársaság védelmének ürügye 
alatt saját elméleteik igájába akar ják hajtani az országot ? 

Egyébiránt a nemzet, a maga egyetemlegességében, 
nem is szentesitette szavazatával (par son suffrage) a 
legutóbbi évek során át a szerzetes-rendek ellen foga-
natba vett kivételes eljárások rendszerét. 

Midőn a szerzetes rendek, sérelmével az alkotmány-
nak, mely azt mondja, hogy a közállások és hivatalok 
minden francziára nézve elérhetők, a községi iskolából 
kizárattak, a családapák és anyák nem folytat ták-e bizal-
mukkal megtisztelni a szerzetes rendeket, nem bizták-e 
mindenütt , a hol csak a magán jótékonyság áldozatai 
alapot vethetének szabad iskoláknak, gyermekeiket reájok ? 
A mit nap-napntán konstatálhatunk az isten nélküli iskola 
eredményeiről, a gyermekek és i f júság korai bűntényei-
ből, az hatalmasan igazolja, hogy miért adtak a szülők 
elsőbbséget a keresztény iskoláknak. 

Szükséges e vájjon emlékeztetni, hogy a betegek 
nem szűnnek visszakövetelni az apáczákat a kórházakba, 
a honnan őket kizárták ; és nem-e máris hozzájok fordul-
tak ismét szolgálattétel végett háború idején a sebesültek 
gyógyintézeteiben szintén? 

Ezek a tények elégségesen bizonyítják, hogy a szel-
lemek jelenlegi hangulatában, bizony, senki sem fog láza-
dást látni a kormány ellen a szerzetes rendek részéről? 
h o g y h a azok alkotmányellenes adóval sújtatva, mely őket 
a pusztulás szélére készül sodorni, nem fogják az adó-
t á rba önként odavinni azt a pénzt, melyet ők a nevelés 
és jótékonyság czéljaira a hivek adakozásától kaptak. 
Nem fájdalmas látvány lesz-e az, ha majd a közigazga-
tás szigort, kényszert fog alkalmazni az intézetek ellen, 
melyek nem kívánnak egyebet, mint az adózásban való 
egyenlő részesülés megtar tásá t? 

*) Mert a polgároknak csak igazságosan vagyis egyenlő irányban 
felosztva kötelesek a közterheket viselni s a közhatalom csak igy 
jogosult azokat rájok kivetni. 
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Annyi bizonyítéka után az odaadásnak és önfeláldo-
zásnak szerzetes rendeink részéről, melyeket azok itt az 
országban és künn idegenben adnak, a hol kiválóan közre-
működnek a franczia befolyás fentartásában és terjeszté-
sében, elnök ur, nekünk kötelességünk, és mi azt hisszük, 
jogunk is követelni, hogy szerzetes rendeinket ne dobják 
ki a közönséges jog körebői és hogy az ellenök hozott 
pénzügyi törvényeket, a helyett hogy minden költségvetés 
alkalmával súlyosbítanák, inkább igazítsák ki, hogy szerze-
tes rendeink számára végre az adó előtti egyenlőség bizto-
sítva legyen. *) 

Francziaország keresztény, és keresztény akar ma-
radni. A szabadkőműves szekták szeretnék elkeresztény-
teleniteni őt, az ország igazi érdekeivel ellenkező törvények 
igájába való hajtása által. Minden világosan látó elme 
előtt az ápril 16-iki törvény egy szem abból a törvény-
hozási lánczolatból, melynek czélja a vallási szabadság 
megkötözése. Láttuk ezeket az intézkedéseket ez utóbbi 
évek alatt egész programmszerüen egymásután követ-
kezni, és már nem is igyekeznek titkolni, leplezni a 
dolgot. S ugy látszik, hogy ellenfeleink szemében más 
veszedelem Francziaországra nézve nincs is, mint a ke-
reszténység mintha bizony az ország tele nem volna 
jótékony intézettel, melyeket az egyház alkotott s a ke-
resztény, szeretet tart fenn ki nem apadó áldozatkészséggel! 
Hanem, mig a harcz tüzét szitják az egyház ellen, elfele-
dik, hogy bennünket másféle rettenetes veszélyek környé-
keznek : a felforgató szenvedélyek, melyek a tömegekek-
ben erjednek s melyekeknek egyre fenyegetőbb kitöréseire 
néha nem egy jel figyelmeztet bennünket. 

Mint Francziaország püspöke, mi nem nézhetjük az 
ország jövőjét közömbös lélekkel. Es midőn mi egyfelől 
a szerzetes társulatok számára szabadságot és a törvények 
előtt egyenlőséget követelünk, másfelől nemcsak nem károsit-
juk a megnyugtatás áramlatát, mely minden jó polgár hő óhaj-
tásának tárgya, ellenkezőleg éppen a tartós béke alap-
jaira és föltételeire mutatunk rá ; mert nekünk mindenek 
fölött kötelességünk figyelmeztetni az országot a vesze-
delmekre, melyek a törvénybe foglalt és törvényesített 
atheizmusból s a minden czivilizált társadalom alapjait 
tevő vallási igazságok tagadásából következnek ; ugyvan, 
kötelességünk egyúttal jelezni azokat a veszedelmeket is, 
melyekbe a népek akkor sodortatnak be. midőn a fék-
vesztett szenvedélyek semmi erkölcsi akadályt sem találnak 
maguk előtt. 

Távol van tőlünk a gondolat, hogy hazánkról két-
ségbe essünk. A mi legkedvesebb reményünk, a mi 
legf'oróbb óhajtásunk, meglátni azt az időt, midőn minden 
jólelkű ember egyesülve lesz egy czélra, egy odaadásban 
Francziahon becsületeért és jóléteért. „Mert, valóban, mi 
nem adhatjuk át magunkat annak a gondolatnak, hogy 
Francziaország valaha kifosztani hagyja magát szent 
hiedelmeiből, melyek a múltban dicsősége valának és 
részére az első helyet biztosították a nemzetek között." 

*) Mily erő és erély és fensőbbség ebben a követelésben az 
állami hatalommal, egyenesen magával az államfővel szemben ! 
Igy csak a szabadságra termett polgárok nagy lelke és a lelki fel-
sőbbség minden jogával magától az Istentől felruházott katholikus 
egyházi felsőbbség, igy csak egy igazi püspök tud beszélni. 

(Guibert bibornok utolsó szava halála előtt három hónap-
pal intézve a köztársaság elnökéhez.) 

Ezeket a hő óhajokat, melyeket egy a lelkipásztori 
teher alatt megöregedett püspöknek a franczia haza iránt 
való szeretete sugall, én, elnök ur, az ön felvilágosult 
hazafiságára bízom, és kérem önt, fogadja szivesen leg-
mélyebb tiszteletem s legmagasabb nagyrabecsülésem hó-
dolatát. 

Richard Ferencz bibornok, 
párisi érsek. 

IRODALOM. 
+ Iskolai hitelemzések. I r ta Dr Dreher Tódor 

sigmaringeni kir. kath. gymnasiumi hittanár. A freiburgi 
érseki hatóság jóváhagyásávál. A népiskolák felsőbb 
osztályaiban, polgári és felsőbb népiskolákban, a közép-
iskolák alsó osztályában való használatra fordította Végh 
Kálmán egri főszékesegyházi hitszónok, érseki tanítóképző 
tanár. Eger, 1895. 8-r. 536 1. 

Bekövetkezett Magyarországban a keresztény val-
lásra, a kath, egyházra a legsúlyosabb korszak : az élet-
halálharcz korszaka. Az állami hatalom, az atheizmus 
dédelgetésének, védelmének s nagyra növelésének gyászos 
szerepére vállalkozott. 

Ily körülmények között ki kell vonulni a háztetőkre 
s onnan kell hirdetni, hogy messze elhangozzék az 
atheismus s a belőle folyó romlás vizözönéből való ki-
szabadulás mentő bárkájának, az evangéliumnak jóságos 
rendeltetéséről és hatásáról a keresztény, az apostoli 
szent tanítás. 

Fődolog Magyarországnak ebb an az uj evangeli-
zácziójában az, hogy minden pap ember legyen a talpán 
és hitterjesztő s erkölcsnemesitő hivatását alaposan és 
derekasan teljesitse. A hitelemzésnek vagy a hit alap-
vetésének terén ily derekas munkát végzett Yégh Kálmán, 
az által, hogy ezt a munkát magyar nyelvünkbe átültette 
s ez által kartársait a hitelemzés nagy művészetében 
szintén derekas munka végzésére hathatósan segiti. 

= Megjelent és beküldetett: Nagy Lourdesi képes 
naptár az 1896. szökő évre, IV. évfolyam. A mária-sterni 
árvaház tulajdona, kiadva az árvák és a dalmácziai 
szeplőtelen fogantatás temploma javára. Ara 30 kr vagyis 
60 fillér. Tömeges megrendelésnél tetemes árleengedés. 
Megrendelhető egyedül Mészáros Kálmán atyánál, Buda-
pesten, Ferencziek-zárdája, 

Becses, igen gazdag s lelkiépülésre alkalmas tarta-
lommal. Tömeges terjesztése a nép között a jótékony 
czélnál s a naptár épületességénél fogva kétszeresen 
indokolt. 

= Szalay-Baróti nagy munkája „A Magyar Nemzet 
Története" gyorsan halad előre. Immár a 24. füzet 
jelent meg belőle, a melyben Szalay József II. Zsigmond 
koráról szólrazzal a világos szép előadással s azzal a 
mintaszerű alapossággal, mely a korán elhunyt történetíró 
minden munkáját jelképezte. Különösen kiemeljük a 
Yelencze és Magyarország közt folyt háború elbeszélését, 
mely valóban példaképe a jó történeti stílusnak. Ugyan-
így értékes részlete a füzetnek az a néhány oldal, me-
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lyeken a szerző Husz János föllépését és máglya-
halálát emliti s a melyeket egy szerfölött érdekes rajz 
illusztrál. Husz máglyára hurczolása egy a prágai könyv-
tárban őrzött egykorú rajz reprodukciója. Nagyon szép 
Zsigmond király azc/.képe is, mely Dürer Albertnak a 
nürnbergi városházán őrzött festményét reprodukálja, 
ugyanaz Zsigmond császárt mutatja be a sienai székes-
egyház mozaik képének hü másolata, mely magyar tör-
téneti munkában most jelent meg először. Zsigmond 
király pénzének, aláirásának, pecsétjének másolatai is 
emelik a fűzet értékét. A kiadóczég mint eddig minden 
füzethez, ehhez is csatolt külön műmellékletet, Piloty 
Károly hires képét, ,a szent korona" elrablását repro-
dukálva. Igy a Szalay-Baróti-fele munka valóban méltó 
lesz arra, hogy minden magyar család könyvtárában 
helyet foglaljon, csak négy kötetre terjedvén, a kevésbbé 
tehetősek is könnyen meg fogják szerezhetni a millenium 
ez emlékműdét, mely már a jövő évben teljes lesz. Egy 
füzet ára 30 kr, és megrendelhető a kiadóknál Lampel 
R. Wodianer F. és Fiai könyvkereskedésében Budapest 
Andrássy-ut. 21. 

V E G Y E S E K . 
*** XIII. Leo pápa már nyilatkozott a Rómába 

tolakodott koronás forradalom szeptember 20-iki jubileu-
máról. Levelet írt államtitkárjához Rampolla bibornokhoz 
a szeptember 20-iki tett súlyosságáról es a czélokról, 
melyek azt sugalmazták. Legközelebb hü másolatban kö-
zöljük a pápa Ítéletét. 

4- Poteiiikin - falvak Magyarországon, vagyis 
fényes külszin mögöt t ret tenetes hát tér ! — Ma 
fényes promotiót rendez a budapesti kir. magyar 
tudomány-egyetem a magyar akadémia dísztermé-
ben sub auspiciis regis, a király szeme előtt, a 
király gratulácziójával három szerencsés i f jú halandó 
számára, kiket az ünnepi diszben kivonult tudomány-
egyetem a király elé ki tüntetés végett kiállított. Néhány 
nap múlva lesz ugyani t t Budapesten az erzsébetvárosi 
templom alapkövének letétele. Ezt a főváros rendezi, 
mint patrónus. A király is meg fog jelenni azon s meg 
fogja tenni a hagyományos három kalapácsütést , jel-
képezve azt az óhajtását , hogy az Isten dicsőségére 
emelt épület szilárd legyen és sokáig fennáll jon. A 
gondolkodó halandó itt önkéntelenül is egy össze-
hasonlításra indíttatik. Micsoda egy élettelen kőből épült 
templom egy nemzet életének ezeréves keresztény 
alkotmányához képest! Amahoz fog ják fényes ünne-
pélylyel letenni az a lapkövet ; emennek alapjaiból 
készülnek kivenni az alapkövet, Krisztus szent ke-
reszt jé t ! Milyen fényes külszin, milyen sötét há t t é r ! 

— Hogyis mondta csak Tisza Kálmán Nagy-
váradon ? Azt mondta ránk katholikusokra, névszerint 
Zichy Nándor grófra, a néppár t vezérére czélozva, aki 
a müncheni katholikus nagygyűlésén a külföld katho-
likusainak érdeklődését és imában való lelki segítségét 

kérte ki, hogy nem szabad a külföld segítségéhez folya-
modni. Most erre aztán csattanósan megjöt t a czáfolat. 
A budapest i „Prot, egy h. és isk. Lap" legújabb számá-
ban ország-világra szóló czikkely van közölve dr Szlávik 
Mátyás eperjesi luth, theol. tanár tollából, nagy dicsé-
rettel és magasztalással hirdetve a külföld segítségéhez 
való protestáns folyamodásnak egyik fényes s iker í t 
a lőcsei luth. egyház filiájában, Burgerhofenben „a szász-
ország- schönburgi Grusztáv Adolf'-fiókegylet kegyességé-
ből s annak személyes részvétele mellett" mult hó 
29-én fe lavatot t templomban. A czikkely írója hozzá-
teszi még, hogy AVeidauer Arnold glauchaui super-
intendensnek s Wal ter pénztárosnak, tehát külföldi 
embereknek, „oroszlánrészük volt" a templom avatás 
fényének emelésében. Tehát, ime, a kálvinista vas-
kalaposság haza elleni bűnnek, hazaárulásnak tar t ja azt, 
ha a katholikusok külföldi testvéreik imáit igénybe 
veszik : ellenben „lélekemelőnek" tekint i azt, hogyha 
hazai lu theránus templomépitésnél és templomavatás-
nál külföldiek viszik el az „oroszlánrészt." Mily szembe-
szökő szűkkeblűség ! 

— Nyitraegyházmegyei hirek: Simonchich János 
segédlelkész Zliechón. ugyanazon minőségben áthelyeztetett 
Dubniczra, Missik Károly pedig Felső-Veszt'eniczről 
Zliechóra. 

— Nyilatkozat. Azt hallottam, hogy ujabb időbe valaki 
a „P. H " szabadkőműves lapba ir, vagy akar irni 
„Rusticus" név alatt. Kérem anrak kijelentését, hogy az 
nem én vagyok, és semmi közöm hozzá, valamint lap-
jához. Kérem a „Magyar Államot" is ezen nyilatkozatom 
szives átvételére. Dad, Komárom m. 1895. okt. 8-án 
Szalay Pál esp.-pleb. (Rusztikusz.) 

— A zsidó vallás receptiójáról a törvényjavaslat 
sanctió-kész. Tegnap tar tot t a királyi sanctió alá 
terjesztendő törvényjavaslatok országos egyeztető bi-
zottsága ülést, melyben az elkereszténytelendés „reform"-
jaink fő nyélbe ütője, Szilágyi Dezső elnökölt. Miután 
konstatál ták, hogy a zsidó receptióra nézve az ország-
gyűlés két háza már megegyezett , a javaslatot át tet-
ték Bánffy báró miniszterelnökhöz, hogy a király elé 
terjessze szentesítés végett , a mi hogy be fog követ-
kezni, tel jesen bizonyos dolog, hiszen ő felsége 
a receptiót már balassa-gyarmati nyilatkozatában elő-
legezte a zsidóknak. 

— Az első rés a kötelező polgári házasság egyedül 
kötelező dicsőségén, még pedig igen hatalmas rés az, 
hogy a katonat isztek házasságát szabályozó legújabb 
regulamentum a hadsereg tisztikarára nézve fen tar t ja 
a régi törvényt, vagyis a katonatisztekre nézve az 
egyházi házasság is kötelező. Mily gyarló az állami tör-
vényhozás ! Ugyanaz az állami hatalom hideget is, mele-
get is fú ki száján egyszerre. A kötelező polgári házas-
ság egyedül is, meg nem egyedül is kötelező a haza 
polgáraira nézve. Gyönyörű házasságjogi egység és 
egyönte tűség! De jól van ez igy. Megérdemelte az 
intransigens liberalizmus e kudarezot. 

Kiadótala.idonos és felelős szerkesztő : BrefBf.y Béla, hit tudor. k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 189e»- Nagy Sándor könyvnyomdájából. ; Papnő velde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
Ö T Y E N N E G - Y E 

Budapesten, október 16, 31. 

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. II. Félév. 1895. 
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Szentséges atyánk 

XIII. LEO PAPA LEVELE 
az ő államtitkárjálioz 

Rampolla del Tindaro Marián bibornokhoz. 
(Olasz eredetiből.) 

Bibornok Ur! 
Ama szokatlan politikai tüntetések, melyek-

nek utolsó hangja még alig némult el a város 
utczáin, minket arra inditanak, hogy ez ügyben 
önhöz néhány szót intézzünk, nem annyira meg-
szomorított lelkünk könnyebbitésére, mint in-
kább a végett, hogy a tény sulyját és az azt 
sugalmazó szándékokat napvilágra állitsuk. 

Igazán, tekintettel az emberségesség és ille-
delem érzelmére, mely még a szenvedély által 
elragadt lelkekben is otthonnal bir, nem hittük 
tulcsapongó reménykedésnek azt, hogy tekintet 
lesz legalább a mi ősz fejünkre. Nem, durván 
akartak tovább menni az emberek; oly annyira, 
hogy odáig jutottunk, miszerint kényszerülve 
voltunk mintegy közvetetlen tanúi lenni az olasz 
forradalom és az apostoli szentszék belőle folyó fosz-

togatása apotheosisának. Isten kegyelméből meg-
szokván a béketűrést és bocsánatadást, oldalt 
hagyjuk a személyünket ért bántalmazást, annál 
is inkább, mert keserűségünk enyhitésére önként 
sietett a katholikus nemzetek kegyelete, és e 
nemzetek közt kiválóan Olaszország, lelkes til-
takozásokban és a ragaszkodásnak nagybecsű 
nyilvánulásaiban. Hanem, a mi mégis bánt és 
kínoz, az, az apostoli szentszék érdekeinek ünne-
pélyes bántalmazása és a szembeszökő szándék 
elintézése helyett állandósítására oly viszálynak, 
a melynek senki sem képes vészthozó következ-
ményeit megmérni. 

A tény súlyossága, bár magában véve is 
nyilvánvaló, megvilágítást kapott mesterei és 
dicsérői vallomásaiból. Midőn, azon a módon, a 
mint láttuk, dicsőitették a hetvenes év sikerét, 
tulajdonképpen inkább a szerzemény biztositására 
gondolának és arra, hogy megértessék Olaszor-
szággal ós a világgal, Hogy a pápa, a mennyiben az 

; ügy tőlük függ, kénytelen lesz ezentúl a megváltás 
reménye nélkül való fogság helyzetébe belenyugodni. 
És ebben még nincs benne minden. Ezen felül még 
egy lépést akartak előbbre tenni egy eszmény 
felé, a mely derekastól — mindenestől vallásellenes 
(essentialmente antireligioso.) Mert hiszen Kóma 
elfoglalásának véges végső czélja, nem mondjuk 
mindenki lelkében, a ki ebben közreműködött, 
hanem a-ti tkos szövetkezetekben (nelle sette), 
melyek annak meginditói valának, nem rejlik, 
vagy legalább is nem egészen az olasz politikai 
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egység betetőzésében rejlik. Nem: az erőszak 
ama tényének, mely a történelemben alig talál 
mására, a titkos társulatok szándéka szerint esz-
közül kellett szolgálnia és előjátékul kellett meg-
történnie egy sokkal sötétebb czélzathoz. Midőn 
kiterjeszkedett a kéz az állami főváros falainak 
lerontására, ez a végett történt, hogy annál 
könnyebben lehessen rést ütni a papi fővároson : 
a végett hogy elérhessék a czélt, vagyis a pápák lelki 
hatalmának közvetetlen közelből való megrohá-
nását, melyet ama földi erőd (a világi hatalom) 
lerombolásával kezdettek meg. Egy szóval, midőn 
idejöttek'a római nép nyakára, mely fejedelméhez 
a végső perczig hűségesen ragaszkodott, ellen-
állva kivülről jött hatalmas és hosszadalmas ki-
sértéseknek, ők erősen feltett szándékot hoztak 
ide magukkal az iránt, hogy megváltoztatják e 
kiváltságos város sorsát és azt pogánynyá ala-
kitják által: a mi az ő nyelvjárásukon egy har-
madik Róma életre keltését jelenti, a honnan, 
mint középpontból, egy harmadik czivilizáczió 
fogna kisugárzani. Es tényleg hallatlan igyeke-
zetet is forditanak e gyászos szándék megvaló-
sitására. Öt félévtized óta, köröskörül őrködve 
maguk fölött, Rómában a tér urai a keresztény 
hit és intézmények ostromlói. Szétáradva minden 
gonosz tan ; büntetlenül bántalmazva Isten az ő első 
szolgája és helyettese személyében és méltósá-
gában; szembeállitva a katholikus dogmával az 
elszabadult gondolkozás és Péter szószékével a 
szabadkőműves székhely. Es az eszmék és tények 
e szerencsétlen összességének legújabban az ál-
landóság jogát akarták megadni egy uj törvény 
és az azt tapsoló tüntetések pecsétje által, a 
miben mindenben szemlátomást az Istennel el-
lenségeskedésben álló titkos társulat vezérkedett. 
Diadalma-e ez vájjon az olasz ügynek, avagy 
nem e inkább bekövetkezte a keresztény vallás-
tól való elszakadásnak? 

A jog és igazság biztos az ő végleges 
diadaláról, valamint Róma is magas hivatásának 
változhatatlanságáról. Jelenleg azonban amaz ki 
van játszva ; ennek pedig útjában áll gonosz tár-
saságok összeesküvése és lelketlen segitsége azok-
nak. a kik ezt pártolják. És mi hasznot huz az 
egészből a nemzet? Róma elfoglalását ugy tün-
tették fel az olasz ajkú népeknek, mint a bol-
dogság fáját s miut a jövő dicsőség biztositékát. 
Nem kutatjuk, vájjon az események igazolták-e 
az Ígéreteket az anyagi javak tekintetében. Ha-
uern az bizonyos, hogy a kivívott betetőzés, a > 

helyett, hogy egyesitette volna, erkölcsileg szét-
szakította Olaszországot. Tény továbbá, hogy ez 
alatt egyre merészebben lép fel mindenféle ren-
detlen vágy és kisértet, egyre jobban terjed, 
még pedig a közjog árnyékában, a szokások er-
kölcstelensége és következésképp a vallásos hit 
elcsenevészése ; szaporodnak az emberi és isteni 
törvények megvetői; növekszenek számban és 
erőben a végletekre törő pártok, az üvöltő csa-
patok, melyek összeesküdtek, hogy szét fogják 
hányni a polgári és társadalmi rend alapjait. 

És midőn ezt a sok bajt növelik, a helyett 
hogy enyhítenék, elkeserítik a harczot amaz 
isteni intézmény ellen, melybe kellene helyezni a 
bajoknál nagyobb biztos segítség reményét. Az 
egyházról szólunk, és névszerint annak látható 
fejéről, a kitől elrabolták a világi fejedelemség-
gel együtt azt az autonomiát is, a mely nem-
csak megilleti a pápai méltóságot, hanem az 
apostoli hivatal szabadságára szükséges is. Hiába-
való dolog törvényalkotási kisegítőkhöz folya-
modni: semmiféle jogalkotó gondoskodás sem 
fogja valaha megállapíthatni a függetlenséget 
területi hatóság nélkül. Az a helyzet, melyről 
aztmondják,hogy aztszámunkra garanti rozták, nem 
az, a mely bennünket megillet s a melyre ne-
künk szükségünk van: ez nem valódi független-
ség, ez annak csak múlékony látszata, mert alá 
van vetve más tetszésének. A függetlenségnek e 
módját a ki behozta, el is viheti: tegnap szen-
tesitették, holnap el fogják törölhetni. És nem 
kérték-e éppen e napokban egyfelől, s nem igér-
ték-e fenyegetőleg másfelől, megszüntetését an-
nak, a mit a pápa biztonsága kezességeinek 
neveznek ? Nem, sem fenyegetések, sem csalfa-
ságok, sem személyes nagyravágyásokat hány-
torgató szemérmetlen (invereconde) vádakozások 
nem fogják bennünk elnémítani a kötelesség 
szavát. Milyen, és milyennek kell lennie a pápai 
függetlenség igazi biztositékának, előre lehetett 
látni azóta, hogy az első keresztény császár jó-
nak látta a birodalom székhelyét Bizanczba át-
tenni. Attól az időtől kezdve egész a hozzánk 
legközelebbi korig, solia senkit sem lehetett 
Rómában letelepedni látni azok közöl, a kik az 
olasz ügyeknek urai és intézői (arbitri) valának. 
Igy született és nyert életet az egyházi állam, 
koránsem a vakbuzgóság segítségével, hanem az 
isteni Gondviselés intézkedése folytán, össze-
gyűjtve a legjobb jogczímeket, melyek valamely 
fejedelemség birtokát törvényesíthetik, t. i. a 
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jótéteményekért liálás nép elismerését, a nem-
zetközi jogot, a polgárosnlt világ önkéntes bele-
egyezését, a századok hozzájárulását. És a jogar 
a pápák kezében nem volt akadályára a pász-
torbotnak. Jogart hordoztak valóban elődeink, 
kik a mellett életök szentsége és buzgóságuk 
kiválósága által tündöklöttek. Ugyanők voltak 
azok is, kiket gyakran a legkényesebb viszályok 
elintézésére kértek fel; kik győzelmesen szegez-
tek bátor mellet a hatalmasak kirúgásainak; 
kik veszedelmes helyzetekben Olaszország szá-
mára megmentették a hit kincsét és kelettől 
nyugatig elterjesztették a keresztény czivilizáczió 
világosságát s az emberi nem megváltásának 
jótéteményeit. És hogyha ma, kedvezőtlen és 
nyomasztó körülmények daczára, a pápaság a 
nemzetek tiszteletétől környezve folytatja útját, 
azt nem a világi fejedelemségtől, ettől az emberi 
támasztól való megfosztatásának köszönheti, ha-
nem igazán a mennyei malasztok segítségének, 
melyet a legfőbb keresztény papság soha sem 
nélkülözött. Yajjon talán a császári üldözések 
szülték az ifjú egyház csodálatos növekvését? 

Ezeket a dolgokat szeretnők, ha jobban megér-
tené az olaszok gyakorlati érzéke. Nem be-
szélünk i t t azokról, kiket téves tanok vagy szek-
tárius kötelékek útvesztőbe tereltek el; hanem 
azokról, kiknek szemét, bár ama kötelékektől 
mentek, mégis vak követői ama tanoknak, a 
politikai szenvedély elvakította. Gondolják meg 
ezek, mily veszedelmes vállalkozás az isteni 
Gondviselés igazi szándékaival ellenkezésbe ke-
rülni és megátalkodni egy viszályban, mely hasz-
not nem hajt, csak némely vakmerő töredék 
czéljainak s még inkább csakis a kereszténység 
ellenségeinek. Hogy ezer közöl ő lőn kiválasztva 
az apostoli szentszék védelmére, az a mi fél-
szigetünknek egyedül álló kiváltsága és nagy 
szerencséje: és történeteinek minden lapja ta-
núsítja, mily bőségét a javaknak, s a dicsőségnek 
mily növekedését nyerte mindig a római pápaság 
közvetetlen gondozásából e nemzet. Hát vájjon 
megváltozott volna az ő természete, avagy talán 
ennek tevékenysége gyengült volna meg benne? 
Az emberi dolgok, igaz, igy változnak meg; 
ámde az egyház legfőbb tanító hatóságának 
jótékony ereje Istentől származik, és mindig az 
a mi volt, avval a hozzáadással, hogy mivel az 
ő rendeltetése addig fenmaraclni, mig az idők 
folynak, szeretettől áradó éberséggel követi az 
emberiség haladásának útját, és nem vonakodik, 

mint rágalmazói képzelődnek, az idők észszerű 
szükségleteihez a mennyire csak lehet alkal-
mazkodni. 

Hogyha az olaszok tanulékony lélekkel 
hallgatva mireánk régi örökségökből és igazi 
érdekeik tudatából bátorságot merítenének a sza-
badkőműves iga lerázására, erre a hőn szeretett 
olasz földre vonatkozólag a legszebb remények-
nek nyitnák meg lelkünket. De mivel az ellen-
kező történik, fájdalmasan esik kimondani, de 
nem tudunk mást jósolni, mint ujabb veszedel-
meket és növekedő rosszabulást. 

Kiváló szeretetünk áradásával adjuk önre, 
bibornok ur, apostoli áldásunkat. 

A Vatikánban 1895. évi október 8-án. 
XIII. LEO PÁPA. 

Polgári házasság vegyes vallásúak között. 
(Folytatás.) 

Jelen közleményünkben oly adatokat sorolunk fel, 
melyek múltkori czikkünkben felhozott példánknak és kon-
gregácziói határozatnak kiegészítésére és helyesebb megér-
tésére szolgálnak. Ezen adatokból kiderül, hogy az egy-
ház annyira meg van győződve a trienti házasságkötési 
alaktól felmentett vegyes vallású felek által kötött polgári 
házasság érvényességéről, hogy magának vindikálja ezen 
házasság fölött a bíráskodási jogot — a mit bizonyára 
nem tenne, ha nem tartaná ezt a házasságot érvényes 
házasságnak, szentségnek ; — és helytelennek tartja, ha 
azt hiszi egyik vagy másik egyházi biróság, hogy nem ő 
hozzá tartozik az ily házasságnak az ügyei felett a 
bíráskodás és ezen balhiedelmében a világi törvény-
székhez utasítja a perlekedő házasfeleket. Kiderül továbbá 
az is, hogy az egyház szemében a jelzett körülmények 
között kötött polgári házasság érvényesen kötött klan-
destin vegyes házasság. Nvilvánvaló lesz végül az is, hogy 
oly országokban — a hol az apostoli szék felmentette 
volt régebben a vegyes vallású házasfeleket a trienti 
házasságkötési alaktól, és az eddigi gyakorlat szerint 
a miniszter acatholicus, a protestáns lelkész előtt léptek 
az ily felek érvényes házasságra — nincs ujabb pápai 
felmentvényre szükségök az ily feleknek — mint sokan 
tévesen hiszik : — hogy ezentúl a polgári tisztviselő 
előtt érvényesen megköthessék házasságukat, hanem a 
régi engedmény alapján érvényes lesz a polgári tiszt-
viselő előtt kötött házasságuk minden ujabb kiváltság, 
engedmény nélkül. 

Hogy a kongregáczio Inquisitionis előbbi közlemé-
nyünkben idézett határozatát teljesen megérthessük, ismer-
nünk kell -az esetet, mely a kongregácziónak alkalmul 
szolgált határozata megszövegezésére, tudnunk kell a 
történeti körülményeket, melyek megelőzték a határozatot. 

Bonnban fordult elő az eset 1863-ban. Bonn a 
kölni egyházmegyéhez tartozik. A kölni egyházmegye 
nagy részben, Bonnban is, a franczia polgárjog szabályozta 
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ez időben az emberek világi vonatkozású ügyeit, vagyis 
a polgári házasság itt már akkor is életbe volt léptetve. 
A katholikus Titius 1863-ban polgári házasságot kötöt t 
a protestáns Sempróniával, a nélkül, hogy akár a katho-
likus, akár a protestáns lelkész előtt is megkötötték volna 
házasságukat. Nem sokára ez után Titius elhagyta fele-
ségét, elment Belgiumba, és innét — mivel időközben 
megismerkedett volt más nővel, a kit magának házas-
társul kiszemelt — 1865-ben azon kérelemmel fordult a 
kölni érseki hatósághoz : mondaná ki e hatóság 1863-ban 
csak polgárilag kötöt t házasságának érvénytelenségét, 
hogy minden nehézség nélkül megköthesse tervbe vett 
házasságát. Az érseki hivatal azon kijelentésével utasí-
tot ta el folyamodót, hogy nem ereszkedhetik ügye tá r -
gyalásába, mivel nem illetékes arra, és egyedül a világi 
törvényszék hatáskörébe tartozik, lévén ez tisztán polgá-
rilag kötött házasság. Titius nem hagyta abban a dolgot, 
hanem ismét megsürgette azt a kölni érseki hivatalnál. 
Ez alatt ú j érseket kapott az egyházmegye, a ki ez 
ügyben Rómába tet t felterjesztést és innét kért utasitást. 

Ezen előzmények után hozta meg a kongregáczió 
Inquisitionis 1866. deczember 2-án — már múltkor is 
közlött — határozatát, melyet ú j ra is ide irunk, mivel 
e határozat szavaival érvelni akarunk. 

E határozat a következőleg hangzik : 
„A suprema Congregatione S. Officii examinatum 

est, quod die 7. Junii huius anni proposuisti dubium 
super validitate matrimonii anno 1863 Bonnae initi a 
Titio et Sepronia. Ambigi non potest, matrimonia mixta 
in ista Tua Dioecesi non servata forma Concilii Triden-
tini, ideoque civiliter tantum contracta, ut Tu ipse 
probe advertis, vi Brevis Sa. mem. Pii VII . esse valida. 
Nihilominus in dubio a Te exposito agitur de casu 
particulari, qui inspectis omnibus adiunctis expendi debet, 
et agitur de causa matrimoniali, quae iuxta acta forma-
liter assumpta debet diiudicari. Hinc Emm. Patres Car-
dinales una mecum Inquisitores Generates necessarium 
existimarunt tum virum, tum mulierem ad formale examen 
revocare, ut iurisiurandi sanctitate deponant, utrum absque 
praesentia parochi verum se inire matrimonium, repu-
taverint, an non, et quatenus se id non reputasse affirment, 
affirmationem suam quo nelius poterunt, eni tantur 
probare." 

Igy felelt a kongregáczió ezen esetünkre. 
Patrizi biboros, a nevezett kongregáczió t i tkára 

pedig következő észrevételével kisérte a kölni érsekhez 
ez alkalommal irt levelét : 

„Alterum, quod considerationem meretur, respicit 
sententiam ab ecclesiastica illa Curia prolatam, qua 
praedicti coniuges, super valore matrimonii sui quaestio-
nem moventes, ad iudicem saecularem amandati fuerunt . 
Id enim nefas omnino est, praesertim cum in ista dioecesi 
matrimonia mixta clandestina .uti valida haberi de-
beant." 

A kongregáczió ezen határozatában VIII . Pius 
pápa brévé-jére hivatkozik és e brévére támaszkodik 
határozata megokolásában, midőn a tisztán polgárilag 
kötött vegyes házasságot érvényes házasságnak mondja. 
Vagyis azt mondja, a kölni egyházmegyében, a tisztán 

polgárilag kötött vegye3 házasságok érvényes házasságok 
— nem ujabb engedmény alapján, hanem vi Brevis s. m. 
Pii VI I I . 

Most tehát az a kérdés, mit mond VIII . Pius 
brévéje, melyet a kölni egyházmegye számára a házasság 
ügyében kiadott ? 

„Volumus et mandamus, ut matrimonia mixta, quae 
posthac (a di videlicet 25. Mártii 1830.) in Vestris 
dioecesibus contrahi contingat non servata forma a 
Tridentino Concilio praescripta, si eisdem nullum aliud 
obstet canonicum dirimens impedimentum, pro ratis ac 
veris connubiis habeantur ." *) 

Vagyis, 1830 ban felmentette VIII . Pius pápa a 
kölni egyházmegyében a vegyes házasságra lépő feleket 
a trienti házasságkötési alaktól és kijelentette, hogy 
ezentúl érvényesek a kölni egyházmegyében a vegyes 
házasságok akkor is, ha nem tar t ják meg a felek házas-
ságuk megkötésénél a trienti házasságkötési alakot, non 
servata forma a Tridentino Concilio praescripta. 

Ha összevetjük a kongregáczió fentebb emiitett 
határozatát VII I . Pius pápa most idézett szavaival : látjuk, 
hogy a kongregáczió megmagyarázza határozatában VIII . 
Pius pápa e szavai t : non servata forma a Tridentino 
Concilio praescripta, midőn azt mondja a kongregáczió : 

Non servata forma Concilii Tridentini, ideoque 
civiliter tantum contracta. Vagyis ma a trienti házasság-
kötési alak, egyházi házasságkötési alak, a trienti házas-
ságkötési alak nélkül való házasságkötési alak pedig 
polgári házasságkötési alak. 

A tisztán polgárilag kötött vegyes házasságok tehát 
érvényes házasságok a kölni egyházmegyében, mert e 
megyében nem kötelezi a házasfeleket a trienti házas-
ságkötési alak. 

Mivel pedig XVI . Gergely pápa 1841-ben megadta 
volt a magyar katholikus egyháznak ugyanazt a kivált-
ságot, a melyet VIII . Pius pápa 1830-ban a kölni egy-
házmegyének ado t t : világos, hogy minálunk is érvényes 
házasságok a tisztán polgárilag kötöt t vegyes házasságok. 
És pedig azért, mert a trienti házasságkötési alak nem 
kötelezi az ily házasfeleket. 

És valamint a kölni egyházmegyének nem volt 
szüksége ujabb pápai engedményre, hogy a tisztán pol-
gárilag kötött vegyes házasságok érvényes házasságok 
legyenek, hanem e házasságok érvényes házasságok a 
régi engedmény alapjáa, vi Brevis s. m. Pii VIII . : úgy 
minálunk Magyarországban sincs szükség ujabb pápai 
intézkedésre, hanem XVI. Gergely pápa intézkedése alap-
ján érvényes házasságok a tisztán polgárilag kötött 
vegyes házasságok. 

Azt mindenki tudja és hiszi, hogy minálunk, 
Magyarországban XVI. Gergely pápa felmentése alapján 
a Lambruschini-fele utasítás értelmében érvényesek a 
vegyesházasságok, ha protestáns lelkész előtt köttetnek-
De azt, hogy a tisztán polgárilag kötött vegyes házas-
ságok is érvényesek, azt igen sokan nem akar ják elhinni. 
Pedig ezen két házasság egészen ugyanazon elbirálás 
alá esik az egyház szemében. Mert mindkettő non servata 

*) Roskoványi, De Matrim, Mixtis, vol. II. p. 238. 
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forma Tridentina kötött házasság. Mindkettőnél eltekintett 
•az egyház a trienti házasságkötési alaktól. 

Lamhruschini ugyanis többi között ezeket mondja 
utasításában : *) 

Quod attinet ad connubiorum istorum coram aca-
tholico ministro, seu non servata Conc. Tridentini forma' 
celebrationem : erit omnino Sacrorum Praesulum ac 
Parochorum studiosissime instare atque in caritate Dei 
•et patientia Christi partem Catholicam monere, ut illam 
ab tanti scandali turpitudine, quantum possint, absterreant. 
Siquidem vero huiusmodi ipsorum monitis nihil, quod 
absit, proficientibus, mixta matrimonia ea ratione fuerint 
inita : quamvi« illicita, pro validis habenda. 

Hogy a „coram ministro acatholico contractum 
matrimonium" kifejezés a Lambruschini-féle utasitásban 
egyenértékű a fentebb idézett kongregácziói határozat 
„civiliter contractum matrimonium" alakjával, világos 
abból, hogy Lambruschini „curam ministro acatholico" 
szavait ugyanazon kifejezéssel magyarázza meg, melylyel 
megmagyarázza a kongregáczió civiliter contractum 
kitételét. 

Lambruschininál : coram ministro acatholico = seu 
non servata Conc. Tridentini forma. 

A kongregáczió fentebb idézett határozatában : 
Non servata forma Conc. Tridentini = Civiliter 

contractnm matrimonium. A menynyiségtan tétele szerint : 
ha két mennyiség egyenlő egy harmadikkal, e két meny-
nyiség egymás között is egyenlő. 

Tehát civiliter contrahere matrimonium = coram 
ministro acatholico contrahere matrimoniummal, mert e 
két mennyiség egyenlő ezen mennyiséggel : Non servata 
forma Conc. Trid. 

Mert tudnivaló, hogy a római kúria nagyon kö-
vetkezetes a kifejezések megválasztásában. Megnézi utóbb, 
mit irt előbb, mily kifejezést használt előbb. 

Minálunk tehát Magyarországban, a hol nem kö-
telezi a vegyes vallású házasfeleket a trienti házasság-
kötési alak, a protestáns lelkész előtt kötött vegyes 
házasság egyenértékű az egyház szemében, valida sed 
illicita.. De valamint a protestáns lelkész előtt kötött 
vegyes házasság az egyház birói Ítélete alá tartozik : épp 
ugy a tisztán polgárilag kötött vegyes házasságot sem 
szabad, omnio nefas est, a világi biróhoz utasítani, hanem 
az egyházi biró itél ezen házasság ügyeiben. 

Dr Böhm János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kalocsai főegyházmegye, október 9. A zombori 

ulesperesi leer illet őszi tanácskozmánya. — 
Kerületünk papsága talán soha sem jött össze ne-

hezebb viszonyok között s gondterhesebb szivvel, mint 
jelenleg. A tanácskozmány helyéül kijelölt Kernyaján a 
fenti napon összegyűltek : Mészner István, alesperes és 
bezdáni plébános; Hümpfner Alajos, kerületi jegyző és 
stanisicsi plébános ; Fejér Gyula, zombori apát-plebános ; 
Weisz Mihály, gyulafalvai kurátus ; Lajthay János, érseki 

*) Roskoványi, De Matrim. Mixt. torn. II. p. 819. 

iskolalátogató és kupuszinai plébános ; Nagy Béla, monos-
torszeghi plébános ; Schauer Ferencz, kernyajai plébános ; 
Kuts András, csonoplyai plébános ; Vidákovics Pál, nemes, 
militicsi plébános ; Muzsik István, zombori káplán ; Odry 
Lajos, zombori káplán ; Bálint György, bezdáni káplán ; 
Jaszenovics Gergely, monostorszeghi káplán ; Angyal Béla, 
csonoplai káplán és Kandier János, kernyajai káplán. 

A Szentlélek segítségül hivása s a legszentebb áldo-
zat bemutatása után, az alesperes rövid üdvözlet mellett 
az ülést megnyitja s a tavaszi tanácskozmány jegyzőköny-
vét olvastatja. Ezen jegyzőkönyvnek egyik pontjában a 
kerület papsága alázattal arra kérte a főhatóságot, hogy 
a templomoknak tőkekamat-adó és általános jövedelmi 
pót-adó alól való felmentése ügyében maga a főhatóság 
tegyen lepéseket a minisztériumnál. A főhatóság erre vá-
laszolta, hogy e kérdést tanulmányozni fogja s ezen idő 
alatt maguk a lelkészek, mint a templom-pénztárak ke-
zelői nyújtsanak be kérvényt a magyar kir. pénzügyigaz-
tósághoz az emiitett adók törlése végett. Hivatkozzanak 
ezen törvényezikkekre : az 1881. évi XXVI. t. cz. 24. 
§-ának d) pontjára, az 1875. évi XXII. t.-cz. 2. §-ának 
6. pontjára, az 1875. évi XLVII. t.-cz. 2. §-ának 4. pont-
jára, mint ezt annak idején dr Koperniczky Ferencz 
nagyölvedi plébános tette. *) 

A főegyházmegyei körlevelek felolvasása közben rá-
jöttünk a közös „Instructióra" is, melyet a főpásztorok 
intéztek hozzánk a polgári házasság ügyében. Elnöklő 
alesperesünk ezt in extenso olvastatta s felhívott bennün-
ket, hogy az egyes pontoknál mindenki tegye meg észre-
vételeit, melyeket szükségeseknek vagy hasznosaknak 
talál. Tekintettel a jelenlegi nehéz időkre, nem vélem 
czéltalannak ezen discussio "néhány pontját röviden előadni. 

Mindenesetre sokan lesznek, kik azért mulasztják el 
az egyházi esketést, mert a felmentvény után járó taxa 
lefizetését nehéznek, vagy éppen lehetetlennek találják. 
Voltak, kik az összes dispensationalis taxák beszüntetésé-
nek kérelmezését indítványozták. Mások a püspöki taxák 
teljes elengedése s a római taxák leszállítása mellett be-
széltek. Végre határozatba ment, hogy a főhatóságnál 
kérelmezni fogjuk a taxák elengedését mindazon esetek-
ben, melyekben a polgári törvény az egyházi tiltó és 
bontó akadályokat figyelmen kivül hagyja. 

Az „Instructio" 7. pontja bizonyos esetekben felha-
talmazza a plébánosokat és administratorokat, hogy a 
második és harmadik hirdetés, valamint a tiltott idő aka-
dálya alól felmentést adjanak. Már most az a kérdés, ily 
esetekben mit kell az anyakönyvbe bevezetni. Elhatároz-
tuk, hogy egyelőre a „megjegyzés"" rovatába bevezetjük 
az utólagos bejelentésre adott főpásztori leirat keltét és 
számát. Ha a főhatóság ezen eljárást czélszerünek találja, 
kérjük ennek kötelező előírását az egész főegyházmegye 
részére. 

Miután a vegyes vallású házasulok a házasság meg-
kötése előtt a kir. közjegyző, kir. járásbiró, polgármester 
vagy főszolgabiró előtt „egyszer s mindenkorra megegyez-

*) Ezen kérvényt s az arra adott kedvező végzést főhatósá-
gunk circulariter közölte velünk. (Litt. circ. 1895. ápril 4. — 1548 
sz.) Esetleg mások is követtek már ily eljárást jó sikerrel. Legye-
nek szivesek ezt a jó ügy érdekében nyilvánosságra hozni. 
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hetnek arra nézve, hogv gyermekeik valamennyien az 
atya vagv az anya vallását kövessék," (1894. évi XXXII. 
t.-cz. 1. §.) a minta religio akadálya alól való felmentési 
kérvényhez ezen megegyezés másolatát csatolhatjuk, ha 
megegyeztek, hogy gyermekeiket a katholikus vallásban 
fogják nevelni. Nehogy azonban a felek még külön hite-
lesítési költséggel terheltessenek, talán elég lesz, ha a 
másolatot maga a plébános ír ja le vagy hitelesíti. 

Igen élénk eszmecsere fejlődött ki a stólailleték és 
az anyakönyvi kivonatok után szedendő dijak megbeszé-
lésénél ; mert itt általános szabályt nem lehet könnyen 
felállítani. Az eddig szokásos kivonatok után járó illetékek 
szedése semmi különös nehézséget nem fog okozni. A keresz-
telési stólát szerfölött ritkán kellett elengedni; de a teme-
tési stólát nem gyakran. A copulatio stóláját pedig,, hogy 
el kellett volna engedni,1) még nem volt eset ott, hol én 
megfordultam. Ezen illetékek fizetéséhez a nép már hoz-
zászokott. De ha mi most a polgári tisztviselő által a 
polgári házasságkötés czéljából bekövetelt kivonatok után 
is szedjük a rendes illetéket (pl. mi nálunk egy forintot), 
ugy a népre uj s néha nehéz teher hárul, mely hozzá 
még szokatlan is. Ez már könnyen elidegeníti tőlünk a 
házasulókat, sőt őket gyakran az egyházi szertartástól is 
vissza fogja tartani. Minek fizessünk a papnak kétszer, 
fogják mondani. Hozzájárul még az, hogy ezen illetékek 
szedése körülbelül husz év múlva ugy is megszűnik. — 
Fejér apát-plebános egy közvetítő eljárást hozott javas-
latba, melyet tanácskozmányunk magáévá tett . 0 ugyanis 
nem adja ezen kivonatokat rendes alakban, hanem külön 
űrlapokat készittetett. Ezen űrlapok homlokán ez áll : 
„Házasságkötés czéljából az 1894. évi XXXIII . t.-cz. 50. 
§-a alapján bélyegmentes." Ezután következik: „Születési 
és keresztelési bizonyítvány. Alulírott ezennel hivatalosan 
bizonyítom, hogy és vallású szülők-
től . . . évi hó . . . -n . . . .ban született 

nevü f U gyermek a róm. kath. 
leány 

egyházban meg lőn keresztelve 18 . . évi . . . 
hó . . . n (Aláírás)." S ezen bizonyítvány után 
nem szed egy forintot, hanem egy koronát vagyis az állami 
anyakönyvi kivonatok illetékét.2) Ha pedig valamely fél 
nem szívesen fizetné meg a stóla-illetéket, ugy azt neki 
elengedjük. 

Az idő rövidsége nem engedte, hogy mind a három 
theologiai tétel megfejtése olvastassék, azért csak a 
harmadik megfejtését hallgattuk meg. Bálint György 
dolgozata röviden előadja az egyház sarkalatos tantételeit 
a házasság szentségéről, melyek a modern doctrinák 
ellenében a nép előtt kifejtendők s magyarán kimondja, 

Kivéve természetesen azon eseteket, midőn régóta vad-
házasságban élőknek lőn ezen illeték elengedve. 

J) A mi politikusaink mégis okosak. Ha a papság esetleg 
panaszkodnék, hogy sok esetben elveszti az esketési stólát, azonnal 
azt válaszolhatják, hogy neküuk uj jövedelmi forrást nyitottak 
azáltal, hogy a házasulók kötelesek az anyakönyvi kivonatokat 
felmutatni. Pers ze azt nem mondják, hogy mi viseljük ezen ujitás 
ódiumát, melynek gyümölcseit kéfc évtized múlva majd ők szedik. 
"Azért tartanám én helyesnek, hogy ezen kivonatok után semmi-
féle dijat ne szedjünk. 

mit kell tartani azon „polgárilag anyává lett asszonyok-
ról", kik megelégesznek a „polgári cselekmény nyel*.1) 

Miután sajnosan lát juk, hogy találkoznak papok, 
kik megfeledkezve a papi tisztességről a politika terén 
az ú j egyházpolitikai törvények támogatóit követik, a 
keczeli alesperesi kerület papságának átiratát , melyben 
az ily megtévedt papok eljárását kárhoztat ja , tudomásul 
vettük. 

Miután alesperesi kerületünk mult havi tanítói 
gyűlésén szóba került, hogy a tanítói gyűléseken a 
papok is tar tsanak gyakorlati előadást a hittani tárgyak-
ból, alesperesünk kijelentette, hogy senki sem kötelezhető 
erre, de bizton reméli, hogy mindig fognak találkozni 
lelkes papok, kik erre, tekintettel a dolog fontosságára és 
czélszerüségére, önkényt vállalkoznak. 

A tanácskozmányt befejezte a szokásos ima. 
Kernyája . Kandier János. 

Szatmári egyházmegye . A kié az iskola, azé a jövő.— 
A szatmári „Heti Szemle" szerkesztője a következő 

hozzá érkezett nyilt levelet közli: 
T. Uram ! A beregi esperesi kerület mult hó 29-én 

ta r tá őszi ülését Munkácson. Legfontosabb tárgya volt a 
kath. nevelés. Akié az iskola, azé a jövő ! A kerületi gyűlés a 
tanítók anyagi helyzetének javításával is behatóan foglalko-
zott és a legkomolyabb tanácskozás után abban állapodott 
meg, hogy tenni kellene valamit. A róm. kath. tanítók napi 
megélhetése némileg ugyan biztosítva van ! A jövő azon-
ban nagyon, nagyon bizonytalan ! Akik régebben élünk, 
híven emlékezünk arra, hogy áldott lelkű Bíró László 
püspökünk mennyit foglalkozott a tanítók sorsával 0 
kezdeményezte az egyházmegyei tanítói nyugdíj intézetet, 
amelyrői most a vidéki tanitó urak talán semmit sem 
tudnak. A beregi kerület esperesi ülése alantirottat bízta 
meg azzal, hqgy ezen nyugdíj intézetről kimerítő tudomást 
szerezne és ennek eredményét minél nagyobb körben 
terjeszsze ! 

Alulírott mély hálával és hódolattal a szent életű 
püspök iránt kéri paptársait , hogy a boldog emlékű 
püspök iránt való tiszteletből a jelenkor súlyos napjai-
ban ujitsuk meg magasztos eszméit. 

A vidéki papság, lenyűgözve a napi terhek sok 
oldalusága miatt, bizalommal fordul t. szerkesztő úrhoz, 
legyen szives igen sok derék munkás érdekében becses 
lapjában helyet adni e levelemnek, valamint alázatos 
kérelmemnek, hogy nekünk vidékieknek alapos felvi-
lágosítást adni szives legyen az iránt, hogy hol kaphatók 
meg ezen nyugdij intézet alapszabalyai, mennyi az évi 
befizetés, mennyi idő tartamra, mennyi és mikor válik 
esedékessé a befizetett részletek után való járulék, ugy a 
nyugalmazott tanitók, mint a szerencsétlen özvegyek 
javára. Az egyházmegyében az őszi ülések most kezdőd-
nek, t. urnák szives válasza, remélhető melegítő buzdí-
tása sokakat fog föllelkesíteni, hogy a tanitók nyomo-
rairól ne csak beszéljünk, de tegyünk is már valamit. 
Milyen megnyugtató egy lelkes tanítóra, ha tudja, hogy 
biztosítva van családja. 

Ezen kifejezés megérdemlené, hogy közkeletűvé, népszerűvé 
váljék. 
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Ne értsen senki félre ! Az állami nyugdij részére 
fizessen az iskola fentartó, fizessen a tanitó ; de ezen-
felül fizessen a tanitó, esetleg püspöki engedélylyel a 
templom pénztára a tanitó javára ! Ha a tanitó urak 
jövője, ha családjaikoak jövője biztosítva vagyon, akkor 
örömmel fogják elfoglalni és megtartani a rócn. kath. 
tanitói állomásokat. Van ezer mód, hogy a nyugdij intézet 
alapján növeljük, csak folyton lelkesülni, folyton hevülni 
kell saját ügyünk iránt. A kezdet megvagyon. Most t. 
szerkesztő úrtól függ, hogy e szent ügynek zászlóvivője 
legyen ! Mi követjük. Mély tisztelettel t. urnák 

Beregszász, 1895. szept. 29. 
kész szolgája 

Turcsányi János 
beregszászi r. k. plébános 

pápa ó szentsége t. káplánja. 

IRODALOM. 
A budapesti növendékpapság 

magyar egyházirodalmi iskolájának 
Irodalmi jelentése. *) 

Hatvanöt éves magyar egyházirodalmi Iskolánk 
^Munkálatai" -nak fordított és eredeti részből álló ötven-
nyolczadik évfolyamára bátorkodunk a magyar olvasó 
közönség figyelmét felhívni. 

A fordítás Cathrein Győző „Z)er Socialisants" 
czímű müvét tartalmazza. E munka fordításával iskolánk 
régi, s olvasó közönségünk által is méltányolt állás-
pontjához hiven a magyar irodalmat a napirenden levő, 
legégetőbb kérdéseket tárgyaló müvei iparkodott gyara-
pítani. A társadalom alapjait támadó pártnak hivei u. i. 
napról napra szaporodnak, s mind hevesebben lépnek fel 
azon eszmékkel szemben, melyek az emberiséget hosszú 
századokon át mozgatták. A veszély sorompóba szólította 
a legjobb erőket, a legnemesebb férfiakat, kiknek élén 
dicsőségesen uralkodó pápánk, XIII. Leo 0 Szentsége 
halad, ki a szocziális kérdésről kiadott örökbecsű kör-
leveleiben feltüntette a veszélyt, mely e minden korláton 
túlcsapongó mozgalomban rejlik, s megmutatta a helyes 
irányt, melybe e törekvéseket terelni kell, ha azokat az 
emberiségre nézve áldásthozókká akarjuk 'változtatni. 
Ugyanezt a czélt szolgálja e mű is, melynek tudós irója, 
a társadalmi kérdésekben való jártasságát több kiváló} 

munkájában, mint pl. Erkölcsbölcseletében vagy a szintén 
iskolánk által fordított „Az államhatalom feladata és 
jogköre" cz. müvében is kimutatta. Jelen mű nem fog-
lalkozik behatóan a társadalmi bajok orvoslásával — erről 
szerző Erkölcsbölcseletében szól — hanem főkép az 
elméleti szocziálizmust czáfolja. S teszi ezt oly alapos 
készültséggel, oly elfogulatlansággal, hogp még a Berlin-
ben megjelenő „Die Neue Zeit" ezimü szocziálisz-
tikus folyóirat szerint is: A szerző felfogása a 
szocziálista teoretikusokról bármily elégtelen is, mégis 
előnyösen megkülömbözteti őt a haladópártiaktól, a 
kik e pontban különösen elfogultaknak mutatkoz-, 

*) Igen melegen ajánljuk t. olvasóink keg57es figyelmébe és 
pártolásába. 

nak. Marx teóriáját Cathrein jobban adta vissza, mint 
bárki a haladópárti szocziálista-falók közül." „A „Deut-
scher Reichs- und Staats-Anzeiger" pedig a szocziálizmus 
ismertetését benne „alapos"-nak, czáfoíatát pedig „ügy-
döntő" nek nevezi. A három év alatt öt kiadást látott mü 
jelességének feltüntetésére legyen szabad még azt felem-
lítenünk, hogy öt nyelvre fordították már le előttünk. 
Iskolánk tagjai a nehéz szöveg hű és magyaros vissza-
adásán lelkiismeretesen dolgoztak, s ha talán nem voltunk 
képesek a nehézségekkel mindenütt megbirkózni, szolgál-
jon mentségül kezdő voltunk s azon körülmény, hogy e 
tárgyat magyar nyelven még nem igen dolgozták fel. 

Kiadványunk második része eredeti dolgozatokat tar-
talmaz. Az isteni közreműködésről szóló bölcselet-hittudo-
mányi értekezés után néhány költeményt közlünk, végül 
pedig „-ZX Sz. Leo pápa élete és kora" czimü terjedel-
mesebb dolgozatban a nevezett nagy pápáról adunk kor-
és élettörténeti tanulmányt, mely e reformátor pápának 
Európa s hazánk történetében is szerepet játszó tevékeny-
ségét festi fő vonásaiban. 

A mélyen tisztelt olvasóközönség jóakaratába vetett 
bizalommal bocsátjuk munkánkat a nyilvánosság elé azon 
erős reménynyel, hogy annak esetleges hiányait kezdő 
voltunkra való tekintetből nem fogja tulszigoruan meg-
bírálni. 

Ara az I. kötetnek (A Szocziálizmus) 1 frt 40 kr. 
A II. kötetnek 80 kr. 

Budapesten, 1895. május hó 29-én. 
A budapesti növ. papság 

magyar egyházirodalmi iskolájának 
ez évi tagjai. 

— Pásztordal. Karácsonyi énekek, valamennyi egy, 
két, v. három gyermekhangra és négyszólamú vegyes-
karra kidolgozva harmonium- (orgona-, v. zongora-) 
kisérettel. líarácsonyi pásztorjátékokhoz alkalmas énekek. 
2-ik, javított, uj énekrészletekkel, elő- és utójátékokkal 
(pasztorellákkal) bővített kiadás, magyar és német szöveg-
gel. Szerzé Stark Lajos r. k. áldozópap, tanár és székes-
egyházi orgonász. 

Ára a diszes nyomatú füzetnek (partitura negyedrét, 
26 oldal) 1 frt. 50 kr. o. é. (Sacerdotibus etiam erga 
5 Sacra.) Kapható a szerzőnél Szatmáron. 

= Dr Kiss János irodalmi kiadványairól közöl-
tünk előbbi számunkban egy részletes ismertető kimuta-
tást. Ezt a kimutatatást újból igen melegen ajánljuk t. 
olvasóink kegyes figyelmébe és felkarolásába. Dr Kiss 
János ur bokros hivatalos teendői mellett oly nagyarányú 
irodalmi tevékenységet fejt ki, a mely hazánkban az egész 
folyó század alatt ritkítja párját. Két jeleŝ folyóiratát nem is 
említve, Didón „Jézus Krisztus"-a magyar könyvpiaczunk 
legfényesebb díszmüveivel állitható a külső kiállítás 
tekintetében egy sorba, a mi pedig fenséges tartalmát 
illeti, e tekintetben hozzá fogható több egy sincsen. Igen 
szerencsés vállalatnak tartjuk továbbá azt a Katholikus Dog-
matikát is, melyet dr Kiss János többek közreműködé-
sével dr. Kathschthaler latin eredetijéből fordít magyarra. 
Ez lesz a magyar dogmatikai irodalom úttörője Magyar-
országban. Nagy sző! Nem is lehet mast gondolni, mint, 
hogy minden pap megrendelje. 
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VEGYESEK. 
*** Milyen idők ! — Hétfőn tartotta az Akadémiában 

székfoglalóját Asbőtk János, az ismeretes konservativ 
irányú publicista országos képviselő. Nagybecsű beszéde 
elején, mely korunk uralkodó eszméiről szól, nagy figye-
lemre méltó vallomás foglaltatik napjainknak minden 
szolid munkára való alkalmatlanságáról. Hogy már előbb 
nem tartotta meg Asbóth székfoglalóját, azért a „köze-
lebbi évek politikai izgalmait" okozza, melyek, úgymond, 
„megfosztottak a lelki nyugalomtól." Mily igaz — s mily 
szomorú ! Az emberek, valóban, meg vannak fosztva az 
egészséges szellemi munkához szükséges lelki nyugalom-
tól. Es mégis, ebben az időben, ebben a korban vállalkoznak a 
legnagyobb munkára, Magyarország közszellemének gyö-
keres átalakítására. Ilyen időkben csak éretlen vad gon-
dolatok teremnek az elmékben s bábeli eszmezavar keríti 
hatalmába a vélemények alakulását. Ily időkben teremnek 
a nemzeti öngyilkosságok ! Magyarországnak a milleniumi 
fordulón az lesz a legnagyobb fia, az lesz a megmentője, 
a ki a vallási felfordulás hajszolásától a nemzeti szelle-
met az egészséges alkotásuk útjára áttereli. Hol van ő, 
hol késik a homályban, hogy dicsérjük és áldjuk ! Asbóth 
akadémiai székfoglalója egy jobb kor előhírnöke. 

= Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság az 1895. 
évi október hó 16-án, szerdán, d. u. 5 órakor, Budapes-
ten, a Szent-István-Társulat gyüléstermében (Királyi Pal-
utcza 13. sz.) rendes felolvasó gyűlést tart, melyre a 
társaság alapító, pártoló és rendes tagjait, valamint az 
érdeklődő közönséget tisztelettel meghívja az elnökség. 
Tárgysorozat: 1. Folyó ügyek 2. Kováts Sándor rendes 
tag felolvasása: Mikor nyer a magzat emberi lelket? 

= A kÖZÖS pásztorlevél. A magyar püspöki karnak 
a polgári kötésről, vagy az úgynevezett polgári házas-
ságról szóló törvény életbeléptetése alkalmából a hívekhez 
intézett pásztorlevele a győregyházmegyei nyomdában 
külön lenyomatban, magyar, német és horvát nyelven 
most jelent meg és ugyanott kapható, darabonként egy 
krért. A portót a megrendelő fizeti. 

— A kath. tanulmányi alap sérelme. Rövid ideje, 
hogy a szakolczai kath. gimnázium épületének egy részét 
az állami elemi iskolák számára lefoglalták, máris egy 
másik visszaélés követtetett el az által, hogy a miniszter 
Dégayt, az állami elemi iskola református tanítóját, a 
kath. gimnáziumhoz tornatanitóvá nevezte ki. Ez sérelem, 
melyet nem lehet tűrni, hogy egy református, akárcsak 
mint tornatanitó is működjék tisztán kath. gimnáziumnál 
és a kath. alapból fizetést húzzon. Az elv szent, melyet 
a reformátusok sem engednek meg a magok iskoláinál 
megsérteni. Felhívjuk az esetre a kath. alapok ellenőrző 
bizottságának figyelmét. (Ny. Sz.) 

— Kegyeletes alapítvány. Meszlényi Gyula szat-
mári püspök ur szülőföldjén, a fejérmegyei Velenczében, 
50,000 frtnyi alapitványnyal leányiskolát építtetett. Most 
szent Terézia napján, az alapító püspök ur édes anyjának 
nevenapján, volt az intézet felavatása, melyben a szatmári 
irgalmas nénikék fognak működni. 

— XIII. Leo pápa levele, melyet lapunk elején 
közlünk, Francziaországban rendkívül nagy hatást keltett. 
A lapok, meg a legszabadelvübb lapok is elitélik Crispit 

és a pápa pártjára állnak. A „Journal des Debats"-
szept. 20-ának megünneplését hibának tartja, a „Liberté* 
az egész tettet, az „Eclair" Crispi szavát mondja brutálisnak, 
melylyel a pápát megfenyegette, még a „Siècle" is, me-
lyet az anticlericalis Yves Guyot szerkeszt, elismeri, hogy 
a pápa ügyesen használta fel a Crispi által elkövetett 
ügyetlenséget. 

— Vissza az Istenhez ! Velenczében a városi tanács 
a lakossággal egyetértve a községi iskolákban kötelezővé 
tette a tanórák előtti és utáni imádkozást. 

— Kálváriaszentelés. A dárdai róm. kath. hivek 
örömünnepet ültek f. hó 6-án: ugyanis akkor szentelte 
be mit. Troli Ferencz v. püspök, pécsi nagyprépost 
a kálváriát, melyek létesítésén leginkább Cserny Gyula 
plébános fáradozott. 

— A Budapesti Katholikus Kör házépítési bízott-
sága ülést tartván, konstatálta, hogy a szükséges 300,000-
frt alá van írva, ennélfogva a nagy országos katholikus 
társaséleti ház építéséhez a Molnár-utczában hozzá lehet 
fogni. 

+ Erdélyi kath. laptársunk, a derék „Közműve-
lődés", igen erélyesen utasítja vissza azt a híresztelést, 
hogy az erdélyi püspök ur mellé koadjutorról volna szó. 
Laptársunk kijelenti, hogy illetékes helyen „a koadjútor-
históriáról nem tudnak semmit". Csodálatos, hogy a 
stréberségnek még a mai világban sem jön meg az esze 
az illemhez és a szent kötelesség magasztosságához. 

— Eredeti gondolat. A „Daily Telegraph" nevű 
angol lap azt indítványozta, hogy a katholikus nemzetek 
körében közadakozás utján gyűjtessék össze 200 millió 
sterling (4 milliárd korona) és azon vétessék meg az olasz 
kormánytól Róma a pápának. A pápaság érdekeinek szó-
csöve, az „Osservatore Romano", egyszerűen annak kije-
lentésére szorítkozott, hogy a terv inkább illett volna az 
excentrikus Amerikához, mint a komaly Angliához. Ellen-
ben az italianissimik komolyan vették a dolgot s ugy 
látszik, hogy az igen tetszik nekik. 4 milliárd korona 
rengeteg pénz ; Francziaország körülbelül ennyit fizetett 
sarczul a német császárságnak. Mily boldog lenne az olasz 
királyi forradalom, ha ennyi pénz ütné a markát. Róma 
birtoka e rengeteg összeghez képest Olaszországnak, 
mely amúgy is pénz szűkében szenved, semmi. Hogy is 
mondta csak Jugurtha a régi pogány Rómáról. O ve-
nalem urbem ! Az uj pogány Róma sem külömb. Ilyen 
emberekre kár egy fillért is pazarolni. Majd visszaadják 
ők Rómát a keresztény népeknek — ingyen ! 

A milleniumi kiállítás hittudományi szakának 
ügyében, " ^ j g 

Paptársaimat, kik a budapesti kir. magyar tud. egye-
tem hittudományi kara által kezelt Horváth-féle alapból 
díjjal koszorúzott műveket adtak ki, ezennel t. t. felké-
rem, hogy koszorúzott munkájokból egy díszpéldányt vagy 
hozzám, vagy a hittud. kar dekanátusába mennél előbb-
beküldeni szíveskedjenek. 

Budapesten, 1895. október 16. 
Dr Breznay Béla, 

felsőoktatásügyi csoportbiztos.*) 

*) Katholikus lapjainkat kérjük e sorok szives közlésére. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : B r u n i y Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 189e»- Nagy Sándor könyvnyomdájából. ; Papnő velde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
ÖTVENNEGYE 

Budapesten, október 19, 32. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
DIK ÉVFOLYAM. 

SZ. II. Félév. 1895. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok • Csupán katholikusok s nem egyszersmind protestánsok közt is általán ágyasság-e az úgy-
nevezett polgári házasság? — A közös hadsereg házasságjoga. — E g y h á z i Tudósítások. M u n k á c s i e g y h á z m e g y e : Kibővített 
sz.-széki tanácskozmany. — B r u x e l l e s : A belgiumi püspöki kar egységes akczióra szervezi a hiveket. — Tárcza. — Korunk ural-

kodó eszméi. — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. Paedagógus püspök. — Irodalom. — Vegyesek. 

Csupán katholikusok s nem egyszersmind 
protestánsok közt is általán ágyasság-e 

az úgynevezett polgári házasság? 
Hogy katholikusok közt általán ágyasság 

az u. n. polgári házasság, azt senki se tagadja, 
se kétségbe nem vonja. Elismeri és megengedi 
azt az én igen tisztelt kritikusom, Szvidrony 
Bonifácz ur is. 

Tagadhatatlan ugyani?, hogy az u. n. pol-
gári házasság intézménye „in se" s ennélfogva 
az u. n. polg. házasság maga merő ellentéte a 
Krisztus alapitotta és rendelte szent házasság-
nak, midőn ama polgári intézmény a Krisztus 
házasságát teljesen ignorálva, a maga u. n. 
házasságát tart ja és jelenti ki ünnepélyesen, 
törvény utján, egyedül érvényesnek; még pedig 
nem csupán quoad effectus civiles, hisz a házas-
ság polgári következményeit más módon és más 
intézkedéssel is biztosithatá, — hanem : lénye-
gében is. A polgári u. n. házassági intézmény 
csupán polgári szerződésnek tartván és jelentvén 
ki a házasságot: elválasztja a szerződést a 
szentségtől a házasságban ; minthogy pedig keresz-
tények közt házasság nem létezhetik anélkül, 
hogy az egyszersmind szentség is ne legyen: 
ha kath. felfogás szerint az u. n. polgári házas-
ság igazi házasság lenne, azon esetben két házas-
ság szentsége állana fenn, ami képtelenség. — 
Annyira ignorálja pedig a polgári u. n. házas-
sági intézmény a keresztény házasságot, sőt 

tagadja az egyháznak még a házasságkötésben 
való joghatóságát is, miszerint nyilván kimondja, 
hogy „a házasságnak érvényes megkötése állami 
feladatot képez s a különböző vallásfelekezeteknek 
ilynemű ténykedése, amelyet különben is az 
állam helyett (!!) gyakoroltak a vallásfelekezetek 
és a kath. egyház, szerinte véglegesen meg-
szűnik." — Amely katkolikus fél tehát ezt tudva 
és intentionálvaaz ilyetén polgári házasságfélébe 
belemegyen, annak cselekménye nyilván ér-
vénytelen, semmis és együttélése kétségtelenül 
ágyasság. 

Más és érdemleges kérdés i t t e helyen: 
Vájjon az előbb rajzolt és jellemzett polgári 
házassági intézmény általán ágyasság jellegét 
viseli-e magán a protestánsok közt is? Vélemé-
nyem szerint minden bizonynyal. Az u„ n. pol-
gári házasságféle intézmény ugyanis valamint a 
katholikus, ugy a protestáns és mindennemű 
felekezeti házasság ellen irányul. A protestáns 

' házasulót pedig épp ugy köti az ő lelkiismerete 
és meggyőződése, habár az téves is, de öntudat-
lanul és leküzdhetetlenül téves ex supposito, 
mint a katholikus házasulót az ő helyes lelkiis-
merete és csalhatatlan meggyőződése. Mindkettő 
egyaránt vét, és érvénytelen, semmis cselekményt 
követ el, ha lelkiismerete, meggyőződése ellenére 
és annak- megvetésével lép úgynevezett polgári 
házasságra. Valószinü, hogy a kath. fél e tetté-
vel nagyobb büntetést von magára, mint olyan, 
aki nagyobb és számosabb kegyelem részese, 

32 
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mintsem a protestáns fél; de hogy mindketten 
helytelenül, érvénytelenül cselekesznek s ennél-
fogva nem csak semmis cselekményük, de 
együttélésük ágyasság is, az előttem világos. 
Nyeri pedig elmém s meggyőződésem a kivánt 
világosságot éppenséggel IX. Pius pápa neveze-
tes effatumából, melyet t. kritikusom az ellen-
kezőnek beigazolására hozott fel s ekképp szól: 
„Nemo ex catholicis ignorât, aut ignorare po-
test, matrimonium esse vere et proprie unum 
ex septem evangelicae legis sacramentis a Christo 
Domino institutum, ac propterea inter fideles 
matrimonium dari non posse, quin uno eodem-
que tempore sit sacramentum; atque idcirco 
quamlibet aliam inter christianos viri et mulieris, 
praeter sacramentum, coniunctionem, cuiuscun-
que etiam civilis legis vi factam, nihil aliud esse, 
nisi turpem atque exitialem concubinatum ab 
Ecclesia tantopere damnatum." Ez az eredeti 
szöveg elég szembeszökően mutatja, hogy Pius 
pápa allocutiójában nem csupán katholikusokról, 
hanem űdeles és christiani kifejezéssel élve, álta-
lában keresztényekről szól és nagyon önkényszerü 
eljárás és erőltetett dolog lenne azt másképp 
magyarázni. Kik értendők a „fideles" elnevezés 
alatt, azt mindnyájan jól tudjuk. Ha nem tud-
nók, megmondja Schouppe Elementa theol. dogm. 
czimü könyvének 34L lapján: „fideles, idest 
baptisati ; in fideles, qui non sunt nisi sub lege 
naturali. Fideles tehát annyi, mint keresztények 
és nem csupán katholikusok. Sajátszerű szövege-
zés lenne is az, ha a jeles pápa a praemissában 
általában kereszteltekről, keresztényekről kezdene 
szólani, végül pedig kizárólag katholikusokkal és 
katholikusokra concludálna. Tehát nem csupán 
a katholikusokra, de a protestánsokra nézve is 
általán, vagy, ha ugy tetszik : in thesi et in se 
ágyasság az u. n. polg. házasság, egyházi egybe-
kelés nélkül. Ezt mondottam én és állitom 
most is. 

Annak tekinti a pusztán u. n. polgári há-
zasságot egyházunknak egyik hitbuzgó főpász-
tora, a pécsi püspök is, ki a papságához intézett 
pótutasitásában, meghagyja a lelkipásztoroknak, 
hogy áttérések esetében a házasság egyházilag 
megáldandó, minthogy „a pusztán polgárilag kö-
tött házasságok egyházi forum előtt nem érvénye-
seké Ha tehát nem érvényesek, ugy semmik, ha 
semmik, ugy a felek együttélése is csak tilos 
viszony, ágyasság — a protestánsok közt is! 

Ugyancsak Schouppe idézett művében e 

kérdést: Quomodo differt matrimonium civile a 
matrimonio ecclesiestico? így fejti meg: Matri-
monium civile est certa formalitas a potestate 
civili requisita, ut matrimonium in foro civili 
reputatur legitimum; et effectus civiles obtineat. 
— Matrimonium ecclesiasticum est matrimonium 
celebratum coram Ecclesia, et est proprie dictum 
matrimonium, seu matrimonii sacramentum. — De 
kérdem : honnan veszi magát az u. n. polg. 
házasságban a sacramentum ? Onnét és azoktól, 
akik, tévesen bár, protestáns szempontból, nem 
látnak különbséget a protestáns házasság és az 
u. n. polg. házasság, a protestáns lelkész ós 
azon világi közeg között, a ki az u. n. polg. 
házasságot közvetiti. Ha tehát a protestáns 
házasság érvényes és szentség, quod quidem 
concedo, utut in quibusdam addubito, miért ne 
lehetne eszerint az u. n. czivil házasság is hason-
lóképpen ugyanaz? — A mi szempontunkból 
valóban nem is látszik meg a különbség, és 
mégis van, prot. szempontból tekintve a dolgot, 
jókora eltérés a kétféle házasság, t. i. a protes-
táns és az u. n. polg. házasság közt. A protes-
tánsok a maguk vallását, habár tévesen is, bona 
fide et invincibili ignorantia, mindenben Krisztus 
igaz vallásának tartják, csakúgy, mint mi katho-
likusok a magunkét; prédikátoraikat valóságos 
papoknak vélik lenni és nevezik is szintúgy, 
mint papjainkat mi; minélfogva mindeddig ők 
is azt tartották, és tartják, hogy csakis az 
eddigi módon kötött házasságuk valódi házasság. 
Az ő házassági cselekményöket az ő felfogásuk 
és nem a mi felfogásunk szerint kell megitélni. 

Két esetet, tulajdonképp exceptiot, kivételt 
tudok, melyekben az u. n. polg. házasság is 
in individuo a protestánsoknál is érvényesül 
és szentségi jellegűnek bizonyulhat. Az egyik, 
ha a protestáns házasulok abban a jóhiszemű-
ségben és leküzdhetetlen tudatlanságban egye-
sülnek polgárilag, hogy ők azzal valóságos házas-
ságot kötnek. A másik kivétel ós eset, ha a 
protestáns házasodó felek „csakugyan házasságot 
akarnak kötni", és nem holmi szerződést csinálni. 
Az elsőt azonban, t. i. oly mérvű jóhiszeműséget 
és tudatlanságot nehéz föltételezni. A másikat 
illetőleg annak az akaratnak bizonyára nem 
egyszerű akaratnak, sem a Luther-féle „sic volo" 
akaratnak, hanem határozott, komoly, szilárd s 
akadályokat leküzdeni kész, habár nem is biró 
akaratnak kell lennie. Ily esetekben az u. n. 
polg. párosodás is válhatik érvényes házassággá, 
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szentséggé a protestánsok között. Mindkét eset 
azonban kivétel; a kivétel pedig mindenkor 
igazolja a szabályt s erősiti a törvényt : annál-
fogva való, hogy az u. n. polg. házasság a pro-
testánsok közt is általán véve de regula et lege 
ágyasság. (Vége köv.) 

A közös hadsereg házasságjoga. 
A hadsereg rendeleti lapjában közzétett hadügyminisz-

teri rendelet a kötelező polgári házassággal együtt a köte-
lező egyházi házasságot statuálja a hadsereg tisztjeire 
nézve. A rendelet ugy látszik közeli rokonságban van 
azzal a tervvel, a melyet a házassági javaslat tárgyalá-
sánál kompromisszumképpen akartak a főrendiházban 
elfogadtatni, hogy államhivatalnokok és katonatisztekre 
nézve mondassék ki az egyházi házasságkötés kötelezett-
sége is, De mivel Szilágyi Dezső intranzigens volt, a 
kormánypárt pedig erősnek érezte magát, ez a terv nem 
is került a parlament elé, 

Most rendeletileg kapja meg a szabadelvű kormány 
a közös hadügyminisztertől s igen jelentékeny tünet, hogy 
a szabadelvű sajtó még tudomást sem akar venni erről 
az „illetéktelen beavatkozásról", a mi különben első jel 
arra, hogy a kötelező polgári házasság milyen rokon-
szenves abban az állami intézményben, a melynek a leg-
főbb hadura az erköcsi dissolutio elé vett gátat azzal, 
hogy az egyházi házasságot kötelezővé teszi. 

A rendelet teljes szövegében ez : 
1. Az 1895. okt. 1-től kezdve oly házasság, melyet 

magyar területen nem az 1894. évi 31. törvényczikk 29. 
§-ában meghatározott állami tisztviselő előtt kötöttek 
meg, a törvény értelmében érvénytelen s egyetlen lelkész, 
vagy vallásos szertartások végzésére hivatott egyén sem 
áldhatja meg egyházi mód szerint a frigyet, mielőtt a 
felek az államtisztviselő előtt megkötött házasságot 
igazolják. 

Ennélfogva az esketésre hivatott katonai (haditen-
gerészeti) lelkészeknek 1895. október elsejétől fogva magyar 
területen egyházi házasságkötést csak akkor szabad meg-
áldani, ha a házasfelek hivatalos bizonyítékát hozzák 
annak, hogy a fent leirt törvényes követelményeknek 
elegett tettek. 

2. Ezeknek a katonai (haditengerészeti) lelkészeknek 
magyar területen kivül, ha a házasságra lépők egyike, 
vagy mindkettő magyar állampolgár s valamely magyar 
községben illetékes, csak akkor szabad házassági egyházi 
funkcziót végezni, ha a házasságot a kompetens anya-
könyvvezető kihirdette, vagy ha e kihirdetés alól való 
dispenzáczió beigazolva lett, vagy az 1894. évi XXXI. 
törvényczikk 36. §-ában foglalt eset (házasságkötés a 
halálos ágyon) forog fenn. 

3. Az 1894. évi XXXI. t.-czikknek 6—27. §§-ai 
(melyek a házassági akadályokat tartalmazzák), azon 
magyar állampolgárokra is érvényesek, a kik valamely 
magyar községben illetékesek s a magyar területen kivül 
szándékoznak házasságra lépni. Erre különösen a katonai 
(haditengerészeti) lelkészeknek is vigyázniok kell. 

4. A kihirdetés alól való dispenzáczió megadásának 
ügyében magyar területen katonai személyekre nézve és 
a házassági akadályok alól való dispenzácziónak ügyében 

a közös hadsereg és haditengerészet azon tagjaira nézve, 
a kik Magyarország valamely községében illetékesek, 
1895. október 1-től kezdve az 1894. évi 31. és 33 t.-czik-
kek határozmányai értelmében a katonai és haditenge-
részeti parancsnokok dispenzálási joga megszűnik. 

5. Az 1894. XXXI. t.-cz. 149. §-a szerint, minden-
kinek vallási kötelességei a házasságkötés, tehát az 
utólagos egyházi esketés tekintetében is érintetlenül 
maradnak. A hadsereg és haditengerészet tényleges 
állományú tisztjeinek és katonai hivatalnokainak tehát, a 
kik Magyarországon házasságra lépnek, eleget kell ennél-
fogva tenniök a cs. és kir. hadsereg (haditengerészet) 
házassági szabályzatának is. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Munkácsi egyházmegye. Kibővített ss.-széki tanács-

Tíösmány. — 
Fontos intézkedést tett a főt. egyházmegyei kormány 

az egyházmegyét legközvetlenebbül érdeklő ügyek tár-
gyalását illetőleg. A munkácsegyházmegyei klérushoz 
intézett körrendelet ez ügyben ekképpen szól: 

A munkácsegyházmegyei nt. klérusnak. 
Kiváló gondom tárgyát képezi, hogy a joghatósá-

gom alatt levő lelkészek és a lelki vezetésemre bizott 
hivek az üdv utján helyes irányban vezettessenek és más 
tekintetben is nyilvánuló igényeik és érdekeik a lehető-
séghez képest kielégíttessenek, minek kifolyásaként szük-
ségesnek találtam, hogy a fontosabb és a viszonyok he-
lyes megszilárdítására hivatott s még megoldást igénylő 
kérdések egy kibővített szentszéki ülés tárgyalásának tár-
gyát képezzék, s ezen ülésben az egyházmegyebeli papság 
képviseletében kiküldendő lelkészek is nézetnyilvánitás 
szempontjából részt vegyenek. 

I. A tanácskozmány tárgysorozata a következő : 
1. A papözvegyek és árvák által eddig élvezett éssza-

bályzatilag megállapított segélydij felemelése és fel-
javitása. 

2. A tüz által elhamvasztott papfi-tápintézet felépí-
téséből származó adósság rendezése, illetve mi módon való 
kiegyenlítése. 

3. A lelkészek változása esetén felmerülő jövedelmi 
osztozkodás tárgyában megalkotott szabályzat tervezeté-
nek életbeléptetése. 

4. A népiskolák ügyének rendezése. 
5. A változott viszonyokra való tekintettel a lelkész-

kedés (pastoratio) szabályozása. 
6. A congrua-ügy rendezése. 
II. A tanácskozmányban való részvétel végett a lel-

készkedő papság által kiküldendő megbizottak számát a 
vármegyék kiterjedésére való tekintettel következőképpen 
állapítom nfèg: 

1. Beregvármegye küld három tagot. 
2. Mármarosvármegye három tagot. 
3. Hajdú- és Szabolcsvármegye kettőt. 
4. Szatmárvármegye egyet. 
5. Ugocsavármegye egyet. 

32* 
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6. Ungvármegye kettőt. 
7. Zemplénvármegye hármat. 
A tiszt, kanonokok, a főesperesek hivatalból tartoz-

nak e tanácskozmányban részt venni, önként következik 
tehát, hogy e tekintetben választás alá nem esnek, ellen-
ben a szentszéki ülnökök, esperesek, lelkészek, mint ki-
küldöttek megválaszthatok. 

III. A lelkészkedő papság képviseletében kiküldendő 
tagok választására nézve a következő módot állapitom 
meg : 

Minden egyes lelkész ahhoz képest, a mint a vár-
megyéből három, két vagy egy tag küldendő ki, a szava-
zati lapra rávezeti a három, két, egy tag nevét, s azt 
felterjesztés kapcsán a folyó évi október hó végéig az 
egyházmegyei hatósághoz beküldi, a szavazatok összegyűj-
tése és kezelése körüli eljárás gyorsítása és megkönnyí-
tése végett pedig a szavazati lapot magában foglaló fel-
terjesztés külső boritékára a következőket vezeti rá : „Hi-
vatalból, egyházi ügy, a f. évi 6065. számhoz." 

Az ily mód alkalmazásával beérkezendő szavazati 
lapokat a központi papság kebeléből kiküldendő öt tagu 
bizottság össze fogja számítani, minek megtörténtével 
minden egyes kiküldött tag a megválasztás felől szokásos 
módon hivatalos értesítést fog nyerni. Végül előleges 
tájékozás végett már most megjegyzem, hogy a tanács-
kozás határnapját a megválasztandó, illetve kiküldendő 
tagok előleges meghallgatásával csak későbben fogom 
megállapítani, és a kiküldötteket e felől értesíteni. 

Egyébiránt püspöki áldásom adásával vagyok 
Ungvárott, 1895-ik évi október hó 9 én 

Krisztusban szives atyjok : 
Gyula püspök. 

Bruxelles. A belgiumi püspöki kar egységes akezióra 
szervezi a liiveket. — 

Megjelent a belgiumi püspöki kar együttes főpásztori 
levele, amely XIII. Leo pápa utasitása értelmében a belgi-
umi katholikus hivek országos egységes szervezése ügyében 
a következőképp intézkedik: 

„Hogy egészen a szent atya tanításainak csapásán 
járjunk, elhatároztuk, hogy rövid idő alatt valamennyi egyház-
megyében papok és világiakból álló gyűlést fogunk össze-
híni, a melynek feladata lesz módokat találni az iránt, 
hogyan lehet a katholikusok között egyetértést létrehozni 
és fentartani. 

Miután ezek az egyházmegyei gyűlések az illető egy-
házmegyék szükségletei és körülményei szerint az eljárás 
módját megalapították: egy országos egyetemes konferenczia 
fog Malinesben a bibornok-érsek elnöklése alatt tartatni, a 
melyben részt fognak venni a püspökök és minden egyház-
megyéből néhány megbízott. 

Ez az országos konferenczia összhangba fogja hozni 
az egyházmegyei gyűlések határozatait, hogy az irányzat és 
cselekvés hon óhajtott egysége létre jöjjön. Következni fog 
egy középponti állandó bizottság felállítása, a melynek fel-
adata lesz, a püspökök vezetése alatt, őrködni a megállapított 
szabályok és eljárások megtartása felett és fenntartani a 

katholikusok közt az összetartást, a felmerülni szokott 
sürgős kérdések és nehézségek gyors megoldása által." 

Igy szól a belgiumi püspöki kar legújabb főp. szózata. 
Látni való ebből, hogy a kath. akczió állandó egységesítésének 
szervezésének utján a belgiumi katholikusok a világ minden 
nemzete előtt világító példával járnak elül. 

Vivant sequentes! 

T Á R C Z A. 
Korunk uralkodó eszméi. 

Asbóth János országgyűlési kipviseló székfoglalója a Ma-
gyar Tudományos Akadémiában. Ielolvasta 1895. 

olitóber 14-én. 

Tekintetes Akadémia ! 
Bocsánatkérésnek kell lenni első szavamnak e terem-

ben, bocsánatkérésnek, hogy a székfoglalást annyira ha-
lasztottam. Méltóztassék elhinni, nem onnan van ez, mintha 
csekélyeném a kitüntetést, mely engem ért, még kevésbé 
a tisztelet és hála hiányából a magas testület iránt, mely 
abban részesített és arra méltatta az egyszerű publiczis-
tát, hogy legelső tudományos testületünkbe befogadta. 
Ellenkezőleg, tekintetes Akadémia ! A köteles skrupulázos 
tisztelet okozta, ha újra s újra nem mertem ide lépni, 
midőn a közelebbi évek politikai izgalmai, ha nem a fizi-
kai időtől, de minden esetre megfosztottak a lelki nyuga-
lomtól, hogysem avval a készültséggel lépjek ide, melyről 
mindig tudtam, hogy csak csekély lehet, de melyről óhaj-
tottam, hogy ha az illusztris hallgatók magaslatán nem 
is állhat, álljon legalább saját szerény képességeim szín-
vonalán. 

És megvallom, küzködnöm kellett még egy aggoda-
lommal. Midőn a társadalmi tudományok terén saját 
munkakörömhöz képest éppen a koreszmékről véltem 
néhány szempontot kitejthetni, mely talán számot tart-
hatna ezen tudományos areopág elnéző figyelmére, nem 
zárkózhattam el a feladat nehézségei elől. Korunk eszme-
harczának példáját ritkító élessége, szenvedélye, mond-
hatni khaoszi zűrzavara ; az összes czivilizált emberiséget 
lázas izgalomban tartó, egymással a halálos gyűlöletig 
szembenálló felekezetekre szakító minden intézményét, a 
legmélyebben gyökerezőtől a legmodernebbig megrázkód-
tató természete : vajmi könnyen sodorhatja azt, a ki 
hozzászól, oly térre, melyet legalább e teremből kizárni 
kötelességünk. Szóval az aggodalom, hogy a tudomány, 
a tiszta igazság keresésének fenségét akaratlanul is a 
napi harcz, a párt elfogultságának szolgaságára alacso-
nyíthatom ; hogy a magaménak előadásával sérthetném 
másoknak meggyőződését, vagy a mi még sokkal rosszabb, 
sérthetném érzületét. 

De megnyugvást kerestem és leltem abban, hogy 
ha valahol, akkor a tudomány körében, abban a leg-
magasztosabb körben, a hol az igazságot önmagáért 
keresik, türelmetességre tarthatok számot. Bátorítást 
leltem annak latolásában, hogy az olyan tudomány, mely 
csupa körültekintő timiditásból visszariad az élettől, 
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elszakad korától, mert kérdéseihez hozzányúlni fél, kevés 1 

szolgálatot tehet, mert éppen a legnagyobb szolgálatot J 
tagadja meg, melyet az emberiségnek megtenni a gon-
dolkodás és kutatás hivatva van. Bátorított a tudat, 
hogy ellenkező, sőt egymást kizáró felfogások hirdetése 
és vitatása nélkül nincs haladás és nincs tudomány, hogy 
az árral uszni könnyű, de a tudomány sem a tömeg, 
sem a hatalom udvaroncza nem lehet; serkentett hitem 
és meggyőződésem, hogy ha nekünk a nemzeti tudomány 
e legmagasabb fórumán csak ahhoz lehetne hozzászólni, 
csak azt lehetne kimondani, a mi már mathamatikai 
bizonyosságra emelkedett, a mi már nem lehet többé 
kétely tárgya, a mivel nem lehetne szembeállítani épp 
ugy jogosult más felfogást, szóval csak azt, a miben 
már mindenki egyetért, a mi már közkincscsé vált: akkor 
a mi tudományunk meddő volna, akkor szük eszmekör-
ben megcsontosodva, sőt körünkből az eszmét számkiüzve, 
rohamosan maradnánk el a müveit nemzetektől, hasonlók 
voloánk egyik kiérdemesült német újságíró barátomhoz, 
a ki keserűen kifakadva a mai sajtó lelkiismeretlenségén, 
megmagyarázta nekem, hogy : Zu meiner Zeit waren wir 
gewissenhafter. Wenn une eine Nachricht zukam, da 
warteten wir, was die „Debats" darüber sagen werden, 
dann warteten wir, was die „Augsburger Allgemeine 
Zeitung" davon hält; dann warteten wir, ob die Nach-
richt nicht auch dementirt werde. Und dann erst brachten 
wir die Nachricht auch" — mondá kiegyenesedve. 

De végre, tekintetes Akadémia, bátorított az a 
tudat, hogy távol áll tőlem az a szándék, hogy bántsam 
bárkinek tiszteletreméltó más meggyőződését, vagy éppen 
érzületét. Hanem én utoljára is csak ugy beszélhetek, a 
hogy én látom a dolgokat, csak azt mondhatom, a mit 
én tartok igazságnak. Ebbe őszültem bele. Az a jog, 
hogy elmondhassam mindig, mit tartok a dolgokról, volt 
egy harminczéves irodalmi és politikai közpálya egyetlen 
czélja, egyetlen ambicziója. Megtanultam korán és tudom 
jól, hogy e jog biztosítására csak egy mód van: elfo-
gadni a következményeit. A támadást, a népszerűtlenséget, 
a gyanúsítást, a gyűlöletet, hogy ha kell. Erre mindig 
kész voltam, mert e joghoz ragaszkodom. De tudom a 
mellett, hogy egyikünk sem csalhatatlan. Legkevésbé 
csalhatatlan az emberiség legmagasabb, legnehezebb 
problémáiban. 

Es irrt der Mensch, so lang er strebt. „Quid est 
Veritas ?" Nem tudom, hogy képes-e az embar saját 
erejéből az igazságot megtalálni. De érzem, hogy köteles1) 
keresni, a mit Lessing többre becsült és érzem, hogy 
köteles azt, a mit igaznak tart, ki is mondani. Maga a 
tévtan, tekintetes Akadémia, melyet őszinte szivvel hir-
detünk, többet használ, mint az igazság, melyet hirdetni 
nem merünk. Jól mondja Lacordaire : a kontesztáczió az, 
a mi legtöbbet használ minden uj mozgalomnak. Mert 
csak a kontesztáczió derítheti ki az igazságot, tisztítja 
meg a tévedéstől. Végre tudom, hogy az eszmék is, és 
különösen a társadalmi tudományok terén, olyanok, mint 
a szerves lények. Kínok közt születnek, hatalomra fejlőd-

Ha köteles, akkor képes i s ; és pedig köteles annyira, a 
mennyire képes. A szerli. 

nek, elhanyatlanak. Ha végig nézünk az emberiség 
fejlődésén, szinte azt kell hinnünk, hogy legalább e téren 
nem is létezik más igazság, — vagy eddig legalább 
megtalálni nem sikerült, — mint szubjektív, relatív, vagy 
momentán igazság, 1) az élő nemzedék szubjektív igazsága, 
az, mely éppen az emberiség, vagy a nemzet aktuális 
fejlődése stádiumának legjobban megfelel. Ezen a téren 
minden eszme történetét meg Írhatjuk három szóban. 
Örült, vagy gono«z, az első hirdető. Elfogják, börtönbe 
vetik, bürök poharat nyújtanak neki, megkövezik, keresztre 
feszitik, elégetik. Az úttörők üldözése után hatalomra 
jut az eszme, szent igazság, melyért az emberek halni 
készek. Végre ugyanez az eszme előítélet, elfogultság, 
babona, butaság, a ki ragaszkodik hozzá, ismét bolond, 
hülye, vagy gonosz, sorsa ismét guny és üldözés. Olyan 
a világ sora, hogy azoké az ország, a hatalom és a 
dicsőség, a kik csak győzelmének pillanatában csatla-. 
koznak hozzá, karolják fel. Pedig uraim, mennyivel 
nemesebbek az úttörők, mint azok, a kik a diadal szekerét 
követik ! Es az idumeus Herodesnél, vagy az élelmes 
Jozefusnál, a kik a betörő idegen eszmék szolgálatába 
állnak ; mennyivel szublimebb a Makkabeusok konzervatív 
erénye, az az erény, mely fentartja a nemzeteket és a 
fajokat, a hűség, nemcsak emberekhez, melylyel a kutya 
is bir, hanem az annál magasabban álló hü ragaszkodás 
az eszmékhez, az apáról-fiúra, nemzedékröl-nemzedékre 
átszállott, hossszu századoktól., megszentelt hagyományok-
hoz és intézményekhez, az a hűség és kegyelet, mely ha 
élni nem lebet, többé a régi hitben és e régi intézmé-
nyekben, akkor inkább azokkal együtt halni, romjaikba 
temetkezni kész. 

De, ha ez az eszmék története, a régi eszméknek is 
van feltámadása, vagy ha ugy tetszik reprodukcziója. Az 
eszmékből sem vész el egy atom sem ; uj viszonyok közt, 
uj alakban és színben, uj vegyalkotásban és agregáczióban, 
de fölmerülnek újra, hogy újra kezdjék régi törté-
netüket. 

Mert a körforgásban, melyet haladásnak nevez az 
egyik, evolucziónak a másik, az emberi nem örökké 
keresi a boldogságot, melyet a siralom e völgyében nem 
lel meg soha. Mi a reform ? Uj baj, a régi helyett. Mi a 
reformküzdelem ? A vérmérséklet kérdése. Az egyik 
ugy tartja, hogy ezt a bajt ismerem, megszoktam, bele-
törődtem. Inkább tűröm, mint az ujat, ismeretlent. A 
másik már tűrhetetlennek tartja a régi bajt, éppen azért, 
mert régen nyomja; jöjjön inkáb az uj. Es az uj jön és 
régi lesz, és tűrhetetlen lesz, és visszajön a régi, mely 
újnak látszik. 

Nemcsak a naplementén elmerengő kisasszonynak 
szól Heine : 

„Mein Fräuleiu, seien Sie munter ! 
Das ist ein altes Stück : 
Hier vorne geht sie unter 
Und rückwärts kommt sie zurück." 

(Folytatjuk.) 

Sajnáljuk, hogy Asbótli ily skeptikus hangon beszél az 
objektiv igazságról. Evvel nagyot rontott beszéde érdemén. 

A szeri. 
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KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
Paedagógus püspök. 

Ily czimen közölt a „Nemzeti Iskola" cz. tanügyi 
lapocska vezérczikket F. G. tollából f. é. szept. 21-i 
számában. íródott pedig ez a czikk abból az alka-
lomból, hogy Scliuszter Konstantin váczi megyés püspök 
a folyó tanév elején közrebocsájtott körlevelében, az elemi 
tanügy előmozditása érdekében, a tanitókat hivatalos kö-
telmeik mennél buzgóbb teljesítésére buzdítja. Ez esett 
zokon czikkirónak s neki megy a püspöknek kvalifikál-
hatlan módon s hatalmi körének túllépése, szűkkeblűség, 
még a legkisebb vádak, melyeket ellene emel. Támadták 
már a püspököt sokszor és sokféle módon, de ez a támadás 
durvaságánál fogva egyedül áll a maga nemében. 

A „Nemzeti Iskola" cz. lapocska három dologról 
nevezetes : először, hogy minden áron iparkodik feltűnést 
kelteni s szeretne tanügyi téren vezérszerepre jutni; má-
sodszor, hogy minden kath. dolgon, ahol teheti, rag egyet; 
harmadszor, hogy minden veszett ügyet védelmezni szo-
kott körömszakadtig, kivált ha ezáltal Scliuszter püspök-
kel szemben foglalhat állást. 

Maga a czikk oly éktelen stílusban van tartva s oly 
logikátlanságban szenved, hogy sokáig haboztunk, érde-
mes-e vele foglalkozni; de miután egy napilapot is sike-
rült annak megtévesztenie, hol a „liberális kath." czikkező 
a „N. I." valótlan állításait készpénzül vette és sietett 
azokból fegyvert kovácsolni az iskolák államosítása mel-
lett, — e körülmény bírt rá bennünket, hogy arra reflek-
táljunk. 

„A paedagógus püspök" cz. czikk irója „okoskodá-
sai" közben kétféle vádakat emel, amennyiben egyes vád-
jai az egész püspöki kara vonatkoznak, mások kizárólag 
Scliuszter váczi püspök ellen irányitvák. Lássuk őket 
egyenkint. 

Először is nincsen megelégedve F. G. ur a püspök 
paedagogiai tudományával, mely szerinte „eddig csak 
abban nyilatkozott, hogy egy-két tanítót évenként elcsa-
pott, most pedig egyszerre reform-eszméket penget." Már 
t. i., hogy a tanitókat kötelességeik buzgó terjesztésére 
inti körlevelében. 

Evvel némileg összefügg, amit F. G. czikke befeje-
zésképp, tehát nyomatékosan mond: »Rég ismerjük őt 
tanitó-elcsapatási mániájáról is stb." 

Tehát hinc Mae lacrimae! Ki ne látná be ebből, 
hogy a czikk valamely elcsapott vagy ránczba szedett 
tanitó által, vagy legalább annak sugalmazására íratott. 
De tegyük fel, hogy tévedünk, hogy azt nem érdekelt fél 
irta, s lássuk mennyiben állanak meg vádaskodásai. 

F. G. ur igy elmélkedik : „Magyarországon az Isten 
a püspök uraknak o'yan téren is adott hatalmat, amelyen 
az ország kulturá"-jának rájuk szüksége nincs. Avagy 
hiszi-e valaki, hogy az iskolák fejlesztése érdekében va-
laha többet tettek volna a „muszájnál?" Hiszi-e valaki, 
hogy valaha e fekete gárdából (sic) valaki síkra szállott 
a tanítói függetlenségért, a tanitó tekintélyért? És [akkor, 
mikor egy egész társadalom botránkozik meg a tanitók 
nyomorúságos helyzetén, amikor a 400 frt koldusbér csak 
az éhenhalásra sok, íme nem egy püspök-e az első, aki 

azt felhányja? Aki már ezért a tanítóktól „kötelmeik 
teljesítésében többet várhat." 

Amennyi állítás, annyi valótlanság. Mily badarság a 
püspököket általában arról vádolni, hogy mitsem tesznek 
a tanügyért. Hát nem hallott czikkiró egy Császka, 
Hornig, Dessewffy és mások nagyszerű adományairól és 
alapitványairól? 

Éppen e napokban olvastuk, hogy Szatmár jeles 
püspöke szülő-városában 50,000 frtos leányiskolát állít-
tatott. 

De nem nevetséges dolog-e Scliuszter püspököt erről 
az oldalról támadni meg, aki már százezreket fordított 
éppen tanintézetek alapítására Aki magának az eperjesi 
leánynevelő intézetnek felállítására s leégése utáni restau-
rálására közel 100,000 frtot áldozott. Aki egyházmegyéje 
csaknem minden nagyobb városában fejedelmi bőkezűség-
gel tett alapítványokat iskolai czélokra. Igy, hogy többet 
ne említsünk, Váczon egészen uj elemi iskolát épittetett s a 
gymnasium - épület megnagyobbitásáról gondoskodott; 
Kecskemétnek, Szolnoknak, Félegyházának stb. hasonló 
czélokra mesés összegeket ajándékozott, ugy, hogy tan-
ügyi czélokra tett adományai már is meghaladják a fél-
millió forintot. Ez talán mégis csak valamivel több a 
„muszáj"-nál. 

Erre F. G. ur azt fogja felelni, igen a püspök gaz-
dag alapítványokat tesz fényes intézetekre ; de nem gon-
doskodik a tanitók segélyezéséről. Hát e tekintetben is 
megnyugtathatjuk őt. Csak a napokban olvastunk egy 
kassai körlevelet, hogy egy tanítói pályázatban a fizetés 
egy része gyanánt, egy a szegény tanitók segélyezésére 
Scliuszter volt kassai püspök által tett alapítványból eső 
bizonyos összeg is fel van tüntetve. S ki tudhatja a nagy-
szivü főpapnak a jövőre vonatkozó szándékait. Annyi 
bizonyos, hogy ahol látja az igazi szükséget, valamint 
nem utasította vissza soha hozzá bizalommal forduló pap-
jait, nem fogja azt tenni a hozzá folyamodó tanítók-
kal sem. 

Nem tetszik F. G. urnák az sem, hogy a püspök 
az idegen ajkú növendékeknél az I. és II. osztályban 
10 — 11-ig a magyar nyelv gyakorlását rendeli el. A 
püspök ur úgymond, mikor a magyar nyelv érdekében 
igy buzgólkodik, azt hiszi, hogy a kritikus szemébe is 
port hinthet, pedig csalódik. „A püspök ur tanítói a 
magyar nyelvnek eddig is voltak olyan buzgó apostolai, 
mint ő maga. (Milyen szerénység !) Tettek is érte annyit, 
mint ő s ha nem sikerült az iskola megmagyarositása, 
annak első sorban a püspök ur és papsága az oka, mert 
ők nem engedtek szabad kezet a tanítónak, ők nem 
akarnak szállást adni a magyar szónak a templomban." 

Ezen jogtalan vádaskodás, mely csak ugy van oda 
dobva s minden bizonyítékot nélkülöz, már eo ipso 
magától elesik, de mivel általánosságban van tartva, 
fölháborodással kell azt viszautasitanunk. 

Most jön a czikk fénypontja ugy tartalmi, mint 
stiláris szempontból : 

„De hagyjuk ezt. (Bizony jobb is !) Kellemetlen 
téma, melyet tárgyalni senki sem szeret s a ki teheti, 
rendesen le is tagadja a hibát. (Milyen vas logika !) E 
helyett nézzük meg a püspök ur paedagogiáját. Szép 
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dolog ez nagyon, tanulhatnak belőle — püspöktársai is. 
Ezekre talán ráfér, de tanitóember forditsa el tőle arczát. 
Schuszter urnák (sic !) tetszik nagyon, de minket egy 
kissé — undorít." 

Ez ékes bevezetés után, melyhez azt hisszük, nem 
kell kommentár, élesen megtámadja a körlevelet először 
azért, hogy a tanítóknak a 10 havi szorgalmi időn belül 
az évvégi vizsgálat után önként jelentkező növendékek 
oktatását rendeli el, másodszor, hogy kötelességükké teszi) 
hogy tanítványaiknak mindenikét évente legalább egyszer 
meglátogassák s jó neveltetésükre ez alkalommal a szü-
lőknél közben járjanak. 

Végtelen felháborodik ezen F. G. ur s osztja a jó 
tanácsokat, pedig a püspök itt egészen jogos alapon áll, 
mert a törvény is a szorgalmi idő maximumát 10 hónap-
ban állapitja meg s azt városokban meg is tartják, fal-
vakban a sürgős mezei munka miatt végezik előbb a 
tanévet, de amennyiben ott is lehetnek oly tanítványok, 
kik e kényszer-helyzetben nincsenek, mért legyen azok 
számára 1 — 2 hónappal rövidebb tanítási idő szánva, mint 
a városiaknak. 

Ami pedig a növendékeknek szüleiknél való meglá-
togatását illeti, annak hasznát a legkitűnőbb paedagogu-
sok is elismerik, sőt a középiskolák tanárainak is hatá-
rozottan rendeletek ajánlják azt, már pedig városban mégis 
csak kényesebb dolog, mint falun, a tanulókat otthonuk-
ban fölkeresni. 

Es ezzel bucsut is veszünk F. G. ur czikkétől, de 
végezzünk a N. I.-val is. E lap jónak látta egy a „Ma-
gyarország"-ban napvilágra került felszólalásból, melynek 
irója aligha látta magát a körlevelet, hanem valószínűleg 
a N. I. után indult, a következőket átvenni: 

„Nem akarom a körirat ama részét érinteni, igy kezdődik a 
közlemény, mely a püspök ur jog- és hatáskörébe vág, hogy t. i. 
osztassa be a tanórákat ugy, miként tetszik, de igen is felemelem 
szavamat azon felháborító része ellen, mely a tanitó zaklatását 
czélozza, melynek követelő Ítéletei azt engedik következtetni, hogy 
ő püspöksége egyházmegyéje tanítóiban csizmatisztitó páriákat lát. 
Nem-e méltatlanság az, midőn a társadalom egy tekintélyes 
hivatalnokseregét ugy akarja odaállitani, hogy az bárhol és bár-
mikor, ha van czélja, ha nincs, előrántható legyen ; nem törvény-
ellenes követelés-e az, midőn a tanitó abbeli szolgálati viszonyai a 
törvényhozás által rendezve, köteles tanóráinak száma már meg-
állapítva vannak ; nem embertelen eljárás-e, midőn egy, az élet 
sanyaruságai által görnyedő, erőtbontó munkát végző családapát 
jól megérdemlett nyugalmában zavarni, őt elnyűni, elkoptatni 
aka r j a ! És ugyan mié r t ? A rendelet szavai szerint csak azért ; 

mert immár megüti a fizetésük az országban alkalmazott hivatal-
szolgák fizetését, a 300—400 forintot ! A rendeletben ugyanis 
nincs kimondva, de én azt hiszem, hogy igen sokan vagyunk 
olyan okosak, miszerint belássuk, hogy végig vonul ra j t a ama 
rejtet t akarat, hogy a tanitó szabad idejében kocsisfizetéséhez egy 
garast se kereshessen. A liberális katliolikusok táborában nem én 
vagyok az egyedüli, kiben megérlelődött már ama meggyőződés, 
hogy a felekezeti iskolák élén álló főpapság a szegénységében is 
tiszteletet érdemlő néptanítóért eddig mit]sem tett. Hiszen ha jól emlék-
szem, a fizetésrendezési törvény tárgyalásakor is éppen Sch. püspök ur 
volt az, a ki a napirendről való levétele mellett kardoskodott. 
Kérem az igazság hirdetésére fölkent püspök urat, ne irigyelje 
azt, a mit nem adott, ne akarjon terheket róni a néptanítókra 
azon néhány fillérért, a melyhez más szívességéből jutott . Ne mél-
tóztassék hinni, liogy mi katliolikusok a fényes talár iránti tiszte-
letből szeretjük ezen állapotokat. Hit tük, reméltük, hogy a tanügy 
érdekében éppen a tanügygyei foglalkozók ügyét méltat ja párt-

fogására, de ebből a fizetésrendezési törvény megalkotása körül 
tapasztalt eljárása a főpapságnak s a Schuszter-féle rendeletek 
alaposan kiábrándította. Ugy áll ma a dolog, hogy az ilyen zak-
lató rendeletek ellen nekünk katholikusohiak kell majd védelmére 
állani a néptanítónak. Szeretem hinni, hogy a kath. néptanítóknak 
viribus unitis fognak ilyetén méltatlanságok ellen tenni s remélem, 
hogy méltó megbotránkozásuk tömörülésre intvén őket, az iskolák 
államosításának támogatói és kérelmezői lesznek 

E felszólalásban emelt vádak a N. I.-éival többnyire 
azonosak levén, fentebbi czáfolataink következtében ma-
goktól elesnek. Az igazság érdekében azonban meg kell 
jegyeznünk, hogy arra, miszerint Scliuszter püspök vala-
hol a tanítók fizetés-emelésére vonatkozó intézkedések 
ellen szót emelt volna, határozottan nem emlékezünk. 
Egyébként a czikk tendencziája világos, az utolsó sorok-
ban van az kifejezve. 

A váczi püspök elleni egész támadásból két dologról 
győződtünk meg szomorúan. Először, hogy, amire régeb-
ben alig volt példa, főpapjaink ellen a sajtóban gyakran 
a legdurvább hangot szokták használni. Másodszor, hogy 
engedékenységünk, nemtörődömségünk által odajutottunk, 
hogy két táborra vagyunk szakitva : orthodox és liberális 
táborra. S ami még nagyobb baj, hogy bárki vallhatja s 
hirdetheti magát .„katholikus"-nak, egy-egy püspöknek, a 
ki pedig Krisztust helyettesíti közöttünk (ubi Episcopus, 
ibiEccle8Ía; ubi Ecclesia, ibi Christus), durva támadása és 
gyalázása daczára, — sokak nagy megtévesztésére, főleg, ha 
mint a fönnebbi czikk irója, nevét is elhallgatja. 

Fludorovics Zsigmond. 

IRODALOM. 
= Irodalmi jelentés. Van szerencsém a „Katho-

likus Hitoktatók Kézikönyve" kiadási ügye iránt érdeklődő 
t. paptársaimat értesíteni, hogy e három kötetes kate-
ketikai munkám elvégre sajtó alá került, s kötetenkint 
lehetőleg gyors egymásutánban fog megjeleni. 

E munkám a legjelesebb szakmunkák, fő.'eg a 
hírneves Dr. Schmitt Jakab 7 kiadást ért páratlan 
munkája nyomán kidolgozott s a katekizmus kérdéseihez 
alkalmazott elméleti kátémagyarázat, gyakorlati háttérrel, 
tehát iskolai s templomi használatra szánt vezér- és 
segédkönyv. Hasznavehetőségét illetőleg legyen szabad egy 
neves szaktekintélyünknek a Sz.-I.-Társulat nagytekintetü 
elnöksége szíves közvetítése folytán nyert bírálatából a 
következőket közölni : E munkát felhasználva a kezdő 
hitoktatók is a kellő biztonság tudatával léphetnek 
a gyermekek elé. Hozzá, mivel, a mit a szerző mond 
vonzóan mondja, az elvont fejtegetéseket s a konkrét 
példákat és alkalmazásokat kellemesen váltakoztatja : 
meggyőződésünk, hogy e mü igen hasznos szolgálatot tesz 
majd a hitoktatóknak, tanitóknak, de általában a lelké-
szeknek isJt stb. Mihez bátor vagyok még hozzátenni, 
hogy a főbb tárgyakhoz fűzött erkölcsi tanulságok ugy 
vannak tartva, hogy azok népies szentbeszédek gyanánt 
is bizvást és hatással felhasználhatók. Ara kötetenkint 
3 frt, mi utólagosan és tetszésszerinti részletekben is 
fizethető. (Sacerdotibus pro occasione etiam erga sacra.) 
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Növendékpapoknak 25 százalék árleengedéssel. Kérek 
további szives megrendeléseket, mivel az eddigiek a ki-
adás tetemes költségeit még mindig csak részben fedezik. 

Ugyancsak alulírottnál megrendelhetők még: 1. Hi-
telemzés PéldákbanKözkedvel'ségü bőséges idézeti s 
példatár, gyakorlati segédkönyvül prédikácziók és hitok-
tatásokhoz. A budapesti tudományegyetem hittani kara 
által 400 frt jutaiomdijjal kitüntetett mű. Második ki-
adás. I—III. kötet (6 részben). Leszállított ára: 9 frt; 
vagy kötetenkint 3 frt ; vagy részenkint 1 frt 50 kr. — 2. 
„Lelki Mindennapi KenyérImádságos, lelki olvasmányos 
és énekes könyv. Három képpel. Leszállított ára: fűzve 
1 frt, kötve 2—3 frt, a kötés minősége szerint. — 3. „ Égi 
ösvény a szentek nyomdokainPéldákban oktató imádsá-
gos és énekes könyv. Négy szép képpel. Ara: fűzve 1 
írt, vászonkötésben 2 frt, bőrkötésben 2 50, chagrinkötés-
ben 3. frt. — 4. „SzívhangokKöszöntőkönyv versekben 
és levelekben. Szép képpel. Leszállított ára : fűzve 60 kr, 
csinos vászonkötésben 1 frt. — 5. A „Borromaeus" cz. 
hitszónoklati havi folyóirat jövő ádvent I. vasárnapjá-
tól kezdődő X-ik évfolyama. Ara egész évre (12 tüzet): 
4 frt. Mindezek sacerdotibus pro occasione etiam erga 
sacra. Növendékpapoknak 25 százalék árleengedéssel. 

O-Szőny (postahely), 1895. októb. 5. „ 
Nagy Antal, 

szönyi plébános, a Szent-I>tván-Társulat 
irodalmi s tudom, osztályának tagja. 

VEGYESEK. 
*** Szomorú jubileuma lesz Francziaországban 1596-

ban annak, hogy ott a nagy forradalom dúlásai köze-
pette, melyek Francziaország keresztény államiságát meg-
szüntették s az uj pogány állam elméletét és gyakorlatát 
meghonosították, 1796-ban nyomtalanul eltűnt a nemzet 
legszentebb keresztény ereklyéje, a Krisztus Urunk szi-
vébe a keresztfán döfött lándzsa hegye, melyet IX. Lajos 
király a velenczeiektől szerzett meg, a kik azt II. Bal-
douin görög császártól kapták. A Krisztustól az egyéni 
önkény imádására elpártolt franczia állam nem volt 
méltó, hogy ezt az ereklyét tovább is sajátjának vallja. Az 
végképp eltűnt az istentelen forradalom pusztításai kö-
zött. — Vigyázzunk, hogy a magyar állam elkereszténytele-
nedésének hasonló büntetés ne legyen a vége. A kereszt 
a szent korona tetején Mohács óta amúgy is már félig 
letörve oldalt fekszik. Mi lesz a szent korona a kereszt 
uralkodása nélkül? Mi lesz?! 

-f- FŐpáSZtoraink egymásután sietnek fel az ország 
székes fővárosába, hogy a legutolsó két valláspolitikai 
törvényjavaslat sorsát eldönteni hivatott főrendiházi ülésben 
részt vegyenek. Oh bár csak keresztény jellegét legalább 
élvben sikerülne fentartani a magyar államiságnak, ha 
már egyidőre a polgári házasság a gyakorlatban ujabb, 
tátongó rést ütött is azon ! Az utódoknak könnyebb lenne 

a keresztény államiság restaurácziója, hogyha a mai nem-
zedéknek az atheus és elzsidósitó u n. vallássszabadság-
gal szemben sikerülne a keresztény államiság elvét a 
milleniumi küzdelmek közt megmenteni és fentartani. 

— A kit az utókor a „jótevő" névvel fog áldani 
és nevezni, Császka György kalocsai érsek ur, az őszön 
huzamosabb idő óta betegség ellen küzd. Az influenza-
bajt leküzdvén, e napokban egy abból származó makacs 
fülbaj ellen gyógykezelte ő excellentiáját az orvosi tudo-
mány. Az ég meghallgatta a nagy jótevőért szóló 
imákat. 

— Nagylelkű- alapítvány. Dulánszky Nándor pécsi 
püskök ur, mint a P. K. jelenti, a pécsi egyháztregye 
javára 83,088 frt 74 kr alapítványt tett. 

— Nagyon kivánatos, hogy meg ne valósuljon a 
hir, mely azt terjeszti, hogy Győrffy Gyula, az erdélyi 
katholikusok lelkes világi vezére, az erdélyi róm. kath. 
státus igazgató tanácsának alelnökségéről le akar mondani. 
Menjen inkább az egyházzal elvi ellentétbe került báró 
Jósika Samu. Ez az egyház érdekének a kívánsága, 
kérése, követelése. 

— Papszentelés Budapesten. Cselka Nándor püs-
pök, érseki helynök az angolkisasszonyok templomában 
Berkes Ottó, Orbán Lajos, Steiner Miklós csorna-pre-
montrei tanárjelölteket és Brogyány Kázmér, Szikra 
Lénárd minorita-rendű végzett növendékeket, továbbá 
Pásztory Dezső jászópremontrei tanárjelöltet áldozó pa-
pokká szentelte fel. 

— Legújabb alkotások az egyházi művészet 
terén. Első helyen említendő e rovat alatt az esztergomi 
bazilika uj oltára szent Márton tiszteletére, a ki Pan-
nónia szülöttje levén, Magyarország védőszentjei között 
előkelő helyet foglal el. Szent Márton oltárát karrarai 
márványból Kiss György szobrász készíti ugy, hogy a fő-
alak mellé sz. Jolánta és sz Kunigunda alakjai fognak 
jönni. Ugyancsak az esztergomi bazilika számára készí-
tette Stróbl Alajos szobrász Simor János emlékszobrát, 
mely a Pázmány-szobor pendentja akar lenni. A szobrot 
30,000 frt költséggel a Simor által kreált esztergomi ka-
nonokok viselik. Kalocsán Császka György érsek ur 
Tomori érsek szobrát készítteti Stróbl iskolájában. A 
szobrot bronzba fogják önteni. A hazáért való papi ön-
feláldozás megdicsőitése a magyar állami hatalomnak 
mostani elkeresztényteledése közepette éppen jókor jön 
figyelemgerjesztésre. 

— Szerzetes királyi kitüntetése. Ő felsége a 
király Kozma Demeter szent-ferenczrendi zárdafőnöknek 
Deesen a lelki pásztorkodás, tanítás és hitoktatás terén 
szerzett érdemei elismeréseül f. é. október hó 9-én kelt 
királyi elhatározással a koronás arany érdemkeresztet 
adományozta. 

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

Budapest, 189*>. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.> 
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DIK ÉVFOLYAM. 

SZ. II. Félév. 1895. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Volt ! Vagyis, mit tesa az, hogy Magyarország keresztény jellegű állam megszűnt lenni ? — 
Csupán katholikusok s nem egyszersmind protestánsok közt is általán ágyasság-e az úgynevezett polgári házasság? — Egyházi 
Tudósítások. B u d a p e s t : Az iskolák államosítása és a milleniumi országos tanügyi kongresszus. — P é c s i - e g y h á z m e g y e : 
Esperes-kerületi akczió. — Tárcza. — Korunk uralkodó eszméi. — Kath. Tevékenység. A sasvári búcsújáró helyen népgyűlés. — 

Hivatalos. — Vegyesek. 

VOLT! 
Vagyis, mit tesz az, hogy Magyarország keresztény 

jellegű állam megszűnt lenni? 
Keresztény Magyarország, a főrendiház hétfői 

szavazata után, csak volt. Lesz-e valóban még 
egyszer keresztény ez az ország, az kérdés, még 
pedig a jövő nagy kérdése. A jövőről pedig tud-
juk mindnyájan, hogy azt halandó ember szemé-
nek nem adatott látni, földi zarándokiásunk 
alatt senki fia eszének nem adatott tudni. Futuri ; 
temporis exitum caliginosa nocte premit Deus." 

Mi lesz ezután, erre tehát csak a jövő fogja 
megadni a feleletet. De mivel a jövőt elő kell 
késziteni, avval már most kell kezdeni foglal-
kozni. Legelső lépés pedig a jövő helyes elő-
készítésének századokra kiható nagy munkájában, 
annak ami volt, vagyis a múltnak helyes isme-
retére való komoly törekvés. Tudnunk kell ennél-
fogva, mi az, hogy Magyarország eddig — keresz-
tény volt, s mit tesz az, hogy megszűnt keresz-
tény állam lenni? 

Az Isten által az emberinem legfelsőbb ki-
oktatására és üdvözitésére kinyilatkoztatott igaz-
ságok tárházában, a Szent-irásban, többször tétetik 
emlités, hogy kicsoda az emberinemnek, sőt az 
egész teremtett mindenségnek, a keresztre feszitett 
názárethi Jézus, és hogy miféle kötelezettsége 
van iránta minden földi, sőt mennyei lénynek 
és tényezőnek. 

Szent Pál apostol, a filippiekhez irt levelé-

ben, a következő, e földön azelőtt soha nem 
hallott magasztos tanitást adja a „Krisztus Jé-
zusáról, „aki Isten alakjában lévén, nem tar-
totta ragadománynak, hogy Istennel egyenlő", 
hanem szolgai alakot vőn, s megalázta magát 
— „és pedig a kereszt haláláig", igenis, ennek 
az emberré lett s a keresztett az emberi nem 
megváltásának dicső emlékfájává tevő Krisztus Jé-
zusnak az egész mindenség által teljesittetni kö-
teles tiszteletadásról szent Pál apostol ezeket 

; mondja: „Annakokáért az Isten is felmagasztalta 
őt, és oly nevet ajándékozott neki, mely minden 
név fölött vagyon, hogy Jézus nevére minden 
térgy meghajoljon, a mennyeiké, a földieké és a 
földalattiaké, és minden nyelv vallást tegyen, hogy 
az Ur Jézus Krisztus az Atya Istennek dicsősé-
gében vagyon."1) 

És az Apostolok Cselekedeteinek könyvében 
szent Péter, ahhoz a zsidó nemzedékhez, mely 
Krisztust keresztre feszitette és megölte, az Úr 
dicsőséges feltámadása és mennybemenetele után, 
ünnepélyes alkalommal, így szólott: 

Ez (a názárethi Jézus Krisztus) a kő, mely 
tőletek épitőktől (nemzetetek vallási életének alkot-
mányt szervezőktől) megvettett, mely szeglet fejévé 
lett. És nincs másban senkiben üdvösség; mert 
nem is adatott más név az ég alatt az embe-
reknek, melyben nekünk üdvözülnünk kellene."2) 

Menjünk egy lépéssel tovább, és kérdezzük 

!) Filipp. 2 ; 9—11. 
2) Ap. Cselek. 4 ; 11, 12. 
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meg a Szent-irást, mi van mondva onnan felülről 
mint örök igazság és változhatatlan isteni ige 
az ál lami hatalomról , minden állami hatalomról? 

Szent Pál apostol a rómaiakhoz, az állami 
souverainitas és világuralom páratlan kimüve-
lőihez a következő tanítást vitte Istentől : „Nincs 
hatalmasság, hanem csak Istentől, a melyek pedig 
vannak, az Istentől rendeltettek."3) 

Mi következik mindezekből ? 
Az, hogy Isten önmagának ellen nem mond-

hatván, midőn minden teremtményének menny-
ben, földön és a fold alatt kötelességévé kiszabta 
azt, hogy Jézus nevére térdet hajtson, és minden 
nyelv számára a kötelességek legmagasztosbjául 
kirótta azt, hogy vallást tegyen, miszerint az Ur 
Jézus Krisztus nem holmi Budha, Zoroaszter, 
Mohamed, Luther, Kálvin, vagy akár Dévai Biró 
Mátyás módj ara, a föld alatt porlik, hanem — 
,.az Atya Isten dicsőségében vagyon:" akkor az 
ő teremtményeinek egyikét, az állami hatalmat 
sehol és soha sem vette ki a mindenség fölé 
kirendelt ama kötelesség alól, hogy Jézus nevére 
térdet hajtson s ő is vallást tegyen arról, mi-
szerint csakugyan „nem adatott más név az ég 
alatt az embereknek, melyben nekünk üdvözül-
nünk kellene." 

Az állami hatalom Isten teremtménye. Mint 
ilyen köteles Isten rendeletéből azt vallani, hogy 
nincs más Istennek tetsző s bennünket üdvözítő 
vallás, mint a Jézus neve előtt térdet hajtó, a 
Jézust imádó igaz keresztény vallás. 

Tehát az állami hatalomnak Isten akaratá-
ból kötelessége kereszténynek lenni. 

Ez oly világos, az előtt, a ki az Isten 
kinyilatkoztatása f-i lőtt komolyan gondolkodik, 
mint az egyszer-egy. 

Minden állami hatalomra nézve az emelke-
dés ne továbbja, hogy keresztény lehessen; min-
den kereszténynyé lett állami hatalomra nézve 
viszont a sülyedés és elfajulás legmélyebb fokát 
jelenti, hogyha elveti magától a nagy küzdel-
mek árán szerzett dicső . keresztény jelleget s 
oda áll az istentelenek közé nyelvelni az Isten 
rendeletei ellen, hogy ő bizony „nem szolgál", 
hogy ő bizony nem hajt térdet a Jézus névre, hogy 
az ő nyelve az ő törvényeinek czikkelyeiben 
bizony nem vallja, hogy nincs más vallásban üd-
vösség mint a Jézus vallásában; mert ő előtte 
az ő tetszésénél bizony nincs magasabb fensőség, 

az ő tetszése szerint pedig bizony mindegy, 
bá ki bármily vallást kövessen, még ha atheis-
mus is az, a mit valaki vallásának nevez. 

Francziaország egyre épiti a vértanúk hegyén 
a franczia állami hatalom elkereszténytelenedése 
által nagy ostorozásra kihivott Isteni Felség 
engesztelésére a nemzeti fogadalom templomát. 
Fog-e irgalmat találni, ki tudná megmondani?! 

Mit fog tenni Magyarország, expiatiójára 
annak, hogy állami liatalma fittyet hányt Isten 
ama rendeletének, hogy ő, Magyarország állami 
hatalma, mint Isten teremtménye, térdet hajtson 
és pedig térdet hajtson nem más, mint az egy Jézus 
Krisztus előtt, — még kevésbé lehet tudni. 

A mit pedig legkevésbbé lehet tudni, az az, 
hogy bárm.t fog tenni Magyarország : vájjon elég 
lesz-e az — az Isten irgalmának visszafordítá-
sára s az ország, a magyar állami hatalom 
keresztény jellegének visszaállítására. 

Az erzsébetvárosi plebánia-templom alapkő-
letétele sokkal elenyészőbb semmiség, hogysem 
— aequivalens lehessen Magyarország kilenczszáz 
éves keresztény szent alkotmányának lerom-
bolás aért ! 

Atyámfiai! Hogy szent Pál szavaiból éljünk: 
„ Veszedelmes idők következnek !u 4) *** 

Csupán katholikusok s nem egyszersmind 
protestánsok közt is általán ágyasság-e 

az úgynevezett polgári házasság? 
(Vége.) 

De vájjon nem jövök-e ily módon összeüt-
közésbe a sz. Congregatióknak rám idézett ha-
tározataival, decretumaival ? Nem. Sőt ellenkező-
leg a sz. Congregatiók határozmányai épp az én 
felfogásomnak patrocinálnak. Nem is kell messze 
keresnem, eme decretumokban találom fel saját 
argumentumaimat. 

Nem tévesztendő szem elől az a praecisio 
és laconicus rövidség, melylyel a sz. Congrega-
tiók decretumaikat kibocsátani szokták, valamint 
megfigyelendő az idő, a kor, a hely, a helyzet, 
az ok, a körülmények, a czél s az egész szöveg, 
melyből valamely idézet vétetik, a benyomás, 
sőt olykor a sokaság véleménye, felfogása is, 
melyek a decretumok hozatalában befolyással 
vannak. 

Tapasztalni fogjuk továbbá, hogy a szent 
:i) Róm. 13; 1. 4) II. Timót. 3 ; t. 
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Congregatióknak fölvett tárgyunkra vonatkozó 
decretumai legtöbbnyire expresse, vagy legalább 
is tacite föltételesek, conditionatusok. Ennélfogva 
lehetnek, miként fentebb is jelzem és talán lesz-
nek is egyes érvényes polgári házasságok, akár 
egyenkint, akár pedig egyes osztályok szerint. 
in indwiduo, mely individuum különben végül 
egy egész nemzet is lehet, — ebből azonban 
helytelen volna következtetnünk, hogy az u. n. 
polgári házasság általán véve szentség s ennél-
fogva érvényes házasság; mert tudvalevőleg a 
logika szerint „a particulari non datur conclusio 
ad universale." A fenti conditiók mindannyi ex-
ceptiot képeznek; már pedig jogi szabály: ex-
ceptio probat regulám, firmát legem. Amely 
házasságnem tehát, s ilyennemű az u. n. polg. 
házasság is, — condionate et per exceptionem 
in individuo, ha mindjárt az egy egész ország is, 
érvényes és igazi, ugyanaz általán, in universali, 
in thesi et in se eo ipso érvénytelen, semmis, s 
az enemü együttélésnek nem lehet más jellege, 
mint ágyasság a protestántizmusban is. 

Hogy mennyire conditionált, föltételes, vagyis 
mennyire van föltételtől függővé téve az u. n. 
polgári házasságnak vegyes vallásúak közt levő 
érvényessége, kitetszik a „Rel.-Yallás" f. é. és hó 
9-kén a 29. számban, 227. lapon „Polgári házas-
ság vegyes vallásúak között" czim alatt meg-
jelent közleményből is, melyben ez ügyre vo-
natkozó pápai és congregationalis decretumokhoz 
mindig oda van csatolva a föltét, a conditio : 
„dummodo constet de mutuo conjugum con-
sensu." Hogy ez a consensus is nem közönsé-
ges megegyezés, hanem consensus in matri-
monium inter fideles, idest christianos; tehát 
egy olyan matrimoniumba, melyből a szent-
ség fogalma elválaszthatatlan, kitűnik az ugyan-
ott felhozott esetből, melyben a Bonn-ban Titius 
és Sempronia vegyes házasok közt fenálló házas-
ság érvénye fölötti kétely tárgyaltatik. A Con-
gregatio nem elégedett meg annak egyszerű ki-
jelentésével a házasfelek részéről, „hogy a polg. 
házasság megkötése pillanatában azon meggyő-
ződésben voltak a házasfelek, utrum verum se 
matrimonium inire reputaverint, an non, — ha-
nem rendszerű kihallgatás alá fogván a feleket, 
esküt kivánt tőlük; s miután a kihallgatás 
folyamán kiderült, hogy Bonn-ban a katholikus 
templomban ki is hirdették, — de nem esket-
tették meg ott magokat — mondta ki a Con-
gregatio a maga határozatát, nem azt, hogy a 

Titius és Sempronia közt kötött házasság érvé-
nyes, hanem azt, hogy semmis. Ergo: általános 
szabály gyanánt áll, hogy a pusztán polgárilag 
kötött vegyes házasságok érvénytelenek és csakis 
kivételes esetekben vétethetnek érvényesekül. 

Ne állitsuk tehát fejére a szabályt, mintha 
minden protestáns vallású házasok kötött pol-
gári házasság érvényes volna és csak kivételes 
esetekben nem volna az, hanem ellenkezőleg: a 
protestáns vallású polgári házasság is de regula 
et in regula érvénytelen csakúgy mint a katho-
likusok efféle házassága és csak kivételes esetek-
ben nem az. Igy nem keverjük a sz. életű Pius 
pápát ellenmondásba önnönmagával ; és nem 
leszünk kénytelenek annak a bebizonyitására 
törekedni, hogy, midőn a pápa az u. n. polgári 
házasságot in thesi et regula általán elitélte és 
azt ocsmány, veszélyes ágyasságnak mondotta, — 
azt állitjuk, hogy de bizony nem azt mondotta. 

Hisz midőn a protestáns vallású házasulok 
cum mutuo consensu és azon akarattal, hogy 
igazi házasságot akarnak kötni, vagy bona fide, 
vagy invincibili ignorantia detenti kötnek u. n. 
polgári házasságot, véleményök s meggyőződé-
sök szerint, — bár téves is az,— igazit; — vagy ha 
ily lelkülettel keblökben másképp,— mint pol-
gárilag, házasságot kötniök lehetetlen volna: ily 
ebetekben lelkileg és tulajdonképpen ugy sem 
polgári, hanem valóságos keresztény házasságot 
kötnének, mivel nem azu. n. polg. házassági intéz-
ménynek az intentióját követik s érvényesítik, 
mely a szerződést a szentségtől elválasztja, felbont-
ható házasságról regél s rideg ellentétbe helyezi a 
maga házasságféléjét a Krisztus által szerzett házas-
sággal, melyet pedig minden megkereszteltnek, 
legyen az bár katholikus, vagy protestáns respek-
tálnia kell. Ily értelemben szólaltam én meg ós 
szólok most is, és el nem állhatok mind ez 
ideig véleményemtől. 

Attól sem tartok, hogy szerény nézetemmel, 
meggyőződésemmel collisioba jövök az egyházzal. 
En különbséget teszek a törvény és a törvény-
nek alkalmazása között. A világi biró bölcs be-
látása és Ítélete szerint alkalmazza a törvényt 
vagy nem alkalmazza valamely esetre. Igy jár 
el az anyaszentegyház is, csak hogy sokkal gyön-
gédebben, és kiméletesebben, mint a rideg, kér-
lelhetetlen világi biró. Az egyház csalhatatlanul 
bölcs belátásától, Ítéletétől és hatalmától függ a 
körülményekhez képest az általános elvet sza-
bályt vagy törvényt akár egyesek, akár egész 

33* 
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országok cselekményére alkalmazni vagy nem. 
De azért a szabály szabály, a törvény törvény j 
az elv elv marad, etiamsi fractus illabatur orbis, 
anélkül, bogy az egyház ellenmondásba kevered-
nék önnönmagával, épp a mily kevéssé jő össze-
ütközésbe a biró önmagával, vagy a törvénynyel 
azáltal, hogy egyik esetben a körülményekhez 
képest alkalmazza, más esetben nem alkalmazza 
a törvényt. Azt senki sem fogja hibául vagy 
gyengeségül felróni az egyháznak, ha elnézőleg 
bánik és jár el eltévelyedett hiveivel szemben 
és mindig inkább a jót, mint a rosszat tételezi 
fel róluk és a szerint itéli meg cselekedetöket. 

De sőt még az én i. t. kritikusommal, 
Szvidrony Bonifácz úrral sem jövök összeütkö-
zésbe az én elvem és meggyőződésem mellett. 
„Ami Belgiumban, a westfáliai, rajnai és pozen-
gnézeni egyházmegyékben Róma szerint is érvé-
nyes, — az ugyanazon viszonyok, ugyanazon 
pápai dispensatio mellett Magyarországon nem 
volna érvényesi* kérdi Sz. ur. Oh igen per ex-
ceptionem, pápai dispensatióval. Ez azonban az ón 
álláspontom mellett bizonyit. Addig, mig a pápai 
dispensatio megjő, érvényben marad a regula 
generalis, melyet IX. Pius pápa felállított, reánk 
nézve is, azon tul sem veszti azonban hatályát 
általában és mindott, a hol olyas dispensatio 
nincs. Mindkét esetben gratulálni fogok. A mi 
pedig az ezen ügyben való vitatkozást illeti, imo 
e contra: mig ez ügyben a legfőbb tekintély 
szava el nem hangzott, „harsoghatunk pro et 
contra eleget," de ha a legfőbb tekintély már 
hallatta ítéletét, el kell némulnia a disputáló 
ész- és szájnak. 

Bármit mondott legyen pedig Szász Károly 
superintendens az u. n. polgári házasság érvé-
nyességéről protestáns szempontból: a prot. fele-
kezeti hatóság éppúgy megkívánja és sürgeti 
házasuló híveiknek az imaházukban való meg-
jelenését esketés végett, mint a mi fő egyházi 
hatóságunk a házasulandóknak templomainkban 
a házasság megkötése czéljából való megjelenését. 

Szűcs János theologiai professzor urat ille-
tőleg: éppen a „M. Állam"-ban közzétett fejte-
getései indítottak engem arra, hogy ez ügyre 
vonatkozólag szerény egyéni nézeteimet magam 
is nyilvánítsam. 

A házasulok egyházi egybekelésnek a pol-
gári cerimonia után, mely időben leendő meg-
ejtésére vonatkozólag, a püspöki kar egyetemle-
ges utasítása nem szorosan parancsoló, impera-

tiv, de tanácsoló, ajánló csupán. A herczegprimás 
egyházmegyéjében megengedi, hogy a hivek 
„esküvőjüket megelőzőleg egy vagy két nappal 
végezzék a polgári kötést." (L. „M. Á" f. é. okt. 
10. sz.) Egy apa Zomborban következőképp ol-
dotta meg in praxi ezt a kérdést. Yukicsevics 
Miló vitte (igy referálja ezt a „M Á." f. é. okt. 
6. számában) a farmatringos ur elé szép meny-
asszonyát, a tűzről pattant Jelkát. A cerimonia 
annak rendje és módja szerint megtörténvén, a 
farmatringos ur kijelentette az állam nevében, 
hogy a jegyesek immár törvényes házastársak. 
Yukicsevics uram ennek hallatára nagyboldogan 
készült elvezetni menyasszonyát a polgári tiszte-
letes ur elől ; de egy kis baj történt. Jelka öregje 
ugyanis előlépett és szólt ilyenképpen : Micsodái 
Az én leányom attól a kis Írástól még nem lett 
asszony. Majd ha vasárnap a templomban meg-
áldják a frigyet, akkor vőm-uram haza viheti, 
mint feleségét. (Az a vasárnap nem lehetett az-
nap, de még más nap sem, különben azt mon-
dotta volna az apa, hogy holnap; az a vasárnap 
legalább is harmadnap lehetett csak.) Dictum 
factum, az öreg karon fogta a leányát és vezette 
hazafelé, Vukicsovics uram pedig csendesen utá-
nuk ballagott. — Igy lehet számtalan esetben 
elhárítani a periculum incontinentiae-t és meg-
védelmezni az egyházi egybekelés fenségét, a 
szent házasság magasztosságát. Zelestyei. 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
Budapest, október 22. Az iskolák államosítása és a 

müleniumi országos tanügyi kongresszus. — 
Magyarországban fenekestül fel van kavarva minden, 

Magyarországban — lehetséges már minden : tehát az 
egyházi javak elkonfiskálása, karöltve az iskoláknak az 
elkereszténytelenitett állam „mindenhatóságának" karjaiba 
való vetése, vagyis elállamositása is, nemcsak nem tarto-
zik többé a lehetetlenségek közé, sőt a nagyon is közel-
fekvő lehetőségek sorában az első várható eshetőségek 
közt szemlélhető mindenki által, a ki az események egy-
másutánjában a következetesség előtt szemet nem huny. 

Sőt mi több, már mind a kettő napirenden van s 
közbeszéd tárgya, köztárgyalás objektuma. A protestán-
sok hivatalos gyűlésekben követelik az 1848-ban meg-
igért állami ellátást s felekezeti kiadásaiknak állami fede-
zését. Ám az összes egyházak, illetve felekezetek összes 
költségeinek az állam budgetjéből való fedezése, az összes 
egyházak, illetve felekezetek saját vagyonának a fiskus 
feneketlen zsákjába való bevonását foglalja magában, 
mint föltételt. 

Tehát az egyházi vagyon elkobzása a felekezetek 
állami dotácziójának sürgetésével csakugyan nap irendre 
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került. Éppen igy vagyunk az iskolák általános államosí-
tásával is. Csanádmegye indítványára épp most foglalko-
zik, illetve foglalkozott evvel az ügygyei, Gömör- s 
Komárommegye, stb. s kimondták az államosítás sürgősségét. 
Ezenfelül a millenium alkalmából tartandó II. országos és 
egyetemes tanitásügyi kongresszus rendező bizottságának 
albizottsága a kongresszus sorrendjére vonatkozólag éppen 
Berzeviczy Albert dr indítványára ugy formulázott egy 
tételt, bogy e tétel után lehetetlen volt még a legjobb 
akarat mellett is észre nem venni azt, hogy ennek a kon-
gresszusnak magának is egyik főfőczélja — az államosi-
tóknak jó szolgálatokat tenni. Ez a tétel spártai rövid-
séggel csak ennyit mond: „Az iskola, az állam és a tár-
sadalom." Hová lett az egyház, Magyarország ez ős iskola-
alapitója és fentartója ? ! 

Midőn éppen avval foglalkoznánk, hogy hol fogjuk 
meg a dolgot, érkezett a „M. Állam" közoktatásügyi ro-
vata lelkes vezetőjének riadója, mely mig egyfelől a ké-
szülődő országos és egyetemes tanügyi kongresszus elő-
készítőit a dolog tisztázására szólítja fel, addig másfelől 
az államosító velleitásnak a kongresszus előkészítésében 
tényleg megtörtént megnyilatkozása alapján Sión őreit 
igyekszik felrázni és éberlétre valamint megfelelő eljá-
rásra figyelmeztetni. 

A dolog oly messze vágó erejű, hegy dr — ő kolle-
gánk riadóját szóról szóra átveszszük. Hadd visszhangozzék 
az egész Magyarországban ! 

„Világosan akarnnk látni, világosan akarjuk tudni 
mi készül ! 

Épen azért, kérdésünk van a II. országos és egye-
temes tanügyi kongresszus rendezőihez ; kérdésünk, melyre 
mielőbb határozott feleletet várunk és követelünk. 

A szeptember hó 24 én tartott ülésen történt, hogy 
Beke Manó, a kongresszus titkára, előterjeszté a kongresszus 
tételeit, melyeket mi is közöltünk. E tételek közt van 
egy, mely igy szól: „Az állam viszonya az iskolákhoz. 
Az állami befolyás emelésének biztosítására szolgáló intéz-
kedések." Ennek felolvasása után felkelt Szigetvári Imre 
dr s kijelenté, hogy e tétellel nincsen megelégedve s a 
kongresszus egyik főfeladatának tekinti, hogy az iskolák 
teljes államosítása mellett foglaljon állást. Erre György 
Aladár kifejté, hogy a mit az előtte szóló kiván, az 
benne van az előadó tételében is, csakhogy más sza-
vakkal. 

Hát már most, hogy áll a dolog ? 
Benne van csakugyan az államosítás a tételekben, 

illetve fogja-e követelni a kongresszus az iskolák államo-
sítását, vagy sem ? Ez az, amit tudni akarunk, amit 
tudnunk kell, aminek világos kifejezését követeljük. 

Mert vagy akarjuk az államosítást hangoztatni azon 
a kongresszuson, vagy nem. Mindakét esetben beszél-
jenek nyíltan, mondják meg őszintén czélzataikat. Az a 
„más szavakkal való" kifejezés nem látszik egyébre 
jónak, mint hogy megtéveszszék, magyarul mondva, lépre 
vigyék a katholikus tanítókat és tanférfiakat s bele vigyék 
egy olyan kongresszusba, hol oly tanokat hirdetnek, mely 
legszentebb meggyőződésükkel ellenkezik. 

De mi nem fogunk felülni ! 

Ha világos, határozott választ nem kapunk ; ha 
határozottan ki nem jelentik, hogy az állomositás azon a 
kongresszuson szóba nem kerül: akkor az az „egyetemes" 
kongresszus nem lesz egyetemes ! 

Akkor az összes püspökök rendeletileg fogják meg-
tiltani tanítóiknak, hogy ezen a kongresszuson részt vehes~ 
senek ; akkor a szerzetes rendek főnökei meg fogják aka-
dályozni, hogy tanáraik a kongresszuson megjelenhessenek. 

Akkor aztán nevezzék azt a gyűlést egyetemesnek, 
melyről 12.000 kath. néptanító és 70-nél több kath. 
középiskola hiányzik. 

Nem lesz az egyetemes soha ! 
De árulók a kath. tanférfiak sem lehetnek. 
Tehát választ, határozott választ követelünk mielőbb." 

? ? 

Pécsi egyházmegye. Esperes-kerületi akczió. — 
A siklósi esperesi kerület f. évi okt. 7-én Beremen-

den tartotta őszi tanácskozmányát, melyen Schultz Károly 
ker. esperes és német-mároki plébános elnöklete alatt 
jelen voltak a kerület összes tagjai. A szokásos sz. mise 
után, melyet Otrokóczy Lajos cz. kanonok és aranymisés 
beremendi plébános ur mutatott be a Mindenhatónak, a 
Szentlélek segítségül hívásával vette kezdetét a tanács-
kozmány, melyet az elnöklő ker. esperes ur egy, a jelen 
kor igényeinek megfelelő szép latin beszéddel nyitott meg. 
Beszédjének tárgyát a hivek iránti szeretet és ebből folyó 
pásztori buzgóság képezte. „Non potest alius esse noster 
magister — mondá a többi között — quam ille, qui bo-
norum pastorum prototypon et regula est. Parochus oves 
sibi traditas diligat in Christo, cujus sunt. Hic amor sit 
fundamentum totius curae pastoralis. Et ex hac dilectione 
proxime exsurgit eximium studium curaque de spirituali 
gregis sui salute, tamquam primus et germanus veri amo-
ris eifectus, idest zelus pastoralis. Si adhortatio divi 
Apostoli Pauli ad discipulum suum Timotheum directa : 
„Labora sicut bonus miles Christi Jesu" (II. Tim. 2, 3.) 
pro omnibus temporibus valet et ad omnes nos extendi-
tur, qui qua cooperatores ministerii apostoliéi electi su-
mus : utique eo diligent.iori consideratione digna est ad-
hortatio ilia nostris temporibus, dum navicula Ecclesiae 
undique fluctibus et procellis operitur verbaque Christi 
Domini, quae ad principes sacerdotum senioresque judai-
cae gentis dixerat, dum ad Eum, quasi latronem capien-
dum exierant — „haec est hora vestra et. potestas tene-
brarum !" — denuo novum implementum caperent. Certe 
nunc opus est, ut induamur armatúra Dei et assumamus 
scutum fidei inexpugnabile, quia non adversus carnem et 
sanguinem, sed adversus principes et potestates tenebra-
rum, contra spiritualia nequitiae in coelestibus dimican-
dum est nobis. — Sunt homines quae in normali rerum 
— statu integerrimi inveniuntur et salubriter operantur, 
extraordinariis autem ingruentibus temporibus animum 
demittunt, se in latebris recondunt et nihil aliud agunt, 
quam super iniquis modérais temporibus lamentantur. 
Istos corripuit Propheta dicens : „Speculatores caeci sunt, 
canes muti, non valentes latrare, videntes vana, dromien-
tes et amantes somnia" (Isai. 56, 10.) Non talibus mise-
rabihbus existentiis nunc opus est, sed zelosos sacerdotes 
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postulat Ecclesia, fortes milites, vocatos ad praelianda 
praelia Domini. Spiritus etenim sacerdotii non est spiriius 
timoris et ignavae inertiae, sed est spiritus virtutis et 
dilectionis et sobrietatis (II. Tim. 1,7.) Ignava desperatio 
dedecet militem Christi, dignitatem status sui rite perci-
pientem. Recogitemus saepius, quod S. Ambrosius dixe-
rat : „Ecclesiam procellis saepe vexari, nunquam tamen 
naufragium pati posse, quia in arbore (cruce) ejus Chri-
stus erigitur, in puppi Pater residet, gubernátor proram 
Paracletus serrât Spiritus" — item dictum S. Chrys. 
„Ecclesia. quum oppugnatur, vincit ; quum insidiis appe-
titur, superat." — Quo major ergo tribulatio et quo agi-
lior ac pctentior I ostis : eo major debet quoque es?e 
noster pastoralis zelus, nostraque fiducia in Deum — 
nam Christus, qui dixerat „Confidite, ego vici mundum" 
erit auctor victoriae nostrae! 

A kerületi tanácskozás egyéb kimagasló mozzanatai 
valának : hogy a kerületi papság magáévá tette a más 
esp. kerületek által is szükségesnek ítélt országos zsinat 
egybehivásának ügyét, elhatározván, hogy kérvénynyel járul 
az egyházmegye kegyes főpásztora elé oly értelemben, 
miként mint igazi apostolutód saját hatáskörében is 
minden lehetőt elkövetni méltóztassék a szóban forgó 
zsinat mielőbbi megtartása ügyében. Elhatározta továbbá 
a kerületi papság azt is, hogy Szemnecz Emil, a 
kath. hit bátor védője érdekében felség folyamodványt 
intéz egyenesen 0 felsége kabinet-irodájához, kérvén az 
elítélt jeles kath. publicista hátralevő államfogságácak 
elengedését. A ker. papság kiterjeszti ebbeli kérvényét 
Lepsényire is és abbeli reményének ad kifejezést, hogy a 
tömeges kérvényezésnek a legmagasabb helyen meg lészen 
óhajtott sikere. — Megbeszélés tárgyává tétetett azután 
az ezen alkalomra kitűzött pásztoralis tétel: „Hogyan 
lehet gátat vetni a napjainkban rohamosan terjedő hitetlen-
ségnek ?" — ajáltatván e czélra az iskolai és templomi 
hitoktatás buzgó teljesítése, a katholikus sajtó termékeinek 
terjesztése, valamint az egyesületi élet komoly felkarolása, 
különösen pedig vallásos társulatok alakítása etc. 

Ajaky Jenő kiérdemült esperes és varasdi plébános 
ur részére a rendes évi nyugdijilleték egyhangúlag meg-
szavaztatott. — A direktóriumban az egyes időszaki 
hivatalos beadványok hibásan és hiányosan jelzett termi-
nusainak kijavíttatása kérelmeztetni fog. — A Troli-
féle jótékonysági alapitvány ez évi jutalmának élvezetére 
érdemes három kerületi tanitó kijelöltetik. Végre élénk 
eszmecsere fejlődött ki a megváltozott egyházpolitikai 
viszonyok folytán támadt különféle kérdések és lelki-
pásztori feladatok megoldása körül ; a stolárís járandó-
ságokra nézve kimondatott, hogy azokhoz — amennyire 
csak lehet, ezentúl is ragaszkodni fogunk és csak a leg-
szegényebbeket fogjuk ingyen copulálni ; a házassági 
dispensatiókért proseribált taxákat pedig jó volna a 
jövőben egészen beszüntetni vagy legalább is, a mini-
mumra redukálni, stb. A tárgysorozat kimerítve levén, a 
gyűlés in nomine Domini feloszlatott. — Z. 

T Á R C Z A . 

Korunk uralkodó eszméi. 
Asbóth János országgyűlési kipviselő székfoglalója a Ma-

gyar Tudományos Akadémiában. íelolvasta 1895. 
október 14-én. 

I. 
A XIX. század uralkodó eszméiről szóló nevezetes 

munkájában szeretve tisztelt elnökünk felejthetetlen emlé-
kezetű nagy elődje és édes atyja, — kinek kimagasló 
szerepe éppen a nyugati eszme áramoknak izolácziójában 
elmaradt és pangó életünkbe vezetésében volt, ki fénytelt 
működésében, mint költö, bölcsész, publiczista és állam-
férfiú mindig ebben volt legnagyobb es ebben a leg-
nagyobbak egyike vala: báró Eötvös József a „Szabadság", 
az „Egyenlőség', és a „Nemzetiség" eszméiben látta a 
XIX-dik század uralkodó eszméit. Természet' sen annak 
az időnek hatása alatt, melyben irt és e hatást csak 
fokozta bámulatos reczipiáló képessége, finom idegzetes, 
csaknem nőies fogékonysága. De ma, midőn a század 
alkonyán végig nézhetünk harczain, törekvésein, remé-
nyein és csalódásain és mindezeknek rezultánsaként látjuk, 
hogy az örökké megifjudó emberiség, örökké megifjudó 
optimismusával minő uj, vagy legaláb megujult, uj alakot 
és uj erőt nyert eszmékben keresi boldogulását, követve a 
a költő szózatát, hogy „Bizva bizzál!" — ma már 
Eötvösnek meghatározásai csakis saját ifjúkorából érthe-
tők, csak arra alkalmazhatók. Igaz, hogy a nemzetiségi 
eszme nagy hullámokat vert a 40-es években Magyar-
országon és ez élénken ipresszionálhatta Eötvöst. Igaz, 
hogy évtizeden át, de már jóval Eötvös művének meg-
írása után, mintegy az 50-es évek végétől a 60-as évek 
végéig, midőn az európai politika vezetése egy kalandos 
ábrándozó koczkajátéka volt, oly európai jelentőségre 
jutott a nemzetiségi elv, melylyel azelőtt sohasem birt. 
De mind ez mégis csak epizód a század eszmetörténetében. 
Az pedig, a mi állandó, az nemcsak a XIX. századnak, 
hanem minden időknek, az emberi nem minden stádiu-
mának, a primitiv embertől a legnagyobb czivilizáczióig 
közös vonása : a fajtudat és a fajgyülölség, az emberi 
sziv ez állandó, kigyomlálhatlan terménye, mely végső 
gyökerét a családi ösztönben és kegyeletben találja és 
mindannyiszor politikai elkülönítésre is vezet, valamikor 
a régi közös politikai hagyományok és intézmények 
hanyatlásnak indulnak. És itt az a nevezetes, hogy 
materiális hanyatlásuknál sokkalta hatályosabb e részben 
erkölcsi hanyatlásuk. Súlyos vereségek, maga az állami 
élet leroskadásáuak közepette is győzelmesen megállhat 
és gyakran megállott a fajkülönbségek fölött a régi 
közös hagyományok és intézmények, a lenni megszűnt 
intézmények erkölcsi fölénye ! De ha a közös hagyomá-
nyok és intézmények erkölcsi prestige van megingatva, 
akkor mulhatlanul, mindannyiszor és azonnal működésre 
jut a fajtudat és fajgyülölség differencziáló ereje. 

A mi már a Szabadság, Egyenlőség és Testvériség 
eszméit illeti, ezek kétségkívül éppen Eötvös legfogé-
konyabb korában, egyéniségének alakulása idején mint-
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egy husz éven át bizonyos másod-virágzást értek, mely a 
juliusi forradalommal kezdődött, 48-ban általános európai 
forradalommá fejlődött és betöltve körforgását a de-
czemberi államcsinynyel, általános európai reakczióban 
végződött. 

Báró Eötvös József könnyen összetéveszthette e 
két évtizedet az egész századdal. Vajmi természetei, 
hogy összetévesztette. Mi nem téveszthetjük Össze, nem 
mintha élesebb volna látásunk, hanem mivel végére jutva 
a századnak, végig is nézhetünk rajta. Mindenekelőtt 
mindenki tudja, hogy ha el akarunk tekinteni a Szabadság, 
Egyenlőség és Testvériség evangeliumi dátumától és 
értelmétől, hogyha ujabb politikai dátumukat és értel-
müket keressük: ezek az eszmék nem is a XIX., hanem 
a XVIII. század eszméi, a franczia forradalom formulázott 
jelszavai az azt megelőzött filozófok, Locke és Hume, 
Beccaria, Montesquieu, Voltaire és Rousseau, az encn 
klopedisták hosszan fejlődő munkálkodásainak eredményei. 

Avagy azért vindikáljuk-e ez eszméket a XIX. 
sza'zadnak, n ert a XVIII. század proklamálta és propa-
gálta ugyan ez eszméket., de megvalósítani nem tudta ? 
Hát a XIX. század vájjon megtudta-e valósítani? 

A ki emberek közt sohsem jár, újságot sohsem 
olvas, ám élhet ez illúzióban, más nem. A XVIII. század 
a friss eszmék naiv hitével, még ki nem ábrándult, még 
meg nem ingatott optimismusával legalább komoly kísér-
letet tett ennek a ,,panaceának" megvalósítására. A XIX. 
század még komoly kísérletet sem tett. Az első kísérlet 
elegendő volt az első naiv hitnek megtörésére. A franczia 
forradalom e szent háromsága a XIX. században szem-
látomást szétmállott. A XIX. század távol attól, hogy 
megvalósította volna a XVIII század e programmját, 
ellenkezőleg lépésről-lépésre, fokról-fokra, csekély vissza-
esésekkel, elientállhatatlan áradattal kiábrándult, elfordult 
tőle, sőt ellene fordult, megtámadta, lerombolta rend-
szeresen, következetesen. A nagy forradalom uj egyháza, 
mely Isten és vallás nélkül az egész emberiséget akarta 
megváltani és egyesíteni, a XIX. században felekezetekre 
szakadt, és e felekezetek a széttépett uj szentháromság 
foszlányaival kerekednek egymás ellen élet halál harczra. 
Az egyik tábor hangoztatja a szabadság jelszavát, de 
elkeseredve támadja meg a másik, hogy szabadság alatt 
csak saját jólétét, uralmát, fölénjét érti, és ezt is csak 
az elnyomás fegyvereivel tartja fenn. Ok az egyenlőséget 
követelik, melyet azok megadni nem akarnak, ennek 
készek a szabadságot alárendelni, sőt feláldozni, fel a 
végletekig. Mert abban, de csak abban megegyeznek 
mind a ketten, hogy a mit az egyik szabadság alatt ért 
és követel, a mit a másik egyenlőség alatt ért és köve-
teli, egymással össze nem fér, össze sem egyeztethető, 
egymást elvben és feltétlenül kizárja. A mi pedig a 
testvériséget illeti, hát erről szó sincs többé. Ezt már 
éppen csak azok hangoztatják még, a kiktől elfordult 
mind a két tábor, mely egymást felfalni kész: a régi 
vallás megfogyott hivei és szolgái, a megüresedett temp-
lomokban, szószéken, a gyóntatószékben. íme a XIX. 
század fejlődése, ime hogyan valósította meg azokat az 
eszméket, melyeket báró Eötvös József még e század 
eszméinek nevez, melyek azonban valósággal a XVIII. 

század eszméi, a miénkben csak kiábrándulással, elhagyá -
sal, refutálással találkoztak. És honnan e fordulat ? 

Érzi talán az embsriség ösztönszerűleg, ha nem 
tudatosan, hogy ezek az evangeliumi eszmék csak az 
evangelium szellemében valósithatók meg, mert e nélkül, 
vagy éppen ennek ellenére, valamint a nagy forradalomban, 
minden kísérlet ez eszmék megvalósítására csak rémuralom 
által eszközölhető és tartható fenn, rémuralommal, mely 
mint a symbolikus kigyó saját farkába harap, Satur-
nusként megeszi édes gyermekeit, a szabadságot és test-
vériséget kizárja, és egyenlőségnek csak a nyaktiló 
egyenlőségét létesiti? 

Annyi bizonyos, hogy a XVIII. század eszméi, ne n 
a XIX. század uralkodó eszméi. Mindjárt a század elején 
a jakobinusokra nem a szabadság és testvériség követ-
kezik. hanem I. Napoleon uralma és vérengző háborúi. 
De fenntartható és részben fennáll még naiv hitével 
az az illúzió, hogy a régi és régen elfajult társadalmi 
szervezet romjaiból, ha nem szabadság és testvériség, 
tehát legalább az egyenlőség ki fog kelni, jóllehet Európa 
nagyobb részében még sokáig fennmarad a jobbágysági 
kötelék, sőt például mind a mai napig fennáll Bo-zniában. 
De Waterloo után talán uralomra jutnak amaz eszmék? 
Nem ! De Maistra és Chateaubriand, Gentz és Metternich, 
a franc?ia forradalom hívéből mystikussá vált Görres és 
a Tugendbund, Burke és az angol High-Torryk, a „szent-
szövetség" eszméi, a legitimitás elve az uralkodó eszmék, 
nemcsak a politikában, hanem az irodalomban, a társa-
dalomban, a köztudatban is 15 éven át 

1830-ban bekövetkezik az, a mit a nagy forradalom 
eszméinek másodvirágzásaként már emiitettem. A forra-
dalom Lengyelországban, a nagy reform-mozgalom Ang-
liában, mindenek fölött a Bourbonok ujabb elűzése 
Francziaországban, megadják a lökést. Ezen eszmék ne-
vében jut uralomra a polgár-királyság, és publiczistái azt 
hiszik, hogy ime megtalálták a módját ez eszmék meg-
valósításának az alkotmányos monarchiában, az angol 
parlamentárizmus formáiban. De a francziák félreértik 
az angol parlamentarizmus lényegét, Rotteck és Welker 
viszont félreértik a franczia doctrinarizmust, és ebből a 
másodfokú félreértésből merit a mai jó táblabíró világunk 
szorgalmasan olvasva az „Augsburger Allgemeine"-ból, 
hogy mit beszélnek Párisban, hogyan idézi a bideni II. 
kamara ítélőszéke elé Rotteck a világtörténelmet. Hiszen 
csak kevesen meríthettek első forrásból, mint egy 
Széchenyi, kevesen olvastak francziául, alig-alig valaki 
angolul. A bécsi és a hazai sajtó fejletlen, a czen-
sura béklyóiban, a németek egyetlen fejlett lapja, az 
„ Augsburgeir" volt nálunk is a nyugati eszmék evan-
gyéliuma. Es ebből a másodfokú félreértésből keletkezik 
az a példátlan eszmezavar, melyet olyan plasztikusan ad 
elé végzetes konzekvencziáival együtt nagy publiczistánk, 
néhai tagtársunk, az én kegyelt mesterem, báró Kemény 
Zsigmond Széchenyiről irt tanulmányában. A Rotteck-
Welker-féle sablonliberalismus azóta rég lejárta magát 
szülőföldjén is, jelszavai rég meg vannak haladva min-
denütt ; csak nálunk jelzik még oly jóhiszemű politikusok 
és politizálok szellemi láthatárat, a kik a modtrn eszmék, 
a felvilágosodás és haladás színvonalán képzelik magukat, 
mert ötven esztendőt elaludtak, érintetlenül az ujabb esz-
meáramoktól. 

A juliusi királysággal Francziaországban uralomra 
jut a poígár. De nem abban az eszményi értelemben, 
hogy mindrryájan egy haza polgárai vagyunk. Hanem a 
legszükkeblübb kasztszellem értelmében. Nem a citoyen, 
hanem a burzsoá. A letűnt osztályuralom helyébe uj osz-
tályuralom, mely njély gyűlölettel elmegy az osztracziz-
musig azokkal szemben, a kik társadalmilag fölötte álltak, 

] de a régi urakat felülmúlja azoknak lenézésében és meg-
I vetésében, a kik alatta állnak. 
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A „felvilágosodott abszolutizmus" tanát vom „be-
schränkten Unterthanenverstand" magukévá teszik egész 
terjedelmében a népnek széles rétegeivel szemben : ez a 
„műveletlen tömeg", melynek vagyona sincs, nem is igé-
nyelheti, hogy szóhoz jusson az ő államukban, hogy 
kifejezést adjon érzelmeinek,felfogásainak, igényeinek, szük-
ségeinek. A politikai jogokat megtagadják tôle. A nép marad-
jon a nyáj, csak azok a kik nyirják, változtak. A nagy forra-
dalomból áthozott frázisokat messze tulkiáltja Guizot 
szava: „Enrichissez vous", proklamálva van a pénzura-
lom, mely a régi ur és munkásnép közti patriarchális köte-
léket nem ismeri, a munkásban csak munkaeszközt lát. 
Voltaire ideáljának, a felvilágosodott abszolutizmusnak 
lelkes tanitványai, II. Frigyes, II. József és II. Katalin, 
szintén hallgatásra kárhoztatták ugyan a tömegeket, de 
legalább azt vallották, hogy ők, a tömegekért vannak itt 
és ha gyámság alá vették, legalább érdekeit akarták 
szolgálni. Az uj uralkodó osztály azt hitte, hogy a tömeg 
csak érette létezik, a tömegnek nemcsak hallgatni, de 
tűrni is kell, nemcsak a vezetést, nemcsak a gyámkodást, 
hanem kiméletlen kiaknázást is. 

így és ekkor született meg a XIX. század legsajá-
tabb gyermeke : a szocziálizmus. A mi eddig legfeljebb 
egyes rajongók és ábrándozok ; Babeuf, St. Simon her-
czeg, Fourrier, Proudhome, nebulózus fantaziája volt, 
egyszerre gyakorlati jelentőséget nyer, politikai tényezővé 
emelkedik. Louis Blanc 1848-ban egy pillanatig már az 
állam élére jut és ugyanakkor már Németországban is 
hirdetik az uj tant, sőt az akczió terére is lépnek Marx 
és Lassalle, a kik majdan megkísértik tudományos ala-
pokra is fektetni. 

1850-ben a bourgoise abdikál a második császárság 
javára, melyben a szocziálizmussal szemben a társadalom 
megmentőjét üdvözli. A rövid másodvirágzásból minden 
elveszett : de a szocziálizmus, a szabadság és az egyenlő-
ség közti nagy elvi harcz, a testvériség helyett a halálos 
gyűlölség megmaradt, nőttön nőtt, betöltötte az egész 
századot, megadta neki az egyéni kifejezést a századok 
sorában. (Folytatjuk.) 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
A sasrári búcsújáró helyen népgyűlés. 

A keresztény vallás védelmére a hires sasvári 
búcsújáró helyen egyike volt most vasárnap az ország 
legnagyobb népgyüléseinek. Körülbelül 10,000 ember 
sereglett össze. Beggeli tiz órakor volt szent mise. Az 
óriás templomban 7000 ember fér el. Most, daczára, 
hogy zsúfolásig megtelt a nagy szenthely, mégis sokan 
kint rekedtek Délután 2 órakor volt a gyűlés a tem-
plom előtti téren. Beszéltek Molnár apát, Skarda pré-
post, az elnök, a kié a gyűlés összehozásában az orosz-
lánrész Zelenyák, orsz. képviselő, dr Csemoch esztergomi 
kanonok^ és Kubina orsz. képviselő. Az elfogadott ha-
tározati javaslatok 5. pontja nagy erélylyel követeli 
katholikus egyházunk számára a felekezetlen állam 
gyámsága alól az — autonómiát. 

-h Az első budapesti katholikus népkör most 
vasárnap tartotta meg alakuló közgyűlését Tiszuczky 
Jenő fővárosi hitoktató elnöklése alatt, a kegyesrendi 
főgimnázium dísztermében. A közgyűlés, melyen mint-
egy 200-an jelentek meg, elfogadta a hatvantagu szer-
vező bizottság alapszabálytervezetét. A választói köz-
gyűlés 1896. január 5-én lesz. . . 100 ily népkör szüksé 

ges Budapestnek. Akkor lesz csak a székes főváros 
katholikus népe vissza adva önmagának s katholikus 
vallásának. 

H I V A T A L O S . 

Pályázati hirdetés.*) 
A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem hittu-

mány-kari tanártestülete folyó évi október hó 14-én 
tartott ülésén, a Horváth-alapitványból egyszer már hir-
detett, de pályázó nélkül maradt következő tételeket, újra 
kitűzte : 

I. Adassanak elő azon különbözetek, melyek a ká-
nonjogi és a hazai kegyúri jog közt, ugy a szerzési mód 
mint a kegyúr jogai és kötelezettségei tekintetében létez-
nek ; fejtessenek ki továbbá nr'ndazon indokok, melyek a 
hazai kegyúri jog és terhek uj szabályozását javasolják ; 
végre pedig a külföldön e tárgyban történt intézkedések 
birálatos előadása után készitessék indokolt javaslat a 
hazai kegyúri jog és teher czélszerü módosítása iránt. 

Jutalma: 800 frt; határidő: 1896. október 1. 
II. Készíttessék a keresztény hitéletről müveit világi 

olvasó közönségünk használatára oly mű, mely előre bo-
csájtva a keresztény hit fogalmáról szóló theologiai tantr 
rendszeres előadásban fejtse ki a keresztség szentségében 
nyert megszentelő malaszt és beöntött erények alapján,, 
folytonos vonatkozásokkal az életre, a keresztény hitélet 
katholikus elméleti és gyakorlati tanát. 

Jutalom: 800 frt; határidő: 1896. október 1. 
Kelt Budapesten, 1895. október 22-én. 

Dr Bognár István, 
e. i. dékán. 

VEGYESEK. 
*** XIII . Leo pápa, egy „szenzácziókban utazóu 

franczia lap, a Jowr, ellenkező híresztelései csattanós 
czáfolatára, magas életkorához képest igen üde és 
egészséges. Dr Lapponi orvosa avval czáfolta meg a 
koholmányt, hogy kijelentette, miszerint a pápa szigorú 
böjtölésre is képes, s talán, úgymond, éppen a pápa né-
melykori szigorú böjtöléséből költötte ki a Jour azt a 
hírt, hogy már csak folyós eledelt képes magához venni. 
O szentsége e napokban a keleti egyházak egyesülése 
ügyében kiküldött bizottságban elnökölt s jelenleg a 
hozzá magas testületek ós személyektől szept. 20-ika 
alkalmából érkezett levelekre ad sorba választ. Az 
ausztriai és spanyol püspöki kar feliratára adott vá-
lasz már olvasható. Nagyszerű okmányok ezek. Szol-
gálni fogunk közülök t. olvasóinknak egynehánynyal. 

— A budapesti kath. kör f. hó 23-án a keresztes 
háborúk nyolezszázadik évfordulója alkalmából ötvenegyedik 
felolvasó estéjét tartja a kör dísztermében (Korona-
herczeg-utcza 17. sz. I. em.) A felolvasó est pro-
grammja a következő: A keresztes háborúk. Hummer Nán-
dortól. Költemények Gyürky Ödöntől. Rajzok a keresz-
tes háborúk korából Sziklay János dr-tól. 

— A legutolsó őszi bérmálás Budapesten nem 
tegnapelőtt volt az angolkisasszonyoknál, hanem holnap 
csütörtökön lesz a József-városban, a hol az előbbi alka-
lommal elmaradottakat Cselka Nándor vikárius ur fogja 
a keresztény hitéletben való megerősödés malasztjában 
részesíteni. 

*) A rokonirányu lapok kéretnek e sorok szives átvételére. 

Kiadótulajdonos ós felelős szerkesztő : Brezaay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 189*>. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.> 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

küldemény czimzendő. 

: Előfizethetni 
: iüinden 
: kir. postahivatalnál : 
: Budapesten a szerkesz-
i tőnél, és Nagy Sándor 
: könyvnyomdájában, 
: IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt , hova a 
: netaláni reclamatiok is, 
E bérmentes nyitott 
: levélben, intézendők. 

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

Budapesten, október 26, 34. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
I ) I K ÉVFOLYAM. 

SZ. II. Félév. 1895. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: Az uj korszak küszöbén. — Házasság-e vagy ágyasság? — Egyházi Okmánytár : Dr Du-
lánszky Nándor pécsi püspök alapitvanya. — Egyházi Tudósítások, f Danilovics János. — M a r o s m e n t e : Az erdélyi püspök szó-
zata papságához. — R ó m a : Az ausztriai püspöki kar és XIII. Leo pápa levélváltása a gyászos emlékű szept. 20-iki évforduló alkal-

mából. — Tárcsa. Korunk uralkodó eszméi. — Kath. Tevékenység. — Vegyesek. 

AZ UJ KORSZAK KÜSZÖBÉN. 
(Korszerű czikksorozat alkalomadta sorban.) 

Hogyan állunk? 
(Irta egy plébános.) 

II. 
A hitélet föllendülésének s az elengedhetle-

nül szükséges erkölcsi megújulásnak örvendetes 
jeleiül üdvözöljük a mind sűrűbben t a r to t t papi 
szent gyakorlatokat s az ezekkel párhuzamosan 
működő népmissiókat ; továbbá a mindinkább 
élénkülő esperes-kerületi tavaszi és őszi gyűlé-
seket, melyeken a lelkipásztorkodás, nevelés-
oktatás és különösen a hitelemzés feladataival 
való foglalkozás s azok megoldása iránti élénk 
eszmecsere hivatva van pezsgőbbé tenni e tére-
ken a tevékenységet. 

S mig e régibb tökélyesbülési eszközök al-
kalmazásában nagyobb mérvű fölpezsdülés mu-
tatkozik, addig uj jelenségek is mutatkoznak a 
szebb jövőt jósló láthatáron. Ily jelenség a sok kathm 

népgyűlés és az eucharistikus kongresszus, és t á n 
szintén egy szebb jövő pirkadó hajnalának lehetne 
üdvözölni a Pázmány egyeteme keresztény ifjú-
ságának legújabb sorakozását is. Vájjon e hajnal-
hasadásban megvan-e annak a reménynek egy hal-
vány sugara, hogy e tanintézetünkben ismét Páz-
mány szellemének napja fog ragyogni s a tudomá-
nyos képzésnek s az élethivatásra való előkészület 
betetőzésének irányt adni!? 

Bús borongás fogja el lelkünket a gondolat-
nál, annál inkább, mivel nemcsak a királyi mel-
lett katholikusnak csúfolt, hanem még a szerze-
tesi s tisztán kath. gymnáziumainkban is, hol a 
fellendülésnek csak némi nyoma is a kath. ne-
velés előmozditása tekintetében? Pedig mit re-
mélhetünk enélkül?! 

Mit használ, ha a népoktatási intézetekben 
a kath. nevelés a legnemesb gyümölcsöket érleli, 
az értelmiség pedig, mely hivatva van a nép 
vezére lenni, a közép- és felsőbb tanintézetek-
ben a hitközöny, sőt hitetlenség dögleletes szel-
lemét szívja magába, hogy majdan az alsóbb 
néposztályt is megmételyezze velej 

A katholikus öntudat fejlesztése s hiveink-
ben vallási ügyeik iránti érdeklődés élesztésére 
ez időszerint egyik legalkalmasb eszközünk az 
esp. kerületi félévenkinti gyűlések tartása. Hol 
a tér, melyik a mód, melyen és melylyel világi 
híveinket az egyház világi vonatkozású érdek-
köreibe bevonjuk? Hogy ily czélu intézmény 
beállítása mily nehézségekkel jár, azt láthatjuk 
az autonomikus törekvések vajúdásainál. Egy 
fejlődésképes meglevő intézmény fejlesztése ren-
desen könnyebb, mint egy egészen uj intézmény 
behozatala. 

E becses lap hasábjain elő lőn egyszer adva, 
hogy miként lehetne az espereskerületi gyűlése-
ket az önkormányzat felépítésében mintegy lép-
csőzetül felhasználni s alkalmazni. 

Fas est et ab hoste doceri. Gr. Csáky ad ta 
34 
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ki a jelszót, mely szerint a kath. autonomia 
fölépitése alulról vagyis a hitközségi képvisele-
tek szervezésével lenne megkezdendő. Hát ha 
másként már nem indul meg a dolog, kezdjük 
meg igy, vagy jobban mondva már meg is van 
kezdve ; mert a hitközség összes vagyoni ügyei-
nek vezetésére már sok helyen van egyháztanács, 
a kath. iskola-ügy vezetésére pedig minden kath-
hitközségben van iskolaszék. Fejleszszük tehát 
ezt tovább ! Alakitsuk ugy ezentúl az esp. kerü-
leti gyűléseket, igy hangzott e becses lapban az 
eziránti inditvány is, hogy minden egyháztanács 
világi elnöke s jegyzője, vagy hogy még inkább 
képviseleti módon történjék a dolog, az egyház-
tauács vagy iskolaszék egy választott tagja is 
legyen az esp. kerületi gyűlés tagja. Egyelőre 
persze a gyűléseknek nem lenne határozati,*) ha-
nem csak tanácskozási joga érdekeink s az azok 
iránti teendők megbeszélése s azok iránti köz-
érdeklődés fölkeltése czéljából. 

Mennyi félreértés lenne igy elháritható, 
mennyi téves nézet kiigazitliató ez uton! És 
mennyire megnyugtatóbb lenne tisztult eszmék-
kel, correct felfogással indulni a rendkivüli hord-
erejű autonomia megalkotásához, mint oly zavart 
fölfogásokkal, minőket abban is láttunk nyilvá-
nulni, hogy magukat katholikusoknak valló egyé-
nek, sőt kath. hatáskörben mozgó s katholikus 
érdekekben működni hivatott testületek tagjai 
katholikus-ellenes tüntetésekben is részt venni 
kifogás alá nem eshető dolognak tartották stb. 

Az esp. kerületi gyűlések fönti módon való 
szervezése iránti inditvány egy pécsmegyei esp. 
kerület által elfogadva egyházhatósági jóváha-
gyásra is fölterjesztetett ; tudomásom szerint 
azonban a jóváhagyás-meg lőn tagadva oly in-
dokolással, miszerint e gyűlések ideje, tárgya s 
megtartási módja zsinatilag lévén megállapitva, 
ezen ily uton változtatni nem lehet. 

De vájjon ebből az következik-e, hogy az 
egyház ujabban előtérbe nyomuló érdekei s mind 
sürgetőbben föllépő szükségletei kielégitésére 
semmit sem szabad tenni? És ha szűk a keret, 
melybe az egyházi élet ujabb s nagyobb voná-
sokban megalkotandó képe lenne beillesztendő, 
nem kell-e uj keretről gondoskodni, mely egy 
szebb s jobb jövő képének befogadására alkalmas 
legyen. 

Fontos hivatása van ezen esp. ker. gyűlések 

*) A véghatározás mindenben egyedül a püspököt illeti meg. 

mellett a kath. tanitó-egyesületek működésének ; 
ezek gyűlései hivatvák s alkalmasak is amazok-
kal karöltve küzdeni s munkálkodni a legszen-
tebb czélokért. A legüdvösb dolgot teszi a pap-
ság, ha ezen egyesületeket müködésökben kellő 
ügybuzgósággal anyagilag s szellemileg támo-
gatja. (Vége köv.) 

Házasság-e vagy ágyasság? 
Dr Böhm ur e lapok okt. 16-i 31. számában ad 

oculos demonstrálja, bogy a tisztán polgárilag kötött ve-
gyes házasságok nálunk Magyarországon érvényesek, és 
pedig azért érvényesek, mivel a trienti házasságkötési 
alak nem kötelezi az ily házasfeleket. Ez a doktor ur ki-
meritő és világos érvelésének velős összegezése. Én érdemi-
leg a tárgyhoz nem akarok hozzászólni. Tegyék csak t. ká-
nonjogtudósaink, kik erre nézve nálamnál hivatottabbak. 

Hogy mégis a vegyes vallásúak közt nálunk kötött 
vagy kötendő úgynevezett tisztán polgári házasságról 
szóló thémát bárcsak néhány rövid szóval én is felemlí-
teni jónak látom, és szóba akarom hozni azt is, hogy a 
tisztán protestánsok közt kötött úgynevezett polgári há-
zasság: házasság-e csakugyan avagy ágyasság ? — ennek 
egyszerű oka az, mivel a „Religio-Vallás" tegnap érke-
zett számában (32. sz. okt. 19.) egy másik igen t kánon-
jogtudósunk ellenkezőleg dr~ Böhm úrral azt erősiti és 
bizonyitja, hogy a tisztán polgárilag kötött ugymondott 
házasság nem csupán a katholikusok közt, de a protes-
tánsok közt is — ágyasság. 

Hogyan quadrál ezen állítás dr Böhm ur állítása és 
bizonyításával ? Nincs e a kettő közt ellenmondás ? ! 

Én mindkét tudós hozzászólónak érvelését és bizo-
nyítását egybe vetve, a következőképpen okoskodom avagy 
konkludálok, s igy okoskodva és következtetve, azt hi-
szem, a logika szabályai ellen nem vétek : 

Dr Böhm ur a maga következtetésére ugy jutott, 
hogy bebizonyította, miszerint a pápák és Congr. Inquis. 
ide vonatkozó nyilatkozatai és döntvényei szerint az 
„akatholikus miniszter" kifejezés alatt nem kizárólag a 
prot. úgynevezett lelkész értendő, de értendő és értetik e 
kifejezés alatt egyáltalán az állami meghízott is, ki előtt 
a tisztán úgynevezett polgári házasságok köttetnek. Pro-
testáns lelkész és állami meghízott közt tehát az egyház 
döntvényei szerint e tekintetben semmi különbség nincs. 
Ha tehát a prot. prédikátor előtt kötött vegyes házasság 
érvényes, érvényesnek kell lennie az állami megbízott 
előtt kötött vegyes házasságnak is. Ez dr Böhm ur kon-
klúziója. 

Már most, ha ez igy van, hogyan vág össze s egye-
zik evvel Szvidrony ur fenemiitett nemes ellenfelének 
amaz állítása és bizonyítása, hogy az úgynevezett tisztán 
polgári házasság a tisztán protestánsok közt is (s nem 
csupán a tisztán katholikusok közt) csupán — ágyasság?! 
Mert hiszen — igy kell okoskodnom és konkludálnom — 
ha a prot. lelkész és állami megbízott közt az ide vonat-
kozó kath. egyházi döntvények szerint az előttük kötött 
vegyes házasságok érvénye tekintetében semmi különbség 
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nincs ; vagy akár prot. lelkész, akár állami megbízott előtt 
köttetnek az ily vegyes házasságok prot. és kath. közt, e 
házasságok kath. egyházi szempontból egyképpen érvé-
nyesek : hát akkor a tisztán polgárilag kötött úgynevezett 
házasság tisztán protestánsok közt miért legyen érvényte-
len és miért legyen merő ágyasság, mint az a „Religio-
Vallás" okt. 19., 32. számának vezérczikkében állíttatik 
és bizonyittatik ? 1 Hiszen az állami megbízott tökéletesen 
egyérvényü a protestáns lelkészszel ; ha tehát a prot. lel-
kész előtt tisztán protestánsok közt kötött házasság érvé-
nyes, érvényesnek kell lennie az állami megbízott előtt 
tisztán protestánsok közt kötött úgynevezett polgári há-
zasságnak is. Vagyis az állami megbízott előtt nem csupán 
vegyes vallásnak közt kötött úgynevezett polgári házassá-
gok érvényesek, amit dr JBőlim ur állit és bizonyít ; de 
érvényesek a tisztán protestánsok közt kötött ily házas-
ságok is, s ezek nem „általán véve de regula et lege" 
•ágyasságok, mint másik t. kánon-jogtudósunk állítja és 
bizonyítja. 

Igy következtetek én. Helyesen-e?! Tessék hozzá-
szólni ! Egy esperes plébános. 

Egyházi Okmánytár. 
Dr Dulánszky Nándor pécsi püspök alapitványa. 
3610. sz. 

Dulánszky Nándor 
Isten és az apostoli Szentszék Kegyelméből pécsi püspök, 
Ő cs. és apostoli kir. Felségének valóságos Belső Titkos 
Tanácsosa, Az I. oszt. vaskorona-rend lovagja, a jeles 
I. Ferencz József-rend nagykeresztese, a műemlékekre 

felügyelő bizottság tagja, bekebelezett hittudor. 
Jelen soraink rendjében adjuk emlékezetül mind-

azoknak, a kiket illett, hogy Mi azon idő óta, a hogy 
minden érdemünk nélkül, Isten kegyelméből a pécsi 
püspöki székre emeltettünk, Isten dicsőségére és a kor-
mányzásunkra bizott hivek lelki üdvösségére irányzott 
gondjaink, fáradozásaink és törekvéseink közepett, azok-
nak javát, kiket főpásztori magas hivatalunk munkatár-
saivá rendelt az Ur, állandóan szivünkön hordozván, s 
egyházmegyénk egyházi és tanügyi czéljainak hatha-
tósabb előmozdítására szükséges anyagi eszközök bizto-
sításán munkálkodni meg nem szűnvén, ámbár ezen 
üdvös törekvésünk maradandóbb jelének bizonyságával, 
a püspökségi javak jövedelmezővé tételére fordított 
igyekezetünkben anyagilag fölöttébbvalóképen igénybe 
vétetvén, sokáig késnünk kellett, az Isten végtelen ir-
galma, ki a jó szándékra szent áldását adja, rég hőn 
táplált vágyunk és szándékaink idejét meghozta, ezeknek 
teljesedésbe menetelét lehetővé tette. 

Azért hálatelt szívvel az isteni gondviselés iránt 
elhatároztuk, hogy a mohácsi szigeti püspökségi birtokon 
általunk eszközölt befektetéseknek a püspökségi törzs-
vagyon javára leendő végleges átvétele czéljából a ki-
küldött miniszteri bizottság által legutóbb foganatosított 
leltározása és felbecslése alkalmával a törzsvagyon terhére 
és a mi javunkra bizottságilag felvett 83.088 frt 74 kr. 
azaz: nyolczvanháromezernyolczvannyolcz forint 74 krnyi 

összeget, illetve: minthogy ezen összegnek körülbelül 
egynegyed része ftdő székeskáptalanunk által kifogásol-
tatok, azon összeget, mely ezen cz men a mi javunkra 
legfelsőbb helyen véglegesen megállapittatni fog, egy-
házmegyénknek örök alapitványképen felajánljuk, a mint 
hogy ezen összeget jelen soraink erejével valójában is a 
pécsi püspöki egyházmegye javára szóló örök alapítvá-
nyul határozzuk, rendeljük, rendszeresítjük és rendsze-
resítettnek nyilvánítjuk, a következő meghatározások és 
feltételek mellett, úgymint : 

I. Az alapítvány »Dulánszky Nándor pécsi püspök 
alapitványa a pécsi egyházmegye javáraa nevet viselje s 
ezen elnevezés alatt a pécsi székesegyházi fr. káptalan 
gondviselése és a mindenkori pécsi püspök felügyelete 
mellett, mint külön önálló alapítvány kezeltessék. 

II. Az alapítvány rendeltetése általában a pécsi 
püspöki egyházmegyének czéljaira szolgálni s mint ilyen, 
valamint püspökségi szerzeményünkből vette eredetét, 
ugy fennállásában is jogi természetére nézve római katho-
likus jellegűnek kell maradnia, s ilyen gyanánt minden 
időkre tekintetnie. 

Különleges czéljául pedig a következőket rendeljük : 
Az alapítvány évi kamatai minden év végével, illetve 

esedékességűk idejében három egyenlő részre lesznek 
osztandók és mint alaptőkék, melyeknek csak kamatai 
használhatók fel különleges czéljaikra, a következő három 
egyházmegyei intézet, úgymint : 1) Az egyházmegyei 
pénztárba azon czélzattal, hogy a mindinkább fokozódó 
egyházmegyei tanügyi igények idő folytán minél széle-
sebbkörü kielégítésre találhassanak; 2) a pécsi egyház-
megyei papi nyugdijintézet alapjainak pénztárába ; 3) az 
Asthenaeum vagyis a pécsegyházmegyei beteg káplánokat 
segélyző alap pénztárába beutaltassanak, még is olyképen, 
hogy az egyházmegyei pénztárt illető kamatharmad min-
den időre ugyanezen pénztárt illesse, a 2) alatti nyugdij-
alap és 3) alatti Astheuaeum kamatharmadai azonban 
ugyanezen pénztárakat illessék csak addig, mig ezen alapok 
pénzereje annyira megerősödött, hogy az idő viszonyaihoz 
képest a nyugdíj vagy beteg kápláni segély szükségleteire 
önmagokban már elégséges fedezetett nyújtani képesek. 

III. Amint ezen időpont bekövetkezett, álljon hatal-
mában és szabadságában a mindenkori pécsi püspöknek, 
a székeskáptalannal egyetértőleg és a kor követelmé-
nyeinek mérlegelésével a további tőkenövekvésre immár 
nem szoruló egyházmegyei papi nyugdijalap, illetve Asthe-
naeum kamatharmadainak azontúl hová fordítása tekin-
tetében más, de mindenesetre szoros értelemben vett egy-
házmegyei czélt kijelölni és elrendelni, hogy a megfelelő 
kamatharmad, de megint csak mint alaptőke, melynek 
C3ak kamatai fordíthatók az újonnan kijelelt czélra, to-
vábbra az e czél szolgálatára rendelt alapba ennek növe-
lése végett folyósittassék. 

Ezen felhatalmazással éljen a mindenkori pécsi püs-
pök, valahányszor az idők folyamán az igy kijelölt czélra 
szolgáló alapDk további nökvekvése fölöslegessé vált. 

Ezekben körvonaloztuk ezen alapítványunk rendel-
tetésére és mikénti kezelésére nézve alapitói szándékun-
kat és megmásíthatatlan akaratunkat, kijelentvén ünne-
pélyesen, hogy a jelen alapítványunk vagyonául az egy-
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házmegyének ezennel ajándékozott és adományozott, ezen 
okiratunk kezdő soraiban körülirt pénzösszeg, mihelyt az 
felsőbb helyen számszerűleg végleg megállapítva - és a 
püspökségi törzsvagyonból kiutalva leend, a ft. káptalan 
által a püspökségi törzsvagyonból közvetlenül átvétessék, 
helyettünk nevünkben nyugtattassék és igy alapítványunk 
czéljaira forditassék. 

Kérjük pedig mindazokat, kiknek ez alapítvány 
körül jogokat adtunk, vagy a kiknek kötelessége ez 
alapítvány gondviselésére kiterjed, hogy ennek épségben 
tartásáról, az alapítványi vagyon kamatainak kifejtett 
akaratuoknak mindenben híven megfelelő hovafordításáról 
gondoskodni szíveskedjenek; kérésünk főkép a székes-
egyházi káptalan felé irányul, melynek az alapitványok 
körüli kipróbált hűségében van azon bizodalmunk, hogy 
ezen az egyházmegye javát czélzó áldozatunk a szent 
ügynek maradandó istápja leszen. 

A mindenható Isten kisérje áldásával, termékenyítse 
és nevelje nagyra a csekély kezdetet. Ugy legyen ! 

Jelen alapító levelünket három egyenlő eredeti pél-
dányban állítottuk ki, az elsőt püspökutódjaink, a máso-
dikat a ft. Káptalan és a harmadikat a 'pécsegyházmegyei 
alapítványi hivatal részére. 

Kelt Nádasdon, 1895. évi okt. hó 14-én. DuláüSZky 
Nándor s. k. pécsi püspök. (P. H.) Kegyes parancsra 
Tozsgay József s. k. oldalkanonok, püspöki irodaigazgató. 

EGYHÁZI TUD0SITAS0K. 

f DANILOVICS JÁNOS, 
hajdudoroghi püsp. külhelynök. 

A munkácsegyházmegyei székes káptalan szomorodott 
szívvel jelenti : 

Nagyságos és főtisztelendő 
D A N I L O V I C S J Á N O S urnák, 

olvasó-kanonok, zárni apát, hajdudoroghi püspöki külhelynöknek, 

1895. évi október 21-én, életkora 60-ik, áldozársága 33-ik 
évében, hosszas betegeskedés után történt elhunytát. 

A boldogultnak földi maradványai f. évi október 
24-én d. e. 9 órakor a h.-doroghi templomban tartandó 
szent mise mellett fognak beszenteltetni és eltemettetni. 

Az engesztelő szent miseáldozat f. évi október 26-án 
d. e. 9 órakor Ungváron fog megtartatni. 

Ungvár, 1895. október 22, 
Legyen emléke örök és nyugalma boldog! 

Marosmente. Az erdélyi püspök szózata papságá-
hoz. — Lönliart Ferencz erdélyi püspök urat az egyház-
megyei papság névünnepe alkalmából szokott lelkességgel 
üdvözölte. A gyengéd figyelmű főpásztor az idők folyá-
sába messze belátó bölcseségtől ihletett körlevélben kö-
szönte meg papságának fiúi kegyeletét. Idézzük köztanul-
ságra az egészet: 

Meghatott lélekkel olvastam a megyei papság üd-

vözlő iratait közelmúlt névnapom alkalmából. Majdnem 
valamennyiben fölcsillámlik az aggodalom a ránk szakadt 
nehéz idő bajainak és veszedelmeinek előérzetében, de ott 
van a főpásztor iránti ragaszkodás és szeretet kifejezése 
és a tettre kész, önfeláldozó munka szándéka is. Bíztam 
abban, hogy miként dicsö̂ elödeim, az ősrégi erdélyi püs-
pöki széken, a földi élet küzdelmei után én is azzal a 
tudattal térhetek meg atyáimhoz, hogy a sz. hit jogai 
csorbítatlanul állanak fenn szent István örökségében. 
Ám az isteni gondviselés kifürkészhetetlen végzése azt 
mérte ránk, hogy a hatalom támogatása nélkül, pusz-
tán az isteni ige és az egyház kegyszereinek segélyével 
tartsuk fel azt az erkölcsi fegyelmet hiveinknek, melynek 
fentartása körül eddig a polgári törvény bölcsen szerzett 
s fentartott szigora is segélyünkre volt. De kételkedhet-
nénk-e csak egy pillanatra is, hogy a szent hit, hogy a 
Krisztus érdemének erejéből hatásos kegyelmi eszközök 
nem elegendők szent hivatásunk czéljának állandó és 
sikeres biztosítására?! 

Ennélfogva a Krisztus szent keresztjére kérlek ben-
neteket munkatársaim, a lelkipásztori hivatalban legyetek 
buzgó hirdetői az isteni igének, hűséges sáfárai a Krisztus 
kegyelme kincseinek, jószáudéku, önzetlen lelki vezérei a 
rátok bizott halhatatlan lelkeknek, hogy Isten szent 
malasztja százszoros termést fakaszszon munkátok nyo-
mában. Ez a ti agg főpásztorotoknak kérő szava ti hoz-
zátok, mikor jó kivánságtokért köszönetet mond. Szivembe 
zárlak mindnyájatokat s ugy adom atyai szivemből rátok 
s kedves híveitekre főpásztori s atyai áldásom. 

Piski, 1895. október 10-én. 
Ferencz, püspök. 

Róma. Az ausztriai püspöki kar és XIII. Leo pápa 
levélváltása a gyászos emlékű szept. 20-iki évfordidó alkal-
mából. — 

Az osztrák püspökök levele: 
Beatissime Fater! 

Iam obstrepunt Tibi clamores efïrenes eorum, qui 
luctuoso facinori applaudentes, gestiunt ob id quod ante 
lustra quinque patrimonium Sancti Petri direptum, sum-
mis Pontificibus regalis corona detracta, iidemque in ipsa 
Urbe veluti exilio mulctati fuere. Isthaec patrati male-
acti clamorosa ostentatio, quantum amaritudinis, Tibi, 

Sanctissime Pater, afferre debeat, nemo non videt; at 
iidem importuni clamores perperam ovantium, nos quo-
que et nostros feriunt, qui Tibi per omnia consentimus 
obsequio, veneratione, pietate quae flecti nequeant. Sci-
mus quidem Te animum invictum non despondere, nec 
spem deesse melioris eventus; agitur quippe non de re 
labili quaeque casui permiesa sit, sed de Ecclesia ; atqui 
„nihil Ecclesiae par est . . . Muri enim tempore deterun-
„tur, Ecclesia nunquam senescit. Muros barbari demoliun-
„tur, Ecclesiam ne daemones quidem vincunt. Quod haec 
„non sínt iactantiae verba, res ipsae testantur. Quot Ec-
„clesiam oppugnarunt, ipsique perierunt? Ecclesia vero 
„coelos transcendit. Talis est Ecclesiae magnitúdó : vincit 
„impugnata, insidiis appetita superat, contumeliis affecta 
„splendidior évadit; vulnera excipit, nec ulceribus cadit ; 
„agitata fluctibus non demergitur . . . luctatur nec pro-



188 RELIGIO. 271 

„sternitur ; pugilatu certat, nec vincitur." -Luculentissima 
verba, quae D. Ioannis Chrysostomi sunt, quaeque om-
nium saeculorum experientiâ illustrantur, animum certe 
levant, etsi non ita ut praesentiä tribulationis moeror 
non urgeat. Ceterum alte haeret mentlbus nostris id quod 
sub ipsum Pontificatus exordium 2) fortiter et dissertissime 
edixisti in haec verba: 

„Ut in primis, eo quo possumus modo, iura liberta-
„temque huius Sanctae Sedis adseramus, contendere nun-
„quam desinemus, ut auctoritati Nostrae suum constet 
„obsequium, ut obstacula amoveantur, quae plenam mi-
„nisterii Nostri potestatisque libertatem impediunt, atque 
„in eam rerum conditionem restituamur, in qua divinae 
„sapientiae consilium Romanos Antistites iampridem col-
„locaverat. Ad hanc vero restitutionem postulandam mo-
„vemur non ambitionis studio aut dominationis cupiditate, 
„sed officii Nostri ratione et religiosis iurisiurandi vincu-
„lis quibus obstringimur, ac praeterea non solum ex eo 
„quod principatus hic ad plenam libertatem spirituális 
„potestatis tuendam conservandamque est necessarius ; sed 
„etiam quod exploratissimum est, cum de temporali prin-
„cipatu Sedis Apostolicae agitur, publici etiam boni et 
„salutis totius humanae societatis caussam agitari." 

Istam a Te tunc editam sententiam constanter gra-
viterque postmodum tuitus es, nos vero eamdem, qua 
nihil verius aut lucidius dici poterat, firmo assensu com-
plexi sumus, studiose retinuimus, et nunc quoque ultro 
profitemur. Ex hac itaque consensione nostrorum velimus 
Te, Beatissime Pater, nonnullum concipere tristitiae leni-
mentum, prouti et nobis id ipsum profari solatio est. 

Interim vero, dum Ecclesia in suo capite divexatur, 
undenam nisi coelitus quaeremus praesidium et tutamen-
tum? Jugiter quippe Deum adimus, qui „suavis et verus 
est, patiens, misericordia disponens omnia",3) eas voces 
itérantes : „Innova signa, et immuta mirabilia, glorifica 
manum et brachium dextrum . . . ; festina tempus, et me-
mento finis, ut enarrent mirabilia tua." 4) Praeprimis 
vero postulamus ut Te, Sanctissime Pater, quam diutissi-
me sospitet, incolumen faciat, consolationibus cumulet ; 
denique Benedictionem Tuam (eam scilicet humiliter effla-
gitamus) super nos confirmet uberemque esse velit. 

Franciscus de Paula Cardinalis de Schönborn, Archi-
egiscopus Fragen. Antonius Iosephus Cardinalis Gruscha, 
Archiepiscopus Viennen. Georgius Cardinalis Kopp, Epi-
seopus Vratislavien. Fulgentius, Archiepiscopus, Episcopus 
Pharen. Severinus, Archiepiscopus Leopolien. Latinorum. 
Aloisius, Archiepiscopus Goritien. Ioannes Evang., Archi-
episcopus Salisburgen. Gregorius, Archiepiscopus Iadren. 
Theodor us, Archiepiscopus Olomucen. Silvester, Archiepi-

. scopus Leopolien. Ruthenorum. Isaac, Archiepiscopus Leo-
polien. Armenorum. Ioannes Nep., Episcopus Tergestin. 
et lustinopolitan. Lucas, Episcopus Premislien. Latinorum. 
Ignatius, Episcopus Tarnowien. Emmanuel Ioannes, Epi-
scopus Litomericen. Franciscus Sah, Episcopus Brunen. 
Simon, Episcopus Brixinen. Franciscus, Episcopus Cata-

') Homil. de capto Eutropio, num. 1. 
2) Encycl. Inscrutabili d. 21 April. 1878. 
3) Sap, XV, 1. 
4) Eccl. XXXVI. 6, 7, 10. 

ren. Iacobus, Episcopus Labacen. Ioannes Bapt., Episco-
pus Parentin. et Polen. Martinus, Episcopus Budvicen. 
Ioannes, Episcopus Cracovien. Eugenius Carolus, Episco-
pus Tridentin. Iosephus, Episcopus Gurcen. Franciscus 
Maria, Episcopus Linden. Michael, Episcopus Lavantin. 
Philippus, Episcopus Spalaten. et Macarscen. Coloma-
nus, Episcopus Tricalen., apostolicus Vicarius castrensis. 
Iosephus Gregorius, Episcopus Rcigusin. Eduardus Ioannes, 
Episcopus Reginae-Gradecen. Leopoldus, Episcopus Seco-
vien. Andreas Maria, Episcopus Veglen. Ioannes Bapt., 
Episcopus S. Hippolyti. Iulianus, Episcopus Premislien., 
Sanachien. et Samhorien. Ruthenorum. Iulianus, Episco-
pus Stanislaopolitan. Ruthenorum. 

A pápa válasza : 
VENERABILIBUS FRATRIBUS 

FRANCISCO DE PAULA 

S. R. E. CARDINALI DE SCHÖNBORN 

ARCHIEPISCOPO PRAGrENSI 

CETERISQUE EX IMPERIO AUSTRIACO EPISCOPIS 

LEO PP. XIII. 
Venerabiles Fratres, salutem et Apostolicam bene-

dictionem. 
Vix quidem conticuere clamores, quos memorat 

epistola vestra : quibus ipsis vos quoque vestrosque popu-
los scribitis dolenter affectos. Fut admodum grave, violati 
iuris memóriám in oculis Nostris tarn insigniter celebrari : 
multoque etiam gravius, quia dubitari non poterat quae 
mens ovantibus, quae consilia subessent. Sed tamen divi-
nae bonitatis munere caussae extitere, quae Nobis con-
ceptam ex ea re molestiam magnopere delenirent. Nam 
luculenta testimonia pietatis omnemque significationem, 
quae congruere videretur huic tempori, undique accepi-
mus: ut plane rursus appareat, vigere in pontificatum 
romanum studia gentium, deque iuribus eius vindicandis 
unam esse catholicorum mentem eamdemque sententiam. 
Nec sane mirati sumus, parem messe voluntatem pieta-
temque similem in communibus litteris vestris : quo enim 
animo singuli sitis, Venerabiles Fratres, erga Nos Sedem-
que Apostolicam animati, multis iam rebus erat cogni-
tum. Permagnum salutis principium continet episcoporum 
cum romano Pontifice coniunctio et consensio : quae qui-
dem, si unquam alias, certe hac tempestate nostra sunt 
maxime necessariae, cum Apostolica Sedes tantam vim 
inimicorum sustineat ac tantos impetus. Verum hac de re 
non est cohortationi apud vos, sed laudi et gratulationi 
locus. Itaque Nostram vobis singulis voluntatem profite-
mur gratam et memorem, praecipuaeque benevolentiae 
testem vobismetipsis et populis, quibus praeestis, Aposto-
licam benedictionem peramanter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum, die XII Octobris 
An. MDCCCLXXXXV. Pontificatus Nostri decimo octavo. 

LEO PP. XIII. 
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T Á R C Z A. 
Korunk uralkodó eszméi. 

Asbóth János országgyűlési kipviselő székfoglalója a Ma-
gyar Tudományos Akadémiában. leiolvasta 1895. 

október 14-én. 
II. 

A szellemi élet szolidaritásánál fogva a nagy áram-
latok, melyek nagy okokból erednek, érvényesülésre törek-
szenek, minden téren, a társadalmi és állami közéletben, 
a tudományban, irodalomban és elébb-utóbb a művészet-
ben is. 

Ugyanazon fordulattal végződik tehát az a rövid 
másodvirágzás az irodalomban, a tudományban is. Egy 
pillanatra ugy látszik, mintha most már csakugyan a 
nagy forradalom eszméi jutnának megvalósulásra, békés 
és tartós uralomra. De a mozgalom egész más eredmé-
nyekre vezet. Angliában Cobden és Bright patronátusa 
alatt megalapítják és gyakorlati érvényre emelik a man-
chesteri iskolát, a „laisser faire, laisser passer" jelszavával. 
Ez a franczia társadalom eszméire visszanyúló politikai 
mozgalmakkal hódit a szabadság és szabadelvüség nim-
buszával, egy pillanatra a közgazdasági tudomány végsza-
vának, minden nehézség megoldásának a gazdasági béke 
és közmegelégedés, az aranykor inaugurálásának vétetik. 
Valósággal azonban csak az uj osztályuralom a tömegek 
gazdasági kizsarolásának evangéliuma. 

A manchestervidéki két cattungyáros, kétségkívül 
egész jóhiszemmel, a legnemesebb indulattal lépett az 
agitáczió terére a béke politikája és a gazdasági élet 
korlátlan szabadsága mellett. Cobden és Bright ezek-
ben keresték a közjólét lehető legmagasabb kifejlődését. 
De panaceájuk egyoldalú volt, mint minden panacea, és 
megérzik rajta az osztályérdek, habár öntudatlan és jóhi-
szemű is. Amit ők a nép és a közjólét érdekében kezdtek, 
a „laisser faire, laisser passer" követelése iskolájuk ke-
zében hamar az üzleti nagy vállalkozók rideg osztály-
érdekévé vált a közepes és kis gazdasági exisztencziák 
pusztulására, a vagyontalan tömeg kizsákmányolására, a 
vagyonnak kevés kézben akumukálására és utolsó ana-
lízisben, ha korlátlanul érvényesül, a közjólét megsem-
misülésére. 

De a „laisser faire, laisser passer" sem a XIX. hanem 
a XVIII. század formulálja és pedig a nagy forradalomnál 
és az encziklopedistáknál is jóval régibb. Ez is csak 
másodvirágzását éri a manchesterismusban. Quesnay, a 
physiokraták feje 1750-ben publikálta rendszerét. Egyik 
társa Gournay, formulázta a frázist laisser faire, laisser 
passer, mely 100 évvel később olyan nagy szerencsét 
csinált. Természetes és érthető reakczió vala ez a mer-
kantilisták, a felvilágosodott abszolutizmus gazdasági 
elmélete ellen. Mondtuk már, hogy a nagy okból eredő 
nagy áramlatok politikában, tudományban egyaránt hatnak. 
IV. Henrik minisztere, a nagy Sully a földmivelést és 
állattenyésztést még „az állam két emlőjének" mondja. De 
a felvergődő abszolutizmusmak bő és bővebb pénzforrásokra 
van szüksége. A feudális kötelékben levő föld kivonja 

magát keze alól. Az alkotmányos jogaihoz ragaszkodó 
nemesség ellen szüksége van ellensúlyra. A kereskedelmet 
és ipart kell tehát felkarolnia politikai és fiskális érdek-
ben egyaránt. Igy a merkantilista rendszer, mely külön-
ben is Olaszországból indul meg, a hol a hatalmas ke-
reskedő városokban csakugyan a kereskedelem a gazdagodás 
forrása és először fejlődik a pénzgazdaság csaknem tel-
jesen elhanyagolja a földet, a gazdagság forrásait kizá-
rólag kereskedelemben és iparban keresi, ezeket a 
legmesterkéltebb protekczióval és gyámkodással akarja 
fejleszteni. Mikor aztán az abszolutizmussal szemben az 
egyéni jogok kezdenek ébredni — előbb a tudományban, 
mint a politikában — a merkantilisták egyoldalúsága 
kihívja az ellenmondást, a franczia fiziokraták visszatérnek 
Sully felfogására, productivnek csak a földet mondják és 
a szubvencziók, protekcziók, kiváltságok és előnyök azon 
mesterséges szövevényével szemben, melylyel a felvilá-
gosodott abszolutizmus a merkantilisták értelmében keres-
kedelmi és ipari produkcziót hajtja, a „laisser faire, 
laisser passer" elvét hirdeti már azért is, mert ha a 
merkantilisták nem tulajdonítottak fontosságot a földnek, 
ők nem tulajdonítanak fontosságot a kereskedelemnek 
és iparnak, előttük az individualizmussal együtt az egy-
szerű primitív élet ideálja, már Rousseau filozófiája lebeg. 
Itt is a körforgás törvénye hat. 

A nagy Adam Smith, a ki első emelte önálló rend-
szeres tudománynyá a nemzetgazdaságot és a kivel 
Angliára megy át a vezetés, mely előbb az olaszoké, majd 
a francziáké volt, a fiziokratákból indul ki ugyan, tár-
sadalom-politikai alapját a fiziokratáktól veszi át, elméletét 
az értékről, munkáról, szabad kereskedelemről már előtte 
fejtegették Lockre és Hume. De az angol viszonyok és 
fejlődések behatása alatt kiemelkedik az eddigi egyol-
dalúságból, sőt annyira kerüli az egyoldalúságot, tartóz-
kodik az elmélet ridegségétől, hogy az abszolút elméletet 
mindég enyhíti történelmi és induktív módszerrel. Innen 
van, hogy utána a legkülönbözőbb, legellentétesebb iskolák 
egyaránt az ő tekintélyére hivatkoznak. Mégis ő az 
indusztriálizmus atyja, melynek tulhajtásait és egyoldalú-
ságait, ha előre nem látta, onnan van, hogy csak az ő 
működése és halála után következett ipari fejlődéssel 
tűntek ki, ugy, hogy aztán mind hangosabban követelte 
maga az élet tanainak kiegészítését, módosítását. 

Igy midőn ő is a felvilágosodott abszolutizmus rendőrál-
lama elleni jogos reakczió befolyása alatt áll, elhanyagolja az 
államnak hivatását a közérdek védelmében és elhanyagolja 
azt a mivel az egyes egyén gazdaságilag is tartozik a 
közjónak és embertársainak. Abból a két egyszerű, de 
egészen abstrakt feltevésből, hogy minden egyén bir az 
okosság és belátás bizonyos átlagával és abból a másik-
ból, hogy minden gazdasági működésnek egyetlen indoka 
az illető saját haszna, átlátszó, briliáns elméleteket von 
le megdönthetlen logikai következtetéssel, de ilyen pre-
missák után természetes, hogy a gyöngének és együgyűnek 
kijátszása, kizsarolása az erős és az élelmes által figyel-
men kivül marad és szó sincs arról, hogy a közszellem 
és ennek organuma, a közhatalom, ezt az ellentétet ki-
egyenlítse, e zsarolásnak útját állja. Másik alapelve» 
melyen érzik az Angliában akkor hatalmasan felkelő, 
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minden tekintetet magára vonó ipari tevékenység varázsa, 
hogy t. i. az értéket nem a kereskedelem, mint a mer-
kantilisták mondták, nem is a föld, mint a fiziokraták 
hirdették, banem a munka termi, az industry, innen az 
industrializmus, — viszont a szoczialisták legmesszebb-
menő, legtulzottabb követeléseinek lett alapja. Pedig 
szigorúan véve a „munka" önmagában még nem is pro-
dukál, hanem egyfelől fogyaszt, másfelől a feldolgozott 
nyers anyagnak legalább egy részét egyenesen megsem 
misiti és a mi ennek daczára a munka közbenjöttével 
magasabb értéket ad a nyersanyagnak, az nyilván az 
invenczió és a tudományos felfedezés, Es ha accumulait 
munkának ts tekintjük Smith Ádámmal a tőkét — a 
miben ismét az akkori angol fejlődés impresszionálta — 
magát a nyersanyagot meg nem szerezheti a munka föld, 
kereskedelem és hitel nélkül, mely hitelnek léteznie kel-
lett a tőke előtt, mely hitel nélkül nem is jöhet vala 
létre a tőke, ugy, hogy épp oly fél-igazsággal mondhatni 
kondenzált hitelnek mint accumulált munkának. 

Mill ugy akarja megmenteni Smith tételét, hogy a 
munka fogalmát legtágabb értelmében veszi, izom-munka 
és idegmunka közt distingvál. A distinkczió maga nem 
csak éles és finom, hanem kétségkívül alapos is, termé-
szetesen azon kiegészítéssel, hogy izommunka önmagában 
nem létezik idegmunka nélkül, mert a legegyszerűbb 
kézfogás is akaratot és figyelmet igényel. Mill-nek észre-
vétele, melyet más alkalommal tesz, hogy mennyire ve-
szélyes valamely schema fenntartása érdekében eltérni a 
szavak közkeletű értelmétől, mert ez vajmi könnyen vezet 
két eszmetársulás zavarára, oly meddő vitára, melyek 
alapját nem a dolgok lénye, hanem csak az képezi, hogy 
ngyanazon szó alatt kiki mást ért. De ha mindjárt 
Mill-el így ki is tágítjuk a munka fogalmát, hogy Smith 
tételének igaza legyen, ha mindjárt az idegmunka alatt 
nem csak a szellemi munkát értjük Mill-el, hanem ezen 
is tulmegyünk és a physiologgal idegmunkának számítjuk 
az üzér, a vállalkozó remény és félelem közti lázas iz-
galmát is, — ez a tétel mégsem meríti ki az igazságot. 

Egy millió aranydollár kétségkívül tőke és pedig a ja-
vából; mégis igen sok hitelt és esetleg igen kevés munkát 
reprezentálhat az aranyásó kezében, még ha számba 
vesszük a pénzkiverési munkát is. És ha azt mondjuk, 
hogy az arany nem csak tőke, hanem áru, melynek 
értéke önmagában van és nem hitelen alapul, hát akkor 
is áll, hogy ebben az értékben lehet igen kevés része a 
munkának. De az arany leleten kivül is van példa ilyen 
illusztráczióra. Egy millió papirrubel szintén tőke. II. 
Katalin előtt Oroszországban alig létezett tőke. Kétség-
kívül létezett accumulált munka, különböző értéktárgyak-
ban, de nem tőke alakjában. II. Katalin nem azt az 
accumulált munkát értékesítette tőkévé, hanem hagyta 
ahol volt. Óriás tőkéket állított elő a bankópréssel és 
pedig minden theoria kigunyolásával a nélkül, bogy a 
papirosrubelnek, mind a mi napjainkig egy krajczár ércz-
fedezete lett volna. Itt tehát a bankóprés munkáján 
kivül semmi accumulált munka nincs, hanem van az a 
hitel, mely megoldja a rejtélyt, hogy a papirrubel minden 
érezfedezet nélkül tartani tudta magát, a hitel, melylyel 
az óriás birodalom népei előtt a czári autokraczia nimbusa 

birt. Ennek a nimbusnak eléállitására kellett kétségkívül 
munka : Nagy Péter és Nagy Katalin munkája, de nem az 
a munka, melyet Smith Ád ám a tőkében accumulált 
munka alatt ért. (Folytatjuk.) 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
A f. hó 26-ikára Kolozsvárra összehivott 

erdélyi római kath. státusgyülés 
elé 

a státus igazgatótanácsa által előterjesztett jelentés, *) 

Évről-évre van szerencsénk az erdélyi róm. kath. 
státusgyülés elé terjeszteni szokott jelentéseket és kimu-
tatásokat a státusgyülés alkalmából megkapni. 

Ilyenkor mindig sajátságos hangulat lepi meg lel-
künket, hangulat, mely a legellentétesebb érzelmek küz-
delmes vegyülékéből keletkezik. íme, — s ez az első 
gondolat, melyet az erdélyi lat. szert, római katholikusok 
autonom kulturális élete kelt, — ime egy darab abból az 
életből, a melynek nálunk teljes hiánya van, s mi e hiány 
nyomasztó sulyja alatt tehetetlenül nyögünk rabszolga-
ként vontatva az anyaszentegyház által egy hitetlen állam-
omnipotenczia lealázó igáját. Lelkünk, mint forró nyári 
szárazság alatt a virág kelyhe az esőnek, felpattan és 
megnyílik áhitására az egyház autonóm életének, a mely 
áhitásnak nyomában legott felkél a szemrehányás : hát 
miért is nem tudott még eddig nálunk dicső édes anyánk, az 
egyház, a legtöbbször mostoha, most már teljesen hitkö-
zönyös állami hatalom nyűgjei alól, saját hivei, önnön édes 
fiai buzgóságának védő karjaiba átmenekülni ! Mikor aztán 
az önálló egyházi élet nagy hiánya által keltett fájdalom 
lelkünk fölött leviharzott, ónlépéseivel közeledve meglep 
az aggodalom, hogy mi lesz velünk, mi lesz az egyház 
alapitványaival és az ősök által szent örökség gyanánt 
reánk hagyományozott intézeteivel, ha nem sikerül ép 
testtel emancipálni az egyházat egy lejárt kor rabbilin-
cseiből ? De, őszintén megvallva, nem minden aggodalom 
nélkül való a jövőre eső tekintés arra az esetre is, ha 
sikerül az erdélyi egyházmegye autonomiájához hasonló 
önálló egyházi vagyon- és iskolakezelést kivívnunk az 
anyaországban is. Az aggodalmas sejtelmeket ebben az 
irányban az kelti fel és táplálja, hogy az erd. róm. kath. 
státus kebeléből nem látjuk szerencsésen kizárva, — 
hogyis mondjuk csak ? — az akatholikumot, azt, hogy 
benne a ker. katholikus vallás szellemével és elveivel 
ellenkező fellépések és szereplések otthon lenni akarjanak 
s tartós katholikusellenes állapotokat teremtsenek. El-
tekintve attól a protestánsizü törekvéstől, mely az erdélyi 
róm. katholikus státus élén a püspökön kivül még va-
lami protestáns főgondnokféle „elnök" öt is akar megho-
nosítani, már maga az a szomorú tény, hogy az igazgató-
tanácsnak ezidőszerinti világi elnöke, — a ki rossz szokásból, 
nem pusztán az igazgatótanács, de az egész státus élén, 

*) Kolozsvár, 1895. 8-r. 121 1. 8 ivnyi táblázatos kimutatá-
sokkal, melyekben az erdélyi római kath. alapok 1894. évi zárszá-
madásainak kivonata van előterjesztve. Kapcsolatos vele „Az erdé-
lyi róm. kath. alapok és uradalmak költségvetése 1896. évre," 
jvrétü 32 1. 
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nem a püspök alatt, hanem mellett akar mint egyenrangú 
tényező szerepelni, — a kath. hittel ellenkező országos val-
láspolitikai törvények pártolása miatt az anyaszentegy-
házzal nyilt ellenkezésbe és formális engedetlenségbe 
keveredett. Ez oly nagy baj, mondhatni halálos betegség, 
az erdélyi kath. autonóm státus testén, mely az egész 
szervezetet a felbomlás örvényébe sodorhatja, hogyha 
idejében nem segitenek rajta. 

Ezek előrebocsátása után, mintegy újra meg-
könnnvebült lélekkel megyünk bele az erdélyi róm. kath. 
státus igazgatótanács jelentésének élvezésébe. Mert valóban 
öröm és élvezet látni, egyházuknak mennyi kulturális és 
vagyoni ügyével, mily ügyszeretettel és gondossággal fog-
lalkoznak az erdélyi hivek, karöltve a papsággal. 

A jelentés élén ünnepélyes aktus van megörökítve : 
az erdélyi róm. kath. státus tisztelgése a király előtt 
Kolozsvárott, a püspök üdvözlő beszédével és a király 
válaszával. 

Következnek sorban 1. az igazgatótanács személyi 
ügyei és ügykezelése, 2. a státus és az igazgatótanács 
szervezete iránt megindult reformmozgalom állása, ismer-
tetése, 3. az erdélyi róm. kath. vallásalapból egyházi 
építkezésekre megszavazott összegek (22829 frt 59 kr), 4. 
az erdélyi róm. kath. státus congruájának ügyében tör-
tént lépések s névszerint egy akadályoskodó miniszteri irat 
a püspökhöz, mely iratnak szellemével szemben a jelentés 
szerint az erdélyi kath. státus szilárdan áll a mellett, 
hogy „az erdélyi püspökmegyei katholikus státust meg-
illető önkormányzati jog alapján külön és önállóan" fog 
a congrua- rendezéshez. Következik 5. a történt kegyes 
alapítványok bejelentése, 6—15. az erdélyi kath státus hét 
gymnaziumának állapota 1894/5-ben. Erdélyi róm. kath. 
testvéreinknek hét gymnaziuma közt a kolozsvári, csiksom-
lyói, brassói, székelyudvarhelyi és gyulafehérvári 8 osztályú 
főgymnaziumok, a marosvásárhelyi 6 osztályú gymnazium, 
a kantai 4 osztályú kisgymnazium. A tanuló ifjúság 
össszes létszáma volt 1716, kik közül róm. kath. 1238, 
gör. kath. 149, akatholikus 223 (és pedig az utóbbiak 
közül gör. kel. 45, luth. 22, kálvinista 84, unitárius 5, 
zsidó 67). Nemzetiség szerint ez 1716 ifjú közül magyar 
1397, német 37, román 176. A hét gymaazium épületeinek 
értéke 253,448 frt, évi kiadása 182,067 frt, tanárainak 
száma 102. A hét gymnazium mellett van hét finevelő 
intézet és két internátus. A fineveldékben 442, a két interná-
tusban 157, összesen 599 növendék van. Ez az internátusban 
való nevelés az erd. katholikusok előnyös sajátsága. Az 
ifjúság x/3"része közös nevelésben van ! Mily lelkes, egy-
házáért élni-halni kész nemzedéket lehet itt — öntudatos 
és lelkes katholikus eljárással kiállitani az életbe ! A 
státus a gyulafehérvári gymnasiumot körülbelül fele 
részéig állami segélyzés alá bocsátja, megfelelő állami 
befolyással. Közölve van a szerződés tervezete. 16. a 
csiksomlyói róm. kath. tanítóképezde ismertetése. 17. 
az erdélyi egyházmegye népiskoláiról — igen érdekes 
kimutatás, 18. az udvarhelyi plébános congrua-segélye, 
19. ingatlanok eladása, 20. Az alapok és uradalmak jogi 
ügyei, 21. azoknak 1894. évi zárszámadásai, 22. azoknak 
1896. évi költségvetése, 23. a kolozsmonostori, 24. a 
nagyalmási, 25. a radnóthi uradalomról, 26. Csikvármegye 
irata a csiksomlyói gymnasium tandijának ügyében, 27. 
az elemi iskolai tanítói nyugdijalap ügye. A státus igaz-
gatótanácsa szerződést kötött a közoktatásügyi miniszté-
riummal, melynek erejénél fogva a státus az erdélyi róm. 

kath. nyugdijalap jogosultjait az országos ilynemű intézet 
kötelékébe átadja. Részletes táblázatos kimutatások az 
alapokról zárják be a pezsgő autonom élet — e leírását. 

Mikor lesz nálunk minden egyházmegyének, vagy 
minden érseki tartománynak, vagy az egész Magyar-
országnak ilyen katholikus — státusi jelentése ! ? = 

VEGYESEK. 
*** „Quid prodest homioi?" Mit használ az em-

bernek, hogyha minden tetszése teljesül is, de ha lelke 
üdvösségének kárát vallja? így gondolkodott egy olasz 
államférfiú, a néhai hires olasz vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Ruggero Bonghi is, a ki életén át sokat nyel-
veskedett és hadakozott az anyaszentegyház és a pápaság 
ellen, de halála előtt mégis csak belátta, hogy valóban 
hiúságok hiúsága és minden csak hiúság, Isten szeretése 
és a neki egyedül való szolgálás hódolata nélkül. Rug-
gero Bonghi, mint a nápolyi „Liberta Cattolica" jelenti, 
a „vallás minden erősitését elfogadta." Ilyen — a gyarló, 
a hiú, a bűnös ember. Míg ereje tartja, ficzkándozik s 
rugdalja az anyai keblet. A halál rémitő veszedelme 
előtt — ráborul az anyai kebelre s ott keres bátorítást. 

— Hogyan nő Angliában a katholiczizmus ! Sil-
vestronban, London egyik külvárosában, 8—10 év előtt 
nem volt csak 10 katholikus. Evvel kezdte Ring atya a 
lelkipásztorkodást. Misézni egy kis lebújban misézett. 
Most? Most a népes plébániának van gyönyörű temploma 
s 300 tanuló számára iskolája. Nevezetes, hogy a silves-
troni katholikus templomra és iskolara az anglikán pro-
testánsok igen sokat adakoztak. 

— Gyémántmise. Folyó hó 23-án ünnepelte Bene-
dek Ferencz székesfejérvári apát-kanonok ur gyémánt-
miséjét. Áldásából mi is kérünk ; magas korának isteni 
áldásához pedig szintén mi is szivünk mélyéből gratulálunk. 

— Egy holt nemzet. F. hó 24-én mult száz éve, 
hogy Lengyelországot Orosz-, Porosz- és Osztrákország 
harmadszor és végleg felosztották. Egy katholikus nemzet 
semmisült meg, egy katholikus nemzet, mely vallásával 
ellentétben a féktelenségnek adta vala át magát. Jól 
mondta a „Hazánk", hogy a lengyeleket a — „magyar 
virtus" tette tönkre, vagyis az a hires fennhéjázó „ki 
a legény a csárdában" és az engesztelhetetlen testvéri 
gyűlölködés és czivakodás. „Concordia parvaeres crescunt, 
discordia maximae dilabuntur." 

— A budapesti kath. papság és az uj rend. Az 
uj rend a 10—15,000 frtos budapesti plébániák s az 1000 — 
1200 frtos kapellániák jövőjét kegyetlenül megtámadta. 
Egy-egy plébánosnak rendes fizetése csak 630 frt, egy 
kápláné pedig csak 300 frt volt eddig. A többit a 
stóla és az anyakönyvek adták. Ma még nagy csökkenés 
nem érezhető ugyan, de azért a budapesti papság elér-
kezettnek látta az időt, hogy a jövő eshetőségeire való 
tekintetből a fővárostól, mint patronustól, a lelkészi fize-
tések arányosítását kérelmezze. Tegnap volt az érkezlet 
ez ügyben. A budapesti papság a plébánosok számára 
2000 frtot, káplántartás fejében egyenkint 600 frtot, 
káplánok számara 600 frtot kér. A hitoktatók 1000 
írtjának 1200 frtra való felemelését is kérelmezni fogják. 

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

Budapest, 1895. Nagy Sándor könyvnj omdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.) 
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Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

YL, Bajza-utcza 14. sz., 
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küldemény czimzendő. 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
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5 minden 
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Budapesten, október 30, 35. 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Az u j korszak küszöbén. — Egy szemtanú arról a jelenetről, midőn a főrendiház f. hó 21-én 
a kereszte'ny vallást leszavazta. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Yeszprém ünnepe. — R ó m a : Hirek tisztázása. — Tárcza. 

Korunk uralkodó eszméi. — Kath. Tevékenység. — Kath. egyesületi élet. — Irodalom. — Vegyesek. 

AZ UJ KORSZAK KÜSZÖBÉN. 
(.Korszerű czikksorozat alkalomadta sorban) 

Hogyan állunk? 
(Irta egy plébános.) 

III. 
(Végé.) 

Az erőknek egyesitése s csoportosítása tár-
sadalmi u ton kath. körök s egyesületekben m á r 
nem annyira eszköz a kath. öntudat s hitélet 
emelésére, mint inkább a meglevő kath. öntudat 
s élénk hitélet következménye. S mit mutat e 
tekintetben a fokmérő? Vájjon a kath. körök 
és egyesületek száma már valami nagy eredmény 
nek jele-e? 

S a Sz.-István-Társulat kiadásában megjelenő 
„Társulati Értesítő" vájjon a kath. egyesületek 
oly pezsgő életéről beszél-e, hogy már rá lehet 
mondani, a mi történik, hogy — elég? Vagy a 
buzgó szerkesztő lelkes szavait mindnyájan ol-
vassák-e, a kikre tartozik? Ugy tudjuk, hogy a 
Szent-István-Társulat által ingyen közrebocsátott 
ezen lapot eleinte sokan visszaküldték azzal, 
hogy nincs reá szükségük, s kik vissza nem küld-
ték s küldik, vájjon oly lelkes tettkészséggel 
olvassák-e, a mint kellene ? Sajnos ! a kath. egy-
leti élet iránti érzéketlenségnek szomorú jeleivel 
még mindig vajmi sűrűen találkozunk. 

De van ám élet, pezsgés s lelkesülés a poli-
tikai téren. Nem akarom kicsinyleni az e téren 

való tevékenységet; nem habozom azonban nyíl-
tan kimondani, miszerint alapvető alkotások csak 
a lelkipásztorkodás, alsóbb s felsőbb nevelés-okta-
tás s a hitéletet igazán előmozdítani egyedül ké-
pes egyéb eszközök által hozhatók létre. Legyen 
csak meg a hitéletnek bensősége s a kath. ön-
tudatnak szilárdsága, ugy megvan egyszersmind 
a biztos alap is, melyen egy kath. szellemű po-
litika fölépíthető; s ha megvan e két kellék, 
ugy minden nagyobb erőlködés nélkül megjön-
nek a kellő politikai vívmányok is. Mig ha a 
hitélet lángoló bár, de minden profán érintke-
zést elutasító érzelem világába s buzgó tevékeny-
ségi körébe belevisszük a kiforratlan politikai párt-
tusák zaját, s ha a kath. öntudatfönkeltségét és tisz-
taságát kitesszük azon veszélynek, hogy a párt-
küzdelmek szennye érhesse: ugy koczkáztatjuk 
mindakét czélt, a hitéletét éppúgy, mint politi-
kai életünk czéljait is. 

Midőn kath. érdekeink előmozdítása ténye-
; zőit sorra vizsgáljuk, mindenütt fölvetve ésmeg-

hányva-vetve azt a kérdést, hogy hogyan állunk, 
nem hagyhatjuk figyelmen kivül a kath. sajtót 
sem, kath. ügyünk e —nyi l t sebét.*) Hogyan ál-

*) Ez a sötét oldal csak egyik oldala a dolognak. 
Mert a katholikus sajtónak, kivált a legújabb valláspoli-
tikai küzdelemben kidomborult oldalán, van ám fény is. 
Egy kis elismerése ennek — a sötét oldal tárgyalása 
mellett — Jtt talán helyén való lett volna szent Pál 
apostolnak amaz ismeretes tanitása szerint: „Elismeréssel 
legyetek azok iránt, kik tiköztetek munkálkodnak(I. 
Thess. 5, 12.) A szerk. 

38 
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lunk e tekintetben? Van-e oly sajtónk, melyre 
föltétlenül büszkék lehetünk, mint a keresztény 
katholikus elvek teljesen kifogástalan megvaló-
sítójára, tolmácsára? Van-e oly kath. sajtónk, 
mely az ellenfél előtt nemcsak szóval tud meg-
állni, hanem tettel is olyképpen, hogy a katholi-
kus hivek lelkéből már-már teljesen kiszoritja, 
nemcsak a zsidó szabadkőműves, de még inkább 
a kétszinü, vallásoskodó s mégsem igazán keresz-
tény-katholikus vallású, hanem hitközönyösséget 
terjesztő s a Krisztussal ellenkező világ tetszéséhez 
alkalmazkodó sajtó befolyását?! Még mindig a 
desideratumok terén, a kezdet kezdetén vagyunk 
e tekintetben. A vallásüldőzés egy kis sürgés-
forgást hozott ugyan létre, sed quid hoc ad 
tantam sitim ? ! 

Politikai életünk mindaddig tengeni fog s 
félsikerekben vagy sikertelen erőlködésekben fogja 
erejét kimeríteni, mig nem lesznek megfelelők 
sajtóközegei, politikai napilapjai kellő számban. 
Mit tesznek a különféle pártlapok, illetve pár-
tok e tekintetben? Pártjuk jeleseit lehetőleg 
mind megnyerik közreműködésre, s jeleseik neveit 
elősorolják jelezve, hogy ezek mind munkatár-
saik. Majd a lap szellemének ellenőrzésére 
ugyanezek közül a legtekintélyesbeket, mint 
ellenőrző bizottságot működtetik. Igy a lap el-
vekre, szellemre nézve egyöntetűvé s azonossá 
lesz az egész párttal s mint ilyen imponál; mig 
az egyesek büróiban készült lapok rendesen csak 
a közönség fej efelett beszélnek el*) s ha egy-egy 
sikerült szavuk le is csap a közvélemény tenge-
rébe, az ott nem sziklaszigeteket emel ki 
a mélységből viruló élet számára, hanem a szem 
gyönyörködtetésére csak buborékokat és hul-
lámzó gyűrűket ver maga körül, melyeket az 
idő ismét besímit az állhatatlanság vizébe. 

A szó fegyvere, akár az élő, akár az irott szóé, 
nagy hatalom ; de okosan kell vele élni, mert 
különben azt sebesíti, azt öli meg, kit védel-
mezni akar. 

Különösen a népnek szánt szót kell rostára 
tenniscsakalegtisztábbmagotkell anéphezjuttatni. 
Amely lap a népet arra biztatja, hogy lelkipásztorá-
nak tépje le papi öltönyét és zavarja el az ol-
tártól, s amely lap a nép elé hurczolja annak 

*) Nem biz a; liigyje el, bogy nem, Németország-
ban a katholikus Centrum szolgálatában álló lapok nem 
mind pártalapitotta, hanem legtöbbnyire s csaknem kizá-
rólag egyesek által alapított lapok, melyek egyesek gon-
dozása alatt szolgálják, a Centrumot támogatva, az egy-
házat. A szeri.' 

papját s ezt a nép előtt úgyszólván végig vesz-
szőzi, az szelet vet, minek nem lehet más kö-
vetkezménye, mint vihararatás. Midőn valaki a 
népet, ezt a lavinát, megindítani készül, jól vi-
gyázzon ; vigyázzon, nehogy ez azt is elsodorja? 
elseperje,amit elsepertetni nem óhajt; mert a lavina 
mindent el szokott sodorni útjában, amit ott 
talál s azt is magával ránthatja, aki megindítja, 
aki neki a lökést adja. 

Vajha létre jönne végrevalahára egy oly 
nagy kath. napilap, mely mérséklő hatással lenne 
a tulságokra könnyen hajló egyéb lapjainkra. 

Szerény nézetünk a „Religio-Vallás" lenne 
leginkább hivatva az uj viszonyok s uj szükség-
letekhez mérten ily napi lappá átalakulni. Látnánk 
csak egyházi és világi jeleseinket a szerkesztő mellé 
mint munkatársakat sorakozni, lehetne-e kétség 
az iránt, hogy eddigi tekintélyében gyarapodva, 
óriási olvasóközönséget hóditana maga mellé s 
az elvek terén biztos vezérfényt nyújtva, hatá-
rozott irányt adva, létrehozná a nagy tábort, 
melynek diadalaként csakhamar a katholicziz-
mus fölvirágzását fognánk kétségtelenül üdvözöl-
hetni.*) 

*) A „Religio-Vallásira irányuló óhajtása nagyon 
megtisztelő ; de teljesíteni — nem teljesíthetjük. A „Re-
ligio-Vallás"-ról is áll, a mit a világraszóló érdemmel ékes 
Jézus társaságáról annak egy hírneves főnöke mondott, 
t. i., hogy «vagy legyen ugy, a mint eredeti rendeltetése 
szerint lennie keil, vagy ne legyen." A „Religio-Vallás" 
eredeti rendeltetése szerint valamennyi katholikus politi-
kai, társadalmi és kulturális párt- vagy csoport-irányza-
tok fölött álló tisztán egyházi lap, avval a hivatással, 
hogy a katholikus egyház milliói közt mutatkozó külön-
féle nézetű és vérmérsékletű irányzatoknak szakadatlanul 
hirdesse az egy, szent, katholika és apostoli igazságot, 
mely előtt mindnyájoknak az Isten előtt való meghódolás 
összhangjában kell felolvadniok. S ez, kérem, a 101-ik, vagyis 
utolsó, de azt hiszem egymagában is döntő ok arra nézve, 
hogy miért nem változtatjuk át a „Religio-Vallás"-t po-
litikai napilappá. Annyi életrevalóság mindig szorult meg 
a „Religio-Vallás" egy-egy szerkesztőjében, hogy ezt 
megtehette volna. De nem tette meg egy se. Politikai 
vezérkedéssel soha sem vélte felcserélendőnek a tisztán 
egyházi tájékoztatást és irányadást. Es éppen most került 
napfényre egy ekklatáns tény, mely azt igazolja, hogy 
még a diadalommal előre haladó katholikus politikai 
akcziókban is igazán tényleg mindenütt vannak és éreztetik 
bénitó hatásukat különféle íelíogások és különféle érdekek 
által szült és táplált divergencziák, szétágazások, melyek-
kel szemben nagyon jó, ha van egy középponti egyházi lap, 
mely a különféle módon nyilvánuló katholikus irányza-
tokat és törekvéseket a katholikus egyházban letétemé-
nyezett magasztos keresztény eszmények előtt való meg-
hódolás kötelességére figyelmezteti és tőle telhetőleg a 
maga módja szerint rá is tereli. Az eset az osztrák ka-
tholikus sajtó sebét leplezte le — s az „Osservatore 
Romano"-nak kellett a bécsi „Vaterland"-ot az ő katholi-
kus elv alattiságának köteles részére s ennek szerény kö-
rére figyelmeztetni, s felhívni őt, hogy megemlékezve az 
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Egy szemtanú arról a jelenetről, 
midőn a főrendiház f . hó 21-én a keresztény vallást 

leszavazta. *) 

Az eddigi szerencsétlen törvényjavaslatokkal, illetve 
törvényekkel, csak a kath. anyaszentegyházat bántalmaz-
ták. Nem csodálkozhatunk e fölött ; együtt mosolyogtak 
kárörvendve többen a protestánsok közülés a zsidók vala-
mennyien, a kik mindig ellenséges indalattal viseltettek 
minden iránt, a mi katholikus. Azonban a most keresztül 
erőszakolt legszerencsétlenebb törvényjavaslat, a mely azt 
állapítja meg, hogy a keresztény zsidóvá lehet: ez már nemcsak 
a katholikus, hanem a keresztény hitet támadja meg leg-
mélyebb alapjában, lényegében. Mert mi teszi az embert 
kereszténynyé ? Nemde a keresztség szentsége ? Es most 

ő exclusivitásban szenvedő arisztokratikus irányzatának 
szük voltáról és elégtelenségéről, jobban becsülje meg a 
Lueger által vezetett s a nép tömegei s a kath. papság 
túlnyomó nagy többsége által sikeresen támogatott u. n. 
keresztény-szocziális párt-áramlatot. A „Vaterland" t. i. 
rossz néven vette a maga, exclusivitáshoz szoktatott ka-
tholiczitásában az „Osservatore Romano"-tól azt, hogy 
ez — a Luegert és társait követő s a bécsi zsidó-liberális 
uralmat megbuktató keresztény szocziálisokat — a „katho-
likus" névvel tisztelte meg. És a „Vaterland" e miatt 
„nagv hévvel" (con molta vivacità) támadta meg s igye-
kezett megoktatni az apostoli szentszék intenczióit szolgáló 
római lapot, amely bizony-bizony nem maradt adós a tele-
lettel. A római lap teljes világosságot gyújtott a „Vater-
land"nak az iránt, hogy nem egyedül ő a katholikus, 
hanem, hogy a keresztény szocziálisok is méltók a ka-
tholikus névre, (perche, úgymond, in Austria i cristiani 
sociali •— sono — cattolici, e cattolici praticanti ed attivi), 
vagyis, mert az osztrák keresztény szocziális párt demo-
kratái épp ugy a kath. hit szerint igyekeznek élni, mint 
a „Vaterland" arisztokratikus konservativ vezér pártolói. 
S azért az „Osservatore Romano" azt a testvéri őszinte 
óhaját küldte a „Vaterland"-hoz Bécsbe, hogy az osz-
trák konservativok, e lap pártolói, az ő „nagy és 
hathatós befolyásukat" igyekezzenek a közügynek és a 
keresztény szocziálisok által megindított „katholikus moz-
galoménak szolgálatába bocsátani. Egyébiránt nemcsak 
Bécsben, de Belgiumban és Németországban is, hol a 
katholikusok politikai élete legerősebb és legvirágzóbb, — 
igy van ez, vagyis divergencziák, széthúzó elemek merül-
nek fel folytonosan, a melyek számára ott bizony nagyon 
helyén volna egy középponti tisztán egyházi moniteur, 
egyházi figyelmeztető a Krisztus által előirt összhangzó 
gondolkodásra és eljárásra! Ürüljünk, hogy nekünk a 
„ Religio-Vallás" - ban félszázad óta már van ily egyházi 
őrállónk és figyelmeztetőnk, s ne akarjuk őt a politikai 
pártélet versengéseibe beledobni ! Nekünk egyelőre tulaj-
donképpen egyfelől a már létező csekély katholikus poli-
tikai sajtó fejlesztésére és javítására, másfelől, és pedig 
igen sürgősen, uj népies kath. politikai napilapokra van 
szükségünk mennél többre, a fővárosban legalább is ket-
tőre, és pedig egyre az önállóvá fejlődött bourgeoisie és 
egyre a nép nagy tömege számára Magyarországban ez-
iidőszerint a katholikusok körében aligha van nagyobb 
örömet keltő hir, mint az, hogy Pozsonyban katholikus 
irodalmi társaság alakult, 25 frtos részvényekkel, 17,000 
trt. részletes befizetéssel; és ez a részvénytársaság, hir sze-
rint, már f. é. decz. 1.-vel katholikus napilapot fog meg-
indítani. Éljen a lelkes vidék! A szerk. 

*) A győri egyházmegye egy nagytudományu papjának czik-
kelye. 

ezt a szentséget ócska köpönyeggé csiirték-csavarták, a 
melyet viselhet valaki, a mig neki tetszik, ha pedig reá 
unt, eladhatja a házaló zsidónak. 

Lehetségesnek mondották ki azt, a mit ezernyolcz-
száz esztendőn át lehetetlennek tartott a keresztény világ, 
a mit ma is lehetetlennek tart minden hivő, ha csak né-
mileg is hivő keresztény, mert az örök igazság: Jézus 
Krisztus mondja, hogy a keresztség eltörölhetetlen jelet 
nyom az ember lelkére. Ezt tanuljuk gyermekkorunkban 
a katekizmusban és egész lényünk azt kiáltja, hogy ez 
másképp nem is lehet. De a mi hitetlen testvéreink ezt 
megtagadták, és hatalmasabbak lettek Istennél ; mert a 
mi magában, belső mivoltjában lehetetlen, azt ők lehet-
ségesnek nyilvánították ki. Akarjuk és vége ! 

Es kik tették ezt? Hét szótöbbséggel hajtották ke-
resztül a főrendiházban ezt a legszerencsétlenebb javasla-
tot. Szavaztak első sorban kath. főpásztoraink. Szavaza-
tukkal tisztában voltunk előre. Szavaztak utánuk a görög 
keleti egvháznagyok. Az ő szavazataiknak is teljes nyu-
godtsággal néztünk eléje, mert hiszen nekik is megvannak 
szilárd hitelveik, melyekkel nem szoktak alkudozni, ha 
az igazság oszlopától, szt. Péter sziklájától elszakadtak 
is. De azután feszült figyelemmel lestem a protestáns 
felekezetek képviselőinek, hivatalnokainak és úgynevezett 
püspökeinek szavazatát. Es megdöbbenve hallottuk ajkaik-
ról a javaslat mellett a szót. Három ref. „püspök" és két 
ág. ev. „püspök", (a hány ilyen „püspökük" csak van) a 
főrendiházban mindnyájan a mellett adták le szavazatu-
kat, hogy a keresztény zsidóvá lehet. Könnyek csordultak 
ennek hallására szemeimből. A fájdalom könnyei voltak 
azok, de egyúttal a háláé. A fájdalomé, hogy szegény 
protestáns atyánkfiai teljesen elvesztették már azt a kis 
hitüket is, a mi még volt ; és a háláé, hogy annak az 
anyaszentegyháznak lehetek Isten kegyelméből papja, a 
mely hitigazságairal soha sem játszadozott, a mely hét 
szentségével soha sem alkudozott, soha sem hezitált. A 
protestánsok sokat változtattak hitigazságaikon, különösen 
pedig a szentségekkel kényök-kedvök szerint bántak el. 
Hetet soha sem vallottak, mert hát azt a gyűlölt ker. 
kath. vallás tanította. Hanem két szentséget vallottak 
mind e napig, és pedig a keresztséget és az úgynevezett 
confirmatiót. 

Eddigelé mi is ugy tartottuk, hogy keresztségük 
csakugyan volt, mert azt szükség esetében kiszolgáltathatja 
minden ember és pedig érvényesen. Eddig azt hittük, 
hogy tógátusaik érvényesen kereszteltek. Azonban az 
október 21-iki főrendi tárgyalások alkalmával igen tágra 
nyíltak a bámulattól szemeink és megláttuk azt, amit 
eddig nem láttunk, hogy a protestánsoknak keresztsége sok 
esetben semmis, vagy legalább is alapos kétség fér 
érvényességéhez. Mert mi kívántatik a szentséghez, ;hogy 
az érvényes legyen ? Minden kétséget kizárólag megszabja 
a tridenti zsinat és kifejezetten IV. Jenő pápa az örmények 
számára kifőtt utasitásában, hogy minden szentségnek há 
rom fő alkotó eleme van. Ezeket mondja: „Minden szentség 
három részből áll : t. i. érzékelhető dologból, a mi az anyagát 
képviseli a szentségnek, aztán szavakból, a mi a szentség 
formája és végre a 3-ik elem a kiszolgáltató személy, a 
kinek azon szándékkal kell kiszolgáltatnia a szentséget, 

35* 
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hogy azt akarja tenni, a mit az Egyház akar, hogy tegyen : 
és ha ezek közül valamelyik alkotó rész hiányzik, nincs 
szentség." 

Alkalmazzuk ezen elvet a protestánsok keresztségére. 
Vizet használtak, elmondták a megállapított szavakat : 
„N. N. én téged keresztellek az Atyának és Fiúnak és 
Szentléleknek nevében"; — hanem arra nézve van két-
ségünk, hogy azt akarják-e csakugyan kiszolgáltatni, a 
mit az anyaszentegyház, a mit Jézus Krisztus akar, hogy 
kiszolgáltassanak. Es úgynevezett „püspökeik" a főrendi-
házban arról tettek tanúságot, hogy nem Jézus Krisztus 
keresztségét vallják, mert az eltörölhetetlen. Azt tanítják 
legfőbb tanítóik, hogy igenis eltörölhető. Bizonyosan ezt 
tanítják lyczeumaikban is, mert hiszen felügyeletük alatt 
állanak ezen intézetek. Tehát pásztoraik olyan hittel 
mennek a nyáj közé, hogy a keresztség eltörölhető ; 
ezzel a hittel keresztelnek, tehát érvénytelen a kereszt-
ségük. Ebből reánk kath. papokra az a kötelesség há-
ramlik, hogy ha valamelyik protestáns megtér és át akar 
térni a kath. anyaszentegyház keblébe, azt föltételesen 
újra meg kell keresztelnünk, mert észszerű okunk van a 
kételkedésre, hogy az érvényesen van e meg keresztelve. 
Ebből is csak az látszik, hogy a mely hit elszakad az 
igazság oszlopától : Rómától, az csakhamar minden igaz-
ságát elveszíti, mert nincs, ki fölötte őrködjék. Sajnáljuk 
a szegény protestáns népet, a köznépet, a mely hivő. 
Nekik van hitük, de pásztoraiknak nincsen. Pásztoraiknak 
pedig azt mondjuk: „Nem mi téptük le homlokotokról a 
sz. kereszt jelét, magatok dobtátok a zsidók feneketlen 
zsákjaiba." 

Egyes lapok ugy beszélnek e legszerencsétlenebb 
szakaszról, hogy az valamennyi között a legfontosabb-
Ne beszéljenek ilyen nyíltan, mert különben könnyen 
arra a gondolatra jut az ember, hogy a megelőzök, 
polgári házasság, anyakönyvvezetés csak arra való volt, 
hogy ne ezzel rohanjanak be, a mi azonban talán a 
tulajdonképpeni czél. Ki tudja, mi az igazi. 

Az azonban bizonyos, hogy a zsidók öröme nagy, 
mert újra meg van feszítve Jézus Krisztus. 

De gondolják meg: Föltámadott és újra feltámad! 
D. H. 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Budapest, okt. 29. Veszprém ünnepe. — 
Veszprém providenczialis város. A keresztény vallás 

Magyarországban való megállapításának korából, szent 
István dicső korszakából, a legnagyobb történeti esemé-
nyek egyikének emlékezete fűződik nevéhez. Itt győzte 
le a magyar királyságot és a magyar államiságot meg-
alapító szent király a pogány reakczió vezérét, Koppánt, 
Itt semmisült meg a régi pogányság. 

Most, hogy a mindentől, a mi őseinknek szent volt, 
hűtlenül elpártolt szabadelvüség, a keresztény vallás 
megvetésével, sőt már-már nyilt üldözésével, uj pogány 
korszakot akar meggyökeresiteni hazánkban, Veszprém, 
az ország keresztény örökségeinek védelmezésében, elő-
térbe kezd lépni. Veszprém az ország keresztény újjá-
születésében oroszlánrészt akar magának kikerekíteni. 

Most vasárnap volt a veszprémi kath. kör megnyi-
tásának ünnepe, a kör és a legényegylet házának, az u. n. 
katholikus egyesületi háznak püspöki megáldásával kap-
csolatban. A keresztény katholikus revindicatio törté-
nelmi nevezetességű alakjai jelentek meg e napra Vesz-
prémben dr báró Hornig Károly püspök vendégei gyanánt : 
Zichy Nándor gróf, Esterházy Miklós Móricz és Ferencz 
grófok, és mások. 

Mi a katholikus akczióknak nem annyira külső 
ünnepélyeire és fényes szertartársaira ügyelvén, mint 
inkább azoknak szellemére, benső hatására és lelki ered-
ményére, a veszprémi kath. házavatás és kör-nyitás 
külső lefolyását, mely úgyis elképzelhető mindenki által, 
itt mellőzve, kizárólag azzal akarunk most foglalkozni, 
hogy mi történik e nagy történeti átalakulás forduló-
pontján Veszprém és vidéke keresztény katholikus mai 
nemzedékének a lelkében, mily érzelmek, mily aspirácziók, 
mily elhatározások üditő uj szellője kezd lengedezni az 
ős királyi város lakosainak és egyházmegyéjének sok 
ideig csendes szendergésben volt szelleme fölött. 

A nagy átalakulás, az uj katholikus összeszedelőzkö-
dés és sikraszállás e kezdődő idejének hangulatos jele-
neteit és hatásait mesterileg öntötte symphonikus elő-
adásba szépen iró tollával a „V. H."-ban K. G. A 
hangulatos vezérczikkely elejét és derekát, országos figye-
lembe vétel és élvezés czéljából, átveszszük szórói-szóra, 
a mint következik : 

„Ünnepel ma Veszprém város katholikussága, illetve 
a kath. kör és legényegylet. Ünnepe benső, öröme tiszta, 
mert lelkesedés hevíti a sziveket, és biztos szellemi czél 
irányítja törekvéseiket. A lakosság ama hányada, melyet 
vallási meggyőződések, vagy elvek szeparálnak az ünnep-
lőktől, tartózkodva figyel és kérdőleg bámul. Mi lesz itt? 
Szabályok ezerint alakult társaságok otthonának fel-
szentelése, a vallásosság fokozását czélzó buzdítás, és se-
gélyt kérő imádkozás a templomban ! Olyan dolgok, 
melyek tiszteletet követelnek és elismerést érdemelnek. 
Születési és avatási ünnep ez, midőn ima és főpásztori 
áldás mellett egy tágabb otthon ajtai csikorogva fordul-
nak meg sarkaikon, hogy falai közé fogadják a vallá-
sosság minden irányú ápolását, a művelődést czélzó 
eszmecserét, a lelket finomító olvasmányokat és az üditő 
nemes szórakozást. Változván a viszonyok, változnak a 
szükségletek is ; a sérelmek és hitlazulás révén teremtett 
helyzet rendkívüli eszközöket mozgósít, és összetereli a 
rokonérzésüeket, az elvbarátokat, mert a szellem-erkölcsi 
harczban, társadalmi tusában a tisztességesek a béke 
javára érvényesülni óhajtanak. A bajban aggódva keresik 
fel egymást, kiknek szive együtt érez, mert a fájdalom 
megosztva elviselhetőbb és sokszor egy, a társaságban 
ellesett szó balzsam a sajgó szivre. A természetes erők 
hatásai jegeczesitik meg a gyémántot, viharok hordják a 
sziklacsucsokra a termékenyítő földet, és fakasztanak a 
bazalt hasadékok között virágot. A társadalmi megráz, 
kódtatások is összesodorják az egymást megértő rokon 
elemeket, megaczélozzák az akaratot, az összetartás és 
üdvös kijózanodás virágait növesztik a rideg számitás 
támadásai között. A kath. körben jegeczesedik a társa-
dalom kiszámíthatatlan javára ható vallásos érzés, lelkület ; 
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a modort és tudást nemesítő olvasmányok pedig átfor-
málni hivatvák a gondolkozást és érzést. Az elfáradt 
egyén, korcsma helyett, itt talál elvbarátai között pihe-
nést; a nyomott kedély itt változhatik vidám derűre; az 
okoskodni vágyó tanulhat, a kíváncsi vallási kára nélkül 
— kávéházi szenylapok helyett — józan útbaigazítókra 
akad. Minden közvetve és közvetetlenül a vallás, becsület 
és tisztes gyakorlati elvek szilárdítására, terjesztésére hat. 
Az aggódó család, fejét a katholikus körben jó helyen 
tudja, mert hámnélküli mulasztás helyett tanulva szórakoziki 
vagy felüdülve tanul. Sokszor az ajkak között át-
szűrődő gyengéd figyelmeztetés irányitólag hat né-
melyek viselkedésére oly körben, hol az együvétar-
tozás érzete és a bizalom áthidalja a rang és osztály 
különbözeteket. Minő józanító hatása lehet egy tapasz-
talt, világi és papi testület által vezetett társaságnak 
(körnek) most, mikor sokan panaszkodnak az élet kese-
rűségei miatt, miután annak gyönyörűségeitől megundo-
rodtak ! Mily tanitó hatása lehet egy körnek most, mikor 
a liberális bűnök és félszegségek feldicsérésében sok em-
bernek csak annyi esze van, hogy ostobaságát tudja láb-
fejig takarni. Mily csiszoló hatása lehet egy rendezett 
társulatnak most, mikor a liberálizmus legszelídebb szálló 
igéjével: „vannak kedves hibák és kiállhatatlan erények", 
— éket ver a korhadó társadalom erkölcsi elvei közé. A 
kath. kör nem „mumus", hanem biztos alapozója az egész-
séges társadalomnak, előnyös átalakítója a veszedelmes 
elvi zavaroknak, felélesztője a mindenkire hasznos hitélet-
nek, mert a vallásosság friss vérét lükteti szét a tár-
sadalom ereibe. Nincs ok megijedni, sőt örülhet az a 
város, melynek lakói körökbe tömörülve ápolják, fejlesz-
tik' a legszebb erényeket, elveik mellett lelkesülve szere-
tetet hintenek és gyürüszemekként óvják a város biztos 
létalapját. Érts meg és velem tartasz, ha pedig meg nem 
értesz, ne vádolj. 

Ezért örül ma Veszprém, és koszorút fonva a ke-
reszt fölé, áldást mond azokra, kik drága áldozataikkal 
otthont szereztek a kath. körnek és legényegyletnek. Fe-
dél alá került az az árva, kinek születése zavarba ejtette 
a liberális bábákat, mert ime Sára fiat szült, nem az ő 
kedvökre valót. Örüljön mindenki, kinek szive helyén van, 
mert a régi Veszprém megmozdult, feleszmélt, és a le-
tűnt ősök dicsérőleg szólnak fel a sírból a késő unokák 
ébredésére. 

Tűzhelyet kapott a társulási szellem, és a házi szen-
télyben a vallásosság világitó szövétneke lobog; ma lett 
a katholikus testvériség házigazdává és állandó vendégül 
fogadja a hitet és erkölcsöt. 

Vajha a kath. kör ne lenne Plínius kútja, mely za-
matos bort öntött a vederbe, de minél tovább vitték a 
forrástól, annál inkább elvesztette zamatját, mig utóbb 
élvezhetetlen vízzé silányodott. A katholikus érzés ne 
csak a portán belül dobogtassa a sziveket, hanem össze-
nőtt kísérője legyen mindegyiknek az élet minden viszo-
nyai között. Bizunk és reménylünk, mert a kishitűek a 
szánakozás sírjába temetkeznek." 

Rónia október 21. Hivek tisztázása. — 
Hire járt, hogy a pápa a Törökországban most véres 

jeleneteket okozó, a jövőben pedig talán európai konflagrá-
cziót okozható londoni angol-örmény bizottság küldöttjét, 
Atkin urat audienczián fogadta, s ekkép a szabadkőműves 
szellemű angol-örmény-török forradalommal érintkezésbe . 
lepett. . . Egy szó sem igaz a dologból! 

De most jön csak a java. Alighogy az „Osservatore 
Romano" az Atkin-legendát megczáfolta, uczczu neki, 
a zsidó szabadkőműves sajtó uj hazugsággal rukkolt elő. 
Azt híresztelte, hogy az Atkinnak „ígért" audienczia azért 
maradt el, mert a Quirinál mellett meghitelesitett követe a 
szultánnak az örmény kollégium rektorának közvetítésével 
tiltakozását jelentette be Atkin fogadtatása ellen. . . Hát 
elsőben is, az örmény kollégium rektora két hónap óta 
nyaraláson van a növendékekkel Arnarában, Toskánában, 
és ami fő, a közvetítésről egy árva szót se tudott mindaddig, 
mig rá nem fogták. Másodszor pedig, a Vatikán, ismerve az 
elemeket, melyekkel Atkin ur Olaszországban dolgozik, 
tartózkodó állást foglalt el Atkin úrral szemben, annál is 
inkább, mert az apostoli szentszék előtt más utak is nyitva 
állnak, a mint ezt az „Osservatore Romano" világosan is 
jelezte, arra, hogy az örmény keresztények sorsán hatha-
tósan segítsen. 

Egy másik híresztelés szintén tisztázásra szorul. Híre 
ment, hogy szó van Mexiko és a Vatikán közt a diplomacziai 
összeköttetés visszaállításáról, s e végett egy magas állású 
római praelatus fog legközelebb Mexikóba utazni. Hát van 
valami a dologban ; de nem ez. Fog egy praelatus legkö-
zelebb Mexikóba menni, de nem diplomacziai misszióval, 
hogy t. i. a diplomacziai összeköttetés szálait felvegye, vagyis 
fog Mexikóba menni pápai megbízott, de nem az állami 
hatalomhoz, hanem az egyházmegyékhez, a püspökökhöz, 
mint visitator apostolieus, hogy a mexikói egyházmegyék 
állapotáról a helyszínén közvetetlen szemlélet alapján tapasz-
talatokat gyűjtsön s a szentséges atyának referáljon, a ki 
fáradhatlan és kimeríthetetlen apostoli buzgalmában a mexikói 
egyházmegyékkel is éreztetni akarja kiváló atyai gondos-
kodását és szeretetét. 

Mint biztosat jelenthetem, hogy itt a jövő bibornok-
kreálás szóba kerülésekor három római praelatus felemeltetése 
mellett három franczia főpapot emlegetnek, mint a bíborra 
járó egyházi fejedelemségre kiszemelteket, s ezek : Combes 
karthágói érsek, Boyer bourgesi érsek és Perraud antuni 
püspök. 

T Á R C Z A. 
Korunk uralkodó eszméi. 

Asbóth János országgyűlési képviselő székfoglalója a Ma-
gyar Tudományos Akadémiában. Ielolvasta 1895. 

október 14-én. 
(Folytatás.) 

De ejtsük el a példákat, melyekről tán azt mond-
hatni, hogy oly exczepcziók, melyek kivonják magukat az 
általános törvény alól, és igy azt meg nem dönthetik. 

Mellőzzük még az agiotaget is, mely kétségkívül 
tőkéket teremt a hitel ereje által, mellőzzük azért, m e r t 
ellenvethető, hogy az a tőke csak fiktiv tőke, mely ele-
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nyészik a fikczióval, ámbár nem lehet tagadni, hogy a 
meddig el nem enyészik, a tőke minden atributumával 
birhat, az pedig, hogy ki van téve ez elenyészésnek, nem 
diszkvalifikálhatja tőke-fogalmát, mert minden tőke ele-
nyészhetik, sőt az idő folytán elenyészik, hogy ujabb 
keletkezzék, mint az életnek minden formája. Óriás tőkék 
és igen reálisok enyésztek el nagy czivilizáeziók bukásával, 
éppen mert a tőkének oly komponense a hitel, mely 
nélkül nem létezhetik. Hiszen éppen azért, mivel a tőke 
nem csak accumulált munka, hanem hitel is, van a tőkére 
utalva a munkás, a ki munkát maga is tud előállítani 
de nem tud előállítani hitelt, és viszont azon mértékben 
emanczipálhatja magát a tőke alól, a mint hitelre tehet 
szert. De a puszta agiotageon tul is oly körülmények 
közt létesülhetnek, vagy olyanok közé juthatnak válla-
latok, melyek folytán nagy és biztos jövedelmet Ígérnek 
hos3zu vagy éppen be nem látható időre, a nélkül, hogy 
ezek a körülmények a vállalkozó munkája által álltak 
volna elé, a nélkül, hogy talán csak előre is látta volna 
azokat. Igy állnak elő roppant tőkék, melyek éppen nem 
kongruálnak a bennök accumulált munkával. — Végre 
két bányaüzem közül egészen ugyanazon mnnka mellett 
az egyik óriás tőkét képez, a másik megbukik, és pedig 
nem csak az ár elenyészése, hanem robbanás, bányaégés, 
vizbetörés által. 

Mindenesetre ma már meghaladott álláspont, ha 
Smith a munkát nem csak az érték első forrásának, 
hanem mértékének is tekinti. Különböztetése pedig pro-
duktiv és inproduktiv munka közt, az anyagi haszonnak 
egyoldalú túlbecsülésére vezetett, ha nem is nála, mégis 
az ő nyomában. De maga egész elmélete megfelelőleg az 
angol viszonyok akkori fejlődési stádiumának, melynek ő 
is gyermeke volt, nem jut tul azon a felfogáson, mintha 
csak s a minél nagyobb érték-termelés volna minden 
emberi gazdaság czélja. És mivel a gazdasági életen 
kivül az emberi élet más oldalait nem kontemplálja, és 
mivel ebben is elhanyagolta a nemzeti vagyon egészséges 
megoszlásának mellőzhetlen szükségét, melynek hordere-
jét éppen a munkáskérdésben csak egy további fejlődési 
stádium tüntette ki, nagyban mozditotta elő azt a szel-
lemi, jobban mondva tisztán anyagi áramlatot, mely ál-
talán az emberi törekvés főczéljának a meggazdagodást 
tekintette. Végre a munkásosztály iránt táplált nyilvánvaló 
jóindulata, nemes emberies érzésmódja mellett is elméle-
tében már megvan annak a tannak a csirája, mely a 
munkást a munka sikerének feláldozza és minden munka 
méltányos megbecsülése helyett a munkást puszta munka-
eszközzé degradálja a tőke kezében és érdekében. 

Am, tekintetes Akadémia, az igazi tudós, ha nem is 
válhatik el korviszonyaitól és azoknak uralma alatt áll» 
az abstrakt okoskodás elmélyedésében is nyitva tartja 
<zemét a történelmi mult és a jelen élet sokféleségének, 
melyet az abstrakt elméletbe szoritani nem lehet és 
nyitva tartja szivét sz emberi érzésnek. Kegvetlen és 
kö nyörtelen, visszataszitó, lázitó és borzasztó lesz az úgy-
nevezett gyakorlati élet embereinek kezében az abstrakt 
elmélet, legyenek üzletemberek, pártemberek, kormány-
férfiak, ha saját gyakorlati érdekeikben rávetik magukat. 

Smith Ádám, noha csak tudós volt, de mondjuk, 

éppen mivel igaz tudós volt, kerülte az egyoldalúságot, 
a következtetések formális élét enyhiteni, a következetes 
rendszeresítés elméleti tökélyét alárendelni tudta az élet 
sokfélesége és fejlődése, a méltánylást követelő tekintetek 
előtt. Ha megéri korunk ujabb fejlődését, — 1790-ben 
halt meg — ő bizonyára számol velük. Kortársa, Ricardo, 
a bankár és parlamenti szónok, abszolút értéket követelt 
az abstrakt elméletnek, melyet a gazdasági törvények 
terén az emberi természetből levont egyoldalú premisz-
szákból, tisztán logikai következtetéssel szűr le. 0 emeli 
alapigazsággá a hamis tételt, hogy a munka nemcsak 
forrása, hanem mértéke is minden értéknek, ő jut ebből 
arra az eredményre, hogy a munkás csak munka-eszköz, 
az ő elmélete kárhoztatta a munkást a létminimumra, 
az ő rendszerében az egyedül észszerű, a megmásithatlan 
fejlődés a néhány gazdag gazdagodásának, a tömegek 
nyomorának folytonos emelkedése. 

De a mi Ricardonál még jóhiszemű, logikai ope-
ráczióiban bámulatos, mindig fényes, gyakran megvesz-
tegető elméleti munka volt, az az ő tanain nevekedett 
gyöngébb irók, üzletemberek és politikusok kezében irány-
zatos törekvéssé tömörült. A manchesteri gyárosok után 
elnevezett ez iskola a gazdasági igazságok, a helyes gaz-
dasági elvek nevében kikelt minden ellen, a mi kényel-
metlen lehetett a gazdagnak, a laisser faire, laisser passer 
liberális elvének korlátlan uralmát a vagyonok növekedése, 
tehát a gazdagok gazdagodása érdekében követelte, mely-
lyel szemben a közép- és kis-vagyon eltűnése csak a 
természet folyása, az észszerüség követelése, a valódi 
gazdasági haladás. A közjólétre és a humanitásra való 
tekintet pedig ezt a haladást csak megakaszthatná, minden 
efféle tehát csak retrográd ideológia. Ricardo tanát a 
földjövedékről, a munkabérről ők sem tarthatták fenn, de 
annyival inkább magasztalták az önzés szabadságát és 
azok is, mint a franczia J. B. Say Bastiat és az ameri-
kai Carey, a kik a morál szükségét és az erény magasz-
tosságát hirdetik, az önzés szabadságától várják az erők 
végleges harmóniáját és a legmagasabb morált: optimiz-
mus, mely felejti, hogy legalább útközben és addig, mig 
ez a harmónia kiküzdi magát, mennyi inmoralitást hono-
síthat az önzés, mennyi és minő rázkódást idézhet elő 
a létért való küzdelem, rázkódást, melyben összeomolhat-
nak a czivilizáczió oszlopai. 

A kik a közhatalom szerepét a gazdasági élet 
szabályozásában e szerint egészen a magánjog terére 
akarják utalni és minden más korlát eltávolítását köve-
telik az erők szabad fejlődése nevében, egyet felejtenek. 
Az ujabb fejlődésnek útjában állhattak a régi, elavult, 
vagy elfajult korlátok és ezekkel szemben jogos volt a 
fiziokraták követelése: „laisser faire, laisser passer!" Ha 
azonban az erők korlátlan játékában az erős könyörte-
lenül megeszi a gyöngét, ujabb korszerű szabályozásról 
gondoskodni kell, ha veszélyeztetni nem akarjuk a pol-
gárosult társadalmat, véres rázkódások utján primitív 
barbarismusba visszaesni nem akarunk. A gazdasági 
életet és ezzel a társadalom exisztencziájának materiális 
alapjait nem lehet oly elvre fektetni, mely csak puszta 
negáczió, vagy ha nem az, akkor a legsivárabb, legke-
gyetlenebb önzés. 
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Világos tehát, hogy a XVIII. századbeli „laisser 
faire, laisser passer" ezen másodvirágzása is, a man-
chesteri iskola, mely a nemesség megszűnt osztályuralma 
helyebe a liberalizmus nevében a pénzemberek osztály-
uralmát akarta emelői, szintén csak a szoczializmust 
mozdithatta elő. A szoczialista irók meg is támadják 
a legszenvedélyesebben, de nem csak szenvedélylyel, 
hanem legalább Marx és Lassale számot tevő tudományos 
készültséggel, elmeéllel, alapossággal. A nagy szoczialista 
irók pozitiv javaslatai még mindig ingadozók, homályosak, 
erőszakosak és éppen azért c?ak a tömegekben, de ezek 
közt ellentállhatlanul és rohamosan hóditanak. Ámde 
tudományos kritikájuk hódit mindenütt. A müveit nyugaton 
tudomány és törvényhozás, kormányok és fejedelmek 
már régen a halottakhoz dobták a manchesteri iskolát 
és a „gazdasági szabadság" a „laisser faire, laisser passer" 
rendszere, melyért ötven évvel ezelőtt rajongott a libe-
rális Európa, melyet a bölcsek kövének tekintett, ma 
ugyancsak ötven évvel meghaladott álláspont, és ango-
loknál, amerikaiaknál, francziáknál, olaszoknál, németeknél 
már huszonöt év óta nem akadt többé komoly tudós 
vagy politikus, a ki védelmébe venné ez immár „hyper-
conservativ" rendszert. A haladott nemzeteknél irodalom 
és törvényhozás, államférfiak és uralkodók, ha egy kézzel 
harczolnak a szoczialisták forradalmi tendencziái ellen, a 
másikkal kezet fognak velük, elfogadják, megvalósítják 
számos pozitiv követelésüket, mert régen egyetértenek 
abban, hogy a szocziális forradalmat csak a társadalmi 
reform gátolhatja meg. így láttuk Bismarck intimitását 
Lassale-lal, Vilmos császárt 1890-ben nemzetközi munkás-
védő akczió élén és már III. Napoleon bizonyos értelem-
ben munkás-császár akart lenni. 

(Vége köv.) 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
— Az erdélyi róm. kath. státus ez idei köz-

gyűlése szombaton nagy érdeklődés mellett folyt le. A 
Veni Sancte után Lönhart püspök szép beszéddel üdvö-
zölte a státusnak jelen volt 119 tagját, kik között voltak 
Győrfiy Gyula és Ugrón Gábor orsz. képviselők, Jósika 
Samu báró miniszter, Lukács Béla volt miniszter, két 
Mikó gróf, Béldy Sándor gróf s Béldy Jáno3 gróf fő-
ispánok. — Az igazgatótanács és Győrffy Gyula alelnök 
között az ügykezelésre vonatkozó differencziák hozatván 
fel, a közgyűlés GyőríFynek bizalmat szavazott. Nagy 
lelkesedéssel fogadta el a közgyűlés Ugrón Gábor azon 
indítványát, hogy a 700.000 f'rtra rugó Fogarassy püs-
pök-féle alapítvány egy erdélyi kath. tud egyetem felállítására 
torditassék. E kérdést javaslattétel végett az igazgató 
tanácshoz utasították. — Délután bankett volt, mire a 
közgyűlés folytatta tanácskozásait s a jelentés összes 
pontjait letárgyalta. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET. 
4- A Sz.-István-Társulat igazgató választmánya 

f. hó 24-én ülést tartott, amelyen dr Kisfaludy Á. B. 
prépost alelnök elnökölt, A Hummer N. titkár által elő-

adott számvizsgáló-bizottsági jelentés alapján a választmány 
Venczell Antal eszt. kanonokról, mint a társ. pénztárának 
12 éven át nagy buzgósággal teljesített kezelőjéről újból 
hálásan emlékezett meg. A választmány a hetes bizottság 
ajánlására kiadásra elfogadta dr Miksó István „Nagy-
boldogasszony májusi elmélkedés" cz. müvét, továbbá az 
ifjúsági könyvtárban való megjelenés végett dr Lörincsy 
Gyula „A magyar történet századai", Pintér Kálmán „A 
magyar irodalom története" cz. müvét, és egy harmadik 
gyűjteményes kötetre való más kéziratokat. A társulat 
gyermekek számára „Lelki Manna" czimmel imakönyvet 
fog kiadni, melynek szövegét Kisfaludy Lajos írja, az 
énekek hangjelelése pedig a Bogisich Mihályé lesz. A 
választmány ezután elhatározta, hogy milleniumi emlék 
gyanánt kiadja a szent evangéliumok szövegét, 178 szöveg-
illusztráczióval és 55 külön lapot betöltő heliogravür-rel 
Az ilusztráczió sikerei érdekében Roslcovics festőművész a 
szentföldre utazik. 

= Az egri érseki egyházmegye tanitó-egyesülete 
f. hó 23-án és 24-én tartotta Egerben képviseleti kos-
gyűlését. Huszonnégy esperesi kerület tanitó körei kép-
viseltették magokat esperes-plebánosok és tanitók sze-
mélyében. Az egri egyházmegye négy politikai megyére 
terjed ki s tanítóinak közgyűlése egy kis országgyűlés. 
Elnökölt Katin szky Gy cz. kanonok, egyházmegyei fő-
tanfelügyelő. Megjelentek a gyűlésen a hevesi és borsodi 
állami tanfelügyelők is. Igazán érdekes és tanulságos 
felolvasások kerültek mindkét napon napirendre. Köte-
lező dolgozat 67 érkezett be. A pályamunkák közöl a 
millenium megünneplését tárgyazó dolgozat koszorús 
szerzője Kalovics Alajos 100 frankot kapott. A tiszt-
újítás eredménye: alelnök Danassy Antal, főjegyző 
Török Kálmán, másodjegyzők Breznay Imre és Doroties 
János, pénztáros Perger Ignácz. 

IRODALOM. 
Az egyházi szónoklás mintái a századok homiletikai 

kincstárából. *) 
Krisztus Urunk az emberi szólást nagy felmagasz-

talásban részesítette. Hozzákötötte az Isten országa ter-
jesztésének és felvirágoztatásának alapvető malasztjait; 
hozzákötötte a föld szinét átalakító isteni erőnek üdvös-
ségünket megalapító működését. A megváltás és üdvözités 
isteni munkájának szolgálatába felemeltetvén az emberi 
szólás, megszületett a szólás művészetének leghatalma-
sabb és legmagasztosabb faja, az egyházi, a szent ékes-
szólás. 

Századok tanúsága szerint a hitélet virágzása és az 
egyházi szónoklás művészetének ragyogása mindenkor 
összeesett, a kettő egymásra mindenkor kölcsönös emelő 
hatással valának. Ha valaha, napjainkban szükséges a 

*) Muster des Predigers. Eine Auswahl rednerischer Bei-
spiele aus dem homiletischen Schatze aller Jahrhunderte. Zum 
Gebrauch beim homiletischen Unterrichte und zum Privatgebrauche. 
Von Nikolaus Schleiniger Pr. d. Ges. Jesu. Dritte neu -bearbeitete 
Auflage, besorgt durch Karl Backe S. J . stb. Freiburg, Herder, 
1895. XVIII. 948 lap. Ara 8 m. 
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hitélet emelésére és erősítésére az egyházi ékesszólás min-
den erejének, minden ékességének kifejtése. 

Ez az oka, a miért ennek a századunkban nagy 
szónoklati lendületet jelző műnek harmadik kiadása al-
kalmából, ajánlását szóba hozzuk. Schleiniger atya világ-
hírű müveket irt, a klasszikus egyházi szónoklás ismere-
tének és gyakorlatának terjesztésére. „Bildung des jungen 
Predigers" cz. müve a kezdőket vezeti be, a „Das kirch-
liche Predigtamt" czimü nagyobb müve a hivatottakat 
avatja be a legnagyobb egyházi művészet titkaiba. Jelen 
müvében, hiven ahhoz a rhetorikai elvhez : „longa via per 
praecepta, brevis per exempla", minden századok nagy 
jeles egyházi szónokainak müveiből kiválasztott remek 
alkotásokat állit közvetetlen szemlélet, megfigyelés és tanul-
mányozás elé, kimondhatatlan nagy hasznára az igazi 
klasszikus szónokságra törekvőknek. 

Papnevelő intézeteinkben az egyházi szónoklás taní-
tását és gyakorlását okvetetlenül és halaszthatatlanul 
emelni és tökéletesíteni kell mindenfelé. 

E czélra vájjon nem volna e hasznos magyarra for-
dítani, hogy kézikönyvül szolgálhasson, ezt a valóban 
„unus liber" t, az illetékesek Ítéletére bizom, felhíva rá 
becses figyelmöket. A klasszikus egyházi ékesszólás 

egy bámulója. 
4- A Nagy Lourdesi Képes Naptár IV. évfolyama 

1896-ik szökőévre megjelent s kapható: Mészáros Kál-
mán sz. Fer. r. atyánál Budapesten. E naptár szintén azon 
nemes katholikus vállalatok egyike, melynek kiadói a 
legnagyobb anyagi áldozatoktól sem ijednek vissza, csak-
hogy jó, vallásos a léleknemesitő olvasmányokat juttat-
hassanak az olvasó közönség kezébe. Valóban megérdemli 
a legszélesebb körben való terjesztést s a legmelegebb 
pártolást. Miért is fölkérjük különösen a ft. lelkészkedő 
papság szíves pártolását, hogy híveik figyelmébe ajánlani 
szíveskedjenek. Ara 30 kr, postával 35. Tömeges megren-
delésnél nagy árleengedés nyujtatik. 

VEGYESEK. 
*** Isten ujja ! — Semmi sem történik vaktában ; még 

hajunk szála sem görbül meg véletlenül, mert mindennek 
megvan, meg kell lenni a maga kielégítő létokának. 
Bizonyára azt sem valami véletlenség összejátszása okozta, 
hogy a magyar nemzeti zászlónak Zágrábban meggya-
lázása és az uralkodó szabadelvű párt által a törvény-
hozás termében való minősíthetetlen elhagyása össze-
esik — az uralmon levőknek a szent kereszttől való 
elpártolásával, attól a szent kereszttől, a melynek jele a 
királyság kezdete óta benne van az ország czimerében, 
mint annak egyik lényeges része. Isten büntetése nyom-
ban sujtotta[az|országot az elkereszténytelenedettek gyászos 
alakjainak nagy vétkeért. Discite mortales moniti non 
temnere divos ! 

— Magyarország herczegprimásának 11 even apján, 
ma, minden jólelkű keresztény katholikus e hazában imád-
kozik s legalább egy röpimát bocsát Isten szent felsége elé, 
hogy ő eminencziáját egyházunk és hazánk e viharos ide-
jében irgalmasságának világosító és erősítő malasztjával 
istápolni kegyeskedjék. Tegnap tisztelgett ő eminencziájánál 
Budavárában Cselka Nándor érseki vikárius ur vezetése 
alatt a vikariátus, a szentszék és a papnevelő intézet. 

A főpásztor kegyesen fogadta a szíves megemlékezést és 
azt szokott szivélyességével megköszönte. Ő eminencziája 
mindenszentek és halottak napjára kathedralisához Eszter-
gomba ment fel. 

— Örvendetes, vigasztaló és bátorító az, miről a 
lelkes „Kárpáti Lapok" legújabb száma vezérczikkelyében 
ad értesítést, mely igy szól: „Ha a munkácsi egyház-
megyében körül nézünk, azt fogjuk látni, hogy a leg-
közelebbi néhány év alatt itt több mint száz templom, 
iskola és lelkészi lak épült, a mi a hitélet olyan virág-
zását és egyszersmind a lelkészeknek akkora tevékeny-
ségét bizonyítja, a minő a mai hithideg és megalkudó 
korban bizonyára méltányolni való jelenség." Csatlako-
zunk az elismeréshez. 

— A legszebb püspöki vendégség. Dr báró 
Hornig Károly veszprémi püspök ur a veszprémi katholikus 
egyesületi ház felavatásának emlékezetére most vasárnap 
rezidencziájában 200 szegény számára rendelt ebédet. 

— Éljenek az úttörők ! Azokat a falukon rejtve 
nagy dolgokat cselekvő papokat, plébánosokat és káplánokat 
értjük, kik Istentől áldott kézzel s lankadhatatlan buzgó-
sággal hozzáfognak a nyomorral küzdő nép anyagi sorsának 
vagyis gazdálkodásának a zsidó pénzuralom, e lelketlen »pénz-
jobbágy-rendszer" karmaiból való kiszabadításához az által, 
hogy gazdasági-, fogyasztási- és hitelszövetkezeteket állí-
tanak fel és szerveznek a nép körében. Trencsén-megyé-
ben a honmentés ez uj hazafias és apostoli munkáját 
Szteszkál József predméri esperes-plebános honosította 
meg, alapítva egy „gazda- és iparos-segélyegylet"-et. Ez 
az egylet 1895. évi január 1-je óta működik, 342 taggal és 
450 részvénynyel. A példa fogott s most már a trencsén-
megyeí papok egymásután lépnek ki a népnek gazdasági 
megmentésére s ez által a haza földjének a keresztény 
ősök keresztény utódainak a kezén való megtartására. Meg-
ható és igazán eléggé nem dicsérhető jelenség az, midőn 
egy a férfiuság hajnalán álló káplán—jó vetőmagot olcsón 
szerez a népnek, vagy gondoskodik, hogy a trencséni nép 
munkát kapjon — nem Amerikában, hanem itthon. A népet, 
a keresztény czivilizáczió kezdetén is, papok tanították 
meg — gazdálkodni. A lelki atya most is legjobb tanács-
adója és vezére a népnek — a tisztességes megélhetésben 
és némi vagyoni önállóság kivívásában is. Vivant sequentes! 

— Kathotikusok és anglikánok. A Rómával való 
egyesülés kérdése, melyet a pápa általunk is ismertetett 
szózata vetett föl, mindegyre foglalkoztatja az anglikán-
protestáns elméket, mondhatnánk az angol közvéleményt. 
A dolgot szóba hozta a Norwichban most volt anglikán 
kongresszus, a melynek második ülésén lord Halifax ha-
talmas beszédet tartott az egyesülés mellett. Az ellen-
mondók nem hiányoztak ugyan, de elnyomta szavukat az 
ily alkalmakkor szokatlan viharos taps. Utána a norwichi 
dékán beszélt, tagadván, hogy lord Halifax világi ember 
létére illetékesen léphet föl, mint kezdeményező, ilyen, az 
egyház jövőjét illető fontos kérdésben. A Standard szerint 
a dékán beszédjét nem ugy van ! s hasonló ellenmondások 
szakították félbe. Az egyesülés barátai melegen üdvözöl-
ték a lordot s bizton hiszik, hogy felszólalása nem lesz 
eredménytelen. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Brernay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanar. 

Budapest, 189*>. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.> 
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SZ. II. Félév. 1895. 

í V s : e m b e r n e k X s t e i i l i e z v a l ó v i s z o n y a 
keresztény hitrendszerünk és hitéletünk szabályai szerint. 

(Az alsó-aradi kerület hitoktatóinak f. évi szept. hó 3-án Aradon tartott értekezletéből.) 

Atya-hten. 

Teremtőnk. 

Hitünk alapitója, ki az ó-szö-
vetségben az ősatyák és próféták 
által, az írjban egyszülött Fia és 
az apostolok által kijelentette 
magát. 

Amit Isten kinyilatkoztatott, 
röviden az apostoli hitvallás 12 
ágazatában foglaltatik. 1. ág. az 
Atya-Istenről mint Teremtőnkről; 
2—7. ág. aFiu-Istenről, mint Meg-
váltónkról; 8—12.!ág. a Szentlélek-
Istenről, mint Megszentelőnkről. 

Karácsony. 
Az Atya-Isten hozzánk való 

szeretetének, hitünk alapitójának, 
a hit ünnepe egész körével. — 
Ugy szerette Isten e világot, 
hogy az ő egyszülött Fiát adá 
stb. — Örvendetes olvasó. 

Fiu-Isten. 

(Kereszt-vetés.) 
I 

Megváltónk. 

Reménységünk szerzője, kínszen-
vedése s halála s az új-szövetség 
örök áldozata által. 

Reménynyel élünk a malaszt-
eszközökkel. a) Szentségek — 
Szentlélek; b) Imádság — Atya-
Isten ; c) Szentelmények — Fiu-
Isten. *) 

Húsvét. 
A Fiu-Isten hozzánk való sze-

retetének, reménységünk szerzőjé-
nek, reménységünk ünnepe egész 
körével. — Húsvéti sz. áldozás. — 
Fájdalmas (és dicsőséges) oivasó. 

Szentlélek-Isten. 

M eg szent élőnk. 

Szeretetünk kútfeje, ki pünkösd 
napján az apostolokra tüzes nyel-
vek alakjában alászállván... Ion 
az anyaszentegyház éltető lelke s a 
mi megszentelőnk és vigasztalónk. 

Szeretettel megtartjuk a pa-
rancsolatokat. a) Parancsolatok — 
Atya-Isten; b) Bűntől megváltott 
a Fiu-Isten ; c) erényes életre s 
keresztény tökéletességre képesít 
a Szentlélek. 

Pünkösd. 
A Szentlélek-Isten hozzánk 

való szeretetének, szeretetünk kút-
fejének, szeretetünk ünnepe egész 
körével. — Dicsőséges olvasó. 

*) Minden áldás és szentelés „per signum Crucis" — keresztvetéssel történik, 
tu Domine sanctificando sanctifleas, et benedicendo benedicis. Rit. 

— Per sanctificationem, quam 
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Imádság. 

(Imádás). Mi Atyánk, ki vagy 
a mennyekben stb. — Dicsérő 
imádság. — A Miatyánk ]., 2. és 
3. kérése. — K. TJ. az Oltári-
szentségben jelen van : 1. hogy 
őt imádjuk. — Imádkozva lel-
künkkel hódolunk Istennek. — 
Tömjén jelenti az imádságot. 

Engedelmesség. 

(Hódolat.) Ábrahám hitből en-
gedelmeskedett. — Kr. U. is en-
gedelmes volt mind halálig. — 
Boldogok, akik éhezik és szom-
júhozzák az igazságot. — Boldo-
gok, akik üldözést szenvednek 
az igazságért. Boldogok a szelí-
dek. — Tömjén jelenti a tökéle-
tes engedelmességet. 

Ellenkező bűnkisértet: 
Elet kevélysége. 

Harcz az ördög ellen. — Az 
ördög a templom tetejére vivén 
a Megváltót, azt akarta, hogy 
adja át nel i lelkét. •— Hét fő-
bűnből: kevélység, harag és jóra 
való restség. — Hét főerényből: 
Alázatosság, szelidség és buzgó-
ság. — Sarkalatos erények: erős-
ség és igazságosság. — Isten 
parancsolataiból: 1., 2. és 3. pa-
rancsolat Istenre vonatkozólag; 
4. par. a szülőkre és elüljárókra, 
mint Isten helyetteseire vonat-
kozólag ; 5. (botránkoztatás) és 
5. par. embertársunkra vonatko-
zólag. — Anyaszentegyház 1. pa-
rancsolata. 

Vitézkedő egyház. 
A földön. — Segitőiuk a meg-

dicsőült Szentek. — Vezércsillag 
a hit — fundamentum rerum 
sperandarum. —Bonum certamen 
rertavi... fidem servavi.. . 

Alamizsnálkodás. 
Facite vobis amicos ele mam-

mona iniquitatis. — Kérő és en-
gesztelő imádság. — A Miatyánk 
4. kérése. — Kr. U. az Oltári-
szentségben jelen van: 2. hogy 
a sz. misében magát érettünk 
íoly tán-folyvást feláldozza. — Ala-
mizsnálkodva vagyonúnkkal hódo-
lunk Istennek. — Arany jelenti 
az alamizsnát. 

Szegénység. 
Qui (Chr. Dom.) proposito sibi 

gaudio sustinuit Crucem (Zsid. 
12, 2.) — Boldogok a lelki sze-
gények. — Boldogok az irgalma-
sok. (Irgalmasság testi és lelki 
cselekedetei). — Boldogok a bé-
kességesek. — Arany jelenti az ön-
kéntes szegénységet. 

Ellenkező bűnkisértet : 
Szemek kívánsága. 

Harcz a világ ellen. — Az ör-
dög magas hegyre vivén a Meg-
váltót stb., azt akarta, hogy 
adja át neki vagyonát és ural-
mát. — Hét főbűnből : fösvénység 
és irigység. — Hét főerényből : 
adakozás és jóakaró szeretet. — 
Sarkalatos erények: Okosság és 
igazságosság. — Isten parancso-
lataiból: 7. és 10. pa r .— Anya-
szentegyház 2. és 4. parencsolata. 

Szenvedő egyház. 
A tisztító helyen. — Segitők mi 

vagyunk (a dicsőült Szentekkel) 
jócselekedeteink és nevezetesen a 
sz.-miseáldozat és búcsú alamizs-
nájával. — Vezércsillag a re-
mény . .. Beposita, est mihi corona 
justitiae, quam reddet mihi Do-
minus . . . 

Böjtölés. 
(Önmegtagadás). Hálaadó imád-

ság, — A Miatyánk 5, 6. és 7. 
kérése. — K. U. az Oltáriszent-
ségben jelen van: 3. hogy velünk 
egyesülve lelkünket táplálja és 
legyen dicsőséges feltámadásunk 
záloga. — Böjtölve testünket hajt-
juk Isten szolgálatába. — Mirha 
jelenti a böjtöl. 

Tisztaság. 
Tükörkép : Jézus szentséges 

Szive* — Szeplőtelen fogantatás. 
— Boldogok a tiszta szívűek, mert 
ők meglátják az Istent. — Bol-
dogok, akik sírnak. — Mirha je-
lenti a szeplőtelen tisztaságot. 

Ellenkező bűnkisértet : 
Test kívánsága. 

Harcz önmagunk ellen. Az ör-
dög azt kivánván a Megváltótól, 
hogy a köveket változtassa át 
kenyerekké, azt akarta, hogy az 
Ur Kr. adja át neki testét. — 
Hét főbűnből: bujaság és torkos-
ság. — Hét főerényből : tiszta-
ség ós mértékletesség. — Sarka-
latos erények : Mértékletesség és 
igazságosság. — Isten parancso-
lataiból : 6. és 9. parancsolat. — 
Anyaszentegyház 3. és 5. paran-
csolata. 

Diadalmaskodó egyház. 
Mennyekben. — Segítségül hiv-

juk a dicsőülteket. — Egyedüli 
vezércsillag a szeretet mindörökké. 
Charitas nunquam exeidit. — Sed 
et iis, qui cliligunt adventiem ejus. 
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Tanítói hivatal. 
Kr. a mi fötanitónk. — Ego 

sum Veritas. — In cruce salus.*) 
Christus vincit (Haec est fides 
nostra, quae vincit mundum). 

Data est mihi omnis potestas 
in coelo et in terris euntes ergo 
docete omnes gentes. — Qui vos 
audit, me audit. — Si autem 
Ecclesiam non audierit, sit tibi 
sicut ethnicus et publicanus. 

Az anyaszentegyház tévmentes-
sége: Portae inferi non praevale-
bunt adversus earn. — Ego vo-
biscum sum omnibus diebus, us-
que ad consummationem saeculi. 
Pater alium Paraclitum dabit 
vobis, Spiritum veritatis, ut ma-
neat vobiscum in aeternum. — 
Ecclesia est columna et firma-
mentum veritatis. 

Az anyaszentegyház látható fe-
jének tévmentessége : Ego rogavi 
pro te. — Tu es Petrus. — 
Pasee agnos neos, pasce oves 
meas. 

Ha a harezban elestünk: 
Megtéréskor ismét első a hit 

(és imádás). 

Via illuminativa. 

Lélek. 

(Isten képmása). 

Papi hivatal. 
Kr. a mi főpapunk : Tu es Sa-

cerdos in aeternum etc. — Ego 
sum vita. — In cruce vita.*) — 
Christus régnât. — (A kereszt-
fára felmagasztaltatván, minden-
eket magához vonz, mig leszen egy 
akol és egy pásztor. (Ján. 12,32.) 

Hoc facite in meam comme-
morationem. — Quotiescunque 
hune panem manducabitis etc. 

Ha a liarczban elestünk : 
Megtéréskor ismét második a 

remény (alázatosság és töredel-
mes bánattal). 

Via purgativa. 

Vagyon. 

(Eszköz örök üdvünk szerzésére.) 

Kormányzói hivatal. 
Kr. a mi királyunk, az anya-

szentegyház láthatatlan feje. — 
Ego sum via. — In cruce resur-
rectio. *) — Christus imperat. 
(Midőn újból eljövend az ő fol-
ségében.) 

Ego elegi vos, ex posui vos. 
— Quaecunque alligaveritis su-
per terram, erunt ligata et in 
coelo: et quaecunque solveri-
tis etc. 

Az anyaszentegyház tévmen-
tessége: Portae inferi non prae-
valebunt adversus eam. —: Ego 
vobiscum sum omnibus diebus, 
usque ad consummationem sae-
culi. — Pater alium Paraclitum 
dabit vobis, Spiritum veritatis 
etc. — Ecclesia est columna etc. 

Az anyaszentegyház látható fe-
jének tévmentessége : Tu es Petrus. 
— Tibi dabo claves regni coelo-
rum. — Pasce agnos meos, pasce 
oves meas. 

Ha a harczban elestünk : 
Megtéréskor is harmadik a 

szeretet (és epedve való óhajtás 
Istennel egyesülni). 

Via unitica. 

Test, 

(Ez is örök megdicsőülésre hiva-
talos. Miért?) 

- E m b e r . -

R i e s z G r á s p a r . 

*) Intr. ad Miss. Exalt. Crucis. — Ecce „mira Crucis mysteria." Postcom. in Missa Stigm. S. Franc. 

32* 
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EGYHÁZI TÜDOSITÁSOK. 
Budapest. Nov. 1. Egy és ugyanaz a dolog-e 

protestáns felfogás szerint a polgári es a protestáns házas-
ság ? — A magyar protestantizmus fejei ugy szólván 
tomboltak örömükben, hogy a polgári házasság megszüle-
tett. Hogy az megszülessék, valóságosan törték magukat érte. 
Azt. az összes szabadelvű vívmányokkal együtt, a protestáns 
szellem vivmánya gyanánt a protestáns vallás dicső alkotá-
sai közé sorozták. 

A kiábrándulás hamarább kezdi bejárni protestáns 
atyánkfiai lelkét, hogysem eddig gondoltuk volna. A nagy 
protestáns exaltáczió kezd lelohadni s kezdi a dolgokat 
higgadtabb, ridegebb szemekkel tekinteni. 

Ennek az átalakulásnak egyik igen figyelemre méltó 
jele az. hogy már maga a szabadelvű protestáns irányzat 
fő szócsöve, a budapesti „Prot. egyh. és isk. Lap" is, szük-
ségesnek Ítélte, megfújni a takarodót a polgári házasság 
dicsőségére indított harczból való visszavonulásra és a pro-
testáns erőknek a házasság nem polgári lianem vallási 
oldala mellett való központosítására. 

A nevezett lap október 31-iki számában „Protestan-
tizmus és polgári házasság" czim alatt vezérczikkelyt közölt 
György László péczeli kálvinista lelkésztől, a ki nemrég 
Szász K. püspök titkára volt. Ebben a vezérczikkelyben 
szemrehányólag történik említés arról, liogy a protestantiz-
mus és a polgári házasság viszonya egymáshoz — „mind-
idáig nincs egészen tisztába hozva", a minek sajnos követ-
kezménye czikkiró szerint az, hogy „hit támadt s ment át 
már a köztudatba is", a mely szerint „alig van különbség 
a protestáns házasság s a polgári házasság között, s a 
polgári házasságkötés az egyházit szükségtelenné változtatta." 

Lám e tekintetben is, hogy mennyire fölötte állunk 
mi katholikusok protestáns atyánkfiai zűrzavaros álláspontja 
és állapota fölött, azt hamarjában sem szóval elmondani, 
sem tollal leírni, sem szívvel érette Istennek elég hálákat 
adni nem tudunk. Egyházunknak tévedéstől istenileg men-
tesített tanitása szerint, melyet főpásztoraink, együttes apos-
toli szózata oly egyszerűen és világosan kifejezett, a kath. 
egyháznak minden gondolkodó hive tudja, hogy az u. n. 
polgári kötés és a keresztény házasság mint szentség közt 
mily mélyreható nagy különbség vagyon ; tudja, hogy amaz, 
az u. n. polgári kötés, a mennyiben hiányzik belőle a krisz-
tusi intenczió, azt tenni, a mit házasságkötéskor Isten ke-
resztény emberektől mulaszthatatlanul megkövetel, tulaj-
donképpen nem is házasság, hanem, mint IX. Pius meg-
másithatatlanúl megbélyegezte, csak ágyasság, „turpis con-
cubinatus" ; tudja ennélfogva a kath. egyháznak minden gon-
dolkodó hive azt is, hogy az u. n. polgári házasságkötés, a 
mennyiben hiányzik belőle a krisztusi szándék lényeges 
kelléke, bizony nem teszi feleslegessé az Isten és az egyház 
szine előtt való házasságralépés tulajdonképpeni házasság-
kötő, házasságlétesitő, keresztényekre nézve a házasság 
semmisségének terhe alatt istenileg köteles szent aktusát. 

A polgári házasság nem mai gyerek. A protestantiz-
mus már régen tisztába jöhetett volna vele. ügy látszik 
azonban, hogy a protestantizmus mind ekkoráig még magá-
val sincsen egészen tisztában. Ilyen tájékozatlanság, a sötét-
ben való tapogatódzásnak ez a neme, legszentebb vallási 

ügyekre nézve, a milyenről a prot. vezérlap fenti vallomása 
tanúskodik, csakis protestánsok körében kaphat lábra s emel-
kedbetik uralomra, a hol, a legfőbb protestáns elv szerint, 
kiki maga csinálja meg, a maga tetszése szerint, hitét, 
vallását, felfogását a házasság polgári és vallási oldaláról, 
a hol tehát a kecskére van bízva a káposzta, pusztító el-
lenségére, az egyéni önkényre, a szent igazságban való kö-
teles egyetértés. 

György László tiszteletes ur dolgozata némely ré-
I szeiben oly szép, oly fényes, mert igazságtól ragyogó, más 

részeiben azonban szánalomra méltó előítéletek által any-
nyira eltorzított, visszataszító, sötét tudatlanságtól tátongó 
elmeszülemény, hogy avval érdemes lesz ismételten is fog-
lalkozni. ? ? 

Hajdu-Dorog. Danilovics János emlékezete. (1836— 
1895.) — 

„Sírnom kell és zokognom." E bánatos dallamu és 
szövegű egyházi gyászénekünk hangzott fel a hajdu-
doroghi g. kath. templom ivezete alatt e hó 24-ik napján, 
a midőn is a munkácsi egyházmegye egyik jelesének : 
Danilovics János, hajdu-doroghi püspöki külhelynök és 
apátkanonoknak nyilvánította a végtisztesség gyászos 
actusát az egyház, a hitközség és a közönség. Egy vilá-
gitó fáklya aludt el, mely mi alatt másoknak használt 
fényével, önmagát emészté el. A munkácsi káptalan 
legidősebb tagja a történeté már. Megérett a gyümölcs, 

! lehullott fájáról : „ez a természet rendje és mégis fáj 
nekünk, hogy a megingathatatlan törvény rideg szigorát 
ez esetben is észlelnünk kellett. A családfő, a családtag, 
a rokon, a barát elhunytát megsiratja, gyászolja a ba-
ráti, a rokonikör : a közélet, a nyilvánosság emberét 
méltatni, a mi kötelességünk. 

Danilovics János neve egy eszmével, egy irányzattal 
i van szoros összefüggésben, a melynek ő mindvégig fárad-

hatatlan, lelkes munkása és képviselője volt. Magyar-
\ ország gór. szert. kath. polgcirainak ezrei régóta táplálnak 

egy religiosus, hő óhajt kebelükben, azt, hogy a magyar 
gör. katkolikus anyanyelvén : az édes haza nyelvén fejez-
hesse ki kérelmét, óhaját, baját, szenvedéseit a mindenek 
Urának: hogy legyen magyar liturgiájok! Eme óhajunk 
teljesedését akarta előmozdítani önfeláldozó tevékenysé-
gével a megboldogult, a munkácsi egyházmegyének e 
kiváló képzettségű és buzgalmu tagja. Köztudomásu 
dolog, mily anyagi áldozatokat hozott e férfiú ama eszme 
oltárára, melynek megvalósítását hitéleti, nemzeti szem-
pontok és érdekek oly kívánatossá teszik. Oly odaadással 
csüngött a magyarnyelvű ritus kérdésén, hogy e ma-
gasztos czél valóságos szenvedélylyé lett nála ; szenve-
dély lyé, mely testet és lelket emésztett egyaránt. 

Es munkálkodása nem volt meddő; ernyedetlen 
munkásságának eredményét fennen hirdetik aranyszájú 
sz. János, sz. Bazil liturgiái, a szerkönyv, ima- és éne-
kes könyve, melyeket részint önállóan, részint más erők 
közreműködése mellett annyi tudással és szerencsével 
ültetett át a magyar egyházi irodalom kertjébe. Es ha 
eljő az idő, melyre epedve várnak népek ezrei ; ha a 
magyarnyelv görög szertartású egyházunkban jogos uton 
felemeltetik az oltár magaslatára; Danilovics János neve 
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ott fog szerepelni e momentuosus eseménynél, mert hisz 
az alapvető munkások sorában ö volt a legserényebb. 
Irodalmi működését kívántuk első sorban méltányolni, 
mert az önzetlen közhasznú munkálkodás a „suprema lex" 

A magán- és társadalmi élet szempontjából szintén 
legkellemesebb emléke fog fennmaradni azoknál, akik a 
barátságnak, az előzékenységnek e repraesentatorával va-
laha érintkezhettek. Nem csak szép, és kellemes benyo-
másu külsővel áldotta meg Őt az isteni Gondviselés, ha-
nem a társadalomban annyira szükséges élénkséggel; —-
az ész szikrái, az élezek csakúgy sziporkáztak nála, vala-
hányszor a társaságban erre nékie alkalma nyilott. Rossz 
akarat soha sem képezte tetteinek rugóját. 

A közhasznú munkának, a humanismusnak embe-
rétől veszünk bucsut e sorokban, azon óhajunk kisére-
tében, hogy az eszme, melynek lobogóját az elhunyt 
oly kitartással lobogtatta, mielőbb teljes diadalra jusson, 
az utókor pedig legalább egy kegyeletes visszaemléke" 
zéssel viszonozza azon szolgálatokat, amelyeket egy 
hivatásos egyén magasztos czélok érdekében annyi nemes 
ambitióval teljesitett. 

Danilovics János, apát kanonok, h.-doroghi püspöki 
külhelynök temetése f. hó 4-én ment véghez a h.-doroghi 
közönség, az elhunyt rokonainak, ismerőseinek és a 
környékbeli papságnak impozáns részvétele mellett. A 
papi temetés e hó 23-án d. u. Újhelyi Andor, h.-doroghi 
lelkész végezte segédlelkészeivel. A szertartás lefolyása 
alatt érkezett meg Gebé Viktor, prépost-kanonok, püsp. 
helynök, ki is 24-én reggel a vikariusi lakban a pana-
chidát vezette, melynek befejeztével a gyászmenet a 
templomba indult, hol a gyász-szentmisét Újhelyi An-
dor helybeli lelkész celebrálta segédlettel. Mise után 
a temetési szertartás vette kezdetét, melyben részt-
vettek : Gebé Viktor prépost-kanonokon kivül : Fekete 
István, szabolcsi főesperes, Miklósy István, s.-a.-ujhelyi 
alesperes-lelkész, Újhelyi Andor, h.-doroghi lelkész, Tiva-
dar Elek, nyir-gebei lelkész, Fodor István és Ruttkay Pál 
segédlelkészek, Dubay István, uj-fehértói ideigl. lelkész. 
Az evangelium elolvasása után a szószékre lépett Varga 
László, h.-böszörményi alesperes-lelkész és remek kidol-
gozású és előadásu emlékbeszédet tartott az elhunyt fe-
lett. A beszéd mély benyomást gyakorolt a templomot 
zsúfolásig megtöltő hallgatóságra; az elfojtott zokogás 
halk hangjai voltak szomorú bizonyítékai annak, hogy a 
kitűnő szónok eltalálta a szivekhez vezető utat. Koszorút 
helyeztek a koporsóra; az elhunytnak testvérei, a rokon-
ság, Véghseő Miklós, csepei lelkész és neje, a hajdu-do-
roghi takarékpénztár, melynek Danilovics János elnöke 
volt, a vármegye és város. A szertartás befejeztével a 
városi elöljárók a halottas kocsira helyezték a koporsót, 
mely mellett a városi tűzoltóság vont kordont, fáklyákkal 
kezeikben. A hömpölygő népáradat a sírkertig kisérte 
a népszerű főpap tetemeit és felhangzott a legszomorúbb 
zene : a sirgöröngyök tompa dübörgése. 

Legyen emléke örök s nyugalma boldog ! K. L. 

Paris , október 28. Az Institut de France száz éves 
fenállásának jubileuma alkalmából mise és prédikáczió. — 

Ki hinné el, hogy a tudomány a 19. század végén, 
még pedig Francziaországban, még pedig a nagy istentelen 
franczia forradalom nevében alapított, a tudomány és iroda-
lom mindmegannyi akadémiáiból alkotott Institut de France 
templomba megy misét és prédikácziót hallgatni és fenn-
állása első századának jubileumán — imádkozni. 

A franczia tudományos akadémiák Institutja oly büszke 
titulus az arany-pálmaágas egyenruhára és diszkard viselé-
sére feljogosított akadémiai tagokra nézve, hogy nagy Na-
poleon a császári czim előtt dicsekedett akadémiai tagsá-
gával, igy irván alá nevét : „Napoleon, membre de l'Institut, 
empereur de France". . . S vájjon mily csodás varázserőnek 
avagy hatalomnak lehet tulajdonítani ama páratlan eseményt? 

Egy pap, egy püspök páratlan apostoli buzgóságának 
és fensőbbséges életrevalóságának : mgr Perraud autuni püs-
pöknek, aki Dupouloup után egyedüli pap tagja a franczia 
akadémiának. 0 kivitte azt, hogy az Institut de France-ot 
alkotó akadémiák valamennyiéből egy-egy tag meghívó le-
velet intézzen az illető akadémia tagjaihoz, hogy f. hó 
24-én reggeli 10 órakor a Saint-Germain-des-Prés nevü tem-
plomba jöjjenek az elhunyt akadémikusok lelke üdveért 
tartandó istenitiszteletre. 

A misét abbé Duchesne, a neves történetíró az Institut 
tagja celebrálta, a plébánia két káplánjának segédkezésével. Az 
istenitiszteleten, mint a francziák mondják, az autuni püspök 
praesideált, a ki evangéliumkor szószékre lépett s egyikét monclá 
a 19. század legnevezetesebb egyházi szónoklatainak, szólva 
a franczia akadémiához a katholikus, a hivő tudományról, 
elitélve a materializmust és positivizmust. Mint a hivő, és a 
lélek szellemiségét és halhatatlanságát valló és védő tudo-
mány fejedelmét ünnepelte a bibornok-jelölt akadémikus a 
minap elhunyt Pasteurt, kit „e Üszázad legnagyobb termé-
szettudósáénak nevezett. Említette a nagy temetést, melyet 
Pasteurnek Paris népe és a tudományos világ rendezett. 

„A temetésen részt vett óriás tömeg lelkéből, úgymond, 
a Pasteur iránt való hódolattal mély vallásos érzés tört elő, az a 
„Credo", melyet, Pasteur egész életén át vallott. „Credo 
in unum Deum omnipotentem. Credo in ecclesiam catholicam, 
apostolicam et romanam. Credo in vitám aeternam".. .Pasteur 
keresztény hivőségének dicsőítése után a franczia fegyverek 
madagaszkári győzelmére tért át az ékesen szónokló főpap 
s végül egységre, békére, egyetértésre buzdított, hogy a 
nemzet minden ereje egyesüljön, mert csak igy lehet a haza 
nagy és dicső. Emlékeztetve arra, mennyire szereti XIII. 
Leo pápa nagy lelke a tudományt, irodalmat és művészetet, 
jelentette, hogy a szent atya felhatalmazásából, a magas 
tudományos testület jubileuma alkalmából, pápai áldást ad 
az Institut tagjaira. 

És igy Perraud püspök csakugyan bebizonyította és 
fényesen bizonyította be azt, a mit az akadémiába történt 
beválasztatásakor XIII. Leó-nak irt, hogy ebben a kitünte-
tésben uj _eszközt fog találni arra, hogy „magasabb tekintély-
lyel és sikerrel, tollal és szóval, szolgálja a vallás és az 
egyház dicső érdekeit." 

Ime egy apostoli lelkű püspök, a ki a 19-ik századba 
oly nagyszerűen beleillik! Fráter. 
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T Á R C Z A . 
Korunk uralkodó eszméi. 

Asbóth János országgyűlési képviselő székfoglalója a Ma-
gyar Tudományos Akadémiában. JE elolvasta 1895. 

október 14-én. 
(Vége.) 

III. 
De még az a természettudományi iskola is, mely a 

30 as és 40-es években, a nagy forradalom eszméinek 
másodvirágzásában, ragadva a visszatért eszmeáramlat 
által és a természettudomány bámulatos kutatásainak 
eredményeitől, vissza akart térni az encziklopédisták 
szellemére és nagy tehetségeit és nagy tudományát is 
meghaladó merész optimizmussal és fantáziával már-már 
azt hitte, hogy a létnek és a világrendnek minden titkát 
felderítheti, az emberi szív és az elmélyedő elme minden 
kérdésére választ adhat a bonczkés, a vegyelemzés és a 
mathezis segítségével : még ők is a XVIII. századbeli 
embereknek világnézletével egészen ellenkező eredmé-
nyekre jutottak. 

Moleschott, Vogt megteremtik a materializmus rend-
szerét, melyben Istennek és vallásnak szintén nincs helye. 
De jön Darwin. A szerves élet nagy kutatója indukczió 
utján megállapítja a szerves élet bizonyos törvényeit. Es 
jöve utána a 60-as években a Darwinizmus, kiválóan 
német iskola, Haekel vezetése alatt, mely a szerves élet 
e törvényeire akar alapítani világrendet, filozófiát, szo-
cziológiát. És mik e törvények : Az akarat szabadsága, 
de általán minden szabadság helyett az előzmények ösz-
szeségéből eredő kényszerűség. Az egyenlőség helyett | 
az ősöktől eredő születéskülönbség. A testvériség helyett 1 

a gyöngének rendeltetése az erősek hizlalására. Szembe- ! 
szökő tehát és reudkivül érdekes, hogy még azok is, a 
kik szívesen vissza akarnak menni a XVIII. század esz-
meirányára, egészen ellenkező eredményekre jutnak. De 
szembeszökő még valami. Ezek a törvények kétségkívül 
hatnak a szerves életben. De a kik kizárólag ezekre 
akarnak alapítani világrendet és világnézletet, társadalmi 
tudományt, nyilván megfeledkeznek egyről. Meg arról, 
hogy ezeken a szorosan természeti törvényeken kívül 
létezni kell még más törvényeknek is, melyek az emberre j 
hatnak, mert különben az ember soha sem emelkedhetett 
volna azon a primitív természeti állapoton felül, melyet 
kizárólag a fiziológia és biológia törvényei szabályoznak. 
A világrendben és nevezetesen az emberben kell, hogy 
hassanak tehát a biológia és fiziológia törvényein kivül 
más törvények is, melyek nélkül az ember soha sem 
emelkedhetne tul a primitív természeti állapoton, melyek 
kiküszöbölésével vissza kellene esnie abba az állapotba. 
Az ember mint szerves lény, kétségkívül alá van vetve a ! 
biológia és fiziológia törvényeinek, de alá van vetve más 
törvényeknek is, melyek amazokkal együttesen és köl- j 
csönösen hatnak és visszahatnak, mely nélkül a czivili-
záczió és társadalom nem képzelhető, és melyeket erkölcsi 
törvényeknek nevezünk. És a meddig ezeket bonczkéssel, i 
vegyelemzéssel és mathezissel kimutatni nem lehet ; és a 

meddig bonczkés, vegyelemzés és mathezis a természet 
kutatásában végre mindig eljut egy pontra, a hol nem 
nyújthat többé bizonyosságot, hanem csak hipothezist, és 
a meddig minden tudomány, indukczió és spekuláczió 
akár milyen merészen hatoljanak előre, mindig eljut egy 
határhoz, melynél a megfoghatatlan előtt áll ; a meddig 
a tudomány nem mondja meg, hogyan keletkezik az 
élet, miért kell halnunk, és mindezeknek mi a czélja és 
végoka, a meddig vért és nedvkeringést csinálni, az 
élőt szervtelen elemekre felbontani igen, de ez elemekből 
életet csinálni nem tudunk, a meddig számolni kell a 
végtelen és az örökkévaló fogalmaival, melyeket sem 
nélkülözni, sem átérteni nem tudunk és a meddig mindaz, 
a mi az emberre nézve a legfontosabb, mihelyt túlemel-
kedik a vegetáczión és az állati ösztönön, tul fekszik a 
megfoghatatlan e határain ; addig a megoldást követelő 
gondolkodó elme, a megnyugvásért kiáltó, zaklatott sziv, 
mindannyiszor vissza fog térni a hithez. 

Az ötvenes években még felülről, a kormányok 
tartották szükségesnek, nyomást gyakorolni a vallás 
érdekében. Ma ellenkezőleg mindenütt, a hol a hatalom 
birlalói olybá veszik és ezért ignorálni akarják a vallásos 
érzelmeket, mint a mihez az államnak szerintük semmi 
köze nincs ; vagy éppen ellenszenvvel nézik a vallásos 
mozgalmakat, mint minden társadalmi szabad erőt, mely 
uralmuk korlátlanságát gátolhatja : alulról jön a nyomás, 
mely emlékezteti őket, hogy a vallásos érzelmek a nép-
életnek egyik szükségét képezik, melyet elhanyagolni, 
vagy éppen sérteni büntetlenül nem lehet, melylyel szá-
molniok kell, melyhez az államnak igenis köze van, mint 
mindenhez, a mihez köze van magának a nemzet életé-
nek, köze van épp ugy, mint ahhoz, hogy a nemzetnek 
kenyere legyen, mert az állam a nemzetért van, nem 
pedig azokért, a kik a hatalom birtokában mindig haj-
landók azt hinni „ l'état c'est moi". 

A hol az angol faj él és uralkodik a föld kerek-
ségén és a hol lelkiismereti és vallásszabadság alatt nem 
a lelkiismeretek rendszabályozását, a gyámkodás és a 
privilégiumok különböző mértékkel mért fokozatait és a 
hatósági konczessziók rendszerét értik, a protestantizmus 
szellemehez képest, mely az egyéni kezdeményezés sok-
félesége, *) uton-utfélen találkozhatunk magából a tömeg-
ből eredő vallásos manifesztácziókkal, a hol hivatásszerű 
és ötletszerű téritők gyakran zene, dobszó vagy énekkel, 
majd tarkakalandos jelmezekkel, majd szigorú egyszerű-
ségük által feltűnést keltő öltözetben csődítik össze a 
járó kelő tömeget, hogy saját vallásos nézeteikre hódít-
sanak híveket. Angliában a nagy politikai pártok vezérei 
vallásos kérdésekben üdülnek a politikai harczok közt : 
a liberális Gladstone a bibliát magyarázza és vallásos kér-
désekről publikál tanulmányokat; a konzervatív Mr. 
Balfour csaknem abban a pillanatban, mikor mint a kincs-
tár első lordja átveszi az alsóház vezetését, egy nagy 
munkát ad ki : „Bevezetés a hittudományok tanulmá-
nyozásához". Mekkora erudíczió, mily mély gondolkodás, 
emelkedett vallásos érzület ! 

*) Hiszen ka csak ez volna — a protestantizmus szelleme ! 
Hiszen a katholiczizmus senkitől sem veszi el a kezdeményezést 
abban, a mire képes és jogosult ! -A szerk\ 
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Szerencse, bogy angolul jelentek meg. Mohón ol-
vassák a föld kerekségén. Ha magyarul Írattak volna, 
olvasatlanul mosolyogná le felvilágosodottságának maga-
sáról, — melynek egyetlen szellemi alapja a reggeli 
kávéhoz olvasott újság és néha minő újság „Claquehutes 
Frigyes" és „Leiter Jakob" elmeszüleménye,— intelli-
gencziánk azon része, mely intelligencziának képzeli 
magát, mivel nagynehezen letette valahogy az érettségit 
és három évig billiárdozott Pesten. 

A katholikus világban, melynek szelleme az egység 
és univerzalitás, a pápaság, elhagyva és megtámadva a 
királyoktól, megemlékezett az egyház eredetéről; azok-
hoz fordul, kikről kezdettől fogva előszeretettel gondos-
kodott, a szegényekhez és elhagyottakhoz, az ügyefogyot-
takhoz és elnyomottakhoz intézi szavát, mondván : bocsás-
sátok hozzám a kisdedeket. XIII. Leo encziklikája 
„Novarum Herum" epochát jelez az emberiség történetében. 
A szózat viszhangzik a tömegek rezonancziájával az 
összes katholikus nemzeteknél és messze azokon tul. Egy 
Crispi félistennek magasztalja XIII. Leot, olyannak 
mondja hatalmát a szellemek fölött, melynél nagyobb 
még nem volt. 

Francziaországban a hatalom birtokosainak, a kik 
még mindig az egyházban látják az ellenséget, a tö-
megek valóságos középkori vallásos felbuzdulással vála-
szolnak a lourdesi zarándokiások ban, melyeket a vasutak 
nem győznek és a vallásos mozgalom élén élite-szellemek, 
a franczia akadémia egyes tagjai állnak. 

A legszabadabb alkotmány a legműveltebb nemzetek 
egyikénél, minden felső támasz nélkül a vallásos esz-
méknek szerzett nagy és növekedő többséget Belgiumban. 

A protestáns Németországban a czentrum domi-
nálja a parlamenti helyzetet.' 

Tolstoi vallásos miszticzizmusa az orosz népéletnek 
megnyilatkozása. Maga Zola, a ki koráuak nagy áram-
latait akarta megirni, a vallásos áramlat emelkedésével 
kénytelen foglalkozni. 

A nagy magyar Alföldön a nazarenizmus mozgalma 
mi egyéb, mint a ki nem elégített vallásos impulzus? 

A vallásos érzület aberratíói is csak impulsiv erejét 
bizonyítják. 

Nem nézetek, vélemények ezek, tek. Akadémia, a 
krónikás szárazságával felsorolt tények, melyeket lehet 
különfélekép appreciálni, melyeket rokon- vagy ellen-
szenvvel, lelkesedéssel vagy gyűlölséggel lehet fogadni, 
de a melyeket ignorálni nem lehet annak, a ki korunkkal 
foglalkozik. 

Száz év óta philosophok £és reformerek az embe-
riségnek annyi boldogságot Ígértek, mely be nem vált, 
hogy csalódásainak és a század társadalmi bajainak 
e climaxában egy nagy kiáltás tör ki belőle, mely 
hitet kér. 

De ha az appreciatiot keressük, szerintem azt könnyű 
megtalálni. Itt is a körforgás ama nagy törvénye hat, 
mely ugy szabályozza az eszmék világát, mint a 
csillagrendszert: minél merészebb röpöt vesz a tudomány, 
minél bámulatosabb eredmények ragadják a felfedezőt, 
és a kutatót, hogy az exact tudomány szilárd terét el-
hagvva, összetévessze a tudománynyal a képzeletet, és 

ikarusi röptében már-már a végokok felderítését igérje, 
és minél inkább ragadja ideig-óráig magával a szelle-
meket, minél inkább kezdi magát Istennek érezni az 
ember, minél inkább mondja Istenről, hogy erre a 
hypothesisre szükségem nincs, annál bizonyosabb, hogy 
jön a kiábrándulás órája, jön a beismerés, hogy bár-
mennyire hatoltunk, mégis van egy határ, a hol meg-
foghatatlan előtt állunk és ekkor ismét jön a vallásos 
érzelmek ébredezése: a csalódott, a ki nem elégített, 
kielégítést, megnyugvást, vigaszt, belső békét, igazságot 
és reményt szomjuzó szellemek áradata visszafordul a 
a hithez, melyről azt látjuk, hogy a gondolkodás böl-
csőjétől kiséri az emberiséget, és túléli minden válságát, 
mert az emberi nem nélkülözni nem képes. 

Es innen van még egy szembeszökő ellentét a XVIII. 
és a XIX. század közt. A XVIII. század a vallás eltör-
lésével végezte, a XIX. század ez alkonyán a vallásos 
eszmék és érzelmek uj felbuzdulásával találkozunk az 
egész vonalon. A kornak elkeseredett ellentéteiben, két-
ségbeejtő problémáiban, a hol az egyik a gazdasági 
ököljog szabadságát, a másik az egyén minden szabad-
ságát elkobzó egyenlőséget követeli, a halálos gyűlöletben, 
melyet immár csak a szuronyok ereje tart féken, és 
már-már féken tartani nem tud, felemelkedik egy hang 
a magasból, a materiális érdekek, a bezsebelhető haszon 
harczában egy hang az eszmény magasából, és ez a hang 
nem kiálló szó többé a pusztában, hang, mely ismét a 
testvériséget, de nem a jacobinusok, hanem az evangelium 
testvériségét hirdeti, és a társadalmat marczangoló bajok 
egyetlen irjául kínálja a keresztény eszméket, mert a 
fenevadak társaságában érvényesülhet korlátlanul a struggle 
for life igazsága, de az emberi társaságot kizárólag erre 
alapítani nem lehet, nem szabad. Mert a társadalmi 
kérdés nem csak biologiai kérdés, nem is közgazdasági 
kérdés csupán, hanem mindenekelőtt és mindenekfölött 
ethikai kérdés, az aequitás, a humanitás, a felebaráti 
szeretet kérdése. Az emberi nemnek a „struggle for life" 
biologiai törvényén kivül szüksége van más igazságra is, 
arra, hogy mindnyájan egy atyának vagyunk gyermekei, 
hogy szeressük egymást, hogy gazdagnak és szegénynek 
viselnie kell a maga keresztjét egyaránt, egymásért és 
önmagáért, mert öröm van sokféle, boldogság csak egy 
van: a szívnek az a békéje, a lelkületnek az a magasztos 
emelkedettsége, mely a szeretettel és áldozattal teljesített 
kötelességből ered. 

KÂTH. EGYESÜLETI ÉLET. 
— A váczi katholikus kör uj helyiségei megnyitása 

alkalmából hangversenynyel és felolvasással egybekötött 
ünnepélyt rendezett, melyen Haydn zongorahármasát adták 
elő TJlrich Károly zenedei igazgató vezetése mellett Re-
viczky Gyula „Az Isten" czimü költeményét szavalta Lencső 
Berta; Fesca „Czigányleányát" Egri Hermin énekelte; 
végül dr. "Kador Sándor felolvasott a nőkről ; és a mit a 
nőkről mondott, az különösen a nőknek tetszett. A pro-
grammot még néhány zenedarab és énekelőadás zárta be. 
A váczi katholikus kör ma Vácznak legnépesebb köre, mely-
hez a város intelligencziája kivétel nélkül csatlakozott. így 
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is van ám az helyén, mert a váczi kath. kör mint a közép 
Duna-Tisza-köze katholikus népének vezetésére rendelt váczi 
püspökiszékhely katholikus hitéletének társadalmi középpontja, 
nagy hivatással bir. A váczi kath. körből kell kiindulni a 
Közép Duna-Tisza-köze, nagy magyar városainak, Czegléd, 
Abony, Szentes, Csongrád, Kecskemét, Félegyháza stb. 
társadalmi rekatholizácziójának. katho;ikus politikai szerve-
zésének. Es Yácz ettől ne ijedjen vissza! Ez az ő dicsősége! 
Ez az Isten akarata ! Si Deus pro nobis, quis contra nos ! 

VEGYESEK. 
*** Sión őrei, fel sz. József egyliázpatronusi 

tisztelete jubileumának ünnep elesére ! — Rómában mái-
megindult a mozgalom az iránt, hogy egymás után más-
más templomban (eddig 50-nél több templom van kiszemelve) 
f. évi deczember 15-től jövő évi márcz. 18-áig (sz. József 
napjáig) heti ajtatosságok tartassanak annak ünnepelésére, 
hogy a pápaság öt lustrum előtt szent József pátriárkának, 
a b. Szűz szentséges jegyesének s az Üdvözitő nevelő atyját, 
mint az egyház mindenkor nagy és hatalmas pártfogójának, 
a kereszténység, a kath. egyház patrónusa czimén való 
kiváló tiszteletét elrendelte. Magyarország katholikus hivei 
nagyon rászorulnak szent József oltalmára s nem lehet őket 
megfosztani e mennyei pártfogás kinyerésének rendkívüli 
ünnepi alkalmától. 

— Félszázados plébános. Ez is dicsőség, ez is 
érdem : Isten kiváló jutalma és ajándéka. Az esztergomi 
főmegye egy nagyérdemű plébánosáról, Jezsó Mihály 
szölgyéni esperes-plébánosról van szó. 0 1818-ban születvén 
1842-ben szenteltetett pappá s már 1845 október 26-án 
Jókán adminisztráto] rá lőn. Tehát egy félszázad óta plé-
bános, a ki működésének mindenütt, a hol azóta élt (Jó-
kán 24 évig, 1846-tól Yásáruton, majd Szölgyénben 
egész a mai napig) emelő, jótékonyan ható nyomait 
hagyta és hagyja. Mult hó 26-án tartotta félszázados 
plebánosságának jubileumát, a párkányi esperesi kerület 
ülésében, melynek jelentőségét igen magasra emelte az, 
hogy a bíboros lierczegprimás levélben üdvözölte a jubilánst 
s magát az ünnepen Boltizár József püspök s érseki viká-
rius ur ő mga által képviseltette. Ad multos annos ! 

— A pécsi egyházmegye papsága körében moz-
galom indult meg a papi nyugdijnak 600 frtról 1000 frtra 
való felemelése iránt. 

— Lepsényi Miklós fogadtatása. Lepsényi Miklós-
ról a „Magyar Néplap" elitélt szerkesztőjéről megírtuk 
annak idején, hogy királysértésért hathavi állam fog-
házra lett itélve. Deczember elsején jön ki a szegedi 

államfogházból. A katholikus hivek most az ártatlanul 
elitélt hitvezér fogadtatására nagyszabású mozgalmat 
indítottak. Okt. hó 24-én, este hat órakor tartották Práter-
utcza 44. sz. alatt, egy magán helységben, az előérte-
kezletet. Az előértekezletre a hírlapi jelentés utján, igen 
nagyszámban jelentek meg, köztük messze vidékről jött 
uri nők, férfiak és papság. Vidékről képviseltették ma-
gukat : a váczi, czeglédi, kecskeméti és szobb-honti katho-
likus körök. A környékről bejöttek : a kispestiek, óbudaiak, 
svábhegyvidékiek és a budapestiek. Az előértekezlet el-
nökül Becsey István; titkárul Bíró Zoltán hírlapírót; 
jegyzőül Maróthy János hírlapírót választotta meg, az-
után egy 60 tagu rendező bizottságot választott saját 
kebeléből. Az értekezlet folyamán elhatározták, hogy 
november 15-én gyűlést tartanak, amely alkalomra az 
összes katholikusokat meg fogják hivni. Az előértekezlet 
elhatározta azt is, hogy Lepsényit ünnepélyesen a nyu-
goti pályaudvaron fogadja, babérkoszorút és aláírásokkal 
ellátott díszes albumot nyújt neki, valamint tiszteletére 
bankettet is rendez. A mozgalomra a legszélesebb kör-
ben jelentkeztek. (A Lepsényi fogadtatását előkészítő 
ünneprendező bizottság titkári hivatalától Bpest (Práter-
utcza 44.) 

— Meglialt a pápa római püspökségében való helyet-
tesének, Parocchi bibornoknak római helyettese, mgr. Lenti 
konstantinápolyi czimzetes lat. szert, patriarka. Egész életét 
Eómában töltötte. Itt született, itt volt seminariumi tanár 
és lelkipásztor. Pénteken temették Frascatiban s Bómába 
vitték a vaticáni káptalan sírboltjába. 

— Protestáns középiskolák államsegélye. A leg-
újabban beterjesztett költségvetési javaslat szerint a jövő 
évben a protestáns középiskolák a következő állami segélye-
zésben fognak részesülni : Budapesti ev. fog. 8000, budapesti 
ref. 8000, csurgói ref. 10,600, eperjesi ev. 12,000, hód-
mező-vásárhelyi reform. 12,000, kisújszállási ref. 10,000, 
kolozsvári unit. 10,000, mármarosszigeti ref. 11,000, mező-
túri ref. 4000, miskolczi ref. 11,000, nyíregyházai ev. 12,000, 
pápai ref. 16,000, pozsonyi ev. 8000, rimaszombati prot. 
12,000, rozsnyói evang. 12,000, sepsiszent-györgyi ref. 
12,000, soproni evangelikus 11,400, szarvasi cvang. 8000, 
szászvárosi ref. 10,000, szatmári ref. 8000, székelyudvar-
helyi ref. 6000, zilahi ref. 12,000 frt évi segélyre van 
előirányozva ; ezenkívül ideiglenes segélyt tervez a költ-
ségvetés a nagykőrösi ref. főgimnáziumnak 5000 frtot, a 
bonyhádi ev.-nak 3000 frtot, az iglói ev.-nak 8000 frtot. 
Yagyis összesen a protestáns középiskolák 224.000 frt állam-
segélyben fognak részesülni, ami a középiskolák segélyezésére 
előirányzott 403,700 frt államsegélynek több, mint felét 
képezi. 

TARTALOM. Vezéreszmém és Tanulmányok : Az embernek Istenhez való viszonya keresztény hitrendszerünk e's hitéletünk szabályai 
gszerint- — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Egy és ugyanaz a dolog-e protestáns felfogás szerint a polgári és a protestáns házas-
á g ? — H a j du-D o r o g h : Danilovics János emlékezete. — P á r i s : Az institut de France száz éves fenállójának jubileuma alkal-

mából mise és prédikáczió. — Tárcza. Korunk uralkodó eszméi. — Kath. egyesületi élet.— Vegyesek. 

Kiadótulajdonos és felelős sserkesztő : Eresrcs? Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár 

Budapest, 189^. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (PapnÖvelde-utcsa. 8. st.i 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A három isteni erény szerepléséről keresztény hitrendszerünk és hitéletünkben. — A 
magyar állami hatalomnak a keresztény vallástól való teljes apostasiáját kidomborító főrendiházi 91. ülésnek lefolyása, 1895. október hó 
21-én, hétfőn, d. e. 11 órakor. Szlávy József koronaőr elnöklete alatt . — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Két protestáns-egyetem 
Magyarország keletén. — P é c s " . Indítvány a papi nyugdíjnak 1000 f r t ra való felemelése iránt. — Ú j v i d é k : Templom megáldás. — 

Vegyesek. 

A három isteni erény szerepléséről 
keresztény hitrendszerünk és hitéletünkben. 
(Az alsó-aradi kerület hitoktatóinak f. évi szept. hó 3 án 

Aradon tartott értekezletéből.) 

A három isteni erény keresztény hitrend-
szerünk és hitéletünknek megannyi sarka. Ugyanis: 
hogy üdvözüljünk vagyis boldog végczélunkat 
elérjük, hinnünk, remélnünk és szeretnünk kell . 
Hittel, t. i. kétségtelen meggyőződéssel igaznak 
kell vallanunk mindazt, amit Isten örök üdvünk , 
elerhetése végett kinyilatkoztatott; reménynyel a 
malaszteszközokkel kell élnünk, melyeket Isten 
örök üdvünk munkáihatása végett rendelt; sze-
retettel a parancsolatokat kell megtartanunk, me-
lyeket Isten ugyancsak örök üdvünk érdekében 
nekünk adott. S ime ez a káté, hit- és erkölcs-
tani könyvünk egész tartalma! 

Meggyőz erről bennünket már a káténak 
legelső kérdése is, arról, hogy : Mi végre va-
gyunk a földön ? Vagy hogy : Mi végre teremtett 
minket az Ur Isten? Ekképp szólván a felelet: 
Avégre vagyunk a földön, hogy az Istent meg-
ismerjük, őt szeressük, nek i szolgáljunk, és ezáltal 
üdvözüljünk. Megismerjük t . i. az Ur I s t e n t 
azj általa kinyilatkoztatott hit, s illetve lút-
igazságok által ; élő és érdemszerzésre képes 
szeretettel szeretjük őt, ha a megszentelő malaszt 
állapotában vagyunk s egyáltalán Isten malasztja 
hajt minket Isten szeretetére, s erre valók a ma-
laszteszközök, melyekkel Isten irgalmába vetett 

reménységgel kell élnünk; végre Istennek szolgá-
lunk, ha szeretettel m e g t a r t j u k parancsolatait. í m e 
tehát a káté legelső kérdésében is már a három 
isteni erény szerepel, mint a káténak s illetve 
üdvtanunknak s üdveszközlésünknek megannyi 
alapsarka. 

Ennek felel meg a káté eme kérdése is: 
Mit tani tot t Jézus ? Jézus mindazt tanitotta, 
a m i t hinnünk, remélnünk és cselekednünk (t. i. 
szeretetből cselekednünk) kell, hogy üdvözüljünk. 
íme, hogy az Ur Jézus egész tanitása a három 
isteni erény gyakorlása által nyer érvényt s vá-
lik ránk nézve gyümölcsözővé az örök üdvös-
ségre ! 

Éppen azért, mivel a hit, remény és szeretet 
nemcsak ker. hitrendszerünknek, de ker. hitéle-
tünk gyakorolhatásának is három alapsarkát ké-
pezik, — öntötte ezeket a Szentlélek már a ke-
resztségben a mi lelkünkbe, s ez okból neveztetnek 
ezek belénk öntött és isteni erényeknek, mivel 
ilyképpen, már a keresztség szentségében lel-
künkbe öntetvén, közvetlenül Istentől százmaznak, 
és hitéletünknek e három erény alapján való 
gyakorlása által közvetlenül Istenre vonatkoznak. 
Vagyis hit, remény és szeretet, e három isteni 
erény nélkül nem volna se élő hitrendszerünk, 
se hitrendszerünk gyakorlati üdvös érvényesithe-
tésének nem birnánk kellő módjával és képe-
sültségével, s nem tehetnénk szert az örök életre 
érdemesitő erkölcsi erényekre : mindeneknek éltető 
lelke levén mégis a Szentlélek malasztja. 
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Hogy pedig ez való igazság, nyilván meg-
mutatja a bűnös megtérésének a rendje-módja. 
Ugyanis ha a bűnös a komoly megtérés útjára 
akar lépni, nemde először is a hit erényének 
kell benne felelevenülnie, amelyben vagy hajó-
törést szenvedett, vagy amely legalább is holt 
erény volt benne? A hitből fakad azután nála 
az Isten irgalmába vetett remény bűnei bocsá-
natára s az üdvözítő malaszt elnyerésére, — s a 
hit és reményből felgyulad a szeretet Isten pa-
rancsolatainak megtartására s a szentség és tö-
kéletesség utján való haladásra. 

Ide vág az, hogy a szent áldozás előtt is 
legüdvösebb erénygyakorlatok, ha lelkünkben 
1. a hitet (s ebből folyó imádást), 2. a hitből és 
bűntudatból folyó alázatosságot és töredelmes 
bánatot, 3. a reményt és szeretetet felindítjuk, és 
4. ha (szeretetből) epedve óhajtunk Jézus Krisz-
tussal egyesülni. íme a három isteni erény sor-
rendje, amint ezeknek üdvünk szerzése érdemében 
lelkünkben érvényesülniök kell! 

Ide vág s ezt bizonyítja az is, hogy az 
Istent belsőképpen tiszteljük, ha 1. benne hiszünk, 
remélünk, s őt mindenek fölött szeretjük; 2. ha 
őt szívből imádjuk (hitből !), neki engedelmeske-
dünk (szeretetből !), és akaratán teljesen megnyug-
szunk (bizalomból s reménységből !) 

Ugyancsak ennek megfelelőleg fogadjuk 
Istennek a keresztségben, hogy a kath. hit igaz-
ságait hinni, a bűnt és bűnre vezető alkalmat 
kerülni {szeretetből a parancsolatokat megtart-
ván !), és istenes életet folytatni fogunk (remény-
nyel a malaszteszközökkel élvén !) 

Implicite s akár explicite is benne foglalta-
tik ez az igazság, hogy a három isteni erény 
hitéletünknek megannyi sarka, a bérmálás szent-
ségéről adott definiczióban is, hogy t. i. e szent-
ségben a Szentlélektől megerősíttetünk avégre, j 
hogy hitünket állhatatosan valljuk és a szerint 
éljünk. Mert nemde hitünk szerint élünk, ha re-
ménynyel élünk a malaszteszközökkel, és szere-
tettel megtartjuk a parancsolatokat?! 

gyanezen igazságnak nem csekélyebb bi-
zonyítéka, hogy a lelkiismeret megvizsgálása 
előtt a Szentlelket ilyképp kell segítségül hív-
nunk: „Jöjj el Szentlélek Ur Isten! világosítsd 
meg elmémet, hogy bűneimet jól megismerjem (a 
hit által!); indítsd meg szivemet is, hogy azokat 
igazán megbánjam és őszintén meggyónjam ( remény-

nyel!) erősítsd akaratomat, hogy magamat töké-
letesen megjobbítsam (szeretet tel!) 

Ennek felel meg az is, hogy akkor termé-
szetfölötti a mi bánatunk, ha bűneinket azért bán 
juk meg, mivel Istent megbántottuk (hitünk s 
üdvünk szerzője ellen támadtunk !), az ő kegyel-
métől és a mennyországtól elestünk (ezekre való 
igényünket és reményünket könnyelműen elját-
szottak !) s a poklot megérdemlettük (szeretetünk-
ben megfogyatkozván s ilyképp elmulasztván 
Isten parancsolatait megtartani !) 

Sőt elvégre- imádságunk kellő elvégzési mód-
jában is a három isteni erény nyilvánul mint 
éltet adó forma. Ugyanis miképpen kell imád-
koznunk, hogy az imádság gyümölcseiben része-
süljünk? Imádkoznunk kell: 1. ájtatosan, 2. 
alázatosan (hitből!), 3. bizodalommal (remény-
ségből!), 4. Isten akaratán megnyugodva, és 
5. állhatatosan (szeretetből!). Szintigy a di-
csérő imádság hitből, a kérő és engesztelő imádság 
reményből, s a hálaadó imádság szeretetből fakad. 
Ugyanez mondható a sz. miseáldozatról is ennek 
négyféle felajánlási szándéka szerint. 

Ez tehát némi rövid vázlatban a három 
isteni erény szereplése ker. hitrendszerünkben, s 
hitrendszerünk gyakorlati érvényesítésében. 

Befejezésül hozzá adom még, hogy (amint 
ezt már más alkalommal bővebben előadtam) 
karácsony az Atya-Istennek mint hitünk alapitó-
jának ünnepe, húsvét a Fiu-Istennek, mint remény-
ségünk szerzőjének ünnepe, pünkösd a Szentlélek-
Isten mint szeretetünk teremtője és éltetőjének ün-
nepe. TV hát a három isteni erénynek az egyházi éven 
által szinte külön egy-egy f'őünnepe is van! És 
mindenesetre felötlő és nagyon találó az az ana-
lógia, hogy amint a Fiu-Isten az Atyától örök-
től fogva születik, ugy a remény a hitből fakad, 
és amint a Szentlélek-Isten az Atyától és Fiútól 
öröktől fogva származik, ugy a szeretet a hit és 
reményből gyulád! 

Rendjén való dolog és szükséges is ilyesmi-
ket a hitoktatónak nem csak tudnia, de min-
denkor szem előtt is tartania. Világító fény ez 
hitrendszerünk megértésére s annak magunkban 
és másokban való érvényesítésére — örök üd-
vünkre ! Riesz Gáspár. 
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A magyar állami hatalomnak a keresztény 
vallástól való teljes apostasiáját kidomborító 

főrendiházi 91. ülésnek lefolyása. 
1895. október hó 21-én, hétfőn, d. e. 11 órakor Szlávy 

József koronaőr elnöklete alatt. *) 
A kormány részéről jelen vannak : Bánffy Dezső b., 

Erdély Sándor, Fejérváry Géza b., Josipovich Imre, Jósika 
Samu b , Lukács László, Perczel Dezső, Wlassics Gyula. 

Elnök: Méltóztassék helyeiket elfoglalni. Az ülést 
megnyitom. A mai ülés jegyzőkönyvét Rudnyánszky Jó-
zsef b. lesz szives vezetni ; a szólni kívánókat Gyulai Pál 
jegyző ur fogja felhívni. 

(Az előljáró ügyek letárgyalása után:) 
„Következik napirend szerint a vallás szabad gya-

korlatáról szóló törvényjavaslat tárgyában beérkezett kép-
viselőházi izenet tárgyalása. 

Rudnyánszky József b. jegyző (olvassa a képviselő-
házi üzenetről szóló 504. számú jegyzőkönyvi kivonatot ; 
azután olvassa a főrendiház közjogi, törvénykezési, pénz-
ügyi, közgazdasági és közlekedésügyi bizottságának 507 
számú jelentéseit). 

Elnök: Méltóztassék hozzászólani. 
Zichy Nándor gr. : Nagyméltóságú elnök ur ! Mél-

tóságos főrendek ! Felfogásom szerint a képviselőház üze-
nete alapján tárgyaljuk a törvényjavaslatot. Kérdem tehát, 
melyik szakaszhoz szólunk most? A képviselőház üzenete 
szerint a 22. §-ról van legelőször szó. (Halljuk ! Halljuk !) 
Kérem a nagyméltóságú elnök urat és a méltóságos há-
zat, méltóztassék a képviselőház üzenete alapján a tár-
gyalásba belemenni, és a hármas bizottság ettől eltérő 
javaslatait ezzel párhuzamosan a főrendiházzal meg-
ismertetni. 

Elnök : Ezt szándékozom most tenni. Tárgyalás alap-
jául a képviselőház üzenete szolgál. Ezzel szemben a 
hármas bizottság jelentése, illetőleg az egyes fejezetekhez 
tett módosításai és indítványai fognak tárgyaltatni. Most 
az eredeti törvényjavaslat szerint a 3-ik fejezet következ-
nék. Erre nézve a hármas bizottság azt javasolja, hogy a 
III. és IV. fejezet czime egybefoglaltatván, igy állapíttas-
sák meg: „Vegyes és zárhatározatok". E felett méltóz-
tassék most határozni. Ha ez el nem fogadtatnék, marad 
a III. fejezet régi czime. 

Zichy Nándor gr.: Kérem, méltóztassék a fejezet 
czimét ugy hagyni, a hogy a képviselőház megállapította, 
és átmenni a fejezet első szakaszának tárgyalására. Ké-
rem, méltóztassék ez indítványom felett a mélt. főrendi-
házat megszavaztatni. 

Elnök: Méltóztatik hozzászólani? Méltóztatnak el-

*) Még egy hónapja sincsen, hogy ezt az u j pogány államot 
inauguráló főrendiházi ülést a lapok a közvélemény előtt tárgyal-
ták, máris hebehurgya szószaporitásaik következtében, mint a de-
rék „Kalocsai Néplap" megállapította, a legnagyobb zűrzavar ural-
kodik az iránt, bogy egyes szónokok, például az ország ezidősze-
r in t i vallásügyi minisztere mit mondott Magyarország vallásügyi 
jellegéről. A jelenkor és a történelem világos látásának teszünk 
tehát szolgálatot midőn a gyászos emlékű főrendiházi ülésről a 
jegyzőkönyvet a hivatalos „0. T." után szórói-szóra közzé teszszük. 

A szerTc. 

fogadni a bizottság javaslatát? (Igen! Nem!) A ki elfo-
gadja, méltóztassék felállani. (Megtörténik.) Már most, 
miután a bizottság javaslata elfogadtatott, mely szerint a 
3. és 4 ik fejezet egy czim alá foglaltatik, következik a 
régi törvényjavaslat 3-ik fejezetének 22. § a. 

Zichy Nándor gr. : Nem értettük, a fejezet első sza-
kasza jön most tárgyalás alá? 

Rudnyánszky Jőzsef báró: A hármas bizottság a 
képviselőház által javasolt szöveg ellenében, minthogy az 
a belépést nem szabályozza, a következő szöveget, mely 
a belépés iránt is intézkedik, ajánlja elfogadásra a 22. §. 
helyett, (olvassa) : 

„Arra, ki a bevett, vagy a törvényesen elismert 
vallásfelekezetek valamelyikéből kilépni, avagy azokon 
kivül állván, azok valamelyikébe belépni óhajt, az 
1868. évi LIII. törvényczikk 1—5. és 7. §-ai nyernek 
alkalmazást azon módosítással, hogy az „áttérés" szó he-
lyett „kilépés", illetőleg „belépés" értendő, továbbá, hogy 
az idézett törvényczikk 4. és 5. §-aiban említett bizonyít-
ványok az illetékes elsőfokú közigazgatási hatóságnál mu-
tatandók fel, a mely azt az egyház illetékes lelkészét vagy 
elöljáróságát értesiti, melyből az illető kilépni, illetőleg, s 
melybe belépni óhajt:" „Az elhagyott egyház elvei az 
abból kilépettre semmiben sem kötelezők." 

Zichy Nándor gróf: Nagyméltóságú elnök ur ! 
Nagyméltóságú főrendek! Már be kell vallanom, hogy 
alig értem a főrendeknél tárgyalást, a melyre nézve oly 
nehéz lenne eligazodni, mint jelenleg, hogy miről van 
voltaképpen szó. A képviselőháznak üzenete szerint ezen 
szakasz máskép van fogalmazva. En legalább ugy értem, 
és hogyha tévedek, kérem engem a sokféle javaslat közt 
a kellő eligazodhatás érdekében útba igazítani. 

A képviselőház uj szakaszt hozott javaslatba. Ezen 
uj szakaszt, ha nem csalódom, a hármas bizottság, a 
jelenleg tárgyalás alatt levő szakaszba belefoglalta. 

Rudnyánszky József báró: Nagy m. elnök ur, mélt. 
főrendek ! Szolgálhatok egy kis felvilágosítással. Itt a 
nagyméltóságú gróf ur téved ; mert a hármas bizottság 
azt a szöveget, a melyet a képviselőház ajánl uj szakasz-
ként, itt javasolja mint 22 §-t felvétetni. De miután ő 
nagyméltósága azt kérte, hogy ez ne itt tárgyaltassék, 
az elnök ur ő nagyméltósága a tárgyalást akként ren-
delte el, hogy a képviselőház által fentartott 22. §. vétessék 
most tárgyalás alá, ez a 22. § pedig a hármas bizottság 
jelentésében mint 23. § van jelölve. De a kettő közt 
különbség van, mert a képviselőház által megállapított 
szöveg nem tartalmazza azt, a mit a hármas bizottság 
hoz a 23. §-ban javaslatba. Nevezetesen a mint a bizott-
ság jelentésében erre a 23. §-ra nézve kiemeli, miután a 
képviselőház által elfogadott 22. § a belépés iránt nem 
tartalmaz intézkedést, igy tehát hézagos, a bizottság 
szükségesnek látta, hogy az más szövegben terjesztessék 
a főrendiház elé és a képviselőház által javasolt 22. §. 
ellenében -most a bizottság azon szöveget ajánlja, melyet 
bátorkodtam felolvasni. A kettő közt ismétlem lényeges 
külömbség van, mert itt a belépés esetére is van intéz-
kedés téve. Én a magam részéről, miután itt egy hézag 
van pótolva, vagyok bátor a hármas bizottság nevében a 
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a képviselőház által elfogadott szöveg helyében a szakasz 
elfogadását tisztelettel ajánlani. 

Zichy Nándor gr.: Nagyméltóságú elnök ur! Nagy-
méltóságú főrendek! Egy szakaszról van itt a szó, melyet 
a méltóságos főrendek a maga lényegére nézve el nem 
fogadtak, s melyet a képviselőház most ujabban elfoga-
dás végett felterjeszt és melyre nézve a hármas bizottság 
egy uj szövegezést hoz javaslatba. Igy áll a dolog. Ë d , 
méltóságos főrendek, részemről azt tartom, hogy a mél-
tóságos főrendek azon állásponttól, a melyet már elfogad-
tak, ujabb indokok nélkül el nem térhetnek. 

Ez a szakasz és az ezt követők tartalmazzák ma-
gukban az úgynevezett felekezetnélküliséget, illetőleg tör-
vényesitik azon állapotot, mely szerint a honpolgároknak 
a törvényes intézkedések keretében és a közéletben meg-
engedtetik, hogy semmiféle törvényesen bevett vagy elis-
mert vallásfelekezethez ne tartozzanak. Ezt már a minapi 
tárgyalás alkalmával el nem fogadtuk és bővebben kifej-
tettük az okokat, melyek miatt ehhez nem járulhatunk. 

Én részemről kérem a mélt. főrendeket, hogy méltóz-
tassanak ezen szakaszt meg nem szavazni. 

Ennek következtében ennek törlését hozom javas-
latba. 

Wlassics Gyida vallás- és közoktatásügyi miniszter: 
Nagyméltóságú elnök ur ! Méltóságos főrendek ! Mindenek-
előtt a tárgyalás módjára vonatkozólag vagyok bátor elő-
terjeszteni azt, hogy épp Zichy ő excellentiájának indít-
ványára nem a hármas bizottsági jelentés vétetett a tár-
gyalás alapjául, hanem a képviselőház üzenete. Igy tehát, 
ha most a hármas bizottság jelentését méltóztatnak nézni 
és a 22-ik § t elolvasni, ez kimaradottnak látszik a tár-
gyalásból, de ez tulajdonképp az elfogadott módszernél 
fogva a 25. §-nál fog tárgyalás alá jönni, (Ugy van ! Ugy 
van !) mert — ismétlem — éppen Zichy ő excellentiá-
jának indítványára a képviselőház üzenete vétetvén a tár-
gyalás alapjául, a kérdés ebben a keretben fog helyes 
megoldásra jutni. (Helyeslés.) 

Magára a 23. § ra nézve, mely a kilépés alakszerű-
ségeiről szól, bátor vagyok megjegyezni azt, hogy csak-
ugyan visszaélnénk ezen magas ház türelmével, ha ma, 
mikor már negyedízben tárgyaljuk a vallás szabad gya-
korlatáról szóló törvényjavaslatot, nekem pedig már har-
madízben van szerencsém azt képviselni, — annak bővebb 
történeti, vagy egyházpolitikai jelentőségének fejtegetésébe 
bocsátkoznám. Csupán csak azt kell kijelentenem, hogy a 
23. §. tartalmához ragaszkodik a képviselőház, ragaszko-
dik a kormány, ragaszkodik a hármas egyesült bizottság 
is, mit a kilépés alakszerűségeinek meghatározásával van 
joghatályosan biztosítva az egyéni vallásszabadság tartal-
mának egyik leglényegesebb eleme. 

Amint méltóztatnak emlékezni, a múltkori tár-
gyalásból sokan vannak, kik azt állítják, hogy nem 
is szükséges erre nézve expressis verbis intézkedni, mert 
a Méltóságtok által elfogadott 8 §. folyománya az, hogy 
a kilépés ugyanazon feltételek mellett történik, mint 
az áttérés. 

De méltóztatnak arra is emlékezni, hogy az ország-
gyűlés másik házában egy tekintélyes államférfiú, Szapáry 
Gyula gr. egyik indítványát éppen azzal indokolta, hogy 

nem szükséges külön intézkedni erről, mert a törvény 
magyarázat szabályai szerint az 5. §-ból fog következni 
az, hogy a kilépés ugy fog történni, mint az áttérés. 
En azon törvény magyarázati perspectivát voltam bátor 
akkor a mélt. főrendek elé állítani, hogyha talán én ma 
nem értelmezném is igy, éppen szemben a főrendiház 
hármas bizottságának kijelentéseivel, de hogy ha igy 
emelkednék is törvénynyé, még akkor is a törvény 
magyarázat azon elemi szabályai szerint, hogy a törvény 
nem a törvényhozók subjectiv akaratán, hanem a maga 
objectiv alapján nyugszik, semmi kétségem sem volna az 
iránt, hogy ezt a magyarázatot nyerné az életben. Es 
akkor mi lenne a következménye ? Az, hogy még azok 
a korlátok is elesnének, a melyeket a felekezetkivüliség 
ellen most felállítunk és a felelősség kétségkívül azokra 
háramlanék vissza, a kik megakadályozták, hogy ez 
expressis verbis a törvényben kimondassék. 

Én tehát feltétlenül ragaszkodom a 23. §. tartalmá-
hoz, mert azon meggyőződésben vagyok, hogy a jogha-
tályos kilépést minden kétséget kizárólag biztosítani kell. 

A különbség a képviselőház és az egyesült hármas 
bizottság szövege között nem olyan, a mely az elvek in-
tegritását érintené, sőt bizonyos tekintetben az utóbbi 
még tökéletesebb is, mert igen helyesen jegyezte meg 
Rudnyánszky József b. ő méltósága, hogy az még a be-
lépésre is kiterjeszkedik. 

Ennek következtében bátor vagyok a méltóságos 
főrendeknek ajánlani, hogy a 23. §-t a hármas egyesült 
bizottság szövegében méltóztassék elfogadni. (Helyes-
lés a baloldalon). 

Elnök : Kiván még valaki hozzászólani ? Miután senki 
sem kiván hozzászólani, a vitát bezárom. 

Beöthy Zsigmond: Nekem egy styláris észrevételem 
volna. (Fölkiáltások : A vita már be van zárva.) 

Elnök: Minthogy a vita már be van rekesztve, kö-
vetkezik a szavazás 

. Gróf Zichy Nándor azt az indítványt adta be, hogy 
az eredeti törvényjavaslat 22. §-a törlendő. Minthogy ezen 
indítvány áll legtávolabb a hármas bizottság javaslatától, 
ez jön legelőször szavazás alá. Ha ez elbuknék, akkor 
kerül a hármas bizottság indítványa szavazás alá. Gróf 
Zichy Nándor indítványára 10 tag névszerinti szavazást 
kivánt. Mielőtt a szavazást elrendelném, az ülést néhány 
perezre fel fogom függeszteni. A névsort olvasni fogja 
gr. Bánffy György. A szavazatokat jegyzik b. Rudnyánszky 
József és Gyulai Pál. 

Kérek csendet! Felteszem a kérdést. A kik gróf 
Zichy Nándor indítványát elfogadják, igennel, akik nem 
fogadják el, nemmel szavaznak. Ismétlem azon kérést, a 
melyet a múltkor volt alkalmam tenni, hogy a szavazato-
kat hangosan és felállva méltóztassanak leadni, különben 
előállhat azon eset, hogy ismét tévedés történhetik a sza-
vazásnál. (Halljuk ! Halljuk !) 

Bánffy György gróf jegyző'. (Olvassa a névjegy-
zéket.) 

Igennel szavaztak. 
Katholikus egyháznagyok : Vaszary Kolos Ferenez, 

Samassa József, Császka György, Posilovics György, 
Mihályi Victor, Zalka János, Pavel Mihály, Schlauch 
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Lőrincz, Dulánszky Nándor, Schuszter Konstantin, Szabó 
János, Lőnhart Ferencz, Hidassy Kornél, Vállyi János, 
Bende Imre, Bubics Zsigmond, Meszlényi Gyula, Hornig 
Károly br., Dessewffy Sándor, Steiner Fülöp, Firczák 
Gyula, Drohobeczky Gyula, Szmrecsányi Pál, Rimely 
Károly, Maurovicz Antal, Majorosi János, Fehér Ipoly, 
Benedek Ferencz, Guggler Pál. 

Görög-keleti egyháznagyok : Brankovits György, 
Román Miron, Gruics Mihály, Metianu János, Dimitrievics 
Nektarius, Pópea Miklós, Nikolics Miron, Opacsics Germán. 

Országzászlósok : Zichy Ferencz gr., Szapáry Géza 
gr., Festetics Tassilo. 

Herczegek : Esterházy Pál, Pállfy Miklós. 
Grófok: Almássy Tassilo, Apponyi Antal, Apponyi 

Géza, Apponyi Lajos, Batthyány Iván, Batthyány József 
id., Berchtold Richard, Cebrián László, Chotek Rezső, 
Csekonics Endre, Cziráky Antal, Cziráky Béla, Dessewffy 
Alajos, Dessewffy Aurél, Dessewffy Béla, Dessewffy 
Dénes, Dessewffy Miklós, Draskovich József, Esterházy 
Béla, Esterházy Ferencz, Esterházy László, Esterházy 
Miklós Móricz, Esterházy Sándor, Festetics Pál id., 
Forgách István, Forgách László, Hunyady Imre, Hunyady 
László, Karátsonyi Jenő, Mailáth István Géza, Mailáth 
Gusztáv, Mailáth György, Mailáth László, Mailáth József, 
Migazzi Vilmos, Pálffy István, Pálffy János ifj., Palla-
viczini Sándor, Péchy Szilárd, Pejacsevich László id., 
Somssich Adolf, Ŝzapáry István, Széchényi Kálmán, 
Széchényi Géza, Szirmay György, Wenckheim Dénes, 
Wenckheim Ferencz, Wenckheim Géza, Wenckheim 
Henrik, Wenckheim István, Zichy Ágost, Zichy Aladár, 
Zichy Henrik, Zichy János, Zichy János ifj., Zichy Mep. 
János id., Zichy Nándor id. 

Bárók : Bánhidy Sándor, Rédl Béla, Rédl Lajos, 
Révay Ferencz, Révay Gyula, Sennyey Béla, Vécsey 
József. 

Megválasztott és kinevezett főrendi tagok : Dezasse 
Emil gr., Máriássy János b., Pálffy Béla gr., Pongrátz 
Ágoston gr., ifj. Szécsényi Imre gr., Vécsey Miklós br., 
Zichy Gábor gr. 

Nemmel szavaztak : 
Az ev. református, továbbá az ágost. hitv. evang. és 

az unitárius egyház méltóságai, illetve hivatalnokai : Kun 
Bertalan, Papp Kovács Gábor, Szász Károly, Sárkány 
Sámuel, Radó Kálmán, Laszkáry Gyula, Dániel Gábor. 

Országzászlósok: Orczy Béla br., Khuen-Héderváry 
Károly gr., Széchényi Gyula gr., Andrássy Aladár gr., 
Radvánszky Béla br. — A kir. Curia másodelnöke és a 
budapesti kir. Ítélőtábla elnöke: Czorda Bódog, Vértesy 
Sándor. 

Fiumei kormányzó : Batthyány Lajos gr. 
Herczeg : Batthyány-Strattmann Ödön. 
Grófok: Bánffy György, Berchtold Arthur, Bolza 

József, Bolza Géza, Bolza Pál, Degenfeld Schomburg 
József, Degenfeld Schomburg Lajos, Degenfeld Schomburg 
János, Draskovich György, Esterházy Ernő, Esterházy 
István, Esterházy Károly István, Forgách János, Forgách 
Károly id., Haller György, Hadik János, Jankovich Aladár, 
Jankovich László ifj. Jankovich Tivadar, Károlyi Tibor, 
Keglevich Gábor, Komis Károly, Pálffy János id., Pe-

jacsevich Arthur, Schönborn Ervin, Széchényi Béla, 
Széchényi Sándor, Széchényi Bertalan, Teleki László, 
Vay Ádám. 

Bárók: Ambrózy István, Bánffy József Jenő, Bohus 
István, Bohus László, Bohus Zsigmond, Edelsheim Gyulai 
Lipót, Kemény Árpád, Majthényi László, Podmaniczky 
Géza, Radák Ádám, Radvánszky Géza, Radvánszky János, 
Rauch Géza, Solymosy Ödön, Vay Béla, Vay Sándor, 
Vay Dénes, Wesselényi Miklós, Wodianer Albert ifj., 
id. Zenk József. 

Megválasztott és kinevezett főrendi tagok : 
Barcsay József, Béldy Ákos gr., Beöthy Zsigmond, 

Bornemisza Károly br., Burchard Bélavári Konrád, Csáky 
Zeno gr., Daruváry Alajos, Dőry Dénes, id. Esterházy 
Ferencz gr., Fejérváry Géza br., Fiáth Miklós br., 
Gajzágó Salamon, Gáli József, Gervay Mihály, Ghyczy 
Béla, Görgey Kornél, Gyulai Pál, Hollán Ernő, Horthy 
István, ifj. Huszár Károly br., Ivánka Imre, Jósika 
Samu br., Kállay Albert, Kautz Gyula, Keglevich István 
gr., Kemény Kálmán br., Kochmeister Frigyes br., dr 
Korányi Frigyes, Latinovics János, Lechner Ágost, Lévay 
Henrik, Lónyay János, Ludvigh Gyula, Lukács Antal, 
Madarassy Pal, Mikó Bálint, Mixich Kálmán, Molnár 
István, Nopcsa Ferencz br., Nyáry Jenő br., Ráth Károly, 
Ribáry József, Rudnyánszky József br., Sváb Károly, 
Szalavszky Gyula, Szontágh Pál, Than Karoly, Tóth 
Lőrincz, Üchtritz Zsigmond br., Wass Albert gr., Zichy 
Antal, Zuber József. 

Elnök: Méltóztatnak kivánni, hogy az első szava-
zásnál távol voltak neveit újra felolvassuk, vagy méltóz-
tatnak megnyugodni abban, a mit már régebben prak-
tizáltunk, hogy t. i. jelentkezzenek azok, a kik nem 
voltak jelen ; méltóztassanak nyilatkozni. Van-e valaki, a 
ki még szavazni kiván ? 

Keglevich István gróf: Nagyméltóságú elnök ur, 
méltóságos főrendek ! En ez esetben egy praeclusiv ter-
minus kitűzését kérem, mert különben, tisztán az elnöki 
önkénytől függ, hogy vájjon meddig fogadtatik el a sza-
vazat. Én helyesebbnek tartom, ha azokra való tekintettel, 
a kik nem szavaztak, a szavazók névsora újra felolvasta-
tik. (Felkiáltások: nem szükséges!) 

Elnök: Ha kivánják, méltóztassék a névsort felol-
vasni. (Helyeslés. Ellenmondás.) 

Azok a kik kivánják, méltóztassanak felállani. (Meg-
történik.) 

Ugy látszik, a többség nem kivánja. (Zaj.) Csendet 
kérek, méltóságos főrendek ! Arra nézve pedig megnyug-
tathatom ő méltóságát, hogy ez in infinitum nem terjed, 
mert a mikor felszólítom azokat, a kik először nem sza-
vaztak, csak azok szavazhatnak, a kik rögtön jelentkez-
nek ; ha nem jelentkeznek, akkor nem szavazhatnak többé. 
Itt van például Batthyány Lajos gróf ő méltósága. Hogy 
szavaz ? 

Batthyány Lajos gr. : Nem ! 
Elnök: A szavazás be lévén fejezve, az ülést felfüg-

gesztem, mig a jegyzők összeszámlálják a beadott szava-
zatokat. (Folytatjuk.) 
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EGYHÁZI TUBOSITASG&. 
Budapest, nov. 5. Két protestáns-egyetem Magyar-

ország keletén. — 
A péczeli tiszteletes ur nem veheti rossz néven, hogy 

a ,,Prot. egyh. és ísk. Lap"-ban megjelent vezérczikkelyé-
nek itt megkezdett ismertetését most félbeszakítjuk. Nagy 
esemény jött közbe: a vallástalanság és istentelenség fel-
szabadításával végződött valláspolitikai küzdelmeknek főfő 
sugalmazójának, Papp Gábor „püspökinek halála, és 
Kolozsvárott, Erdély és egész Magyarország számára, a 
kolozsvári egyetem mellett, avval már meglehetős szoros 
kapcsolatban, a református theologiai kar és tanárnevelő 
intézet ünnepélyes megnyitása. Hát bizony ezek nagy 
események, melyek jóval messzebb vágnak, mint egy — 
protestáns vezérczikkely. 

Ország-világ tudja, hogy a vegyesházasságból szüle-
tett gyermekek vallása feletti versenygéssel évek előtt 
kezdődött és csak imént az istentelenség állami privilegi-
zálásával végződött valláspolitikai küzdelmek folytatásához, 
a riadót, Tisza Kálmán társaságában, Papp Gábor, a pro-
testáns theoria hajthatatlan embere fútta meg Komárom-
ban, a honnan az ő Molnár apáttal vívott elkeseredett 
epés küzdelmét lassankint átöntötte az egész országba, 
doktrinér következetességgel ő vállalkozván a protestáns 
főpásztorok közöl a felekezetlenség vagyis vallástalanság 
szabadságának törvénybe foglalása mellett is, még Szász 
Károly skrupulusait sem tisztelve, vezérkedni. 

Magyarország vallási békéjének egyik lángba bori-
tója, Magyarország kilenczszáz éves keresztény államiságá-
nak egyik sírásója, maga is sirba került, hagyva maga 
után egy feldúlt, erkölcseiben zilált, jövőjében fölöttébb 
veszélyeztetett, fájdalmaiban majd még csak ezután ver-
gődendő hazát, és hagyva maga után, különösen protes-
táns hitfeleinél egy újból egész a végletekig felzaklatott 
odium papae-t, a katholikus vallásnak oly fokú gyűlöletét 
éí lenézését, ellenben a protestáns előítéleteknek oly fokú 
exaltatióját, hogy protestáns atyánkfiai már észre se ve-
szik, hogy a nemzet élete fáján a hőn szeretett közös 
haza alatt vágják a fát, mikor Magyarország számtalan 
ádáz ellenségének kárörömére egész a késhegyig, a meg-
semmisítés s a protestáns egyeduralom gondolatában való 
kéjelgésig jutva, szítják az ország nagyobb felét kitevő 
katholikusok ellen a testvéri harczot, melyben ez utób-
biak, hacsak valamit is adnak becsületökre, nem hagyhat-
ják a protestáns kisebbség által már-már beláthatatlan 
halommá felduzzadt vakmerőségeket kellő visszaszorítás és 
megtorlás nélkül. 

Magyarország valláspolitikai felforgatásának másik 
vezér alakja, ki Papp Gábor vaskalapos protestáns 
doktrinérsége mellett a vaskalapos furfangot képviseli, 
Tisza Kálmán, az alatt az ország keleti részének felleg-
várában, Kolozsvárott segített fényes otthont nyitni a 
magyar kalvinizmusnak a kolozsvári egyetemmel szoros 
kapcsolatban felállított református theologiai kar és tanár-
képző intézetnek Papp Gábornak halálával összeeső 
megnyitó ünnepélyén. Ezt a református ünnepet a ren-
dezők oly országos ünneppé fújták fel, hogy szintén 
érezni lehetett a király Irányát, amit azzal kárpótoltak 

1 ügyes számítással, előzetesen, hogy katonai gyakorlatok 
tartása végett, Kolozsvárra terelték a királyt s ez alkalommal 
elvitték őt a kolozsvári állami tudomány-egyetemet pro-
testáns intézetté tenni hivatott református theologiai 
karnak és tanárképző intézetnek a királyi jelenlét dicső-
ségével való megpecsételésére. Királyi megjelenés tüntette 
tehát ki és szentesitette, a mi Kolozsvárott a kath. egyház 
ellen, az állam pénzén alapított és fentartott kolozsvári 
egyetemnek a protestantizmus szolgálatába való hajtása 
ügyében történik, történt és fog történni. 

Sión őrei, nem veszitek észre, hogy Magyarország 
keletén egyszerre két protestáns tudomány-egyetem készül : 
egyik felekezeti gyűjtés alapján, Debreczenben, a másik 
állampénzen, protestáns terjeszkedés és okkupáczió utján, 
Kolozsvárott ! ! Nagy Magyarországban eddig nem akadt 
csak egy ember, a ki a kolozsvári protestáns okkupáczió 
és elhelyezkedés messzevágó nagy arányait megsejtette, s 
vele szemben egy uj katholikus fészeknek felállítását vitte 
keresztül, szokott hajthatatlanságával s bámulatos előre-

I látásával. Lévay Imrére, és az ő Calasantinumára, még csak 
ezután fog méltó hálával gondolni a Magyarország keletén 
szorongatott kath. egyház. Ugrón Gábor szózata pedig, 
az erdélyi róm. kath. státusgyülésben, katholikus egyetem 
felállítása iránt, egy kelet felé, a hol már végesvégig a 
schisma uralkodik, a magyar hazának és a római katho-
licizmusnak határát védő lelkes székely riadó szava vala, 
hogy addig tegyünk a mig el nem késünk. 

Sión őrei, ébredjetek s gondoljatok Magyarországban, 
Magyarország keletén, a katholikus vallás jövőjére! ?? 

Pécs. Indítvány a papi nyugdíjnak 1000 frtra vtdó 
felemelése iránt. — 

A „Pécsi Közlöny"-ben a következő felszólítás jelent 
meg a pécsi egyházmegye papságához : 

Olvastam kegyelmes főpásztorunk nagyszerű ala-
pítványáról a püspöki körlevelet. Olvastam és lelkemben 
imát rebegtem a nagylelkű alapító élete-, egészsége és 
boldogságáért. 

Csak a ki egész életében a szegénységgel küzdött, 
a ki élte alkonyán nem bir mással, mint hátán egy üres 
koldustarisznyával, csak az tudja igazán méltányolni az 
alapító nemes szivét, magasztos szándékát, sas szemekkel 
körültekintő éleslátását. 

Az egyházmegyének valóban életkérdése a nyug-
díjügy és a beteg papok segélyezése. Midőn ezen hiányok 
fedezésére egyenkint 20—25 ezer forintot áldoz a nemes 
szivü főpap, akkor ezen oltárokon pislogó mécset fényes 
lángra lobbantja s az alapítólevél némi módositásával 
nemcsak a későbbi, hanem már a jelen nemzedéknek 
száritja könyeit, csillapítja aggodalmait, fedezi szükség-
leteit s enyhíti fájdalmait. 

Hogy ez megegyeznék czéljával és szándékával 
a nagylelkű alapitónak, azt maga mondja körlevelében, 
midőn igy szól : 

. Mi azon idő óta, a hogy minden érdemünk nélkül, 
Isten kegyelméből a pécsi püspöki székre emeltettünk, 
Isten dicsőségére és a kormányzásunkra bizott hivek 
lelki üdvösségére irányzott gondjaink, fáradozásaink és 
törekvéseink közepette azoknak javát, kiket főpásztori 
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magas hivatalunk munkatársaivá rendelt az Ur, állan-
dóan szivünkön hordozván" stb. 

íme tehát az alapitó szavai szerint munkatársainak, 
papjainak javát hordozza szivén a főpásztor. Ámde azok 
mi vagyunk, az egyházmegyének élő papjai, kik vele 
együtt fáradtunk és izzadtunk az Ur szőllejében. 

Azért szeretettel hivom fel az egyházmegye ft. pap-
ságát, a ngs. káptalant és kartársaimat, hogy beszéljük 
meg a dolgot s meneszszünk püspök Atyánkhoz küldött-
séget : 1-ször avégett, hogy nagylelkű alapítványát meg-
köszönjük ; 2-szor azért, hogy a 2 ik és 3 ik pont értel-
mében a nyugdíjra és a beteg papok segélyezésére 
hagyományozott tőkének már kamatai is a nevezett czél 
elérésére forditassanak s így azt necsak a messze jövő, 
hanem a jelen is, a jelenben élő kor- és munkatársai is 
élvezhessék és igy áldhassák a jótékony kezet, mely róluk 
oly bőkezűen gondoskodott. 

Mert 600 forint nyugdij a mai világban oly csekély 
összeg, hogy a szegény munka-görnyedt öreg pap azt 
sem tudja: házbért fizessen-e, kenyeret vagy ruhát 
vegyen-e, vagy orvosát és a gyógyszertárt elégitse-e ki. 
Ha kérelmem meghallgattatik a ft. káptalan és szeretett 
kartársaim által s kegyelmes püspök atyánkhoz küldött-
séget meneszt az egyházmegye, ugy nem kétlem, hogy a 
legjobb atya fiai kérelmének engedve, a 2. és 3. pontot oda 
módosítja, miszerint már a törzstőke kamatai a jelzett 
czélokra szolgáljanak. 

Es ekkor Magyarország ezeréves fennállásának em-
lékére a pécsi egyházmegye, szeretett főpásztorának jó-
volta és kegyelméből, elaggott papjainak ezer forintos 
nyugdijat adhat. 

Ez nem frázis, hanem a gyakorlati élet mezejéről 
a kutató által bokrétába fűzött örvendetes valóság. 

Mindezt számadatokkal bizonyítom : 
Van ugyanis az aggpapi és papi nyugdijalap pénz-

tárainak az 1894-ik évi számadás szerint 184 355 frt 
80 kr. tőkéje. Ugyanazon számadás szerint kamatokban 
befolyt: 13,756 frt. Ha most a 25,000 frt Dulánszky-féle 
tőke után 1250 frtot számítunk és a ft. káptalan ado-
mányát nem tőkésítjük (565 frt), ugy az összes bevétel 
kitesz: 15.561, azaz tizenötezer ötszász hatvanegy forintot. 
Ezen összegből levonandó Gundy Mihály és László T. 
javára mint kikötött kamat 382 frt 23 kr., marad tisztán 
kamat 15,179 forint. Tehát az 1896-ik évben nyugdijba 
lépőknek bátran meglehet szavazni az 1000 frt nyugdijat. 

Marad még azért tőkeöregbitésre nm. Dulánszky 
Nándor kegyelmes püspök-atyánk 10.000 frtos tőkéje, 
így csak ezen tőkék kamataiból is a törzstőke évi 620 
frttal gyarapodik. Továbbá figyelembe veendő a ft. káp-
talan és az alpapság hagyománya is. így a közelmúltban 
Szláby nagyprépost hagyott 2000 frtot, Harray Kálmán 
kikötött kamatokkal 2644 frtot, Cserta Ferencz körül-
belül 10.000 frtot, Rang Antal 5000 frtot, Gundy Mihály 
5000 frtot, Németh János 2000 frtot, Berecz József 1000 
frtot, Varga N. 1000 frtot, Martin István 2000 frtot. 
Vagyis 29.620 frtot tesznek ki csak a nagyobb hagyo-
mányok. 

Tehát részint a fentebb felsorolt tőkék kamataiból, 
részint időszaki hagyományokból és a nem teljes számú 
nyugdijasok miatt fenmaradt kamat-fölöslegből bizonyosan 
összejön azon tőke, mely a még hiányzó 800 és 21 
írtnak fedezetét nyújtja; mert még szép idő kell ahhoz, 
míg a teljes 16 nyugdíjas 1000 forintos nyugdijat fog 
élvezni. 

De hitem szerint az egyházmegye papjai sem 
fognak idegenkedni, ha mégis szükség lenne rá, e czélra 
némi áldozatot hozni, mely úgyis csak ideiglenes volna. 

Ezen körülmény azonban aligha fog bekövetkezni; 
minthogy Gundy Mihály és László T. kikötött kamata 
idő folytán megszűnik; ez 382 forint; az 1895-ik évi ka-
matfölösleg szinte 5000 frtra tehető, mely 250 frt kamat-

nak felel meg ; ez az előbbivel kitesz 632 frtot ; igy 
tulajdonkép csak 189 frtnak nincs vagy inkább nem lesz 
tőke-fedezete. Sőt még többet is mondok : azon szegény-
sorsú nyugdijasoknak, kik tekintélyesebb magántőkével 
nem rendelkeznek, ha ezért az egyházmegyei ható-
sághoz folyamodnak, adhatunk nyugdijszaporitást, hogy 
a millenium öröméből ők se legyenek kizárva. 

Ezek nézeteim, ez a tényállás. Ha mozgunk és 
kérelmezünk — nyerni fogunk; mert a költő szerint: 
„Nekünk van e földön legszeretőbb atyánk." 

A ft. káptalan sem fogja megtagadni azon kérel-
münket, hogy az 565 frt évi segélyét nyugdíjra for-
díthassuk. 

Igy szegény nyugdíjasaink sorsa lényegesen javulni 
fog, mi is nyugodtabb lélekkel nézhetünk a jövő elé. 

Hogy pedig az egyházmegye mielőbb kérelmezhessen, 
mindazok, a kik nézetemet lényegében osztják, mihelyt 
e sorok napvilágot látnak, azonnal egy nyilt kártyán 
tudassák hozzájárulásukat ; csak röviden, pl. : „Vidák 
nézetét elfogadjuk." Ezt czimezzék Gundy Miklós espe-
resnek Sásdra. Nem beszéltem meg vele a dolgot, de 
ismerem jó szivét. Ha majd az egyházmegye többsége 
meglesz, a „Pécsi Közlönye-ben hirdetni fogjuk a napot, 
melyen a küldöttség kegyes atyánk előtt megjelenik. 

A hozzájárulási kártyák ő excellenciájának át-
adatnak és egy felkért káptalani tag a küldöttséget vezetni 
s kérelmünket tolmácsolni fogja. 

Rajta tehát kartársak ! Bontsuk ki a millenium 
pécsegyházmegyei zászlaját, melynek egyik oldalán a 
„szerető sziv" ragyog, a másikra pedig e század jelszava : 
„Humanizmus" lesz felírva. 

Éljen a szegények atyja, egyházmegyénk lelke« 
főpásztora ! 

Rövid tervrajzom ez : 
a) Az alapszabályok szerint a nyugdijasok száma 16-ban 

állapíttatott meg, évi 600 frt nyugdíjjal. 
b) Az 1896-ik évben és azután nyugdíjba lépő 

egyének 1000 frttal nyugdíjaztassanak. 
c) A nyugdij-összeg véglegesen 1200 frtban álla-

pittatik meg. 
d) Midőn a nyugdijtőke a 18.200 frt kamatot meg-

hozza, az azután befolyó fölösleg Dulánszky Nándor 
alapítvány czim alatt tőkésittessék 25.000 frt erejéig és 
az alapitó szándéka szerint kezeltessék. 

e) Ezen tervrajzot az egyházmegye elfogadja. 
f) Ezen terv jóváhagyását az egyházmegye alázattal 

kérelmezi. 
Hasonló okokból kérik kegyes atyjukat szerető 

gyermekei a 3-ik pont módosítására nézve is. 
Szerető atyánk tudja logjobban, ép azért tette is e 

negylelkü alapítványt, hogy mennyi kérelmező van évente, 
kik betegségük gyógyítása végett segélyért folyamodnak, 
nemcsak a káplánok, de a szegényen javadalmazott plé-
bánosok sorában is. 

Tehát az égető szükség most is megvan, kérjük 
azért ő nagyméltóságát mint szerető atyánkat, hogy 
már az alaptőke kamatai a kitűzött czélra legyenek for-
díthatók. 

Mivel pedig köztudomás szerint főpásztorunknak 
a káplánoknál szegényebb fiai is vannak, t. i. a rosszul 
javadalmazott plébánosok ; s miután az Astheneum eddigi 
alapja úgyis a káplánokat illeti, kérésünket oda is irá-
nyítsuk, hogy az uj alapítványból segélyt a rosszul ja-
vadalmazott plébánosok is kérelmezhessenek súlyosabb 
betegség esetén. 

Nem"a messze jövő gyermekeitől irigyeljük mi a 
szerencsét, hanem hát magunk is meztelenek, éhezők és 
betegek vagyunk. 

Rövid javaslatom ez : 
a) Az astheneum eddigi jövedelme ezután is kizá-

rólag a beteg káplánok felsegélyezésére fordittassék. 
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b) A Dulánszky Nándor-alapítvány kamataiért a 
szegényebb sorsú beteg plébánosok is folyamodhatnak. 

c) Az évi fölösleg Dulánszky Nándor-alapitvány czim 
alatt tőkésittessék mindaddig, mig az adományozott tőke 
vissza nem térül, mely azután az alapitó szándéka szerint 
kezeltessék. 

d) Az egyszer már tőkésített összeg többé folyóvá nem 
tehető. 

e) Ezen tervrajzot az egyházmegye elfogadja, 
jóváhagyását és szentesitését fiúi hódolattal és bizalom-
mal kérelmezi. Viddk József 

hetvehelyi plébános. 

Újvidék, okt. 29. Templom megáldása. — 
F. hó 27-én ülte az újvidéki r. kath. hitközség 

gyönyörű uj temploma megnyitásának öröm ünnepét. Oly 
ünnep, melyhez hasonló katholikus ünnepség még soha 
nem volt ez előkelő városban. Egbe-nyuló gót izlésü 
templom a főtéren, Újvidék legszebb pontján. Berendezése 
fényes és Ízléses, minden egyes butor-darabja finom, 
stilszerü ; gázvilágitása és középponti fűtése modern, 
gyakorlati érzékre vall. Ablakai kegyes adakozók jósá-
gából az üveg-festészet művészetével gyönyörködtetik a 
szemlélőt. Szóval egy gyönyörű istenháza, mely méltó 
büszkesége az újvidéki katholikusoknak, legszebb temp-
loma a Bácskának. 

A templom ünnepies megnyitására lázas előkészü-
leteket tettek. Cászlca György érsek ur megígérte, hogy 
személyesen fogja konszekrálni a templomot; vele együtt 
több egyházi méltóság is ígérte megjelenését; azonban a 
fényes ünnepség az érseknek közbejött súlyos betegsége 
miatt elmaradt. A templomot Kopper György apát-plebános 
benedikálta s ezzel átadta a nyilvános használatnak. Az 
érsek tavaszra fogja konszekrálni, midőn bérmálást is 
tart Újvidéken. — Fájlaltuk, hogy a tervezett nagysza-
bású egyházi ünnepség elmaradt. Nagyon elkel a katho-
likus hitélet tüntetése Újvidéken. De mégis szép, meg-
ható ünnep volt a tegnapi ! Fönséges tárgyánál fogva. 
Csak néhány év előtt egy rozoga, kopott külsejű, falusi 
kinézésű templomocska állott Újvidék főterén. Még a 
mult század első felében épült. Kicsiny volt, tornya 
1849-ben leégett, azóta csonkán állott. A templom kül-
sejéről a szemlélő nem igen vonhatott következtetést az 
újvidéki katholicizmus erősségére. Kopper György apát 
plébános, az újvidéki katholikusoknak apostoli lelkű vezére 
hivatalba lépése óta szünet nélkül uj templom épitése 
mellett buzgólkodott, animált, ez eszmét propagálta 
uton-utfélen. Végre 1891 év őszén reményei a valósulás 
stádiumába jutottak. A hitközség elhatározta, hogy régi 
templomát lebontatja s annak helyére ujat épit. A derék 
pap öröme leírhatatlan volt. A határozat meg volt; te-
mérdek jóakarat is volt. De hiányzott a nervus rerum 
gerandarum. Honnét vegyék a pénzt egy oly templom 
építésére, mely méltó legyen a Bácska legműveltebb 
városához s dicsősége legyen az újvidéki katholikusoknak ? 
Nagy pénzszűkében voltak. De előteremtette a szükséges 
összeget az a férfiú, azon kitűnő pap, ki megindítója és 
lelke volt a templom-építési mozgalomnak. Kopper apát 
gyűjtéseket indított, lelkesített, könyörgött, imádkozott. Az 
adományokat szelídséggel, finom tapintattal, ügyes rá-
beszéléssel gyűjtötte halomra, sokszor nemes buzgalmával 
ugy csikarta ki híveitől, előkelő állású személyektől. 
(Haynald Lajos kalocsai érsek 30 ezer frtot adott az új-
vidéki kath. hitközségnek templomépitésre, utóda Császka 
György szintén 30 ezret, Bende Imre nyitrai püspök, — 
volt újvidéki apát-plebános 15 ezret.) A remek istenháza 
elkészült, Eg felé nyúló karcsú boltivei alatt az újvidéki 

megújhodott hitéletnek imái, szent fohászai és énekei 
hangzanak immár naponta. Az újvidéki katholikusoknak 
nagy öröme telik e szép műben; de legtöbb lelki vigas-
sága a templom lánglelkü megalkotójának: Kopper 
apátnak, ki csak pár év előtt épített szép emeletes 
iskolát a katholikus hitközségnek s most utána rohamos 
gyorsasággal templomot szerzett neki. A gyönyörű 
templom készen áll, méltó koronája egy eredményekben 
dúggazdag lelkipásztori tevékenységnek. Vajha egymás-
után követnék papjaink az újvidéki apát példáját. Bár-
csak minden nagyobb városban hasonló lelkesedéssel 
karolnák fel istenháza dicsőségének ügyét. Mennyire 
felbuzdulna a katholikus Öntudat, mennyi jó háramlanék 
ebből a hitéletre ! A hivek áldozatkészsége fokozódnék, 
fölébredne bennök a katholikus öntudat ; a templom szép-
sége jótékonyan hatna a hitéletre. Dicséret Újvidék lelkes 
apát-plebánosának, ki ez alkalommal híveivel együtt hul-
latva a szent öröm könyeit, énekelte a zsoltár szavait: 
„Haec dies, quam fecit Dominus, exultemus et laetemur 
in ea." É. M. 

VEGYESEK. 
*** A magyar protestantizmus fél a szellemtől, 

melyet felidézett. — A protestantizmus a saját vívmányá-
nak és dicsőségének tartja és hirdeti az istentelenségig 
csapongható vallásszabadságnak állami törvények oltalma 
alatt teljesen az egyéni önkényre és tetszésre való enge-
dését, bízását. Most, hogy Magyarország állami hatalmá-
nak elkereszténytelenitése körülbelül bevégzett tény s 
mindenki követhet és vallhat bármely hitet, bármely val-
lást, — az emberi szabadsággal könnyelmű játékot űző pro-
testantizmus kezd a szabaddá tett hitetlenségnek szelle-
métől borzongani. A magyar kálvinizmus laikus pápája, 
Tisza Kálmán, Kolozsvárott tartott protestáns szózatában, 
reményét nyilvánitá az iránt, hogy az ő felekezetének kö-
rében nem sok felekezetlen fog támadni. Hát mit gondol 
a vaskalap : miféle konzekvencziával lehet a protestáns 
felekezetet összetartani, ha végrehajtjuk rajta a szétmá-
lásnak, az egyéni tetszésnek és önkénynek elvét, mely a 
protestántizmusnak benső szülő elve, külső szülő és fen-
tartó elve levén a kath. egyház ellen való protestáczió. 
A magyar protestantizmus eljutott odáig, hogy fél a maga 
főelvének — teljes végrehajtásától! 

— Veszprém ünnepe. A veszprémi kath. kör és 
kath. legényegylet házának felavatásáról már megemlé-
keztünk. Most illő, hogy azokról emlékezzünk meg, a 
kiknek Veszprém, az ő vidéke, és a nagy veszprémi 
egyházmegye, a jövendő nagy katholikus regenerácziónak 
e kettős meleg ágyát és nevelő intézetét köszönheti. A derék 
„Veszprémi Hírlap" a következő hálanyilatkozattal örö-
kíti meg emiékezetöket: „A legmélyebb hála kifejezé-
sével kell adózni minden katholikusnak azok iránt, kik 
lehetővé tették, hogy a kath. kör és legényegylet oly 
impozáns helyiségekkel rendelkezzék, melyek ritkítják 
párjukat : kiknek mult vasárnapi diadalünnepünk megülésé-
ben legnagyobb, oroszlánrészük van ; kik ugy anyagi, 
mint erkölcsi téren a kör és legény-egylet legnagyobb 
jótevői. Ezek : megyés püspökünk ő méltósága és a 
szeheskáptalan.41 

— A szent Collegium halottja. Sam y Fores 
Benedek bibornok sevillai érsek f. hó 1-én meghalt. Szül. 
1828. márcz. 31-én. 1868-ben oviedói, 1881-ben vallado-
lidi püspök, 1889-ben sevillai érsek lőn. Bibornokká kre-
álta XIII. Leo pápa 1893. jan.. 16 án. 

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

Budapest, 189*>. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.> 



Megjelenik e lap heten- E 
ként kétszer : : 

szerdán es szombaton. : 
Előfizetési dij: \ 

félévre helyben s posta- : 
küldéssel 5 f r t . i 

Szerkesztő lakása : \ 
Budapest, : 

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

küldemény czimzendő. \ 

Előfizethetni 
uiinden 

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

könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 

8. sz. alatt , hova a 
netaláni reclamatiók is, 

bérmentes nyitott 
levélben, intézendők. 

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

Budapesten, november 9 38. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
DIK ÉVFOLYAM. 

SZ. II. Félév. 1895. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Megdöbbentő ! — A magyar állami hatalomnak a keresztény vallástól való teljes apos-
tasiáját kidomboritó főrendiházi 91. ülésnek lefolyása, 1895. október hó 21-én, hétfőn, d. e. 11 órakor. Szlávy József koronaőr elnöklete 
alatt. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Egy és ugyanaz a dolog-e protestáns felfogás szerint a polgári és a protestáns hazas-

ság? — N y i t r a : A papi nyugdij-ügy a nyitrai egyházmegyében. — N e w - Y o r k : Megtérés. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Megdöbbentő ! 
Mi 
A mi a képviselőházban tör ténik: az a síri 

csend és az a halálos nyugalom, melylyel a. kép-
viselőház azok fölött, a mik a magyar törvény-
hozás részéről ez utóbbi évek alat t Isten és a 
keresztény vallás ellen elkövettettek, napirendre 
térni készül. 

A miben az országok és népek élete gyö-
kerezik, az az erkölcsi alap, a házasság, fenekes-
tül fel van forgatva. Épp ellenkezője van . tör -
vény iben „szentesit"-ve annak, a mi eddig, 
tiszteletben és érvényben volt a házasságra nézve. 
Eddig a magyar állam nem tekintette házasság-
nak, csak a mire a vallás rámondta, hogy — 
ez Isten előtt való szent házasság. Ma, az állami 
hatalom azt ta r t ja és közegeivel kötelezőleg, 
mint egyedüli állami doktrínát azt mondatja és 
té te t i : házasság szent jellege ide, házasság szent 
jellege oda, az reám nem tartozik; én házasság-
nak jelentem ki és ezzel azzá teszem és annak 
tar tom férfi és nő részéről a sexualis egybeke-
lést minden viszony, vonatkozás és összeköttetés 
nélkül az Istenhez és az ő vallásához. 

Ez tör tént a házasságra, a nemzeti élet gyö-
kereinek talajára nézve. Felforgatták az egészet 
s megfosztották azt azoktól a magasabb éltető ele-
mektől, a vallástól és erkölcstől, a melyek nél-
kül a nemzetek élete nem emelkedés, hanem 
sülyedés és lassú elhalás szokott lenni. 

De ennél még sokkal nagyobb, sokkal 
mélyrehatóbb, sokkal messzevágóbb rombolás 
ment az ország vallás-erkölcsi konstitucziójában 
véghez. Az ország törvényhozása, szavazatainak 
többségével, megtagadta, összetörte, s porrá zúzva 
szélnek bocsátotta Magyarország keresztény jel-
legét, keresztény múltját . Szent István ó ta 
napjainkig a magyar állami hatalom Istennel 
és a keresztény vallással szemben elismerte köte-
lességeit és vallotta is azokat. A magyar állami 
hatalom és törvényhozás ugyanis eddig hódolattal 
viseltetett a keresztény vallás iránt , azt magára 
nézve kötelezőnek ismerte el. A magyar állami 
hatalom eddig a Krisztus Urunk előtt való 
térdreborulás és imádás kötelességének teljesí-
tője és hirdetője volt saját alattvalói előtt és a 
nemzetek szeme láttára. Szent István idejében fel-
vette a szent kereszt j elét, a kereszténység j elvényét, 
s azt a királyi korona tetejére kitűzve, beállt két 
evangeliumi igazságot hirdetni : először azt, 
hogy a kereszt, vagyis a keresztény vallás fe-
lette áll a koronák, a királyi, illetve állami 
hatalmak felett, ugy hogy ezek annak hódolni 
és engedelmeskedni tar toznak; másodszor azt, 
hogy valamint keresztény polgároknak a szent 
keresztnek a keresztég szentségében lelkökre 
reányomott szent jellegét eltörölni nem lehet, 
épp ugy a magyar állami hatalomnak a kilencz-
száz év előtt vallani kezdett keresztény hitet 
megtagadni nem szabad semmi körülmények 
között. Valóban, ha egyedül igaz s egyedül kötelező a 
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keresztény vallás, és ezt a magyar állami ha-
talom kilenczszáz éven át igaznak tartot ta és 
vallotta: mondja meg bárki, mi fordult elő, mi 
jogosítja fel tehát a magyar állami hatalmat, 
hogy most egyszerre teljes ellentétben kilencz-
százéves keresztény múltjával azt hirdesse és 
ugy viselkedjék, mintha a keresztény vallás 
megszűnt volna egyedül igaz, Isten által egye-
dül felállított, tehát egyedül kötelező vallás 
lenni? Igen, mi jogositja fel a magyar államot 
annak a hirdetésére és terjesztésére, hogy — 
„mindenki vallhat és követhet bármily hitet, 
bármely vallást"?! Megváltozott talán a keresz-
tény vallás? Megszűnt talán az lenni, a mi 
eddig vala, t. i. Istentől a golgothai keresztfán 
inneni időkre egyedül illetékes kinyilatkoztatott 
vallás? Avagy mi szűnt volna hát meg ebben a 
mi dicső és páratlan keresztény vallásunkban: 
talán egyedül való isteni eredete és kizáróla-
gos igazsága? Talán elidegeníthetetlen egyedüli 
kötelező volta? 

Semmi sem változott meg keresztény val-
lásunk dicső elvi és életrendszerében: és mégis 
a magyar állami hatalom, szakitva tisztes ke-
resztény múltjával, gyökeresen megváltoztatta a 
keresztény vallással szemben magatartását. Mig 
eddig azt vallotta életében, azt hirdette törvé-
nyeiben, hogy minden emberre nézve vallás dol-
gában az Isten akarata döntő; most vallás dol-
gában minden emberre nézve a saját egyéni, 
nagyon is téveteg tetszését tette úrrá és döntő 
tényezővé. 

Azt mondja nemzetünk lelkének egész az 
ihletségig felmagasztosult látnoka és szószólója, 
Arany János: 

„És a nemzet . . . . 

Múltja kincs-aknái felett 
Élni fog örök időkre!"1) 

Tehát a nemzet csak akkor biztathatja ma-
gát jövővel, hogyha múltja felett épit további 
hogyha nem szórja szót múltjának vallás-erkölcsi 
ki ncs-aknáit könnyelműen! 

Es a magyar törvényhozás, a jelen ülése 
alatt, ezt, múltja kincs-aknáinak szétdulását, hal-
latlan könnyelműséggel, a házasságtól a vallásig, 
a bölcsőtől kezdve az örök boldogságig kiter-
jeszkedve, végtőlvégig megcselekedte, elkövette. 

És most, mikor itt volna az alkalom az 
öngyilkos eljárásról lerántani a leplet, sorba 
kelnek fel a honatyák — másról beszélni 
fátyolt borítani az ég ellen vivott tusára s 
alkotmányos napirendre térni a borzasztó rom-
lás, az ország állami hatalmának rettenetes 
következményű ezidőszerint való elkeresztény-
telenedése felett. 

Nem véresszájú, demagóg, lázitó beszédre 
gondolunk itt, hisz ezt a keresztény vallás fen-
sége elutasitja magától; hanem egy aranyszájú 
szent János, egy keresztény Demosthenes phi-
lippikájára, mely midőn porba sújtja az eget 
ostromló emberi gyarlóságot, egyúttal útját 
egyengeti az Istenhez való megtérésnek, az Isten-
hez való felemelkedésnek. De hajh! ennek semmi 
nyoma képviselőházunk honatyái között! . . . 

VS mint lepke a fényt elkábulva issza, 
Ugy lön nekünk a romlás — élvezet" !2) — 

mondhatja magáról az egész magyar liberá-
lizmus. S nincs a parlamentben senki, a ki ezt 
a lelketlenséget szemére lobbantaná! 

Ily kábult szabadelvű nyugalommal csak 
Jeruzsálem önelátkozta népe tért Krisztus ke-
resztre feszitése felett — napirendre! *** 

A magyar állami hatalomnak a keresztény 
vallástól való teljes apostasiáját kidomborító 

főrendiházi 91. ülésnek lefolyása, 
1895. október hó 21-én, hétfőn, d. e. 11 órakor Szlávy 

József koronaőr elnöklete alatt. 
(Folytatás.) 

(Szünet után.) 
Elnök: Méltóztassanak helyeiket elfoglalni. Az ülést 

ismét megnyitom. A jegyző urak a beadott szavazatokat 
összeszámítván, e szerint Zichy Nándor gróf ő excellen-
tiája indítványa mellett nyilatkozott 111, ellene 118 fő-
rendiházi tag. (Éljenzés.) Ennélfogva Zichy Nándor gróf 
indítványa el nem fogadtatott. (Éljenzés.) 

Következik már most szavazás a felett, kik mél-
tóztatnak a bizottság által ajánlott módosítást elfogadni ? 
A kik elfogadják, igennel szavaznak, a kik nem fogadják 
el, nemmel. 

Felteszem a kérdést. 
Zichy Nándor gróf: Erre is névszerinti szavazást 

kértek ? 
Elnök: Nem kértek. Azok, a kik a régi 22. §-hoz 

a hármas bizottság által ajánlott módosítást elfogadják, 
méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A többség a hár-

x) A rodostói temető. 2) Arany J,, Széchenyi emlékezete. 
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mas bizottság módosítását elfogadta, és ennélfogva a 
régi 22. §. igy fog hangzani. 

Rudnyánszky József b. jegyző : (olvassa) „23. §. 
Arra, ki a bevett, vagy törvényesen elismert vallásfele-
kezetek valamelyikéből kilépni, avagy azokon kivül állván, 
azok valamelyikébe belépni óhajt, az 1868. évi LIII. törvény-
czikk 1—5 és 7. §-ai nyernek alkalmazást azon módo-
sítással, hogy az „áttérés" szó helyett „kilépés" illetőleg 
„belépés" értendő, továbbá hogy az idézett törvényczikk 
4. és 5. §-aiban említett bizonyítványok az illetékes első-
fokú közigazgatási hatóságnál mutatandók fel, a mely azt 
az egyház illetékes lelkészét vagy elöljáróságát értesiti, 
melyből az illető kilépni s illetőleg melybe belépni óhajt. 

Az elhagyott egyház elvei az abból kilépettre 
semmiben sem kötelezők." 

Elnök: Következik az eredeti javaslat 23. §-a. 
Kérem, szíveskedjék felolvasni a hármas bizottság 

által e szakaszhoz ajánlott módosítást. 
Rudnyánszky József b. jegyző: (olvassa) „A régi 

23., most 24. §-ból ezek a szavak „a nélkül, hogy más 
felekezethez csatlakoznék", mint feleslegesek és félreér-
tésre alkalmat adók, törlendők." 

Elnök : Kiván valaki hozzá szólani ? Ha nem, felte-
szem a kérdést : azok, a kik a bizottság módosítását 
elfogadják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A több-
ség a módosítást elfogadja s ennélfogva a régi 23. most 
24. §-ból kihagyatnak e szavak : „a nélkül, hogy más 
felekezethez csatlakoznék." 

Következik a régi 24. §. 
Méltóztassék meghallgatni a hármas bizottság indít-

ványát. 
Rudnyánszky József b. jegyző (olvassa) : „A régi 

24., most 25. §-ban az időtartamot, meddig a kilépett 
fizetési kötelezettsége elhagyott egyházával szemben fen-
marad, három év helyett öt évben véljük megállapitandó-
nak s a vitássá vált járulékok feletti bíráskodással első-
fokulag a községi képviselőtestület helyett kis- és nagy-
községekben a szolgabírót, rendezett tanácsú városokban 
a városi tanácsot ajánljuk megbizandónak. Ezekhez képest 
ennek a §-nak bekezdését és a) pontját következő szöveg-
ben javasoljuk elfogadásra: „25. §. 

A bevett vallásfelekezetek valamelyikéből kilépett 
mindaddig, mig valamely bevett vagy törvényesen elismert 
vallásfelekezethez nem csatlakozik : 

a) köteles a kilépés idejét követő ötödik naptári év 
végéig esedékes rendes egyházi járulékokat annak az 
egyháznak szolgáltatni, melyből kilépett, a kilépés idejét 
követő 5 év egyikében sem terhelhető azonban nagyobb 
járulékkal, mint a mennyit a kilépés évében tartozott 
fizetni. 

A b) pont és a c) pont első és harmadik bekezdése 
változatlanul ajánltatik elfogadásra, a c) pont második 
bekezdése pedig azzal a módosítással, hogy „a községi 
képviselőtestületnek" helyébe kis és nagyközségekben a 
szolgabirónak, rendezett tanácsú és" teendő. 

Elnök : Kiván valaki hozzá szólani ? 
Ha nem kiván senki, felteszem a kérdést: a kik a 

hármas bizottság által a régi 24. §-ban tett módosítást 
elfogadják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik). A több-

ség a szakaszt a hármas bizottság által tett módosításban 
fogadja el. Következnék a képviselőház által beigtatott 
uj szakasz, melyet a hármas bizottság e fejezet elé kiván 
tétetni. 

E szakasz igy hangzik : 
Rudnyánszky József br. (olvassa): „Az 1868: LIII. 

t.-cz. 1—8. §-aiban foglalt rendelkezéseknek hatálya min-
den bevett vallásfelekezetre kiterjesztetik." 

Zieliy Nándor gr.: Kérem ezen szakaszi'a vonatkozó 
módositványomat felvétetni. 

Rudnyánszky József br. jegyző : Gróf Zichy Nándor 
e 25. §. törlését indítványozza. 

Zichy Nándor gr. : Nagyméltóságú elnök ! Méltósá-
gos főrendek ! Az a szakasz, mely nagy fontossággal bir 
e törvényjavaslatban, kivált a kereszténység szempontjá-
ból, az, a melyről jelenleg szólunk. Mert voltaképpen mit 
tartalmaz az? Nem azt tartalmazza, a mihez egyik vagy 
másik is hozzájárulhat, hogy t. i. a büntetések és tilal-
mak, a melyek a keresztény vallásról a nem keresztény 
vallásra való áttérés útját álljak, töröltessenek, vagy 
hogyha teszem, ezen eljárás ellenében erőszak alkal-
maztatnék, hogy ezen a közigazgatás által alkalmazott, 
a törvény által elrendelt erőszakos eljárás jövőre ne 
alkalmaztassák. De ezen szakaszban másról van szó; 
arról, hogy itt kimondjuk azt, hogy valaki, a ki meg-
kereszteltetett, a ki keresztény — tartozzék az akár-
melyik keresztény felekezethez — megszűnjék keresztény 
lenni, a mi szavazatunk által és hogy ezen tényt mi s 
általunk a törvényhozás és az ország törvénye valóságos 
ténynek elismerje és szentesítse. 

Mert bocsánatot kérek, de hegy álláspontomat meg-
világítsam, ki kell térni olyanra, a mi felől voltaképen 
a képviselőházban nem szokás szót váltani, olyasmit kell 
talán kifejtenem, a miről felteszem, hogy mindenki tudja, 
hiszi és igazán tartja közöttünk, a keresztény. 

Yoltaképen mi a kereszténység ? 
Istennek fia emberré lett, hogy bennünket a kereszt-

fán való halál által megváltson, hogy feltámadása által 
örök életet nyújtson a keresztény emberiségnek. 

A kereszténységnek alapja az ebben való hit, és a 
ki ezt nem hiszi, az nem keresztény, akármicscda fele-
kezethez tartozzék. 

Mi a keresztség ? A keresztség megváltásban való 
részesülése a megkereszteltnek. A keresztség által eltöröh 
hetetlen jel nyomatott a megkereszteltre, és nemcsak jel, 
hanem a keresztség által az eredendő bűn megbocsátásá-
ban részesül, az üdvösség utja megnyittatik előtte. 

En nem ütközöm meg abban, hogyha valaki, a ki 
nem keresztény, e felett mosolyog s e dolgot könnyen 
veszi és ha az általános vallásszabadság és hitetlenség 
terére lépve, vagy tisztán philosophiai álláspontot foglalva 
el, azt mondja : ezek " mind olyan dolgok, a melyekkel 
elvégre nem törődöm, egész megnyugvással mondom ki, 
hogy ez egy semmi, és ezt a törvénybe iktatom. De az> 
a ki keresztény, az szerintem ezen törvény megszavazásá-
hoz nem járulhat, és az az ország, amely ezt törvénybe 
igtatja, megszűnik keresztény ország lenni. (Ellenmondás 
balfelől.) Ennek a kereszt egy czifraság, egy rózsa, egy 
bojt, de nem az üdvösség jelképe, nem a legszentebb, 
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legmagasztosabb jelvény az életben, nem a megváltás 
kezessége előttük. Es micsoda reményekkel, micsoda biza-
lommal lehetünk a jövőhöz, ha a mindenható örök Istent 
ily szentségtelenitésével a legszentebbnek megsértik ? En 
borzadok azon büntetések elől, melyek a nemzetre hára-
molnak, ha ily törvényt hoz és azok iránt, akik ezt meg-
szavazzák, a legmélyebb sajnálattal viseltetem. (Helyeslés 
a jobboldalról.) 

Én kérem a mélt. főrendeket, hogy ezen ujabb 
szakaszt ne méltóztassanak megszavazni, én tehát törlését 
hozom javaslatba. (Elénk helyeslés és éljenzés a jobb-
oldalon.) 

Wlassics Gyula vallás és közoktatásügyi miniszter: 
Nagyméltóságú elnök ur ! méltóságos főrendek ! Mindenek-
fölött Zichy ő excellentiájának arra a tételére, hogy 
keresztény nem járulhat ezen szakasz megszavazásához, 
és hogy ez az ország megszűnik keresztény ország lenni, 
ha ezt megszavazzák, azt jegyzem meg, hogy akkor ebben 
az értelemben ma a müveit világon keresztény ország 
nincs, (Helyeslés a baloldalon) mert az izraelita vallásnak 
viszonosságát elismerik Európa minden államában, mely 
a müveit államok között helyet foglal. Tehát ezt egy-
általában állitani nem volna szabad, mert én nagyon jól 
tudok és ismerek egy államot, hol nagyon is gyakran 
látjuk Zichy gróf ő excellentiáját és pedig ugy látom, 
bogy ott szintén a kereszténység érdekében működnek, 
pedig ott ez a paragrafus régen életben van. 

Ami egyébiránt ezen szakasznak tartalmát illeti, 
egész nyiltan kell pertractálnunk azt, hogy miért ragasz-
kodunk ezen szakasznak a vallás szabad gyakorlatáról 
szóló törvénybe való felvételéhez. 

A méltóságos főrendek méltóztatnak tudni, hogy 
az izraelita vallásról, tehát a receptióról szóló törvény ma 
már szentesitve van. 

Már most méltóztassék figyelembe venni azt. hogy 
ha a törvényhozás recipiál egy vallást, lehet-e ezen 
recipiált vallásnak kevesebb jogot adni, mint a mennyi 
jogot már adtak a mélt. főrendek a jövőben elismerendő 
vallás-felekezeteknek? Mert a jövőben elismerendő vallás-
felekezetekre nézve szabad az áttérés és nincs kikötve, 
hogy a jövőben elismerendő vallásfelekezetnek éppen 
kereszténynek kell lenni. Tehát esetleg a mohamedán 
vallásra való áttérést is lehetségessé teszi a törvény és 
most ő excellentiájának törlési indítványa csak egyet akar 
megakadályozni és ez az, hogy az izraelita vallásra való 
áttérés megengedtessék. Engedelmet kérek, ily helyzetben 
ezen inditványnak határozott éle van, éle van egyenesen 
az izraeliták ellen, mert mig minden egyéb vallásra 
vonatkozólag megengedi az áttérést a törvényjavaslat, 
ugy ahogy méltóztattak elfogadni, egyenesen csak ezeket 
zárná ki a viszonosság és jogegyenlőség követelmé-
nyeiből. 

Ily helyzetben ugy a képviselőház, mint a hármas 
egyesült bizottság, valamint a kormány ragaszkodik ezen 
szakaszhoz. E nélkül csonkának tekintené a receptióról 
szóló törvényt, s ép ezért óhajtja azt kiegészíteni, a mi 
egyébiránt a törvényhozási logika elengedhetetlen folyo-
mánya, mert a legegyszerűbb törvénymagyarázat szabályai 
szerint, ha egy vallás recipiáltatik, annak nem lehet 

kevesebb joga, mint a jövőre elismerendő vallásoknak. 
Tehát már ebből is következik a viszonosság kiterjesztése ; 
de mi annak expressis verbis kifejezéséhez ragaszkodunk, 
mert mi minden kétértelműséget kizáró módon akarjuk 
biztositaui azt, hogy az izraelita vallásról a keresztény 
hitre való áttérés és viszont a keresztény vallásról az 
izraelita hitre való áttérés szabályoztassék, mert hiszen 
még az előbbi sincs Magyarországon szabályozva, az sincs 
kimondva, hogy az izraelita vallásról a keresztény hitre 
való áttérés mikép történjék. 

Ezek után bátor vagyok ajánlani a képviselőház 
szövegének a hármas bizottság által is elfogadott tartal-
mát, a mélt. főrendiháznak (Helyeslés baloldalon.) 

Gáli József jegyző : Keglevich István gr. ! 
Keglevich István gr.: Elállók! 
Elnök: Kiván még valaki szólani? Ha szólani senki 

sem kiván, a vitát bezárom. 
Gróf Zichy Nándor ő excellentiája azt az inditványt 

adta be, hogy a 25. §. töröltessék. 
Miután ez áll legtávolabb az eredeti törvényjavas-

lattól, ezt teszem fel szavazásra. 
A kik gr Zichy Nándor ő excellentiája inditványát 

elfogadják 
Eszterházy Miklós Móricz gr. : Névszerinti szavazást 

kérek ! 
Elnök: Minthogy 20 tag névszerinti szavazást kér, 

azt ezennel elrendelem. A névjegyzéket olvasni fogja gr. 
Bánffy György, a szavazatokat jegyzik Rudnyánszky 
József br., Gyulai Pál és Cziráky Antal gr. jegyző urak. 

A kik Zichy Nándor gr. ő excellentiája inditványát 
elfogadják, azok igennel, a kik nem fogadják el, azok 
nemmel szavaznak. 

Kérem a névjegyzéket felolvasni. 
Bánffy György gróf jegyző: (Olvassa a főrendek 

névjegyzekét.) 
Igennel szavaztak. 

Katholikus egyháznagyok : Yaszary Kolos Ferenez, 
Samassa József, Posilovics György, Mihályi Victor, Zalka 
János, Pavel Mihály, Schlauch Lőrincz, Schuszter Kon-
stantin, Szabó János, Lőnhart Ferencz, Hidassy Korúéi 
Vállyi János, Bende Imre, Bubics Zsigmond, Meszlényi 
Gyula, Hornig Károly br., Dessewffy Sándor, Steiner 
Fülöp, Firczák Gyula, Drohobeczky Gyula, Szmrecsányi 
Pál, Rimely Károly, Maurovicz Antal, Majorosi János 
Fehér Ipoly, Benedek Ferencz, Guggler Pál. 

Görög-keleti egyháznagyok : Brankovits György, Ro-
mán Miron, Gruics Mihály, Metianu János, Dimitrievics 
Nektarius, Pópea Miklós, Nikolics Miron, Opacsics Germán. 

Ország zászlósok: Zichy Ferencz gr., Szápáry Géza 
gr., Festetics Tassilo gróf. 

Herczegek: Esterházy Pál, Pállfy Miklós. 
Grófok: Almássv Tassilo, Apponyi Antal, Apponyi 

Géza, Apponyi Lajos, Batthyány Iván, Batthyány József 
id., Berchtold Richard, Cebrián László, Chotek Rezső, 
Csekonics Endre, Cziráky Antal, Cziráky Béla, Dessewffy 
Alajos, Dessewffy Aurél, Dessewffy Béla, Dessewffy 
Dénes, Dessewffy Miklós, Draskovich József, Esterházy 
Béla, Esterházy Ferencz, ifj. Esterházy László, Ester-
házy Miklós Móricz, Esterházy Sándor, Festetics Pál id., 
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Forgách István, Forgách László, Hunyady Imre, Hunyady 
László, Karátsonyi Jenő, Karátsonyi Kamillo, Mailáth 
István Géza, Mailáth Gusztáv, Mailáth György, Mailáth 
László, Mailáth József, Migazzi Vilmos, Pálffy István, 
Pálffy János ifj., Pallaviczini Sándor őrgróf, Péchy 
Szilárd, Pejacsevich László id., Somssich Adolf, Szapáry 
István, Széchényi Kálmán, Széchényi Géza, Szirmay 
György, Wenckheim Dénes Wenckheim Ferencz, Wenck-
heim Géza, Wenckheim Henrik, Wenckheim István, 
Zay Miklós, Zichy Ágost, Zichy Aladár, Zichy Henrik, 
Zichy János, Zichy János ifj., Zichy nep. János id., Zichy 
Nándor id. 

Bárok : Bánhidy Sándor, Rédl Béla, Rédl Lajos, 
Révay Ferencz, Révay Gyula, Sennyey Béla, Vécsey 
József. 

Megválasztott és kinevezett főrendi tagok: Dezasse 
Emil gr., Máriássv János b., Pálffy Béla gr., Pongrátz 
Ágoston gr., ifj. Szécsényi Imre gr.. Vécsey Miklós br., 
Zichy Gábor gr. 

Nemmel szavaztak : 
Az ev. református, továbbá az ágost. hitv. evang. és 

az unitárius egyház méltóságai, illetve hivatalnokai : Kun 
Bertalan, Papp Kovács Gábor, Szász Károly, Sárkány 
Sámuel, Radó Kálmán, Laszkáry Gyula, Dániel Gábor. 

Országzászlósok: Orczy Béla br., Khuen-Héderváry 
Károly gr., Széchényi Gyula gr., Andrássy Aladár gr., 
Radvánszky Béla br. 

A királyi Curia elnöke, másodelnöke és a budapesti 
királyi Ítélőtábla elnöke: Czorda Bódog, Vértesy Sándor. 

Fiumei kormányzó : Batthyány Lajos gr. 
Herczeg: Batthyány-Strattmann Ödön. 
Grófok: Bánffy György, Berchtold Arthur, Bolza 

József, Bolza Géza, Bolza Pál, Degenfeld Schomburg 
József, Degenfeld-Schomburg Lajos, Degenfeld Schomburg 
Sándor, Draskovich György, Esterházy Ernő, Esterházy 
István, Esterházy Károly István, Forgách János, Forgách 
Károly id , Haller György, Hadik János, Jankovich Aladár, 
Jankovich László, ifj. Jankovich Tivadar, Károlyi Tibor, 
Keglevich Gábor, Kornis Károly, Nádasdy Ferencz, Pálffy 
János id, Pejacsevich Arthur, Schönborn Ervin, Szé-
chényi Béla, Széchényi Sándor, Széchényi Bertalan, 
Teleki László, Vay Ádám. 

Bárók: Ambrózy István, Bánffy József Jenő, Bohus 
István, Bohus László, Bohus Zsigmond, Edelsheim-Gyulai 
Lipót, Kemény Árpád, Majthényi László, Podmaniczky 
Géza, Radák Ádám, Radvánszky Géza, Radvánszky János, 
Rauch Géza, Solymosy Ödön, Vay Béla, Vay Sándor, 
Vay Dénes, Wesselényi Miklós, Wodianer Albert ifj., 
id. Zeyk József. 

Megválasztott és kinevezett főrendi tagok: Barcsay 
József, Béldy Ákos gr., Beöthy Zsigmond, Bornemisza 
Károly br., Burchard-Bélavári Konrád, Csáky Zeno gr., 
Daruváry Alajos, Dőry Dénes, id. Esterházy Ferencz 
gr., Fejérváry Géza br., Fiáth Miklós br., Gajzágó 
Salamon, Gáli József, Gervay Mihály, Ghyczy Béla, Görgey 
Kornél, Gyulai Pál, Hollán Ernő, Hörthy István, ifj. 
Huszár Károly br., Ivánka Imre, Jósika Samu br., 
Kállay Albert, Karap Ferencz, Kautz Gyula, Keglevich 
István gr., Kemény Kálmán br., Kochmeister Frigyes br., 

dr Korányi Frigyes, Latinovics János, Lechner Ágost, 
Lévay Henrik, Lónyay János, Ludvigh Gyula, Lukács 
Antal, Madarassy Pal, Mikó Bálint, Mixich Kálmán, Molnár 
István. Nopcsa Ferencz br., Nyáry Jenő br., Ráth Károly, 
Ribáry József, Rudnyánszky József br., Sváb Károly, 
Szalavszky Gyula, Szontágh Pál, Than Karoly, Tóth 
Lőrincz, Üchtritz Zsigmond br., Wass Albert gr., Zichy 
Antal, Zuber Jó/sef. 

Elnök: A szavazatok összeszámítása végett az ülést 
felfüggesztem. (Vége kö?.) 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
Budapest, nov. 9. Egy és ugyanaz a dolog-e protes-

táns felfogás szerint a polgári és a protestáns házasság ? — 
A péczeli tiszteletes minap idézett vezérczikkelyében 

két dolgot kell megkülönböztetnünk : a) mit mond ő a pol-
gári és protestáns házasság különbségéről, vagyis, hogy 
szerinte miben áll ez a különbség; b) miért lelkesedett és 
szavazott a protestántizmus az ő fejeiben és tagjaiban oly 
tüntető buzgósággal a polgári házasság mellett? 

Ma csak azt adjuk elő, a mit a tiszteletes ur a pol-
gári és protestáns házasság különbségéről szépen és okosan 
mond. 

Erre a kérdésre, miben különbözik a protestáns házas-
ság a polgáritól, vagyis, mi a házasság „vallási eleme", 
ekkép elmélkedik. A házasság „vallási eleme", ugy mond: 

„Először a biblia ama kijelentése, hogy azt az Isten 
szerezte. A házasság — mondja a Helvét hitvallás — ma-
gától az Úr Istentől szereztetett (Máté XIX. 5, 6.), ki azt 
bőséges áldással meg is áldotta. E fogalmat nem ismeri a 
polgári házasság; de mi, kik az igazságot keressük, s az 
igazság keresése közben igen sokszor ráakadunk az istenség 
titokteljes teremtő kezére, melyet a világ nem lát meg; mi, 
a kik sokszor elcsudálva látjuk, mint hozza a gondviselés 
egyik embert a másik mellé, sokszor hegyen s országokon 
túlról, s rendeli az egyiket a másiknak segítőtársul ; mi, lia 
ilyet csak egyszer láttunk is, minden látszó ellenmondások 
mellett is, merítsünk ezen egy esetből is annyi hitet és 
annyi erőt, hogy az irás tanítását hirdessük s annak örök 
igazságait átfutó és látszólagos s tán tetszetős igazságokért 
fel ne áldozzuk. 

A házasság vallási elemének második része a 
házasság czéljában talál kifejezést; hogy azt az Úr azért 
szerezte, hogy szaporodnék az Isten magva (Mal. II. 15.) 
s virágoznék az erkölcs e földön (I. Kor. VII. 2) 
Tehát nemcsak az emberi nem szaporodása s az érzéki 
szükségletek kielégitése a czél, a melyet a házasság szol-
gál, hanem az Isten magvának, az Isten fiainak s leá-
nyainak szaporodása, s a jóerkölcs és tisztaság illatozása. 
Ezért valljuk egyezőleg az apostollal : tiszteletes mindenek 
között a házasság (Zsid. XIII. 4.) ; igen mert az nem egyéb, 
mint az Isten magvának kelő földje ; az Isten fiainak s leányai-
nak földi születéshelye s a tisztaság s jó erkölcsök paradicsoma. 
Hol áll ehhez viszonyítva a polgári házasság a maga közönséges 
szaporodási elméletével s szürke szinü házasélet-gyakorlatával ? 
És védi-e valami a tisztátalan szaporodások ellen ? A becsü-
let ? Ez ugyan sokszor maga is gyenge ! A közmorál ? Ez 
ugyan sokszor maga is laza ! A közérzet vagy közvélemény ? 
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Ez ugyan sokszor maga is hibás ! Vagy talán egy a fiókban 
tartott s jól megtöltött vontcsövű pisztoly? Ez ugyan már 
az utolsó védelem! 

A házasság vallási mozzanatának harmadik alkateleme 
az a fenséges eszménykép, mely az efézusi levélben nyer 
megragadó s örökre szóló kifejezést. Ugy kell a férfiaknak 
szeretni az ő feleségeiket — miképen az Ur is az anya-
szentegyházat. (Ef. Y. 28., 29.) Állítsuk csak egymás mellé 
ezt a fenséges szeretetet, mely a prot. házasságnak alap-
alkotó része, feltétele és mozgató ereje, tegyük csak oda ezt az 
elválhatatlan . önfeláldozó szeretet mellé, a kölcsönös 
„megegyezés" mellé, a melyre a polgári házasság épül; 
állitsuk csak egymás mellé : megállhatnak-e egymás 
mellett ? Mi , a kölcsönös „megegyezés", a kölcsönös 
„szeretet" mellett? S „a kölcsönös szeretet nyilvánítása" 
a „kölcsönös akarat kijelentése" mellett? Mik azok a papírra 
irt erkölcsi szabályok, melyek eszménykép helyett hidegen 
a polgári házasság előtt lebegtek? Van-e azoknak vonzó-
erejök mint az élő, változhatatlan Krisztusnak, ki mindeneket 
magához vonz, magához az istenfélő házasok szivét is? „A 
mi házasságunk nem kölcsönös megegyezésen alapul, de köl-
csönös szereteten épül fel." Tanítjuk, mondja a Helvét 
hitvallás, „hogy a házasságnak törvényesen az Urnák félel-
mében kell véghez menni; hogy a férfiú és asszony egy-
máshoz elválhatatlanul ragaszkodjanak s mennél nagyobb 
szeretetben s egyezségben együtt éljenek ; legyen a házasság 
főképpen arra a végre, a melyre azt az Ur szerzette. Él-
jenek abban a házastársak szentül, nagy hűséggel, kegyes-
séggel, szeretettel és tisztasággal. Távoztassák el annak-
okáért a veszekedéseket, visszavonásokat, bujaságot és nős 
paráznaságokat." 

Nyitra. A papi nyugdij-iigy a nyitrai egyház-
megyében. — 

A papi nyugdijügygyel egymás után, sőt egymás 
mellett a különféle egyházmegyék dicséretes szeretettel 
és ügybuzgósággal mind sűrűbben kezdenek foglalkozni. 
Az erdélyi Statusgyülés, a munkácsi egyházmegye, a pécsi 
papság körében pezsgő mozgalom mellett látjuk most a 
nyitrai egyházmegye mozgalmát, melyet a Nyitrai Szemle 
a következő vezérczikkben mutat be és igyekszik előbbre-
haladásában irányítani, istápolni: 

Minden igaz ügynek és jogos óhajnak szószólói 
lévén, el nem vonatkozhatunk attól a mozgalomtól, mely 
legújabban a nyitraegyházmegyei papság között észlelhető, 
s mely az elaggott vagy munkaképtelenné vált tagjai 
nyugdij-igényeinek rendezésére irányul. 

Most pedig, hogy ez a mozgalom az összes esperesi 
kerületeket bejárta s a íőpásztorhoz intézett őszinte kér-
vényekben megnyilatkozott, magunk is itt a sajtó terén 
teljes odaadással hozzájárulunk ; mert ezen fontos, sőt 
immár égető ügynek méltányos és végleges rendezését 
igazán elodázhatlannak tartjuk. 

A meglévő nyugdíj-alap hová-tovább elégtelennek 
bizonyul, azt pedig nemcsak emberi méltányosság, de az 
állás iránti tekintet is megkívánja, hogy az elaggott lel-
kész, kiknek legnagyobb része a nyitrai egyházmegyében 
igen szerény körülmények között él, legalább öreg nap-
jaiban ne legyen nélkülözésnek kitéve. Megvalljuk szivünk 

elszorult, midőn nemrég egyik paptársunkat, ki egész 
pályáján úgyszólván nyomorgott, szélhűdés folytán, 400 
frttal kellett nyugdíjazni. Hiszen ez annak a mozogni alig 
képes embernek gyógyszerekre is kevés! Miből fog élni? 
Ki fogja ingyen ápolni? 

Azért uj forrásról kell gondoskodni, melyből a nyug-
díj egy bizonyos minimuma minden megyebeli papnak 
biztosítva legyen és pedig akként, hogy azt ne kegyelem-
pénznek legyen kénytelen tekinteni, hisz az öreg ember-
nek, ki egész életén át az egyház ügyét szolgálta, oly 
nehéz olyankor kegyelem-morzsákért esedezni, de ugy 
legyen neki biztosítva, hogy azt élte végéig mint sajátját 
élvezhesse. 

A megyebeli papság különösen erre való tekintetből 
helyes érzékkel fogta fel a dolgot, midőn kérvényeiben 
az önmegadóztatást tekinti ilyen forrásnak; midőn évi 
jövedelme után megalapítandó bizonyos kvótával akarja 
megvetni az alapot, mely az eddigi nyugdij-alappal neki 
egy meghatározott pensiót biztosítson. 

Természetesen ennek közelebbi körvonalozása, vala-
mint az igy rendszeresítendő nyugdíj-ügynek egész keze-
lése, beható tanácskozást, a részletek rendszeres megala-
pítását feltételezi ; a miért a kérdés rendezésére az első 
lépés csak a főpásztor elnöklete alatt a papság küldöttei-
vel tartandó konferencia összehívása lehet. 

Midőn a papság elsőben is erre kéri most püspök ő 
mlgát, kérelme nemcsak természetes, de egyúttal olyan, 
melyre más megyékben a nyugdíj-ügy rendezésénél követett 
eljárás példája áll előtte. Igy hogy csak az egri egyház-
megyére hivatkozzunk, de igy történt az Szepes, Csanád 
és más megyékben, előttünk fekszenek az egri érsek 
körlevelei, továbbá azon konferenczia kimerítő jegyző-
könyve, melyen a nyugdij-ügy szabályait megalkották. 

Hogyan történt az ügy rendezése Egerben ? 
1882 juliusban az érsek, ki a rendezést maga kez-

deményezte, körlevélben felszólította a papságot, hogy ez 
ügyben vele tanácskozni akar. Kinyomatta a szepesi 
nyugdij-szabályokat s minden egyesnek küldött egy pél-
dányt, hogy gondolkozzanak és beszéljék meg egymás 
között az ügyet, a konferencziát pedig okt. 25-ikére 
hivta össze. Minden esperesi kerület két képviselőt kül-
dött, hasonlókép a központi papság és a káptalan. A 
kerületek a szepesi szabályzat alapján beszélték meg az 
ügyet s adtak utasítást küldötteiknek. 

A konferenczián maga, az érsek elnökölt s felszó-
lította a jelenlevőket, hogy mindenki a legjobb meggyő-
ződése szerint egész nyíltan szóljon a pontokhoz. A 
szabály-tervezetet pontonkint megvitatták, igen tanulságos 
hozzászólások történtek s minden pont, illetőleg beadott 
módosítás felett szavaztak. Maga az érsek is élénk részt 
vett a vitában, s a határozatot mindig a többség nézete 
szerint mondta ki. 

A főbb elvek : minden az egyházmegye kötelékéhez 
tartozó pap évenkint jövedelmének 1%-val járul a nyug-
dij-alaphoz; de az igy begyült összeg külön segély-alap 
czimén járul a régi nyugdíj-alaphoz s külön elszámolás 
alá esik. A jövedelem megalapítására szolgál a javadal-
masok által minden jövedelmükről teendő őszinte bevallás, 
melyet az összegyűlt kerületbeliek megvizsgálván, a köz-
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ponti bizottságnak beterjesztenek, fennmaradván ennek 
joga a bevallás felülvizsgálásához. A nyugdij és segély 
legkisebb összege 600 frtban lett megalapítva. A nyugdij 
mindenkire egyenlő. Az egész nyugdij és segély-alapot a 
4 főesperesen kivül a papság által választott 10 tagból álló 
központi bizottság kezeli, elnökét, a ki a káptalan tagja, 
az érsek nevezi ki. Ehhez a központi bizottsághoz tartozik 
egyúttal a nyugdij megszavazása. A vagyonról és a 
kiadásokról évenkint kimutatást ad, mely nyomtatásban 
közöltetik a papsággal. 

Az egész nyugdij-ügyet tehát a papság autonomice 
kezeli az érsek mellett, akire a döntés tartozik, s a 
folytonos evidencziatartás folytán semmiféle visszaélés 
nem történhetik. Jövedelméhez arányosítva maga a pap-
ság rakja Össze filléreit, maga kezeli s arányosan maga 
részesül benne öreg napjaibán. Minden két vagy három 
évben közgyűlést tartanak, melyen a káplánok is saját 
küldötteik által vannak képviselve. Ezek az érsek beszé-
dei által rendesen igen momentuózus gyűlések szoktak 
lenni. 

Ily módon van rendezve Egerben a nyugdíj-ügy, 
egészen a papi álláshoz méltóan. Mert nem olyan nagyon 
csekély összeg az, mi a papság 1 százalékos önmegadóz-
tatásából a segély-alapba évenkint befoly. Előttünk fek-
szik az 1893-iki egri kimutatás. A papság egyénenkint 
van felsorolva, ki mennyit fizet. A káptalan tagjai nincse-
nek belevonva, mert a káptalan mint testület kötelezte 
magát évenkint 1000 frttal járulni a segély-alaphoz. 
Ebből az 1%-ból évenkint befoly 2839 frt 94 kr. Az 
ilyen összegből szépen ki lehet egészíteni a nyugdijasok-
nak a régi nyugdijalapból járó évi pensióját a minimális 
összegig, vagy azon felül és még a tőkésítésre is marad. 
Az önmegadóztatáson kivül még az önkéntes adakozások 
és a végrendeleti hagyományokból is növelik a fundust. 

Szóval ez a felhozott példa mutatja, hogy a nyug-
dij-ügyet igen szabatosan lehet rendezni és pedig a papság 
által. Az ilyetén rendezésben, melynek alapja az önmeg-
adóztatás, a papság senkinek sem esik terhére, önmaga 
saját filléreivel gondoskodik magáról öreg napjaira és 
nincs kitéve annak az esélynek, hogy esetleg a nyugdijasok 
nagyobb száma miatt csekély pensióban részesül, mivel 
időközben nem akadt kegyes jótevő, ki a nyugdij-alapot 
növelte volna. 

Amily helyes ez az alapelv, ép oly kormányzati 
bölcseségre mutat az egri példa a nyugdij-alap kezelése 
tekintetében is, midőn azt a papság által választott köz-
ponti bizottságra bizta, melynek tagjai a központi és a 
lelkészkedő papságból választatnak. A több szem többet 
lát elve érvényesül ebben, s a papság, mely saját fillé-
reiből hozza össze az alapot, méltányos részt nyer a 
vezetésben. De különben is az ilyen szervezetnek van 
egy más igen üdvös oldala. Az t. i., hogy ennek révén a 
főpásztor sokszor találkozik papságával, jobban megismeri 
embereit, a kölcsönös eszmecsere visszahat a papságra, 
az együvétartozás érzete, a működésben való egység 
végtelenül sokat nyer csak az ilyen találkozások által is. 
Nem hiába volt a régi egyháznak éltető eleme a gyakori 
egyházmegyei zsinat és a sokszor tartott konferencziák. 

így nézve a dolgot, a megyebeli papság rendkívüli 

kerületi gyűléseiben megnyilatkozott mozgalmához s onnan 
a megyés püspök úrhoz intézett kérvényekhez szívből 
hozzájárulunk s dicsérjük a nyitrai esperesi kerület el-
határozását, melylyel az ügyet annyi próbálgatás után 
végre gyorsabb mozgásba hozta. 

Kegyelmes Püspök ur ! Fiúi kegyelettel járul a 
papság Méltóságod szine elé s nyugdíj-ügyét önmegadóz-
tatás alapján Méltóságod égise alatt kívánja rendezni. 
Kegyeskedjék kérelmöket teljesíteni ; megyebeli papságát 
képviseleti alapon konferencziára összehívni s közös 
tanácskozásban a nyugdij-szabályzatot megalkotni. E 
méltányos kérelem teljesítésével hálára kötelezi önsor-
sukról gondoskodni akaró fiait. D. 

New-York. Megtérés. — 
Davidson György, egy protestáns férfi szerzetnek — 

ilyen is van már — tagja, szerzetes néven Lajos testvér, 
az itt New-Yorkban levő episkopális Megváltó-templom 
szolgálatában alkalmazva, e napokban megtért, vagyis 
visszatért a kath. egyház kebelébe. Annak a protestáns 
szerzetes rendnek, a melynek tagja volt, neve a jó szama-
ritánusról nevezett rend. Isten imádandó végzése követ-
kezőleg hatott reá. Két év előtt a nevezett templom lel-
késze katholikussá lőn. Azóta Davidsonnak nem volt 
nyugta, nem volt a protestántizmusban maradása. Barátai 
előtt ugy nyilatkozott, hogy ő mélyreható tanulmányok 
és buzgó imák folytán lőn katholikussá. „Eszemben és 
lelkiismeretemben meggyőződtem, hogy katholikussá kell 
lennem. Semmiféle világi érdek nem volt befolyással 
elhatározásomra, hogy visszatérjek a római kath. egyház 
anyai kebelébe.1* Nagy nyereség az amerikai katholicziz-
mus számára. 

Egyúttal jelenthetem, hogy Robinson Károly, [a 
„North American Review" főszerkesztője, belépett a feren-
cziek közé. Nagyeszű és nagy műveltségű férfiú, a ki már 
közel volt az Egyesült-Államokban az államtitkársághoz. 
Most egy szerény szerzet egyszerű tagja. Vanitas vanita-
tum et omnia vanitas, praeter amare Deum illique soli 
servire ! 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére Grócs Béla endrődi róm. kath. esperes-plebá-
nosnak a szent Antalról nevezett dráveczi czimzetes pré-
postságot adományozom. 

Kelt Bécsben, 1895. évi szeptemter hó 29-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Dr Wlassics Gyula, s. k. 

VEGYESEK. 
-f- Az ausztriabeli pánszlávizmus messze elve-

tette a sulykot, oly messze, hogy rajta kapatva, azt 
többé vissza nem hozhatja, le nem tagadhatja. Az „Uni-
vers"-ben Altoman „osztrák levél" czim alatt egy igen 
érdekes vegyes tudósítást közölt, a melyben már mozgó-
sítva vannak a horvátok ellenünk arra az esetre, ha a 
magyarok Károly Lajos ellen, úgymond, fellázadnának. 
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Az is világ elé van ebben a tudósításban tálalva, hogy 
miképp nevetett markába Fereccz József Zágrábban, mi-
kor őt mint osztrák császárt és horvát királyt ünnepelték, 
ellenben a magyar nemzeti zászlót elégették. Ennek a 
feloniával teljes czikknek mérge azonban mégis a végé-
ben rejlik, ott, a hol azt mondja el, bogv Zorn görczi 
herczegérsek elrendelte, bogy Castagnevizzában. az u. n. 
Maison de Francéban, a hol Chambord lakott és elte-
metve fekszik, a sirbolt kápolnájában ó-szláv nyelven vé-
gezzék a liturgiát. XIII. Leo pápa valóban messzemenő, 
kiszámíthatatlan következményű konczessziót tett a szlá-
vok nyelvének. Megengedte a délszlávok körében itt is 
— ott is a latinnyelvnek a liturgiában az ó-szlávval 
való felcserélését. Hallatlan kitüntetés! Es mivel hálálják 
meg ezt a szlávok vezéreinek némelyei ! Azzal, hogy a 
pánszlávizmus élére állt muszka schisma keleti politi-
kája érdekében sietnek korteskedni a pápai koncesszió-
val egy szakadár szláv világuralom megalapítására, 
szóval, tovább lelkesednek Oroszországért. Szóról-
szóra idézem a pánszláv sugallástól csurgó bécsi levél 
ide vágó helyét: „I' ignore, úgymond Altomau ur, ce qui 
a déterminé Mgr Zorn à employer la liturgie slave 
sur le tombeau du comte de Chambord. Le fait est 
que c' a été un spectacle suggestif la cantildéne de ce monae 
nouveau, conduit par la Russie à la conquête de VOrient. 
se traînant, mélée au parfum de l'encens, sur le tombeau 
du dernier héritier de Saint Louis.11 Itt nem is kell a 
sorok közt tudni olvasni. Világosan ki van mondva, hogy 
„az uj világ élén" nem Róma, hanem la Russie halad 
Konstantinápoly felé. Es az, hogy szent Lajos utolsó örö-
kösének sírján, a hol eddig latinul szólt az ének, most, 
„ennek az uj világnak tömjénfüstbe vegyült, vontatott 
éneklése" — mily suggesztiv, mily sejtelmes, mily biz-
tató, sőt fejszéditő sugalmazás az uj világot vezető Orosz-
ország imádói számára ! 

— Aranymise. A jeles tagokban bővelkedő nagy-
váradi 1. sz. káptalan egy galambősz tagja, Andrásy János 
kanonok tartotta f. hó 1-én áldozó papságának félszáza-
dos jubileumát, csendes elvonultságban, Mária-Radnán. A 
kedves jubiláns szül. 1819. decz. 21-én Kézdi-Vásárhelyen. 
Tehát az erős tehetségekben gazdag székelyföld szülöttje. 
Kolozsvárról, mint jogász lépett a papi pályára. Első 
szent miséjét 1845. nov. 1-én mutatta be az Urnák. Má-
sodik főpásztora, a nagy Szaniszló Ferencz, a papnevelő-
intézetbe vitte be a tiszta egyházias szellemű Andrásyt, 
hogy a püspök szemefénye, a papjelöltek előtt ragyogjon 
példájával, és tanításának fényével. Es ő 36 évig tanított 
a nagyváradi seminariumban egyházjogot és történelmet, 
szakadatlanul birva tanítványainak szeretetét és háláját. 
E mellett az egyházi tevékenység egyéb ágaiban is üdvös 
hatással működött. Volt idő, mikor őt földije, Fogarassy 
erdélyi püspök, stallummal kínálta meg Erdélyben. Az ő 
nemes szive, mely soha ambicziót nem ismert, hanem csak 
hivatást és kötelességet, ragaszkodott a neki Isten által 
kijelölt nagyváradi munkakörhöz. Sokat tudnánk mi még 
Andrásyról mondani; de hát azzal fejezzük ki iránta ér-

zett tiszteletünket legjobban, ha lelkének szép tulajdonsá-
gairól hallgatunk s érdemeinek méltatását Istenre hagyjuk, 
a kinek tetszése a jubiláns életének egyedüli vezércsillaga 
vala minden körülmények között. Aranymiséje alkalmá-
ból a jubiláns 6400 frtos alapitvánvt tett Szivünk mélyé-
ből kívánjuk : Isten éltesse sokáig ! 

— A minden áron való alkalmazkodás elitélése. 
Váczon történt. Mint sok helyen, itt is az állam állami 
funkczióra, állami könyvvezetésre kinevezte a város tiszt-
viselőjét, a polgármestert, a ki arra kérte a város köz-
gyűlését, hogy az állami anyakönyvvezetés beruházási 
költségeit vállalja el. Mint mindenütt a hol helyesen 
gondolkodnak a községi érdek szempontjából voltak, a 
kik nem helyeselték a községi tisztviselőknek állami 
teendőkkel való tulhalmozását s tulajdonképpi hivatásuktól 
való elvonását, valamint igazságtalanságnak jelentették 
ki azt, hogy állami feladat költségét az állam a község 
nyakába varrja. Akadtak olyanok is, kik, bár elitélték az 
egész „uj jogrendet", a maga összes visszásságaival, mégis 
azt tartották, hogy a visszáságok végrehajtását nem kell 
ellenezni, hanem meg kell szavazni. E veszedelmes, szép 
szóval engedékenységnek, békességszeretetnek nevezett u. n. 
opportunoskodó eljárás fölött a „Kalocsai Néplap" következő 
ítéletet mondott: „Fölösleges, sőt téves volt Csávolszky 
kanonok úrtól, ha ugyan még ez igaz, a békitő és csil-
lapító szerepre vállalkozni. Elég ha mi egyénileg (a 
mennyire lehet) a törvénynek engedelmeskedünk ; de hogy 
egy rossznak tartott törvény végrehajtását közreműkö-
désünkkel elősegitsük, arra már nem vagyunk kötelezve. 
Lelkiismeretünk meg éppen arra kötelez, hogy az alkot-
mány korlátai között, megengedett módon, az egyház-
politikai törvények megváltoztatásán dolgozzunk. Az a 
minden áron való simáskodás és alkalmazkodás, az terem-
tette a mai állapotokat." 

— Egyházi alapítvány. Schuster Konstantin váczi 
püspök ur a váczi egyházmegye papi nyugidjalapjára 
15,000 frtot adományozott. 

— Királyi kegyelem. Ő felsége a király Szemnecz 
Emilnek, a „M. Á." szerkesztőjének, f. hó 5-én kelt leg-
felsőbb elhatározással, államfogházbüntetésének hátravaló 
részét kegyelem utján elengedte. 

— A Szent-Imre-Önképző Egylet f. évi november 
10-én d. e. 11 órakor az egylet helyiségében (Feren-
cziek bazára) „Szent Imre ünnepély"-t tart melynek 
tárgysorozata a következő : I. Elnöki megnyitó. Tartja 
ifj. Zichy János gr. dr. II. Valse brillante. Chopin. Elő-
adja zongorán Ötvös Béla. III. Magyarország Védasszonya. 
Mindszenty Gedeontól, Szavalja Otmann Albert. IV. A 
szent királyok vallásos intézményei. Felolvassa Nyáry 
Béla. V. Magyar dalok. Előadja czimbalmon Ilniczky 
János. VI. Záróbeszéd. Tartja Kisfaludy A. Béla dr. 
Este 8 órakor a „Nemzeti Szálloda" (Váczi utcza 22.) 
külön termében bankett. 

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

Budapest, 189*>. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.> 
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: Megjelenik e lap heten- E 
E ként kétszer : : 
: szerdán és szombaton. \ 
j Előfizetési dij: \ 
E félévre helyben s posta- E 
E küldéssel 5 frt. E 
Ë Szerkesztő lakása : E 
E Budapest, E 
E VI., Bajza-utcza 14. sz., E 
E hova a lap szellemi E 
: részét illető minden E 
E küldemény czimzendő. E 

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

Budapesten, november 13, 39. 

D I K É V F O L Y A M . 

E Előfizethetni E 
E minden E 
E kir. postahivatalnál : E 
E Budapesten a szerkesz- E 
Ë tőnél, és ï ï agy Sándor E 
E könyvnyomdájában, E 
E IV'., Papnövelde-utcza E 
E 8. sz. alatt, hova a E 
E netaláni reclamatiók is, E 
E bérmentes nyitott E 
E levélben, intézendők. E 

DALMI ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 

Magyarország biboros herczegprimása 
az e s z t e r g o m i f ő m e g y é b e n 

szent József patriarka legfőbb egylxásirédő patrociniumának 
jubiláris megünneplését elrendelte.*) 

Quum proximo Decembri rnense auspicata 
sit reditura dies, qua ante annos quinque et 
viginti postulante ss. Concilio Yaticano Beatus 
Patriareha s. Joseph per p. m. Pontificem Pium 
IX. vi decreti ürbis et Orbis d. d. 8 Dec. 1870, 
Catholicae Ecclesiae praecipuus fuit declaratus 
Patr onus, gratam felicis huius eventus memóriám 
Fideles in universo orbe distributi, consilium 
dante ac laudabiliter praeeunte electorum Comi-
tatu virorum, Romae sub protectione et directione 
Yicarii Suae Sanctitatis Generalis coadunatorum, 
solennis iubilaribus ac congruis festivitatibus 
celebriorem reddere atque memorabiliorem con-
stituerait. Piissimis his votis ac conatibus deesse 
minime decet, imo nos quoque oportet adiungi, 
quos cum totius orbis Fidelibus una fides con-
iungit, unaque religio sancta efficit germanos ac 
rerum adversarum consortes. 

Minthogy a legközelebbi deczember hóban 
be fog köszönteni az az áldott évforduló nap, 
a melyen 25 év előtt IX. Pius pápa, a vatikáni 
zsinat kérésére, szent József pátriárkát, a ke-
resztény világhoz 1870. deczember 8-án intézett 
rendeletével a katholika egyháznak fő védnökévé 
nyilvánitotta, ennek az örvendetes eseménynek 
kedves emlékezetét, a Rómában ő szentsége a pápa 
püspöki helyettesének pártfogása és vezetése 
alatt alakult kiváló férfiak bizottságának taná-
csára és elüljáró példájára, az egész világon élő 
hivek fényes jubileummal és megfelelő ünnep-
ségekkel szándékoznak emlékezetessé tenni. Eme 
fölöttébb ajtatos vágyak és igyekezetektől elma-
radni sehogyan sem lenne illő; sőt azokhoz minekünk 
is csatlakoznunk kell, mert a világ ker. hiveivel 
minket is egy hit köt össze és egy szent vallás 
tesz testvérekké és balsorsban részesekké. 

*) Világi híveink használatára a „Religio-Vallás" íorditása. Mert uj világot, a vallásosságra, különösen pedig 
a kath. egyházra nézve pogány kegyetlenségü világot élünk, a melyben a világi hivekre a papságnak százszorta 
nagyobb gondot kell fordítani, a világi híveknek pedig a maguk vallására és egyházára százszorta nagyobb figyel-
met kell forditaniok mint eddig, — mert máskülönben a papság az ő hiveit, a hivek pedig vallásukat veszthetik ely  
b mivel aztán mindent elvesztettek, mert az örök üdvösségért a világ minden élvezete és dicsősége nem jöhet ám 
mint kárpótlás amannak lealacsonyitása nélkül még csak szóba se, soha, soha. 

38 
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Sane haud immerito nec sine divino instinctu j 
habebatur per saecula semper constitntusque est j 
solenni quoque Summi Pontificis declaratione 
specialis Christifidelium ac Ecclesiae universae 
Patrónus b. Joseph, utpote singulari Dei Provi-
dentia prae caeteris electus, ut Deiparae Virginis 
sponsus ac Yerbi incarnati, non generatione qui-
dem, sed charitate, adoptione ac matrimonii iure, 
Pater esse mereretur. Profecto „hinc omnis eins 
dignitas, gratia, sanctitas, gloria profectae" (Leo 
XIII. Encycl. 15. Aug. 1889.), et hinc quoque, 
cur plurimum sibi Ecclesia de eius tutela ac 
patrocinio polliceatur. Etenim b. Joseph, qui 
exorientis iam ecclesiae, pueri nempe Jesu et 
Matris eius exstitit protector ac custos fidelis, 
quique officia tum Patris tum Sponsi fidissimo 
amore summaque diligentia indefesse explevit ac 
in primis puerum Jesu m, qui „putabatur filius 
Joseph", ab insidiis vaferrimi ac crudelis Hero-
dis ad necem Eum quaerentis incolumen serva-
vit: Ecclesiam quoque, sanctam hanc familiam 
et purissimam Jesu Christi sponsam, exigua qui-
dem in domo Nazarethana exordium summen-
tem, ast late ubique nunc inter gentes propaga-
tam in orbe, defendet utique potenti suo e 
coelis patrocinio ab omni adversitate. Itaque 
quem Deus Justum proclamando amplissimo ho-
nestavit praeconio, eundem nos quoque omnes 
cum universa Ecclesia magis magisque honeste-
mus ac Patronum veneremur. 

His iam praeambuli instar dictis, quin pro-
lixiora et singularia publica pietatis exercitia ex 
hoc incidenti peragenda ad amussim delinearem 
aut praescriberem, eadem arbitrio potius ac de-
votioni singulorum parochorum remitto, institu-
enda tarnen vehementer opto, exclusis de cae-
tero Litaniis ab Apostolica Sede haud approbatis. 

Nihilominus ut aliqua saltern memoria huius 
eventus et ratio iubilaei habeatur, sequentia 
dispono observanda : 

1. Die 8 Decembris seu festo Immaculatae Conce-
ptionis B. M. V. in Dom. II. Adventus incidente, populus 
ubique ex s. suggestu edoceatur, hac ipsa die recurrere 
anniversarium vigesimum quintum, ex quo b. Joseph 
patrónus praecipuus Ecclesiae Catholicae fuerit declaratus 

Nem ok s nem minden isteni buzditás nél-
kül tar tatot t szent József évszázadokon át s 
nyilváníttatott ki legújabban a pápa ünnepélyes 
kihirdetésében Krisztus hivei és az egész anya-
szentegyház kiváló védőjének ; mert hiszen 
minden mások előtt őt választotta ki az isteni 
gondviselés különös intézkedéssel arra, hogy az 
istenszülő Szűznek Jegyese és a megtestesült Igé-
nek nem nemzés, hanem szeretet, fiúvá fogadás 
és házasság czimén Atyja lenni találtatnék mél-
tónak. Innen van, mint XIII. Leo pápa 1889. 
augusztus hó 15-én kelt körlevelében mondja, 
„minden méltósága, kegyessége, szentsége, teljes 
dicsősége," innen van az is, hogy az anyaszent-
egyház az ő védelmétől igen sok jót vár. Szent 
József ugyanis, a ki már akkor védője és hű őre 
volt az egyháznak, midőn az a kisded Jézusból 
és az ő Anyjából állva zsenge korát élte, és a 
ki az Atya és a Jegyes kötelességeit a legragasz-
kodóbb szeretettel s a legnagyobb szorgalommal 
fáradhatatlanul teljesítette, s a ki különösen a 
kisded Jézust, kit az ő fiának véltek lenni, a 
kegyetlen és ravasz Heródes halálra kereső lesel-
kedései ellen épségben megoltalmazta: ugyanő 
az egyházat is, Jézus Krisztusnak szeplőtelen 
jegyesét és a názárethi házban eredt e nagy 
családját, mely a földön most már minden né-
pek közt el van terjedve, bizonyára hatalmas 
oltalmával az égből minden ellenségeskedés ellen 
megvédelmezni fogja. Azért is, őt, a kit az Isten 
Igaznak jelentve ki a legnagyobb dicsérettel tün-
tetett ki, mi is mindnyájan az egyetemes egy-
házzal mind jobban és jobban tiszteljük s mint 
védnökünket mind jobban ünnepeljük. 

Ezeket bevezetés gyanánt előrebocsátván, a 
nélkül, hogy e helyütt, az ez alkalomból 
végzendő nyilvános ajtatos gyakorlatok bővebb 
és részletesebb fejtegetésébe és előírásába bo-
csátkoznám, azoknak elrendezését inkább minden 
egyes lelkipásztor Ítéletére és buzgóságára bí-
zom; de hogy intézkedjenek, fölöttébb kívánom, 
kizárva természetesen az apostoli szentszék által 
jóvá nem hagyott litániákat. 

Hogy azonban e jubileumnak mégi« vala-
melyes előrajzát adjam s annak némi emléket 
emeljek, a következők megtartását rendelem el: 

1. Deczember 8-án, vagyis a b. szűz Mária szeplő-
telen fogantatásának napján, mely most Advent II. vasár-
napjára esik, a biveknek mindenütt szószékből kell tudtára 
adni, bogy azon a napon van 25-ik évforduló napja an-
nak, bogy szent József a katholika egyház fő védőjéül 
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et congrua simul hortatione invitetur ad peculiares in 
honorem tanti Patroni peragenda privatim pietatis 
exercitia. 

2. In unaquaque huius Archidioeceseos ecclesia, ubi 
quotidie sacrum fieri solet, tota secunda hebdomade 
Adventus per sex continuos dies feriales post Missam 
sub Aurora toto Adventus tempore celebrari solitam, 
recitetur flexis genibus oratio; „Ad Te b. Joseph". 

3. 15 Decembris seu Dominica III. Adventus, — 
materiam apte suppeditantibus Rescriptis Apostolicis d. 
d. 8 Dec. 1870 et 7 Julii 1871, Encyclicis Papae Leonis 
XIII. d. d. 15. Aug. 1889 ac denique Litteris in forma 
Brevis d. d. 14 Junii 1892 — instituatur sermo de cultu 
in maius provehendo ac late propagando, aeque ac de 
potentissimo s. Joseph patrocinio ; quo ad concionem 
dicto, recitetur oratio ut supra. 

4. Eadem Dominica III. Adventus in ecclesiis 
cathedrali, collegiatis necnon aliis ubi plures sunt sacer-
dotes, celebrari poterit Missa votiva selemnis de patro-
cinio s. Joseph (Adiutor et protector) prout habetur in 
corpore Missalis Romani, fine mensis Április, cum Gl. 
orat. un Cr. Praef. B. M. V. „et Te in concept, imma-
culataIte Missa est, — ult. Ev. s. Joannis, col. alb. 

Ubi vero unicus est, qui celebret parochus, dicat 
Missam prout in Directorio eadem Dominica notatur, 
cum tertia oratione de s. Joseph. 

5. In omnibus missis privatis seu lectis, de officio 
currenti celebrandis, fiat commemoratio patrocinii s. 
Joseph, desumpta collecta ex Missa prout supra. 

Datum Strigonii, 1 Novembris 1895. 
Claudius 

Card. AEppus. 

hirdettetett ki, s megfelelő buzdítással kell a népet fel-
híni, hogy e nagy patrónus tiszteletére magán ajtatossági 
gyakorlatokat is végezzen. 

2. E főmegye valamennyi templomában, a hol min-
den nap szokott mise lenni, Advent egész második hete 
alatt hat közvetetlenül egymásután következő köznapon, 
a szokott rorátés mise után, térden állva mondassák el 
„A hozzád szent József* kezdetű ima. 

3. Deczember 15-én, vagyis Advent III. vasárnap 
ján, — az 1870. decz. 8-án, 1871. jul. 1-én kelt apostoli ira-
tok, XIII. Leo pápa 1889. aug. 15-én kelt körlevele, és 
az 1892. jun. 14-én kelt Brevé-ből meritett tananyag fel-
használásával szent beszéd mondandó szent József tiszte-
letének emeléséről és terjesztéséről, tekintettel szent József 
pártfogásának nagy hathatósságára. Beszéd után a fenti 
imádság mondandó el. 

4. Advent ugyanazon III. vasárnapján a székes, kol-
legiátus és más oly templomokban, hol több pap van, mise 
lesz mondható szent József védnökségéről (Adiutor et Pro-
tector a kezdete), a mint a Római Misekönyvben, Ápril 
végén található, Glóriával, egy közös imával és Credóval, 
A b. sz. M. szóló Praefatióval (Et Te in concept, imma-
culata), Ite missa est, utolsó evangeliummal sz. Jánosból, 
fehér színnel. 

A hol azonban csak egy pap van, t. i. a lelkipásztor 
maga : mondja a misét, a mint a Vezérkönyvben (Directo-
rium) erre a vasárnapra van előírva, harmadik közös imá-
val szent Józsefről. 

5. Minden magán vagyis olvasott misében, melyek a 
folyó rend szerint végzendők, tétessék megemlékezés szent 
József pártfogóságáról, a közös imát a fenti előírás sze-
rint véve. 

Esztergomban, 1895. nov. 1-én. 
Kolos 

bibornok, érsek. 

A magyar állami hatalomnak a keresztény 
vallástól való teljes apostasiáját kidomborító 

főrendiházi 91. ülésnek lefolyása. 
1895. október hó 21-én, hétfőn, d. e. 11 órakor Szlávy 

József koronaőr elnöklete alatt. 
(Vége.) 

(Szünet után.) 
Elnök: Az ülést újra megnyitom. A jegyző urak a 

beadott szavazatokat összeszámítván, kiderült, hogy Gróf 
Zichy Nándor ő excellentiája indítványa mellett nyilat-
kozott 113, ellene 120 főrendi tag, ennélfogva Zichy 
Nándor gróf indítványa elesett. Más indityány nem adat-
ván be a képviselőház által beiktatott uj szakaszt el-
fogadottnak nyilvánítom. 

A hármas bizottság [e szakaszt a III. fejezet elé 
kívánja tétetni és ennélfogva e szakasz lenne a 22-ik, az 
utána következők a 23, 24. és 25-ik. 

Rudnyánszky József b. jegyző: Zichy Nándor gróf! 
Zichy Nándor gr. Nagyméltóságú Elnök ur ! Mélt. 

főrendek ! Bátorkodom e most megszavazott szakaszhoz 
egy toldást javaslatba hozni. (Ellentmondás jobb felől). 
Mit méltóztatnak mondani ? 

Wlassics Gyula vallás és közoktatásügyi miniszter : 
Nem lehet a már elfogadott szakaszt módosítani. 

Zichy Nándor gróf: Nem azért javaslom a módo-
sítást, hogy e szakasz materialiter kiegészíttessék, hanem* 
hogy formailag módosittassék egy hozzá toldott uj 
szakasz által. 

(Felkiáltások : Az más !) 
Legyen kegyes az elnök ur e módosítást felol-

vastatni. 
Elnök : 0 excellentiája tehát egy uj szakaszt javasol ; 

méltóztassék azt meghallgatni. 
Rudnyánszky József jegyző : (olvassa) „Megkeresz-

telt gyermek a törvényes kor előtt nem keresztény vallást 
nem vehet fel. Keresztény és nem keresztény közti 
vegyes házasságból származó gyermekekre nézve az 1894 : 
XXXII. t. cz 3. és 4. §., illetőleg az 1868: LIII. t. cz-
14. §-a csak annyiban alkalmazható, a mennyiben 7-ik 
évét meg nem haladott gyermek az áttérő szülőt a 
keresztény vallásban követi és a 7-ik évét meghaladott 

89* 
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a törvényben meghatározott módon a keresztény vallásra 
térhet," 

Zichy Nándor gróf: Nagyméltóságú elnök ur . 
Méltóságos főrendek ! 

En arra szorítkoztam az imént megszavazott szakasz-
ról szólván, hogy magát azon tényt állítsam oda, a mely 
egy kereszténynek a kereszténységből való kilépésre és 
nem kereszténynyé való tétele által előáll. 

A nagyméltóságú miniszter ur volt olyan kegyes 
nekem erre bizonyos adatokkal és két személyes insinua-
tióval felelni. 

Engedjék meg, hogy az én feleletem az legyen, 
hogy megnyugodván benne, hogy azok, a kik tudnak 
olvasni és tanulnak, az ő általa felhozott adatokat amúgy is 
verificálni fogják, én ez intómatiókkal ne foglalkozzam.-
De az imént megszavazott szakasznak hordereje nemcsak 
oda terjed ki, hogy valaki, a ki keresztény, megszünhe 
tik keresztény lenni, s a törvény megerősíti ezen el-
járást, és elismeri az illetőnek nem keresztény voltát, 
hanem tovább is terjed, és ennek következtében az 1890. 
XXXII. t.-cz. jogszabásai egészen kiemeltetnek azon ke-
retből, a melyben azok az 1890: XXY. t.-cz. megszava-
zásakor előttünk állottak. Mert, méltóságos főrendek, 
tényleg oda viszen a dolog, hogy az imént reczipiált nem 
keresztény valláson kivül ez idő szerint az országban más 
nem keresztény felekezet tudtommal nem létezik. Szólunk 
tehát a nem keresztényekről. Ez a képzelet a logika, az 
okoskodás terén mozog, de gyakorlati értelme az egész 
thesisnek ezidőszerint nem volt mindaddig, mig az imént 
megszavazott törvényjavaslat által az izraelita vallásra 
való áttérés lehetővé nem vált. 

Méltóztassanak megengedni, hogy áttérjek az Î894 : 
XXXII. t.-cz.-re, melynek szakaszai erre vonatkoznak, 
melynek nevezetesen 3. és 4. §-ai a vegyesházasságból 
eredett gyermekek és a vegyesházasságban élőknek 
más vallásra való áttérésének jogi következményeivel 
foglalkoznak. Az ilyen vegyesházasságból született gyer-
mekekre nézve a 3. §. permissiv, a 4. §. impe-
rativ. Mindkét szakasz odaállítja azt, hogy a törvény 
rendelkezésénél, a törvény engedelménél, a törvény prae-
scriptiójánál fogva a hét évet még el nem ért megkeresz-
telt gyermekek a keresztény vallásról ezen esetben egy 
nem keresztény vallásra áttérnek. 

Más az, ha valaki önként áttér a keresztény hitval-
lásról más hitvallásra, vagy semmi hitvallásra, a rationa-
lismus terére ; és más az, ha a megkeresztelt gyermekek 
a szülő akaratánál fogva és fogadalma ellenére kivétetnek 
és átadatnak a nem keresztény hitnek vagy semmi hitnek 
és ismét más és sokkal erősebb dolog az, ha megparan-
csoltatik, hogy ennek igy kell történnie, a mint ezt a 4. 
§. teszi. Ez akkor már nem többé a vallás szabad gya-
korlatának következménye, az nem a szülőknek ténve, ez 
egyenesen és határozottan a mi szavazatunk, és a mi sza-
vazatunk által szentesitett törvény rendelkezése. És ezt 
még fokozza az ezen tény iránti felelősség, mely minket 
és annak idején a törvényhozást fogja terhelni, ha ezt 
változatlanul meghagyjuk. 

De méltóztassanak megengedni, hogy visszaemlé-
kezzem valamire, a mi nem az én és nem az én elvba-

rátaim körében keletkezett, hanem a mely a szabadelvű 
párt vallás- és közoktatásügyi miniszterének, gróf Csáky 
Albinnak az ezen törvényjavaslathoz beadott véleményé-
ben és indokolásában foglaltatik. Ugyanis ezen indoko-
lásban, szólva a 3. §-ról, azt mondja — természetesen 
akkor még a szöveg egészen máskép volt kontemplálva. 
(Olvassa:) „A 2. pontban szem előtt tartott eset az volna, 
ha pl. izraelita vallású férj és gör. kel. hitvallású feleség 
közti házasságnál a férj később akár szintén a gör. kath. 
hitvallásra, akár más valamely bevett vagy törvényesen 
elismert keresztény vallásra pl. az unitáriusra térne át. 

Ha már most a házasság megkötése előtt létrejött 
megegyezés ugy szólt, hogy a fiúgyermekek izraelita, a 
leánygyermekek pedig gör. kath. hitvallásak legyenek, 
akkor a férj emiitett vallás változása után meg van en-
gedve a megegyezés megváltoztatása, de csakis oly irány-
ban, hogy az összes gyermekek keresztény vallásúak 
legyenek. 

,.Ha azonban a nő térne át a gör. kath. bitvallásról 
pl. az ev. ref. hitvallásra akkor az első vagyis a házas-
ság megkötése előtt létrejött megegyezés továbbra is 
érintetlen maradna." 

„A keresztény és nem keresztény felek közti házas-
ságnál ellenben elégnek veszi a szakasz a megegyezés 
megváltoztatására azt, ha ama válaszfal, mely vallásilag 
a keresztényt a nem kereszténytől elválasztja, ledőlt, mert 
eme válaszfallal szemben azon különbség, mely az eset-
leg különböző felekezetbeli keresztény házasok közt még 
mindig fennmarad, számba alig jöhetnek." 

Tehát az ezen törvényeket initiáló kultuszminiszter-
nek magának is azon nézete volt, hogy az összes keresz-
tény felekezeteket a nem keresztényekkel kell szembe 
állítani és azon insinuatió, melyet e részben a miniszter 
ur kegyeskedett irányomban használni, az itt már nem 
insinuatió, mert Csáky Albin miniszter ur maga is hatá-
rozottan az izraelita vallásra hivatkozik és azt mondja 
„Legfőbb indoka ennek is a keresztény és nem keresztény 
felek közti házasság lehetővé váltában és ebből folyólag 
ama kényszer elkerülésének szükségességében rejlik, hogy a 
törvény parancsából legyen állandósítva, esetleg ugyan-
azon családban és most már a szülők határozott kíván-
sága ellenére a testvérek egy részének nem keresztény 
vallása." Es máshol igy szól : „Az iméntiekben tárgyalt ki-
vétel indoka abban rejlik, hogy a keresztények között 
kötött eredetileg vegyesbázasság később nem vegyessé 
válik, akkor a házasság megkötése előtt létrejött, esetleg 
a most már közös vallásra nézve hátrányos megegyezés 
további fentartásának erőszakolása nagyon is szembetűnő 
viszásságokkal járna." Az indokolás továbbá azt mondja: 
(olvassa) „A szakasz utolsó bekezdése ellenben az 1868: 
LIII. t.-cz. egyik másirányu, egyebekben hatályon kivül 
helyezni nem kivánt rendelkezésének is némi módosítását 
foglalja magában, midőn lehetővé teszi ezt, hogy a 7-ik 
életévet már túlhaladott gyermekek is az uj megegye-
zésnek megfelelő vallásra térhessenek át" stb. 

Tehát egyenesen az izraelita reczepczióra utal a 
tisztelt miniszter ur, a mi különben a felhozott példák-
ból is kitetszik. Méltóztassék már most megengedni — 
van-e abban paritás, hogy ha midőn a keresztény és 
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nem keresztény közötti házasságban valamelyik a keresz-
ténységről áttér egy nem keresztény hitvallásra, a 4. §. 
következtében a 7. életévet még meg nem haladott gyer-
mekek nem keresztények lesznek. Ha pedig nem keresz-
tény tér át a keresztény hitvallásra és pedig valamely 
felekezetre, mely nem a másik félnek a hitvallása, akkor 
a gyermekeket magával nem viheti át, hanem azoknak 
nem keresztényeknek kell maradniok. Megegyeztethető-e 
ez azon elvvel, keresztül van-e itt vetve azon elv, őszinte-e 
az az elv a törvényben, a törvénynek czélja és szándéka 
az-e, hogy a családban lehetőleg a vallásnak egysége 
megerősíttessék, vagy helyre állittassék, ha mesterségesen 
és parancsolva akadályt állítunk abban, hogy a 7 évet 
még be nem töltött gyermek a szülő átlépése által ne 
válhasson kereszténynyé, mert a szülő nem azon fele-
kezetre tért át, a melyben esetleg a másik szülő vagy 
hitvestárs él ? Szerintem a dolog ilyszerü felállítása bi-
zonyos szűkkeblűség, a czélnak eltévesztése, a reczipro-
czitás félretétele, egy nagy kedvezmény a nem keresztény 
felekezeteknek szemben a különböző keresztény fele-
kezetekkel. (Ugy van! jobbfelől.) És ugyanígy állunk 
mindazokra nézve, a melyet az előadottakban felhoztam. 
Teszem azon esetben, ha valamely nem keresztény ter-
mészetes gyermekét később sajátjának ismeri el. Az a 
megkeresztelt gyermek azután akereszténvségbőlkikereshető 
és átadandó azon nem keresztény felekezetnek, a melyhez 
tartozik, és ugyan ugy áll a dolog, ha azon filléreket 
fel akarja ajánlani, a melyben ezen 7 évet még el nem 
ért gyermek nevelése kerül per adoptationem : akkor is 
ezen az áron a vallási társaságból a hitközségből a gyer-
meket kiveheti és a hitetlenségnek átadhatja. 

Ezen eljárást nem igen tartom a vallásosság iránti 
tiszteletnek és azon igényt kielégítőnek, mely követeli 
magának az államnak érdekében is, hogy a vallás és az 
iránta való piétás, tisztelet a legszélesebb körökben 
gyámolittassék és erősíttessék, ne pedig lerontassák oly 
példák által, a melyek helylyel-közzel, időről-időre igy a 
népnek fognak adatni. 

Ajánlom javaslatomat a méltóságos főrendeknek 
elfogadás végett. (Elénk helyeslés a jobboldalon.) 

Wlassics Gyula vallás és közoktatásügyi miniszter: 
Nagyméltóságú elnök ur ! Méltóságos főrendek ! Tiszte-
lettel kérem a méltóságos főrendeket, méltóztassanak 
Zichy Nándor gróf ő excellentiája módositványát mellőzni, 
egyszerűen azon okból, mert ha az izraelita vallás bevett 
vallás, a mint hogy szentesitet törvény szerint az, akkor 
nem lehet az áttérési szabályokat megszorítani éppen a 
zsidó vallásban született gyermekekre nézve, mert azt 
csakugyan a kölcsönösség és viszonosság követeli, hogy 
minden bevett vallás egyenlő szabályok alatt álljon ez 
áttérés tekintetében. De különben is ezen módositvány 
az 1894. XXXII t.-czikket módosítaná, a gyermekek 
vallásáról szóló törvényt, melyet már minden bevett és 
törvényesen elismert külömböző vallásfelekezetekhez tar-
tozó házasságokból származó gyermekekre vonatkozólag 
a főrendiház alig néhány hónapja iktatott törvénytárunkba. 
(Helyeslés balfelől). 

És valóban ismét rendkívüli éle lenne ezen indít-
ványnak, ha ez szorosan véve egy bevett vallásho e 

tartozó gyermekek vallásos nevelésére vonatkoznék, nem 
lehet tehát megengedni, hogy a kölcsönösség viszonosság 
és jogegyenlőség az áttérésnél mellőztessék. 

En tehát kérem a méltóságos főrendeket, hogy Zichy 
Nándor gróf Ő excellentiája indítványát mellőzni méltóz-
tassanak. Quod uni iustum, alteri aequam. (Élénk helyes-
lés a baloldalon.) 

Elnök : Kiván még valaki szólani ? Ha senki sem 
kiván szólani, a vitát berekesztem. 

Felteszem a kérdést: Azok, a kik gróf Zichy Nándor 
indítványát elfogadják, — a mely még egyszer fel fog 
olvastatni — szavaznak „igen"-nel, a kik nem fogadják 
el, szavaznak „nem8-mel. 

Rudnyánszky József b. jegyző: Olvassa az indít-
ványt. 

Elnök: Kérdem a házat, elfogadja-e Zichy Nándor 
gróf indítványát ? (Igen ! Nem !) Kérem azokat, a kik 
elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik). Most 
méltóztassanak azok felállani, a kik nem fogadják el. 
(Megtörténik). Ugy látom, hogy a többség nem fogadja el. 
(Helyeslés a baloldalon). Ennélfogva, amint előbb voltam 
bátor megjegyezni, azon szakaszok, a melyeket a kép-
viselőház beiktatott, most a 22. számot, a következő a 
23.-at és igy tovább kapják. 

Következik a régi 26-ik szakasz, melyet a képvi-
selőház változatlanul fentartandónak vél. Ezzel szemben 
a hármas bizottság a következő indítványt teszi : 

Rudnyánszky József b. (olvassa a hármas bizottság 
szövegezése szerint a 26.—30. szakaszokat) 

Elnök: Kiván valaki hozzászólni? (Nem!) Ha nem 
kiván senki, akkor bezárom a vitát és felteszem a kér-
dést (Halljuk !) A kik a hármas bizottság által javasolt 
ezen szakaszokat elfogadják, méltóztassanak felállni. (Meg-
történik.) A többség elfogadja. 

E szerint a mai napirend ki van merítve (Éljenzés 
balfelől). 

A mint az ülés elején voltam bátor megjegyezni, a 
mai napirend után, tehát holnap d. e. 11 órakor tár-
gyalni fogjuk a képviselőház részéről átküldött 3 tör-
vényjavaslatot. 

Következik a jegyzőkönyv hitelesítése. 
Rudnyánszky József b. jegyző: (Olvassa az ülés 

jegyzőkönyvét) 
Elnök: Észrevétel nincs, a jegyzőkönyv tehát hi-

telesíttetik és ezzel az ülést berekesztem. 
(Az ülés végződik d. u. 2. órakor.)" 

E g y \ h . á z i O k m á n y t á r . 
D e J u b i l a e u o p a t r o n a t u s s. l o s e p h i . 

EX REGESTIS S. R. C. 

Rmus Dom. Dom. Yalerianus Sebastiani ex Prae-
latis Romanis, qui Gomitatui praeest pro festis iubila-
ribus S. Ioseph Ecclesiae catholicae Patroni in Urbe 
instituto, a Summo Pontifice Leone XIII benedicto, sub 
protectione et directione Emi Card. Parocchi Sanctitatis 
Suae vices agentis, ab Eadem Sanctitate Sua humiliter 
postulavit ; ut Dominica tertia Adventus vertentis anni, 
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quinto ac vicesimo redeunte, a primo quo inclytus Patri-
archa totius catholici Orbis declaratus fuit Patrónus, 
solemnia Missarum in illius honorem decantari possent 
in omnibus Ecclesiis, in quibus antea aliqua praemittatur 
per analogas preces praeparatio. Haec autem consistit in 
aliquibus piis exercitiis, aut per Septem hebdomadas 
continuatis in singulis quartis feriis uniuscuiusque heb-
domadae, aut per sacrum novendiale, aut saltem per 
solemne triduum. Petiit insuper praedictus Orator, ut in 
omnibus Missis privatis, quae in omnibus singulisque 
Ecclesiis celebrantur, fieri possit eadem Dominica s. dicti 
Patroni commemoratio. 

Supplici libello sequenti Decreto responsum est: 

URBIS ET ORBIS. 

SSmus Dominus Noster, has preces ab infrascripto 
Sacrorum Rituum Congnis Secretario relatas, et amplissimo 
commendationis officio Emi et Rmi Domini Cardinalis in 
Urbe Vicarii communitas peramanter excipiens, benigne 
indulgere dignatus est: 

I. Ut Dominica tertia sacri Adventus, hoc anno 
tantum, in cunctis Urbis et Orbis Ecclesiis, ubi pia 
exercitia in precibus enuntiata peragentur, unica Missa 
votiva solemnis de Patrocinio S. Ioseph, Deiparae Vir-
ginis Sponsi, cum Gloria et Credo cantari valeat ; dum-
modo non occurrat Duplex primae classis, neque omit-
tatur Missa Conventualis aut Parochialis, Officio diei 
respondens, ubi onus adsit eam celebrandi. 

II. Ut memorata Dominica in singulis Missis lectis 
ubique terrarum, non occurrente duplici primae classis, 
addatur Commemoratio eiusdem S. Ioseph per orationes 
ex Missa Patrocinii desumptas, servatis Rubricis. Cont-
rariis non obstantibus quibuscumque. 

Die 12 Augusti 1895. 
CAI. Card, ALOISI-MASELLA S. R. C. Praef. 

L. * S. ALOISIUS TRIPEPI, Secret. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Róma, nov. 6. A rutinén unió háromszázados jubileuma 

Rómában és még valami. 
VII. Kelemen pápa alatt indult meg a ruthének uniója 

háromszáz év előtt. Ezt a nagy évfordulót a galicziai ruthé-
nek azzal ünnepelték meg, hogy zarándoklatot rendeztek 
Rómába szent Péter sirjához és XIII. Leo pápához. A ruthén 
zarándoklat feje Sembratovicz Szilveszter, lembergi érsek 
vala, kit két püspök társa, Pelesz prsemyslei, és Kujlowski ! 
stanislawi püspökök kisértek útjában. A ruthén zarándokok 
száma meghaladta a százat. 

A ruthén unió háromszázados jubileuma az örök 
városban háromszoros ünnepélvlyel három napig tartott. 
Első napon, október 30-án, akadémiai diszülés volt a pápai ! 
görög-katholikus collegium templomában, mely szent Athanáz 
tiszteletére van szentelve. Rendezték az emiitett intézet 
növendékei. A pápai udvar élén Deila Yolpe maior domus 
jelent meg. Megjelentek a lengyel, a cseh és a magyar-
német collegiumok testületileg. Az akadémiai előadások 
ruthén, latin, görög és lengyel nyelven folytak le. A bibor-
nokok közöl megjelentek Bianchi, Ledochowski, Galimberti. 

Az Unió jubileumának második napja október 31-én 
volt a szent Péter templomában. Szembratovicz érsek, ki 
legközelebb bibort kap, két püspök társa segédkezése mel-
lett, ünnepélyes szent mise-áldozatot mutatott be az oltári 
szentség kápolnájában, ott, hol a vatikáni egyetemes zsinat 
ülésezett, azon az oltáron, mely a b. Szűznek és I. vagy 
szent Gergely pápának tiszteletére van szentelve. Róma 
minden nemzet, minden ritus — otthona. 

Az unió jubileumának harmadik napja november 1-én 
folyt le a Vatikán consistorialis nagy termében. A pápa a 
bibornokok testületétől környezve fogadta a ruthének hódo-
latát, melyet Szembratovicz érsek tolmácsolt ékes latin nyel-
ven. A pápa beszédben válaszolt, mely után a zarándokok 
ajándékaikat rakták le a pápai szék zsámolyára. 

Olaszországban a katholikus mozgalom emelkedőben 
van. Október végén fogadta a pápa a modenai és velenczei 
zarándokokat, számra nézve mintegy 700 embert. E hó elején 
következtek a nápolyi és campaniai zarándokok, mintegy 
négyszázan Sanfelice és Capecelatro bibornokok, amaz ná-
polyi érsek, emez capuai érsek, vezérlete alatt. Legközelebb 
várják a ravennai munkás zarándoklatot, Mauri bibornok 
ravennai érsek vezetése alat. 

A legközelebbi consistoriumot ő szentsége e hó vége 
felé fogja tartani. Bibort kapnak a következő egyháznagyok : 
Francziaországból ketten : Boyer bourgeli érsek és Perraud 
autuni püspök ; Spanyolországból ketten ; Cascaiares y Azara 
valladolidi érsek és Cassanas y Pages sen de urgel-i püs-
pök, Andorra herczeg-püspöke vagyis fejedelme ; Ausztriából 
ketten: Haller salzburgi érsek és Sembratovicz lembergi 
ruthén érsek ; a többi három bibornok olasz és pedig mgre 
Satolli érsek apostoli delegatus az Egyesült-Államokban, 
mgre Gotti karmelita, braziliai internuntius és mgre Manara 
anconai püspök. Még egy olasz főpapról beszélnek, aki 
biborra van kiszemelve. Ő lenne ezúttal a tizedik. 

Az apostoli szentszéknek akut baja van a mindenható 
czárok uralmával. A muszka kormány Lengyelországban a 
papnevelő intézetekben az orosz tannyelvet kizárólagos köte-
lezettséggel ruházta fel. Rampolla bibornok már ismételve 
értekezett Iswolski orosz ügyvivővel, de eddig sikertelenül. 
Már Iswolski visszahívása is szóban forgott, nem ugyan 
hivatalosan, de a közhiresztelésben. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET. 
— A Budapesti Katholikus Kör igazgató választ-

mánya f. hó 9-én Pintér Kálmán alelnök vezetése mellett 
! ülést tartott. Az ülésen a folyó ügyeket intézték el, uj 

tagokat vettek föl s megválasztották végül a tisztikart, 
melynek három évre szóló mandátuma e hóbau járt le. 
Igazgatónak megválasztották Peller Ágoston fővárosi 
tisztviselőt, pénztárnoknak Piláthy Nándort, titkárnak 
pedig a kör eddigi titkárát Gyürly Ödönt. 

— A Szent-István-Társulat Tudományos és Iro-
dalmi Osztálya 1895-ik évi november hó 21-én délután 
47 2 órakor Istenben boldogult De Rossi János emlékeze-
tét ünneplő osztály-gyűlést tart, melyre az osztály tagjait 
ez uton is tisztelettel meghivja a Szent-István-Társulat 
Tud. és írod. osztályának elnöksége : Dr Kisfaludy Á. 
Béla, cz. prépost, alelnök. Tárgysorozat: 1. Elnöki elő-
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terjesztés. 2 De Rossi János emlékezete. Felolvassa dr 
Czobor Béla osztály-tag. 3. Folyó ügyek (zárt ülésben.) 

— A Szent László-Társulat ez évi közgyűlését f. 
évi deczember hó 10-én d. u. 5 órakor fogja megtartani 
a Budapesti Katholikus Kördisztermében. A közgyűlésre, 
melyen dr. Steiner Fülöp székesfehérvári püspök és Zichy 
Nándor gróf nagyjelentőségű beszédeket fognak tartani, 
már most figyelmeztetjük a katholikus közönséget. 

IRODALOM. 
Fraknói könyve az „apostoli királyságról." *) 

A magyar királyi korona körül, századok hosszú 
folyása alatt, annak a kath. egyházhoz való viszonyát 
mutató oldalán, bizonyos mythikus vagy mysztikus köd 
keletkezett, mely honi egyházunk még legjobbjai néme-
lyikének világos látását is, az egyház kimondhatatlan nagy 
kárára, elhomályositotta. Az „apostoli" királyban sokan 
valami vicepápaszerü, széditő magaslatban székelő egyházi 
hatóságot láttak, a mely mellett a püspököknek, mint 
Krisztus helyetteseinek minden világi felség felett való 
lelkiatyai felsőbbsége lassankint homályba borult. Az a 
maga Krisztus Urunk által felállított elv, mely kizárólag 
s egyedül az apostolok és az ő utódaik, a püspökök fel-
sőbbséges állását állapitá meg az egyházban: „A ki tite-
ket hallgat, engem hallgat'"', hazánkban majdnem egészen 
kivetkőztetett értelméből, úgyannyira, hogy, körülbelül 
másfél vagy két század óta, nálunk mintegy nem a ki-
rálynak kellett hallgatni az egyházra, hanem az egyház-
nak, a püspököknek kellett a király szavát lesni, hogy 
ők, a püspökök, az apostolok utódai, Krisztus Urunk 
tanitó, papi s egyházkormányzói hatalmának örököse1 

megtudják: szabad-e például nekik zsinatot tartani, sza-
bad e nekik ezt vagy azt tanítani, ezt vagy azt az intéz-
kedést az egyház javára megtenni, vagy nem szabad. 

Fraknói, legújabb monumentális munkájában ren-
geteg történeti adattal bebizonyítja, hogy „az apostoli 
követség a melylyel szent István fel volt ruházva, a 
személyes kiváltság természetét bírta, és utódaira nem 
szállott által." (11. 1.) Ez Fraknói müvének tétele, melyet 
megdönthetetlenül bebízonyit. Azt is, Szent István szavait, 
határozatát, törvényét idézve, bebizonyítja Fraknói e 
müvében, hogy szent István királynak rendkívüli, sze-
mélyes egyházi felhatalmazványa mellett is nem csak 
nem szünetelt, vagy szorult háttérbe a püspökök kánon-
szerü egyházkormányzó hatalma, de sőt sz. István által 
kiemeltetett és az ő királyi hatalmának teljes támogatá-
sában részesült. „A püspököknek hatalmuk legyen, — igy 
szól szent István konstitucziója, — az egyházi ügyeket 
a kánonok szabványai szerint kormányozni, igazgatni és 
intézni." 

Nem folytatom tovább, hanem itt átadom a szót 
Fraknói müvének, e mű messze vágó erejének ismerte-
tésére, hazánk egy másik körmös és inas történetbuvárá-
nak, dr Karácsonyi Jánosnak, a ki a „Tiszántúl" cz. 

*) Á magyar királyi kegyúri jog szent Istvántól Mária-
Teréziaig. Történeti tanulmány. Irta Frahiói Vilmos. Kiadta a 
Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1895. 8-r. 559 1. Ára 5 frt. 

jeles napilapunkban a következő bemutatóval vezette 
Fraknói müvét a katholikus közvélemény elé : 

Nemcsak időszerű, hanem gondviselésszerű mű. 
Éppen akkor jelenik meg, midőn a magyar állam 

régi, keresztény köntösének utolsó foszlányát is letépte 
magáról s mégis szeretné azon kiváltságokat megtartani, 
melyeket a régi, a keresztény Magyarország a keresztény 
hit védelméért, a keresztény hit előmozdítására kapott, s 
ezt — a királyi kegyúri jog alapján. 

Óriási tévedések uralkodnak államférfiaink, jog-
tudósaink s tanult embereink között e királyi kegyura-
ságról, kezdve Ugrón Gábortól le egész Boncz Ferenczig 
és gr. Csáky Albinig. S e tévedések keletkezésére, elter-
jesztésére, makacs védelmezésére ok és ürügy volt, hogy 
a királyi kegyuraság története eddig nemcsak roppant 
hiányos volt, hanem — kimerjük mondani bátran — 
sokszor hazugságokon épült. Azért ezer örömmel üdvö-
zöljük Fraknói uj munkáját, mely e tárgyról végre 
tiszta képet nyújt. 

Megtanulhatja ebből bárki, ki az igazságot keresi, 
hogy a kath. egyház feje sohasem adott a magyar 
koronához, vagy királysághoz kötött kormányzói hatalmat 
a magyar királyoknak. A Szent István személyére szóló 
kiváltságnak a királyi kegyurasághoz semmi köze. Az a 
pápai levél pedig, a hírhedt Szilveszter bulla, a magyar 
jogászok átka, — mely ilyenről beszél — álmű, hami-
sítvány, s maga magát szennyezi be, veszett ügyet védel-
mez, a ki arra hivatkozik. 

Még inkább bámulva olvashatjuk ki e könyvből, 
hogy a magyar állam elérte hatalmának tetőpontját, 
kiterjesztette határait három tengerig Nagy Lajos kirá-
lyunk alatt, pedig éppen akkor a királyi kegyuraság neve 
alatt összefoglalt jogokból semmit sem birt. —• Elfogu-
latlan ember előtt ez a történeti elvitázhatatlan valóság 
egyszerre agyonüti ama fennenhangoztatott hazugságot, 
hogy a királyi kegyuraság a felségjognak kiegészítő 
része volna vagy éppen abból folyna. Vájjon Nagy Lajos, 
III. Béla nem voltak azért magyar királyok, mert a mai 
értelemben vett királyi kegyuraságot nem birták ? S 
vájjon II Ulászló és II. Lajos megmentették-e hazánkat 
a romlástól azért, mert a királyi kegyuraságot oly fokban 
gyakorolták, hogy még a püspökségek adományozását 
is egyes főúri családokra ruházták ? 

A királyi kegyuraság legnevezetesebb részét, a fő-
papi kinevező-jogot — mint a Fraknóitól fölsorolt ada-
tokból untig kitűnik, először Zsigmond király kezdte 
gyakorolni, de azt az apostoli szék eleintén jogosnak e 
nem ismerte. Csak Hunyady János országkormányzónak, 
a keresztény hősnek nagy érdemei voltak azok, melyek 
előtt az apostoli szék meghajolt, s a kinevező jog gya-
korlása elé akadályt nem gördített. 

Az ekként megszerzett joggal azonban I. Mátyás 
király rettenetes visszaéléseket követett el. Elég rámutat-
nunk arra, hogy Várad püspöki székére egymásután 
Beckensloer János, Slancz Miklós és Prosztaneczi Fili-
pecz János nevü idegeneket ültetett, s hogy az ország 
első egyházi méltóságát két izben 17 és 7 éves gyerme-
keknek adta. 

Mindamellett az apostoli szék nem vonta vissza a 
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királyi kegyuraság eme legnevezetesebb jogát s igy al-
kalma volt a magyar túlzóknak s élükön Verböczy Ist-
vánnak, hogy azt mint eredeti — kezdettől fogva a magy. 
királyi koronához kapcsolt jogot tüntessék föl. Verbőczy-
nek — történelmileg teljesen hibás — előadása aztán a 
magyar királyi kegyuraság bástyája, sőt mondhatjuk uj 
alapja is, mert erre építették a később gyakorlatba vett 
beleavatkozásokat a kath. egyház igazgatásába. — A 
XVI. század elején még tudták királyaink, beismerték 
főpapjaink, hogy a királyi kinevezés még nem ad hatal-
mat a püspöki jövedelmek élvezésére s még kevésbé a 
püspöki teendők végzésére. A XVI. század végén azonban 
ez a tudat kezd halványulni. 

Megkezdődnek ezzel azon szomorú esetek, midőn a 
királyok az egyházi javakkal tetszés szerint rendelkeznek, 
a püspökökké kinevezett papok pedig a pápa felhatalma-
zása nélkül püspököknek tekintik magukat s beleülnek 
nemcsak a javadalomba, hanem a püspöki székbe is. Még 
szomorúbb állapot volt az, midőn a kir. kegyuraság vé-
delmének ürügye alatt a magyar főpapok és államférfiak 
akadályt gördítenek az Erdélyben és a török hódoltságban 
lakó katholikusok lelki gondozása elé 

Egy századdal később a XVII. század vége felé már 
látszik az 1644-ben kiadott hamis Szilveszter-bulla hatása 
s a király kezdi magát apostoli követnek tartani. Ennél-
fogva aztán feljogosítva érzi magát, hogy a kath. egy-
háznak mind személyes, mind vagyoni ügyeiben szabadon 
rendelkezzék, sőt a kath. egyházjognak azon sarkalatos 
tételét is, hogy a püspök felett csak a pápa ítélhet, ha-
tályon kivül helyezze. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
3Iagyarország keletén hatalmas lépés tör-

tént előre a katholikus vallásosság fejlesztésére 
és oltalmára. F. hó 3-án Nagyváradon megalakult 
a Katholikus Kör és pedig az egyházmegyei alap 
költségén épített díszes palotában. Az alakuló 
gyűlés igen népes volt előkelőségekben. Megjelent 
Nagyvárad kath. polgárságának színe java. Megjegy-
zendő, hogy a nagyváradi Kath. Kör Nagyvárad és 
vidéke számára alakúit. A mi nagy szó, nagy katholi-
kus ezentrumot jelent. Valóban itt is volt már az ideje, 
hogy Magyarország keletje is megmozduljon a katho-
likus társulás terén. Debreczenben protestáns tud. 
egyetem készül ; Kolozsvárt pedig máris „hitfelekeze-
tünk keleti központjának és erős várának" nevezi a 
„Debreczeni Prot. Lap." A katholikus vallásnak eddig 
Magyarország keletén az erdélyi rom. kath. Statuson 
kívül semmi nagy védőbástyáját nem láttuk sehol. 
Most már van fellegvára a nagyváradi Kath. Körben 
s lesz, ha az erdélyiek Gryőrffy és Ugrón vezér-
lete alatt kitartanak, katholikus intelligencziát 
nevelő intézete egy uj katholikus tudomány-egye-
temben. Fogarassy alapítványa maga 700,000 frt. És 
Fogarassy Erdélyé volt és a nagyváradi egyház-

megyéé. A nagyváradi kath. kör tisztikara a követ-
kezőleg alakult meg. Világi elnök : Batthyányi József 
gróf élesdi földbirtokos, dr Palotay László kanonok, 
alelnökök Dencs János plébános és Dus László városi 
főügyész, titkár Schiveiger Ede ügyvéd. A választmány 
36 tagból áll. . . . Kassa, Eger, a vallásilag színtelen 

j nemzetipártiság boritékából mikor fogják kibontani a 
I katholikus zászlót ? ! . . . Legyen a nagyváradi Kath. 

Kör Magyarország keletén a katholikus ébredés és 
megújhodás középpontja! Ez az ö történeti missziója. 

— Államsegély prot. középiskoláknak. 54 prot. 
középiskola közül évi állandó segélyben 23 tanintézet 
részesül már. Még megéljük, hogy a protestantizmus 
iskoláit az állam fogja kitartani, a kath. egyháztól 
pedig elvesz minden iskolát, alapítványt mindenestől. 
Es ezt állami közoktatásnak fogják nevezni, — de a 
protestantizmus czéljaira fog szolgálni ! Élhetetlen 
katholicizmus mellett nem csoda ha virágzik a protes-
tantizmus. 

— Egyházi liirek. Vaszary Kolos bibornok herczeg-
primás kieszközölte a lambachi benczés apátnál, hogy a 
nagy mária-czelli templom főbejárata fölött nagy Lajos 
királyunk egyik csatáját ábrázoló dombormű milleniumi 
kiállításunk számára lemásoltassák. — Schlauch Ló'rincz 
bibornok, nagyváradi püspök úrról örömmel hirdethetjük, 
hogy az ő audiencziájának a királynál köszönheti jeles 
katholikus publicistánk, Szemnecz Emil, a fogházbüntetés 
hátralevő nagy részének kegyelem utján való elengedését. 
— Steiner Fülöp székesfejérvári püspök ur most hétfőn 
Regensburgba utazott, hogy Turn-Taxis herczeg fiát meg-
keresztelje, a ki József kir. herczeg unokája. 

— Uj kath. templom Budapesten. A karmeliták 
budapesti rendháza és temploma serényen épül az Angyal-
földön, ugy, hogy e hó végére tető alá kerül. A győri 
karmeliták a jövő tavaszszal már beköltözhetnek. Isten 
áldja meg, hogy oly gyorsan sietnek az ország fővárosá-
ban tért foglalni a lelkek pásztorácziójában. 

— A külföldi katholikus egyetemek most novem-
ber elejével nyitják meg az iskolai évet. Két világhírű ily 
egyetem iskolai évének megnyitásáról érkezett tudósítás : a 
római Gregoriana és a párisi katholikus Institut megnyitá-
sáról. Amott 1000 ifjú van beiratkozva philosophiára és 
theologiára. Párisban D'Hulst rektor a templomban nagy-
szabású egyházi beszédet mondott e jelige fölött: „Con-
fidite, ego vici mundum!" 

— A föld kerekségének át nem kutatott részei. 
A londoni földrajzi kongresszus elé földünk át nem ku-
tatott részeiről Tobley a következő statisztikai adatokat 
terjesztette: Afrikában 10.500,000 négyszög kilométer, 
sarkvidéken inneni területek 8.000,000 n. kii., sarkvidéki 
területek 5.000,000 n. k., Ausztrália 3.600,000 n. k., 
Éjszak-Amerika 2.400.000 n. k., Dél Amerika 800,000 n. k., 
különféle szigetek 800,000 n. k., Ázsia 400,000 n. k., 
vagyis összesen 31.500,000 négyszög kilometer. Van tehát 
még sok embernek sok tér a felfedezésre. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breinay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanái. 

Budapest. 1891». Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Assistentia passiva. 
A korunkbeli liberalizmus, mint nagy szük-

séget emlegette, tüntette fel s iparkodott meg-
honosítani hazánkban is az u. n. polgári házas-
ságot. Már ha az u. n. polgári házasság oly nagy 
szüksége hazánk népességének, akkor azt okve-
tetlenül éreznie s óhajtania is kellene. Aminek 
szükségét nem érzi az ember, s amit annálfogva 
nem is óhajt, sőt szükségét, hiányát nem érez-
vén, nem is óhajthatott, az szükséges reá nézve 
nem is lehet. 

Föltéve tehát, de meg nem engedve s el 
nem fogadva azt, hogy az u. ri. polg. házasság 
olyan nagy szükséget képez és pótol, mint a 
hogy a liberálisok mondják, s hogy azt a szük-
séget Magyarország népe érzi s az u. n. polg. 
házasságot annálfogva óhajtotta is: honnét és 
miért van az mégis, bogy a liberálizmus 
oly drasztikus eszközöket használ és alkalmaz 
az u. n. polgári házasság meghonosításában? 
Hisz a mire az embernek oly nagy szüksége van, 
ami oly nagy haszonnal, előnynyel jár, mint 
állítólag a polgári házasság, annak elfogadására 
természetszerűen önként hajlik az ember, sót ke-
resve keresi azt. Mire valók tehát ama zsarnoki 
kényszer-eszközök a polg. házasság behozatalá-
ban? Mire való a börtön, a pénzbírság, a polgári 
jogok megtagadása, a kénysze r? . . . A liberaliz-
mus minden tekintetben hazug. Hazug, midőn 
azt állítja s el akarja hitetni a világgal, hogy 
nálunk legalább az u. n. polg. házasság szüksé-

ges; ós hazug, midőn fogalmával és saját elvei-
vel ellenkezőleg kegyetlen kényszereszközöket 
használ az u. n. polg. házasságnak a népre való 
ráerőszakolásában. 

Mind ennek ellenére ráerőszakoltatott ha-
zánkra is az u. n. polg. házasodás. „Mit tevők 
legyünk, minő állást foglaljunk el az állammal 
szemben az u. n. polg. házasságra nézve?" E kér-
dést intéztük sűrűn egymáshoz. 

A keresztény katholikus anyaszentegyház, 
mint a hivő lelkeknek valódi anyja, a leggyön-
gédebb figyelemmel és kímélettel viseltetik gyer-
mekei iránt még földi, anyagi hátrány, károso-
dás eseteiben is. Igy jár el a7 anyaszentegyház az 
u. n. polgári házasság erőszakosságával szemben 
is. Nehogy hivei a házasság polgári következ-
ményeire nézve érzékeny károkat szenvedni kény-
telenittessenek, megengedi híveinek, sőt utasít ja 
is őket, hogy házasságuk ügyében, az egyházi 
házasságkötés előtt, jelenjenek meg a pol-
gári hatóság, illetve anyakönyvelő közeg előtt, 
külsőleg eleget téve a bár igazságtalan és 
sérelmes polgári törvény követelésének, mind 
addig, mig eme törvény alkotmányos uton 
és módon ki nem töröltetik a polgári tör-
vénykönyvekből. De egyszersmind figyelmeztetni 
is fogja hiveit, hogy az u. n. polgári házasság-
nak Isten és a lelkiismeret szine előtt semmi 
érvénye nincsen és hogy ennélfogva el ne mu-
laszszák házassági frigyöket az üdvözítő Jézus 
rendelésének s az anyaszentegyház szándékának 
megfelelőleg mielőbb az Ur oltáránál megkötni. 
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Istentelen és egyházellenes levén a liberaliz-
musnak a házasság körül való intézkedé se s azt 
elidálni, megakadályozni és megsemmisíteni az 
egyháznak hatalmában nem levén, türi a tör-
vénytelenség erőszakosságát, korántsem az áldott 
béke kedveért, propter bonum pacis, impiis enim 
non est pax: hanem türi propter necessitatem, 
mivel hogy nem tehetvén róla, kénytelen 
tűrni ; és türi azért is, hogy hiveit, a családot, 
az u. n. polg. házassági formalitás mellőzéséből 
folyó sok kellemetlen és káros következmé-
nyektől megkimélje, megóvja. 

Ámde, ha mégis akadna olyan hive az 
anyaszentegyháznak, aki, vagy akik egyáltal-
jában vonakodnának a polgári hatóság és annak, 
teszem föl, közege előtt házasság czéljából meg-
jelenni, hanem állhatatosan daczolva a polgári 
házasság intézményével, egyenesen és kizárólag 
az egyház szine előtt óhajtanák megkötni és 
követelnék megköttetni házasságukat: quid tunc? 

Midőn az isteni kinyilatkoztatás és e ki-
nyilatkoztatás nyomán az anyaszentegyház meg-
hagyja hiveinek, hogy „minden lélek engedel-
meskedjék a felsőbb (világi) hatóságnak, mivel 
hogy nincs hatalmas&ág, hanem csak Istentől", 
(Róm. 13. 1.) — ez isteni rendelet és parancsolat 
akkép értendő és tar tandó meg. ha az a felsőbb 
világi, vagy bárminő hatóság nem olyasmit ren-
del és parancsol, ami Isten törvényével ellenkezik. 
Ilyetén esetben ugyanis „az Istennek inkább kell 
engedelmeskedni, mint az embereknek." (Ap. 
Csel. 5. 29.) 

A házasságra vonatkozólag ez utóbbi eset 
és teendő akkor állana be, ha a kormány és 
törvényhozás mint felsőbb világi hatóság meg-
tiltaná a kath. papságnak a házasság szentségének 
feladását és e jogot kizárólag magának vindi-
kálná. Minthogy azonban a felsőbb polgári 
hatóság ezt nem teszi, de habár a maga által 
köt te te t t házasságfélét jelenti ki és ta r t ja egye-
dül jogérvényesnek, mégis nem tilt ja, hogy a 
hi vek egy házilag ne köthessék meg házasságukat, 
annálfogva az anyaszentegyház e tekintetben 
enged és nem tar tóztat ja vissza, nagyobb rosszak 
kikerülése végett, házasuló hiveit attól, hogy a 
polgári hatóság előtt, habár nem az ezen ható-
ság által inteucionált szándékkal és czélből, 
megj elenhessenek. 

Más kérdés az, a melyről i t t szólok, ha va-
lamely kath. házasulandó pár a polgári hatóság 
közege előtt megjelenni egyáltaljában vonakod-

nék és mégis házassági frigyet kötni akarna. 
Mit kell ily esetben a kath. papnak tenni, minő 
magatar tás t követni, hogy mind ő, mind a 
házasuló felek kikerüljék a scyllát szintúgy, 
mint a charybdist? Hic labor, hoc opus. 

Némelyek e végre a passiva assistentiát 
ajánlják vagy éppen ajánlották, azon módon, 
mint az a vegyes házasságoknál szokásos, midőn 
a nem katholikus fél nem egyezik abba, hogy 
mind a két nemű gyermekek a kath. vallásban 
neveltessenek. Ámde tekintetbe véve azt, hogy 
a plébánia házban végbement házassági frigy-
kötésnek e neme nem igen tetszős volt eddig 
se s ugyanazért több esetben az akatholikus 
imaházban protestáns pásztor által telj esitett 
formalitással fejel tetet t meg, a mi pedig most 
nem fog megtörténhetni, és tekintetbe véve 
főleg még azt is, hogy ezen eljárással sem az 
asszisztáló kath. pap nem fog a börtön és 
pénzbirságtól, sem a házasulok az ilyetén egy-
bekelésnek polgárjogi kellemetlen következmé-
nyeitől megmenekülni nem fognak : a passiva 
assistentiának ez a neme ajánlhatónak, sikeresnek 
nem bizonyul. 

Ugyanazt kell mondaruink a passiva assis-
tentiának azon másik módozatáról is, melynél-
fogva az csekély változtatással a templom 
sekrestyéjében menne végbe, a kath. lelkipásztor-
nak minden tényleges közreműködése, de csupán 
csak tanuként leendő assistentiája mellett. Mint-
hogy kath. elv szerint az eskető pap különben 
is csak mint tanú és nem mint kiszolgáltató 
(minister) fungál a kath. házasságkötés cselek-
ményénél: akár ünnepélyesen az oltárnál, akár 
ünnepélyesség mellőzésével a sekrestyében, vagy 
a plébánia házban vesz részt a házassági frigy-
kötés eseténél, — ki nem kerüli a polgári 
törvény és hatóság sarczolását, sem a házasulok 
nem menekülnek meg a súlyos következmé-
nyektől. 

Midőn a szentírás, azon esetben, ha a fel-
sőbbség olyasmit követel tőlünk, ami Isten tör-
vényével ellenkezik, — azt parancsolja nekünk, 
hogy ily esetben inkább Istennek kell engedel-
meskednünk, mint az embereknek, — ugyan-
akkor az Isten törvényével ellenkező emberi 
rendelkezések mellőzésének esetei fölött is ki-
mondja az engedelmet. Ebből kiindulva, egyetlen 
módot és esetet találtam, a kath. lelkipásztort külön-
ben sújtható büntetés kikerülésére . . . Megtör-
ténhetnék például, hogy egy ünnepi ruhát öltött 
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férfi és egy fehérbe öltözött nő bizonyos nap 
reggelén a szent mise előtt gyónni kiván. A pap 
teljesiti kötelességét. Ezt senki meg nem tilt-
hat ja neki s ezt cselekedvén, nem is követ 
el, polgári szempontból sem, bünethettő cse-
lekményt; valamint akkor sem, ha a meg-
gyónt két egyéniség és különö en a hajadon 
nő hosszú fehér fátyollal és koszorúval fején, 
melyet időközben a sekrestyében illesztett ma-
gára, járul az oltárhoz szent áldozásra és némely 
buzgóbb hivek szokása szerint ajtatosságba s az 
Oltáriszentség imádásában elmerülve az oltár 
lépcsőinél marad a sz. mise záradékáig. Midőn 
azonban a miséző pap az utolsó sz. miseimát 
elmondja és visszatér az oltár közepére és elki-
ál t ja az lté, missa est-et, mig a „Placeat" 
kezdetű csendes imáját végzi, azalatt feláll a 
megáldozott leendő házaspár és a már előre oda 
meghívott két tanú jelenlétében, mindnyáj ok 
hallatára, hangosan jelentik ki, hogy ők házas-
ságilag egymáséi akarnak lenni a halálig. Erre 
a pap de necesse kifordul és azon áldással, me-
lyet a szent mise után a jelenlevő hivekre adni 
szokott, megáldja egyúttal az ekképp törvénye-
sen és érvényesen egybekelt házaspárt is. A há-
zaspár azután a hívekkel együtt eltávozik a 
templomból, a plébános hazamegy és beirja az 
egyház történetébe a megtörtént rendkívüli ese-
ményt minden körülményeivel együtt. 

Ezért már csak nem fogják megbüntethetni 
a szegény ártatlan plébánost! 

De hátra vannak még az uj házasokra 
nézve a polgári következmények: az állam nem 
tekinti őket törvényes házasoknak. Ez még nem 
lenne nagy baj. Elég ha ők az Isten és anya-
szentegyház színe előtt törvényes házasok. Az 
se nagy baj, hogy gyermekeiket se tekinti az 
állam törvényeseknek, ugyanazért. Nagyobb csa-
pás és nehézség az örökösödés kérdése. De csak 
föl lehet tételezni és elvárni egy liberális 
modern államtól, hogy azon esetben, ha majdan 
az ilyen apa magáéinak fogja vallani a tőlük 
születendő gyermekeket: legalább természetiségét 
el fogja ismerni a gyermekeknek és valódilag 
liberális államhoz illően, mint ilyeneknek az 
örökösödhetés jogát is meg fogja törvényhozás 
utján adni épp ugy, mint más igazi törvény-
telen szülötteknek ; mit ha különben nem tenne, 
szerződés, kötelezvény vagy végrendelkezés ut ján 
keilend a dolgon segíteni. 

Az pedig éppen remélhető, hogy az ultra-

liberális állam, habár az ilyetén házasokat tör-
vényeseknek nem is tar t ja , a czégéres concu-
binariusok mellett mégis szintén tűrni fogja.*) 

Zelestyei. 

A katholikus körök czéljárói. 
Értekezés, melylyel dr Palotay László kanonok a nagy-

váradi kath. körben székét elfoglalta. 

A katholikus kör nem más, mint katholikusokból 
álló társulat ; nem más, mint a terjedő öntudatnak ébre-
dése, mely hivatva van a katholikusok tömörülését elő-
mozdítani és az önérzet érzelmeit fejleszteni. 

A k. körnek czélja nemes és önzetlen felebaráti 
szereteten alapszik. Egyik czélja a kölcsönös felebaráti 
szeretet vagyis a katholikusok szellemi, társadalmi • és 
anyagi érdekeinek előmozdítása, a vallás-erkölcsi szellem, 
a közművelődés és összetartás eszközlése, gyarapítása és 
öregbitése által, a politika teljes kizárásával, hogy igy a 
katholikusok érdeklődését és rokonszenvét kiérdemelje. 
(Zajos éljenzés.) 

Czélja : hogy a helybeli és vidéki katholikusoknak 
legyen gyupontjuk, mely egyrészről a kölcsönös segélye-
zés által az összetartás nélkülözhetetlen ösztönét ápolja ; 
másrészt, hogy a vallásos és hazafias iránynak utmutatója 
legyen, a társadalmi bomlást megakadályozza. (Igaz ? 
Ugy van!) 

Igaz, hogy az alapszabályok kizárják a politikát, 
de nem zárják ki a katholikus szellemet. Nem lehet 
tehát józan észszel képzelni oly katholikus kört, mely 
megtűrné, hogy tagjai a katholikus szellemmel ellenkező 
nézetet valljanak, mert a katholiczizmusnak nincsen két-
féle katekizmusa, az egyház nem adja elő kétféleképpen 
tanítását. 

A katholikus körnek czélja, mint mondottam, fej-
leszteni a katholikus öntudatot. Az olyan társadalmi 
egylet, mely csak a tagoknak szórakozását tűzi ki czélul. 
de a katholikus szellemet tagjaitól nem követeli, az nem 
katkolikus iránya, hanem pusztán, tisztán társadalmi 
egylet. Városunkban van elég társadalmi egylet, de nem 
volt katholikus élet, nem volt katholikus, igazi katho-
likus szellemi élet, mit a két kasztnak egyértelmű 
egyesülése, működése eszközöl. 

Ezekben röviden meg van fejtve a katholikus kör-
nek czélja. De szabad legyen e tárgyhoz bővebben szó-
lani, a nagy Németország példájára tekinteni. Midőn 
Németországban a kulturharcz ellensúlyozására katholikus 
egyletek alakultak, azokat a kormány üldözte, sőt annyira 
ment, hogy embereit a gyűlésekre küldötte, kik minden 
szabadabb szót izgatásnak tartottak és az ülések békés 
magatartását zavarták. 

*) Maradjunk csak a mellett, a mi a főpásztori uta-
sításban foglaltatik, hogy a hivek igyekezzenek, a meny-
nyire lehet, a polgári hatóság előtt való jelentkezésre 
nézve eleget tenni a polgári törvény betűjének. A szellem, 
az kövesse állhatatosan Krisztus evangéliumát, az egyház 
tanítását. Az itt tárgyalt eshetőség, mint például a re-
compensatio occulta, inkább csak casuistikus tájékozódás 
czéljából jöhet figyelembe. A szerk. 
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Később kiadta a Kanzelparagrafust, melynek erejé-
nél fogva a rendőrség a szent beszédek alatt a katholikus 
templomokban jelenvolt s ha a rendőrség ellenséges in-
dulatu felfogása szerint a szónok izgatott, azt két évi 
börtönnel büntették. Ez üldözés a katholikusokat csak 
edzette s midőn sem gyalázás, sem üldözés, sem pénz-
bírság, de még a börtön sem volt képes a német katho-
likusokat megtörni, a vaskanczellár eszéhez kapott, hogy 
t. i. az ok nélkül provokált vallásüldözéssel az egyháznak 
semmit, az országnak pedig óriási kárt okozott a katho-
likusok üldözésével felhagyott és sérelmeiket részben 
orvosolta. S most, midőn a kulturharcz vihara kitombolta 
magát, az államférfiak a dolgokat nem szűkkeblű párt-
szemüvegen nézik, midőn az állam felforgató szoeziálisti-
kus tanokból álló veszélyek a német birodalmat Í3 fenye-
getik, átlátta a kormány : hogy a szurunyok százezrei 
nem elegendők a közeledő veszély elhárítására és legyő-
zésére, a ketholikus egyletek és körök alakítását nemcsak 
nem akadályozza, hanem ahol csak teheté, azok alakítását 
előmozdítja, mert meg van győződve arról, hogy a katho-
likusok a milyen ellenségei a vallási zsarnokságnak, épp 
olyan ellenségei az államfelforgató tanoknak. (Igaz !) 

Mily változása az elveknek s ezt a németországi 
parányi katholikus párt és a katholikusok együtt tartó 
tömörülése eszközölte, mely tömörülést a kath. egyletek 
és körök eszközölték és növesztették, senki nem tartván 
szégyennek tagjává lenni és a katholikus zászlót fennen 
lobogtatni. A katholikusoknak ez együtt tartó tömörülése 
nagy vívmányt idézett elő, a katholikusok sérelmei nagy 
részben orvosoltattak. 

A szoczialisztikus veszélyek fenyegetik édes magyar 
hazánkat is, melynek elvei a nép alsó osztályát, a mun-
kásokat megmételyezték és szomorúan tapasztaltuk, hogy 
egyes helyeken nyilvánosan is kitört, több helyen talán, 
mint a parázs alatt aluszik, várva az alkalmat a felrob-
banás és kitörésre. Es ez állam csendjét és békéjét 
háborító szoczialisztikus eszméket a hasonelvü rossz 
könyvek és hirlapok terjesztik nem nyilvánosan, hanem 
vezérei, üzérei által titkon. Ezek ellensúlyozására, ezek 
ellenében hazánkban is hasznosak a katholikus egyletek 
és körök, mint a melyek a társadalmi rend és békét 
nem háborgatják, hanem azt elvből istápolják, nyilvános 
katholikus alapon nyugvó szabályokkal lévén vértezve, 
nyilvánosan tartja gyűléseit, esetleges felolvasásait és 
szórakoztató mulatságait, az ilyen egylettől vagy körtől, 
melynek működése ilyen, a társadalom, az állam nem 
telhet, hanem inkább félhet az olyantól, mely titkon, 
sötétben, a napnak sugarait kerülve működik. 

A katholikus körök szükségét mutatta az is, hogy 
hazánkban a viszonyok oda fejlődtek, hogy magát nyíltan 
katholikusnak vallani bizonyos szégyen nélkül sokan alig 
tehették. Erkölcsi bátorság kellett annak megvallására, s 
még fokozottabb bátorság, hogy valamely körnek, mely-
nek czime katholikus, valaki tagja legyen. Ennek oka 
volt a közönyösség, ezt észlelvén elleneink az uton 
ostromoltak, ütöttek rajtunk rést. Kinek ne fájna a 
szive, ha visszagondol azon szomorú időkre, midőn a 
törvényhozó testületben nem találkozott világi képviselő, 
kinek férfias bátorsága lett volna, a veszélyeztetett katho-

likus ügyért síkra szállani. És ha ilyen találkozott, az 
reaktiónarius, klerikális, ultramontán s más megbélyegző 
czimmel illettetett a törvényteremben csakúgy, mint a 
sajtóban s ha erkölcsileg tovább is élni akart, reputa-
tióján ejtett csorbát valami nagyhangú liberális szólam-
mal kellett helyrehozni. (Helyes Ugyvan ! Éljenzés.) 

Ugyanezt láttuk a magán életben is s igy nem 
volt csuda, ha valaki hitéről nyílt vallomást tenni fél. A 
katholikusoknak a nyilvános életben való mellőztetése. 
lenézése, a katholikus társadalomra oly lenyomólag hatott, 
hogy annak szomorú következményeivel lépten-nyomon 
találkozik a komoly szemlélő. Az emberek a vallásnak 
erkölcs-nemesitő befolyása alul, a felülről jövő nyomás 
miatt annyira emanczipáltattak, hogy a vallást pusztán a 
papok dolgának tekintették, s igy történt az, hogy a 
világi elem nem lelki szükségletből, hanem puszta szo-
kásból látogatta a templomot anélkül, hogy annak benső, 
éltető hatása lett volna hitére és erkölcseire. Altalános 
volt tehát az óhaj, hogy e bajokat orvosolni kell, hogy 
vallás-erkölcsi tekintetben sokakra hatás gyakoroltassék, 
hogy az egyházi elem a világitól ne legyen izolálva, 
hanem mint testvérek egy körben egyesüljenek, s az 
együttérzés által a körnek fennebb mondott czéljait elő-
mozdítsák. (Zajos éljenzés, tetszés.). Sok mindenféle ügy 
fordul elő, melyek noha nem tisztán egyházi ügyek, 
mégis az egyházhoz tartoznak, ezeket sem az iskolában, 
sem a szószéken nem lehet felhozni, hanem igenis a 
társulatokben és körökben. A társulatok és kath. körök 
tehát, az iskola és templom kiegészítő részét képezik. 

E körök alapítása iránt nagy volt a vágy hazánkban 
már a mult évtizedben is, de mert a türelem a végletekig 
még nem feszült, a közóhaj tárgyát képező tömörülés, 
csak papíron írott malaszt maradt. Igy történt azután : 
sokan azt gondolták, a közönyös és aluszékony katholiku-
sokat most már semmi sem képes tespedő álmukból fel-
költeni, itt az ideje, meg kell nyirbálni a katholikusok 
jogait, mielőtt életjelt adnának. 

A számítás nem teljesült; katholikusok részéről a 
türelem olaja kifogyott, ébredezni kezdett, tömörülésre 
gondolt. A tömörülést a budapesti katholikus kör kez-
dette meg, melyet jóakarói, barátai csirájában el akartak 
temetni, de nem sikerült. Ezt az érdekrendszer kivánta» 
ami erőszakon nyugszik, de a mi erőszakon nyugszik, nem 
lehet állandó. 

Hazánkban, hála a katholikusok öntudatos ébredé-
sének, eddig csaknem háromszáz katholikus kör alakult, 
szabályait a kormány megerősítette, mi azt igazolja, hogy 
az államra nem veszélyes s tagjának lenni nem bűn. 

A reactionárius, ultramontan, klerikális és egyéb 
szebbnél szebb czimek már nem voltak képesek a katho-
likus öntudatot nem elnyomni, de még megfélemlítve le-
hangolni sem, mely czimek manap megtiszteltetés számba 
mennek, mit már az is igazol, hogy Budapesten a legfőbb 
hivatalnokok is tagjai a katholikus körnek s ott kedves 
otthonra találnak. Ha megengedhető, hogy bármely fele-
kezet gyűlésein, társulatain a felekezetnek bármely magas 
állású tagja mint szereplő jelen legyen, nincs hatalom, 
mely ezt a katholikusoknak megtilthatná. A mi egynek 
jogos, másiknak igazságos. (Éljenzés, tetszés) 
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A pesti katholikus kör alapitása után a vidék is fel-
ébredt. Az akadályok, melyek a körök alakítását nehezí-
tették, csak látszólagosok és képzeltek voltak, az erős 
akarat erről mindenkit meggyőzött. Sokak óhajára, taná-
csára igy érlelődött meg az eszme városunkban is, a 
kath. kör alapitása iránt, mely eszmét biboros főpászto-
runk (Zajos éljenzés) meleg óhajára a nagyváradi 1 sz. 
káptalan (Éljenzés) egy sziv és lélekkel felkarolt, annak 
szervezésével, megalapításával, igénytelenségemet bizta 
meg, s e czélból építtette e házat, mely városunknak 
dísze, melynek diszes felszerelését bibornok püspökünk 
saját költségén eszközöltette. (Helyeslés, tetszés, éljenzés.) Az 
eszme terjedett; a helyben alakulandó katholikus kör már 
is több aláírót és ígéretet nyújtó tagot számlál, mint a 
bpesti kör számlált akkor, midőn megalakult. Pesten a 
mustármag terebélyes fává nőtte ki magát, ezt remélhet-
jük mi is, ismerve a nagyváradi katholikusok vallásos 
érzelmeit. (Tetszés.) 

Hallgatóimnak türelmét talán nagyon is hosszú pró-
bára tettem, szabad legyen még röviden pár ellenvetésre 
felelni, mely ellenvetés a budapesti kath. körben is sző-
nyegre került. 

A katholikus körről azt mondják, hegy az egyoldalúsá-
got mozdítja elő. Ha egyoldalúságról beszélünk, akkor nem-
csak a katholikus körről lehet szó ; vádképpen pedig ez 
a katholikus körre nem illő, mert józan és igazságos ész-
szel azt senki sem veheti rosz néven tőlünk, ha szívesen 
vagyunk együtt oly körben, hol egyházunk és vallá-
sunkhoz való buzgó ragaszkodásunkért senkisem kicsi-
nyel és sérteget bennünket. 

A mi pedig a gyűlölet vádját illeti, az a katholikus 
ember jellemétől visszapattan. És kinek érdekeibe ütkö-
zik, miféle társadalmi és kulturális törekvéseket hátráltat 
az, ha az egyesületi élet virágzása korában, a katholi-
kusok is egyesülni akarnak, mihez törvényadta joguk van, 
tekintve hazánkban a katkolikusoknak túlnyomó számát. 
(Igaz, Ugy van!) 

A katholikus kört hazafiatlan czimmel illeték. A 
hazafiság a magyar katholikusoknak dicsőségben ugy 
mint gyászban legszebb ékessége volt. Mindnyájan értjük, 
mi a hazafiság, s hogy abban a működési szük körben 
mely mindegyikünknek osztályrészül jutott, mindenkinek 
önérzete azt mondja : jó hazafi tudok lenni, s hogy jó 
hazafi és katholikus egy személyben lehetek is, vagyok 
is, s hogy a haza szeretetben tanítást senkitől sem fo-
gadunk el. (Meg-megujuló tetszés, szűnni nem akaró 
éljenzés ! 

Azt mondják sokan, a katholikus körök és társu-
latok mozgalma, rokon természetű a szoczializmussal. 
Erre röviden válaszolunk : az a mozgalom, mely annak 
zászlaját vallja magáénak, ki az egész emberinem sze-
reteteért, üdveért a keresztfán meghalt, az a mozgalom 
nem rajonghat a bűnért, az nem lehet szocialista, az kö-
vetni fogja az anyaszentegyháznak tanítását, az fenn 
fogja tartani a munkásban és polgárban a vallást, er-
kölcsiséget és hazafiságot, mert a vallásos, erkölcsös 
munkás és hazafias polgár visszariad az államot, közrendet 
és békét háborgató törvénytelen cselekedettől. (Igaz, 
ugy van.) 

Beszédem befejezem, köszönve hallgatóimnak békés 
türelmét. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 15. Egy és ugyanaz a dolog-e 

protestáns felfogás szerint a polgári és a protestáns 
házasság? — 

Valóban szép és örvendetes esemény a magyar 
protestantizmus életében, hogy a polgári házasság be-
hozatala után azonnal siet kijelenteni, hogy az ő protestáns 
házassága és a modern állam polgári házassága közt 
különbség van. Jól is teszi a protestántizmus, hogy igy 
jár el ; mert abból a lelkes támogatásból, melyet eddig 
a társadalomban, a sajtóban, az állami törvényhozásban, 
a polgári házasság ügyére oly pazarul fordított, azt 
kellett következtetnie a gondolkodónak: nini, hisz ez a 
protestántizmus egészen azonosítja magát a polgári 
házasság ügyével, tehát már a házasságra nézve is fel-
adott, szélnek bocsátott minden vallásos, minden keresz-
tény eszmét és igazságot. 

A protestáns lelkiismeret szorgoskodását, hogy az ő 
protestáns házassága különbözőnek, feljebbvalónak, tisz-
tábbnak, szóval szentnek tűnjék fel az emberek előtt a 
polgári házasság adásvevésszerü profanácziójával szemben, 
mi tehát szivünkből üdvözöljük s kívánunk állhatatosságot 
neki. Legyen ugy, mint a budapesti „Prot. egyh. és 
isk. Lap"-ban Szász Károly volt titkára kifejtette. Ra-
gaszkodjanak az atyafiak ahhoz, hogy az ő vallásos 
házasságuk több és szebb, mint a polgári házasság. En-
nek a forró óhajtásnak is meg van a maga oka, és az a 
protestántizmus természetében fekszik. Mert a protes-
tántizmus, ne vegyék az atyafiak rosz néven, igen csél-
csap rendszer. Az egyéni tetszésen alapulván, magatar-
tása kiszámíthatatlan. Egyszer annyira lelkesedik a pol-
gári házasságért, hogy az ember azt hinné: co a pol 
gári és a protestáns házasság közt nem lehet semmi 
különbség, sőt a polgári házasság tulajdonképpen nem 
egyéb mint a protestáns elv evolucziója a házasság fel-
fogásában. Ez történt nálunk a protestántizmus részéről 
egész mostanáig, a polgári házasság behozataláig. Máskor ? 
például most? Most a magyar protestántizmus az ő jobb-
jaiban kezdi a polgári házasság eszméjétől eloldozni a 
protestáns vallást. 

De hogy a péczeli tiszteletes úrral ne csak arra 
nézve a mi czikkelyében szép volt, legyünk igazságosak, 
hanem, hogy az igazmondást végtől-végig végrehajtsuk 
rajta, sajnos ki kell jelentenünk, hogy a protestáns és a 
polgári házasság közt általa jelzett három különbség 
mellé még egy negyediket is igyekezett felállítani; de ez 
már nem sikerült neki. Beszél-beszél, s látszat szerint 
okosat is vél mondani, holott beszéde alapjában véve üres 
szószaporítás, üres szalma cséplése. Azt mondja ugyanis a 
tiszteletes ur, hogy a különbség a protestáns és a pol-
gári házasság közt az, hogy „a polgári házasság a köl-
csönös megegyezés és akaratnyilvánítás alapján" köttetik, 
mig az őj-t. i. protestáns házasságuk „egyugyanazon ala-
pon, melyen eddig megkötöttük, (úgymond,) t. i. a szere-
tet alapján." 

Lám, a tiszteletes ur evvel tulajdonképpen semmit 
sem mond. Akar valamit mondani, de nem mond semmit. 
Bármily szigorúan ítéljük is el mi katholikusok a polgári 
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házasságot, oly annyira, hogy protestáns atyánkfiai nem 
is képesek a házasság szentségi jellegéhez ragaszkodó 
igazhitű katholikus elmének magas szárnyalását felérni, 
azt még sem állitotta közölünk senki, hogy a polgári 
házasság eszméjéből, eszméje alól, azért, mert a polgári 
összeadó a polgári kötésre nála megjelent jegyesektől a 
szeretet iránt nem, hanem csakis az egymással való há-
zasságra lépés kölcsönös akarata iránt tesz kérdést, — 
hiányzik a szeretet alapja. Hisz a polgári házasság esz-
méjének összetákolói, bármennyire alacsony észjárásuak-
nak bizonyulnak is be a házasság lényegének és termé-
szetének felfogásában, annyira még sem mentek bárgyu-
ságukban, hogy a házasságra lépésre irányuló kölcsönös 
megegyezést és akaratnyilvánítást ne a jegyesek szerete-
tére, hanem például gyűlöletére alapították volna, vagyis, 
hogy ne tudták volna, hogy kölcsönös gyűlöletre házas-
ságot kötni nem lehet. Vagyis, a szeretet iránt való tuda-
kozódás a házasságkötés előtt minden esetre nemes eljá-
rás, de el is maradhat, mint önként értendő dolog, hogy 
házasságra csak egymást szerető szivek akarnak lépni. 

A dolog, édes tiszteletes ur ugy áll, hogy tulajdon-
képpen minden házasság a házasságra lépés akaratának 
kölcsönösségén alapul pro foro interno, annak kölcsönös 
külső nyilvánításán pro foro externo. Ennek e házasságra 
lépni akarásnak alapja pedig — a szeretetnek az a külön 
faja, melyet hitvesi egymáshoz való vonzódásnak, szeretetnek 
neveznek. Es ez nem külön privilégiuma a protestáns há-
zasságnak, hanem az emberi természetben gyökerező álta-
lános öröksége at egész emberi nemnek, a mely a po-
gányságban persze hogy eltorzult; de a protestantizmus 
sem emelkedik e tekintetben kifogástalan tisztaságra, levén 
a protestáns házasság, mert hiányozván belőle a szentség 
eltörölhetetlen jellegéhez való ragaszkodásnak az ereje, — 
a protestáns házasság a hitvesi szeretetnek nem megren-
dithetetlen szikla alapja, hanem a szenvedélyek tengerén 
ide s tova hányattatható gyenge sajka. 

No de hát épp a házasság szentségi jellegének ma-
gaslatáig nem birnak protestáns atyánkfiai féllátni. Ezt 
pedig erőltetni nem lehet, hanem mivel az Isten felvilá-
gosító malasztján alapszik, csak kérni lehet buzgó imák-
ban az Istentől. 

De végezetül lássuk még azt is, hogy miért lelkesed-
tek tehát a protestánsok országszerte annyira a polgári há-
zasságért. hogyha a protestáns és a polgári házasság közt 
oly gyökeres különbség van, mint a péczeli tiszteletes ur 
hirdeti ? 

Megmondja egészen őszintén Szász Károly volt 
titkárja. 

Ex odio papae, vagyis a katholikus vallásra a polgári 
házasság rendszere által zúdított ütések és sértegetések 
őstredeti prot. szeretetének okából. Mert, úgymond a péczeli 
tiszteletes ur, a polgári házasság „a szentszékek illeték-
telen uralmát megszüntette', — „a sokféle (értsd pápista) 
zaklatásoktól az embereket felmentette", „a vegyes há-
zastársaknak esetleges válópereit megegyszerüsitette" (értsd 
a házasságbontás könnyebbé lőn) stb. 

Mit fog mondani a protestántizmus ahhoz, hogyha 
az ő bivei, azt az ehet, melyet a polgári házassággal 
párhuzamosan segített be a protestántizmus lelkesedése 

az ország törvénykönyvébe arról, hogy mindenki kö-
vethet bármely hitet, bármely vallást, komolyan fogják 
venni és hiven fogják követni — s azt a gyönyörű 
három külombséget, mely a péczeli tiszteletes ur szerint a 
polgári és a protestáns házasság közt van, meggyőződé-
sükben halomra fogják dönteni, porrá fogják zúzni és 
szélnek fogják ereszteni ! ! 

Vagy hát azért segítették protestáns atyánkfiai 
agitácziójukkal és szavazataikkal be a törvénykönyvbe a 
vallástalanság privilégiumát, hogy avval senki se éljen?! 

Az ily kétkulacsosság nem méltó az oly valláshoz ,— 
mely magát Istentől származtatja! ? ? 

Utrecht. A hollandi püspöki kar felirata szept. 20-ika 
alkalmából a pápához és ennek válasza: 

JBeatissime Fater ! 
Archiepiscopus electus Ultraiectensis ceterique Epi-

scopi Neerlandiae, appetente die infelici quo Urbs Roma, 
sacro nexu cum Vicario Christi ligata, ante annos XXV 
iniuriosa expugnatione a paterna dominatione est avulsa, 
tantum facinus indignati quod iniqua sectariorum manus 
spoliationem violentam, solemniis adtentatis, insigni odio 
est commemoratura, nihil sanetius habemus, quam Tibi 
novum exhibere antiquae pietatis testimonium, ne con-
stantia deficere videatur caritatis, ubi odii pervicacia caput 
attollit ; caritatis videlicet illius, qua testatum maxime 
volumus, nuequam fore, ut mentes nostrae a voluntate 
Pontificis maximi dissentiant : quem Vicarium Christi soli 
Deo subiectum uno omnes ore profitemur, cuius incolu-
mitatem libertatemque, qua ipsa civüium securitas civita-
tum corroboratur, iam per XXA annos civili non fuleiri 
prineipatu perdolemus. 

Révéra Te Vicarium D. N. I. C., tua per vim tem-
porali dominatione spoliatum, eo moerentes adduetum 
conspicimus, ut pleno libero nullique obnoxio tuae po-
testatis usu perfrui omnino non possis, figura quadam 
regiae maiestatis quasi per ludibrium relicta. 

Ob asperam hanc et calamitosam conditionem, quae 
Vicarium Christi non alio modo Romae nunc posse con-
sistere sinit quam in aedibus Vaticanis inclusum, nos 
Neerlandiae sacrorum Antistites, sacri nostri studii testi-
monio renovato, vocem contra sectariorum votum etiam 
atque etiam extollimus, sublevatis sursum animis unde 
veniet auxilium nobis. Nam tametsi Tecum tribulationem 
patimur, non tamen- angustiamur : aporiamur sed non 
destituimus. Dimicare Te duce summa contentione nobis 
certum statutumque est pro incolumitate Ecclesiae, pro 
libertate Pontificis, pro iuribus et maiestate Sedis Apo-
stolicae. Non solus, Beatissime Pater, es propugnaturus ; 
nam et una in Te nos iungit cum omnibus, quotquot 
sunt ubique terrarum sacrorum Antistites, splendida mira-
que consensio, et populos nobis commissos eadem sacra 
tenet sollicitudo : qua quidem, tum publicis contestationi-
bus plenissimam Ecclesiae libertatem vindicantes, tum in 
primis una Tecum summis preeibus divinam deprecantes 
omnipotentiam, plane confidimus fore, ut suprema Eccle-
siae potestas, quae Petro eiusque successoribus collata est 
ut universam Christi familiam in fide contineret et ad 
aeternam beatitudinem adduceret, plenissimam quam sua 
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sibi natura vindicat libertatem recuperet, utque Tu, 
Beatissime Pater, feliciorem catholico nomini rerum ordi-
nem auspicatus, tuae potius quam inimicorum potestati 
restituaris. 

Haec fidei studiique nostri in Te, Beatissime Pater, 
et in Apostolicam Sedem sensa nostramque cum Romano 
Pontifice inviolabilem coniunctionem Tibi hac potissimum 
temporum vice testari palamque ipsis Tuis vocibus 
profiteri, sicuti nobis sacrum est, ita nihil gratius nobis 
amodo contingere poterit quam si yideamus angustias 
communis Parentis liberorum pietate levari. 

Nos autem sacrorum Antistites Neerlandiae, quibus 
excelsi amimi firmitate praeluxisti, ad pedes Sanctitatis 
Tuae prostrati, a paterna tua caritate nobis nostrisque 
Benedictionem Apostolicam supplices imploramus, in 
bonis in arduis Tibi devotissimi filii. 

Ultraiecti, die 14 septembris 1895. 
f H. Yan de Wetering, elect. Archiepiscopus 

Ultraiectensis. 
f Caspar Bottemanne, Episcopus Harlemensis. 
f P. Leyten, Episcopus Breclanus. 
f Franc. Ant, Boermans, Episcopus Buremon-

densis. 
f G. Van de Ven, Episcopus Buscoducensis. 

Venerabiiibus Fratribus 
Archiepiscopo et Episcopus Neerlandiae 

TJltraiectum. 
LEO PP. XIII. 

Venerabiles Fratres, salutem et Apostolicam bene-
dictionem. — Maeroris gravissimi quo per hos dies 
conficitur animus, propter ea quae adversus Apostolicam 
Sedem ipsis in oculis Nostris patrantur, vos etiam sola-
tores opportuna caritate adfuistis. Litterae enim vestrae, 
interprétés dignae Neerlandiae catholicae, duas praecipue 
res luculentiore documento testatae sunt. Ut apud vos 
nimirum acriter improbetur quidquid iura maiestatemque 
Ecclesiae sanctae offendat; utque praesertim sit in 
opinione defixum, plenam omnino libertatis copiam 
Pontifice romano suopte iure deberi. Cuius quidem liber-
tatis humana praesidia, diuturno providentiae ordine a 
Deo instituta, nemo rectus existimator non videt quan-
tum, ad supremi universique apostolatus perfunctionem, 
habeant dignitatis et adiumenti ; praeter utilitates alias 
non tenues quae inde consueverunt in civitates ipsas de-
fluere. Optandum propterea curandumque est ut sus-
piciones quae in romanum Pontificatum hac etiam de re 
odiosae foventur, cédant aliquando veritati ; tum vero 
catholicorum studia et voces plenam libertatem eius 
vindicantium spe maiore proficient. At vos, Venerabiles 
Fratres, sic pergite ut facitis teuere populos vestros et 
confirmare in ea observantia, in ea pietate erga Apos-
tolicam Sedem, quam, probe meminimus, multipliciter 
Nobismetipsis egregieque probaverunt. Actuosa in hoc 
vestra constantia, crédité, non modo Nobis iucundae 
consolationis, sed complurium bonorum illis aeque ac 
vobis erit plane fecunda. Talium bonorum auspicem 
effu saeque testem caritatis Nostrae Apostolicam bene-

dictionem et .yobis et clero populoque vestro peramanter 
impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XXIV Septem-
bris anno MDCCCVC, Pontificatus Nostri decimo octavo. 

LEO PP. XIII. 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
Főpásztor és kath. kör. 

Főmagasságu és Főtisztelendő Vaszary Kolos bi-
bornok, herczegprimás és érsek ur magas névünnepe 
alkalmából az esztergomi kath. kör által felterjesztett 
hódolati feliratra, 0 eminencziája a következő kegyteljes 
válaszszal méltóztatott bennünket kitüntetni : 

Magyarország Bibornok Herczegprimása. 5745. sz. 
Nagyságos Mattyasóvszky Lajos úrnak, a pápai szent 
Gergely-rend lovagja, az esztergomi katholikus-kör alelnö-
kének Esztergomban. 

Nagyságos Lovag, Alelnök ur ! 
Szives volt Nagyságod hozzám névünnepem alkal-

mából az esztergomi katholikus kör tiszteletének, ra-
gaszkodásának és jókivánatának meleg megnyilatkozását 
igen szép levelében felterjeszteni. Nem kételkedtem soha, 
hogy a jók java, a katholikus-kör hozzám, főpásztorához 
megingathatlanul ragaszkodik ; mégis a jelen viszonyok 
között, mikor a hivek és főpásztor között jó vagy rossz-
hiszemüleg törekszenek a bizalmat megzavarni, különö-
sebben jól esett hü ragaszkodásuknak manifesztálása. 
Fogadják érte főpásztoruk őszinte hálás köszönetét. 

Nagyságos Alelnök ur ! 
Azt a nagy, Jézus-alkotta katholikus-kört, melynek 

Anyaszentegyház a neve, alapítójának akaratán kivül a 
tagoknak egymás és a hierarchia iránt ápolt ragaszkodó 
szeretete tartja össze. Ez az a láncz, mely mindennél 
tartósabb és erősebb ; mert az Apostol szerint „a sze-
retet soha meg nem szűnik"; a Szent-Lélek pedig azt 
mondja, hogy „erős, mint a halál, a szeretet". 

Nagyságos Alelnök ur ! 
Ápolják ezt a szeretetet, miként eddig tették, ezen-

túl is. Az Üdvözitő kérelme ez, ki mondja: „Arról ismer-
nek meg mindnyájan, hogy az én tanítványaim vagytok, 
ha szeretettel lesztek egymáshoz." Ápolják különösen egy-
házunk dicső feje, ő szentsége a római Pápa iránt; fej-
leszszék az egyházi férfiak és egymás iránt ; velem is 
maradjanak meg kérem abban a szeretet-viszonyban, mely-
ről levelükben tanúskodnak s melynek tanúságtétele ne-
kem oly jól esett. 

Fogadják megismételt köszönetemhez főpásztori áldá-
somat. 

Esztergomban, 1895. november 3. 
Vaszary Kolos s. k. 

bibornok-herczegprimás, esztergomi érsek." 
Mivel 0 Eminencziája, kegyelmes I öpásztorunknak 

e rendkívül megtisztelő leirata a kath. kör minden tagjá-
hoz van íiitézve, vau szerencsém azt ezennel a választmány 
határozata alapján a t. tagok becses tudomására hozni. 

A kath. kör Esztergomban 1895. évi november hó 
13-án tartott választmányi gyűléséből közli dr Walter 
Gyula, a kath. kör titkára. 
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IRODALOM. 
Fraknói könyve az „apostoli királyságról." 

(Vége.) 
Csak az apostoli szentszéknek köszönhető, hogy a 

királyi kegyuraság ez időben olyan karddá nem vált, 
mely egyrészről a magyar kath. egyházat félhitüvé 
(schismaticussá") nem tette, másrészről a magyar szabadság 
elnyomására, a hazafiak megfélemlítésére eszközül nem 
szolgált. Az apostoli szentszék folyton visszaélésnek bé-
lyegezte a püspökségek kormányzását a pápai fölhatal-
mazás előtt, rábirta a papságot e visszaélés abbanha-
gyására s ugyanő, Radonai (pécsi) és Telekessy (egri) 
püspököket hathatósan védelmezte, midőn a királyi kegy-
uraság örve alatt politikai okokból állásuktól megakarták 
őket fosztani. 

De haj, az idők változnak. A magyar királyi kegy-
uraság ugyan roppant jogokat ád a királyok kezébe s a 
magyar kath. egyháznak külső kormányzata már majd 
egészen a királyi kegyúré lesz. 0 alapítja a javadalmakat, 
ő állapítja meg azok jövedelmét, ő nevezi ki a főhivatal-
nokokat s ő szünteti meg a kiváltságokat (pl. az adómen-
tességet, a szabad végrendelkezést.) De még ezt sem tar-
tották elégnek. Egész 1762-ig, immel-ámmal, de legalább 
elismerték, hogy e jogok csak a kath. egyháztól adott 
kiváltságban gyökereznek, hangoztatták, hogy mint apos-
toli követ s nem mint az állam feje rendelkezik ekként a 
király, 1763-ban ennek is vége volt. Nem akarták többé 
azt kiváltságképpen, kegyelemképpen bírni és gyakorolni. 
Azért hízelgő, hazug udvarnok által 1764-ben könyvet 
irat a bécsi császári udvar, s ebben kimondja, hogy a ma-
gyar királyi kegyuraság néven összefoglalt jogokat „Szent-
István nem a pápától kapta, nem a kegyuraság czimén 
szerezte, hanem Istentől származó fejedelmi hatalmának 
forrásaiból meritette és utódai is azt a hatalmat, mint 
uralkodói felség-jogot gyakorolták." 

Százharmincz évvel ezelőtt a magyar nemzet csak-
nem egy férfiúként támadt föl ez arczátlanul hazudozó 
könyv ellen s visszautasította a magyar királyi kegy-
uraság ilyetén magyarázatát. Bár egy kissé későn észre-
vették, hogy mig ők nagy oktalanul Rómától féltették a 
m. k. kegyúri jogot s azon oldalról védekeztek, más 
oldalról Bécs markába kerültek. — Aggódó szívvel 
kérdezzük, vájjon a magyar nemzet most kormányzó 
részében lesz-e ennyi igazságérzet? Vájjon Fraknói jeles 
müve nyomán beismeri-e a magyar állam, hogy a kir. 
kegyuraság csak kedvezmény, csak kiváltság a kath. 
egyház részéről ? Vájjon, miután kimondotta a magyar 
állam, hogy a kath. vallás fenmaradása, fölvirágoztatása 
előtte egészen közönyös, lesz-e elég igazságérzete, hogy 
e kiváltságot visszaadja annak, akitől kapta, a kath. egy-
háznak P Jaj volna e nemzetnek és államnak, ha ez 
egyszerű igazságot sem látnák be s a kath. egyház 
javára kapott kiváltságot annak megfojtására használnák 
fel! Jaj volna, ha a szabadságára, lovagiasságára büszke 
nemzet, a kath. egyház szabadságát a királyi kegyuraság 

további gyakorlásával tönkre tenné, s a magyar kath. 
egyháznak nem adná meg azt, a mit a zsidó egyháznak 
is megadott. 

Justifia elevat gentes . . . 

VEGYESEK. 
4- Szentté avatás milleniumi ünnepség gyanánt. 

Demhó György egri érseki líceumi tanár Árpádházi Bol-
dog Margit életéről szóló könyvében igen figyelemre 
méltó eszmét vet fel. Kimutatja ugyanis, hogy B. Margit, 
noha teljes joggal illeti őt a „boldog" előnév és a „bol-
dogokat" megillető tisztelet, mind a mai napig sem szentté? 
sem boldoggá ünnepélyesen nem avattatott a római szent-
szék által. Demkó véleménye szerint a millenium országos 
megünneplésében ugy venne részt legméltóbban a kath. 
egyház Magyarországon, ha Árpádházi Boldog Margit 
szentté avattatásához hova előbb megtenné a komoly 
lépéseket. 

— A kath. Sajtó körében változás történt. A szat-
mári „Heti Szemle" eddigi érdemes szerkesztője, dr Buza 
Sándor, aki e derék kath. lapot kezdet óta szerkesztette, 
a lap szerkesztésétől visszalépett és azt Báthory Endre 
kir. kath. képezdei tanár vette át. Üdvözöljük az uj baj-
társt! 

— Görög katholikus egyház Debreczenben. Ma 
már olyan tekintélyes számban vannak a gör. katho-
likus vallás hivei Debreczenben, hogy külön egyházat és 
imaházat akarnak létesíteni. E czélból Varga László 
h.-böszörményi görög katholikus lelkész csütörtökön Deb-
reczenben időzött. Reggel 10 órakor a r. kath. templom-
ban istentiszteletet tartott, melyen a hivők szép számmal 
vettek részt. Ezt követőleg értekezletet akartak tartani, 
de az a megjelentek kis száma miatt elmaradt. Annyit 
azonban elhatároztak, hogy a polgármesterhez küldött-
séget fognak meneszteni, mely engedélyt kérjen Debre-
czen görög katholikus lakosainak összeirására. A szer-
vezkedő gyűlést még a tél folyamán megtartják. 

— Néppárti tréfa, melynek fele se tréfa. Beremend 
baranyai községből irják, hogy ott a derék német ajkú 
lakosság kiragasztotta a községben a néppárt programm-
plakátját. A plakát reggelre le volt tépve. Ragasztottak 
ki helyette másikat, harmadnapra az is eltűnt. Igy ismét-
lődött ez még néhányszor. Végre két polgár lesbe állt, 
hogy az ipszét megcsipjék. Jöjjél 11 óra tájban csakugyan 
jött is egy ember a sötétben és a plakátot leszaggatta. 
Erre a két őr előlépett, a merénylőt lefülelték és bevitték 
az olvasókör házába, hogy a szemébe nézzenek. Es ime, 
a falu Láng nevü zsidaja állott előttük szepegve. Azt irja 
az újság tovább, hogy az ipsét — helyben hagyták. 

— A szent Eenedek-rend-nagy halottja. Rómá-
ban meghalt don Francesco Leopoldo Zelli Jaeobuzi, 
abbas milliur sz. Pál világhírű bazilikája mellett. A szó 
szoros értelmében fáradhatatlan volt. Mint szent Béda 
mondá : „Semper legit, semper scripsit, semper oravit." 
Igazi szerzetes ember, a papság mintája. A vatikáni 
zsinaton nagyhatású beszédet mondott. 

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

Budapest, 1895. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcaa 8. sz.) 
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D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
DI K ÉVFOLYAM. 

SZ. II. Félév. 1895. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Vizszentelési szertartás Epiphania vigiliáján. — Faludi Ferencz emlékezete. — Egyházi 
Tudósítások. B u d a p e s t : Asbóth János nyilatkozata a képviselőházban. — E s z t e r g o m : A hgprimás és a kath. nevelés és t a n r 
tásügy. — M e c h e l n : A belgiumi püspöki kar felirata XIII. Leo pápához a szept. 20-iki évforduló alkalmából, és a pápa válasza. — 

Kath. Társulati Élet. — Vegyesek. 

Vizszentelési szertartás Epiphania vigiliáján. 
(Két czikk.) 

Ugy a szent atyák által, mint a liturgikus 
könyvekben el van fogadva az a vélemény, s 
már megszokott nézet az. hogy Krisztus Urunk 
az ő megkeresztelteté e által nem csupán a Jor-
dán folyót, hanem általában minden vizet meg-
szentelt. Lásd: s. Gregor Nazianz. or at. in s. 
lumin., s. Augustin de tempor. serm. 29., s. Leo 
M. serm. 4. de Nativ., s. Maxim. Taurin, serm. 
10. de Epiph., Ambros. serm. 18. de Epiplian. 

Eme felfogáson alapult régi idők óta a 
népnek sok helyen azon eljárása, hogy a szent 
napokon, t. i. Epiphania ünnepén, vizet merítet-
tek. Igy beszéli például aranyszájú sz. János, 
hogy ezen ünnepet megelőző éjfélkor sokan szok-
tak vizet meríteni és haza vinni; mert e napon 
a viz meg lőn szentelve. Az igy merített viz 
azután elállott három évig is frissen és romlat-
lanul és semmiben sem különbözött attól, a me-
lyet éppen újonnan merítettek. „In hac solen-
nitate sub mediam noctem, cum omnes aquam 
acceperint, domum calices referunt et recondunt 
et per integrum annum conservant, . . . fitque 
miraculum evidens, dum nihil temporis longin-
quitate aquarum harum natura vitietur, sed in-
tegro anno atque adeo biennio et triennio saepe, 
quod hodie fuit hausta, incorrupta et recens 
permanet, ac post tantum temporis cum iis, quae 
nuper fuerint fontibus eductae, eertat." S. Cliry-
sort. homil. 24. edit. Maurin. torn. II. p. 867. 

Szent Epiphán, aki Cyprus szigetén fekvő 
Constania nevü városban székelő püspök volt és 
320—403. élt, hivatkozással a Kánában történt 
csodára, a mi ugyancsak Epiphania napján 
együttesen ünnepeltetik meg, hasonló dologról 
tesz emlitést. Azt állítja ugyanis, hogy e napon 
egyes forrás és folyam bizonyos meghatározott 
időben borrá változott, igy a Cibyra és Gera-
senum forrás, melyből ő maga is merített. 
Lásd Haeres. 51. n. 29. 30. 

A viznek jótékony hatásában való hitet, 
vizkeresztnapon, különösen, ha azt a pap meg-
áldotta, Keleten a középkortól fogva egészen a 
mai napig feltaláljuk. 

Szent Willibald, — ki Eichstätt első püs-
pöke volt és akiről öt életrajz maradt fönn, me-
lyek közöl az elsőnek czime: „Hodoeporicum% 
mely körülményesen leírja sz. Willibaldnak uta-
zását Jeruzsálembe és melyet egy heidenheimi 
zárdabeli apácza, fennemlitett szent férfiúnak 
rokona szerkesztett, „Ipso (t. i. Sancto Willibaldo) 
vidente et nobis referente" — úgymond az apá-
cza. — sz. Willibald, i métlem, elbeszéli, hogy 
ama helyen, hol az Üdvözítő megkereszteltetett, 
egy templom épült és e templom alatt volt egy 
keresztelési hely, melynek közepében egy fake-
reszt állott és a Jordán folyó felett egy kötél 
volt kifeszítve. Yizkeresztnapján eljöttek azután 
a betegek és ügyefogyottak, megfürödtek a Jor-
dánban, a kifeszített kötélben megfogódzván. Sz. 
Willibald maga is megfürdött abban ily módon. 

41 



188 RELIGIO. 324 

Leisel: Hodoeporic. S. Willibald, apud Falkenst. C. 
dipl. Eyst. p. 4hő. item Honoc. a S. Mar. Critic, 
p. IL lib. IV. diss. 1. art. 1. §. 2. 

Még körülményesebben vázolja eme viz-
keresztnapi ünnepséget a három szent királyról 
szóló ama legenda, mely a planstetteni zárdá-
nak egyik kéziratában foglaltatik. E legenda 
ama keleti hagyományok szerint van feldolgozva, 
melyek a keresztes háborúk idejében származtak 
át nyugatra. 

Vízkeresztnek éjjelén, mondja a legenda, 
minden ház és utcza ki van világitva, emlékez-
tető jelképen ama csillagra (Num. 24, 17.), mely 
a keleti bölcsek előtt tündöklött. Az ünnep-
napon minden nemzetbeli keresztény kivonul 
Jeruzsálemből püspökeivel és papjaival, kereszt-
tel, füstölővel és gyertyákkal a Jordán folyóhoz ; 
i t t minden szertartásbeli felállít magának egy 
keresztet és olvassák a: „Cum natus esset 
Jesus im Bethlehem etc" kezdetű evangéliumot, 
megcsókolják a keresztet és áldoznak a három 
királynak módja ezerint. — Innen elvonulnak 
Jézusnak megkereszteltetése helyére, elolvassák 
sz. Jánosnak evangéliumát az Ur megkeresz-
teltetéséről, megáldják a vizet és bemártják 
abba a keresztet. Ezután minden beteg meg-
fürdik a Jordánban és sokan meggyógyulnak 
hitük erejéből. Erre a jelenlévők mindegyike 
merit a kezében lévő edénybe a vizből, mely 
romlatlanul fenmarad az egész éven keresztül. 

A górög szertartású ugy katholikus, mint 
schismatíkus egyházban mai napig fennáll e 
szokás, különösen Oroszországban. 

Azon keresztények, kik vizkeresztnapján 
nem mehetnek a Jordán folyóhoz, templomaik-
ban gyülekeznek össze és innen vonulnak az-
után v.ilamely legközelebbi folyamhoz, melyet 
hasonló módon megáldanak és a melyből hasonló 
áldásos vizet meritenek. 

Goar szerkönyve (Euchologium s've Pátuale 
fjraecor. edit. 2. pag. 366. sqq.) a görög szertartású 
egyházban szokásos, több u. n. áldás formularét 
sorol fel. Ezeknek némelyike a keresztkuti víz-
nek megáldására va l ; ami arra szolgál bizo-
nyítékul, hogy a vizsz ntelés a keresztségnek 
kiszolgáltatásával volt egybekapcsolva, Mig ugyanis 
vizkeresztünnepén a görög szertartású egy-
házban első sorban Krisztus Urunk megkeresz-
teltetésének napját ülték, természetesen, egészen 
indokolfan kiszolgáltatták e napon teljes ün-
nepélyességgel egyszersmind a szent kereszt-

séget is, éppen ugy, mint húsvét- és pünköst 
ünnepén. 

Es valóban e szokást a 4. században egész 
Keleten általánosan feltaláljuk. A görög szent 
atyák e napot, t. i. Epiphaniát, éppen ugy, 
mint húsvét- és pünköst napját. rj^isQa rœv cpárav, 
a világosság napjának, vagy cpúnöga, felvilágo-
sításnak nevezték,, mert a keresztelendők a 
keresztség szentsége által, melyet e napon ki-
szolgáltattak, a bün és tévely homályából az 
ártatlanság és ez igaz hit világosságába men-
nek át. Lásd. Nazianz. sz Gergely, orat. 30. et 
40. de Bapt. és Aranyszájú sz. János, Cateches. 1. 
ad llluminand. — Moschus János említést tesz 
a csodálatos keresztkutról, mely vízkereszt ün-
nepén önmagától felfakadt. — Hasonló dologról 
szól, de a nagyszombatot illetőleg, Peschasius, 
Lilybaeum püspöke. (Első Leónál, epp. 63.) és 
Cassiodor (Variar. VIII. 35.) 

Feltaláljuk e szokást (t. i. a vizszentelést 
és a keresztségnek kiszolgáltatását Epiphánia 
ünnepén) az 5. században Afrikában. Lásd : 
Victor Uticens. persec. Vandal, lib. II. cap. 17. 

Es amennyiben Nagy Leo pápa Szicziliá-
nak püspökeihez intézett levelében a vízkereszt-
napon való keresztelés! szokást „indokolatlan 
újításnak" mondja: ebből egyszersmind megis-
merjük az utat, melyen át e szokás Keletről 
Nyugatra átszármazott. ^Miror, vos vel pre-
cessores vestros — igy ir Leo pápa — tam irra-
tionabilem novitatem usurpare potuisse, ut con-
fuso utriusque diei mysterio, nullám differentiam 
crederetis inter diem, quo adoratus est Christus 
a magis, et diem, quo resurrexit „a mortius." 
Epist. 4 ad eppos Sicil. 

Itt, e levélben, a pünkösd ünnep, mint a 
keresztségnek kiszolgáltatási ideje, nem említ-
tetik, miután a pünkösd a húsvéti időszakba 
(tempus Paschale) esik. Lásd: Lonovics I. Ar-
ch eolog. II. köt. 187 0. 6. lap. 3. jegyz. 

Spanyolországban a 4. század végén panasz-
kodik Hiemerius, Tarragona püspöke, ama be-

; csúszott szokás felett, hogy vizkeresztnapján 
keresztelnek. Lásd: Constant. Ep. Rom. Pontifie. 

\ torn. I. p. 626. Cf. Liturg. Mozarab. ed. Migne, 
\ 1. p. 230. 

Francziaországban Clodwig királyt a szent 
életű Remigius 496. évben Rheimsban kará-
cson ünnepén keresztelte meg, a mi ismét azt 
igazolja, hogy ezen idő ott is keresztelési 
idő volt. 
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Angolországot illetőleg tanúskodik e szo-
kásról Nagy szent Gergely. Lásd: Greg. M. lib. 
VII. ep. 30. Cf. Honorât, a s. Mar. animadv. in 
Critic, lib. V. dissert. 2. artic. 4. §. 3. 4. 

Németországban, ott, hol a gallikán ritus 
volt gyakorlatban, hasonlóképen behozták a 
keresztelési szokást vízkereszt napján. 

Az eddig mondottakból következik, hogy a 
mai vizszentelés Epiphania vigiliáján eredetileg 
nem egyéb, mint keresztkut-vizszentelés a víz-
kereszt napján kiszolgáltatandó keresztséghez és, 
a régi keresztelési napoknak megszűntével, csu-
pán mint emlék származott át reánk. 

(Vége köv.) 

Faludi Ferencz emlékezete. 
A Fáludi-etnléktabla leleplezésének alkalmára 1895. nov. 3. 

Irta és felolvasta: Dr. Dallos József. 

Lehull a lepel a hideg márványtábláról, mely 
hivatva van minden időkre megőrizni s hirdetni egy 
férfiúnak emlékét, kit — mivel ott ragyog irodalmunk 
nagyjai s halhatatlanjai között — büszkén vallunk a 
magunkénak. 

Porai itt nyugosznak e földben, de jeltelen sirban. 
E körülmény s vármegyénk hagyományos tisztelete 
nagyjai iránt arra indított egy kisded, de lelkes csapatot, 
hogy a kegyelet nyújtotta fillérekből most, a milleniumi 
ünnepségeknek úgyszólván előestéjén, ha többel nem is, 
legalább egy emléktáblával áldozzon e megye szülötte, 
Faludi emlékének. 

Az iró, kinek ma emlékezetét ünnepeljük, a mult 
század sivár irodalmi viszonyai között olyan volt, mint a 
sivatag üditő oázisa. Szomorú idő, s tizszerte szomorúbb, 
mert egy nagy korra következett ; oly korra, mely bom 
lásaiban is erős, szenvedéseiben is bátor, hű önmagához 
még az elnyomatásban is : meghasonlás s a létért való 
folytonos küzdelem, árulás és inség között is hatalmas 
volt ez a korszak. 

Azonban ennek is ütött végórája s letűnt. 
Pármányt rég letevék a sirba ; Zrinyi kobzának 

hangjai észrevétlen zengettek el az Adria szélvészei közt ; 
a Murány ura és úrnője rég nyugodni tértek s utánuk a 
Murány éneklője is. 

A 17. század fényes irodalmi alkotásai után az 
erkölcsi erőtlenség, minden téren a tehetetlenség napjai 
következtek. A szatmári békében a kimerült, lemondó 
nemzet megadta magát a gonosz sorsnak, mert kétségbe-
esve látta be, hogy hiábavaló ellene minden küzdelem. 
A majthényi fegyverletétellel kezdődik történelmünk 
legdicstelenebb korszaka, mely egy századnál tovább 
tart. A régi nemzeti érzés, mely függetlenségre töre-
kedett, a csalódások által elcsüggedve, sarkaló hitében 
meglazulva, elszunnyadt ; az emberek inkább nyugalomra 
vágytak s az országban meghonosodott csendet és békét 
mindenki megbecsülte. Az ország belső nyugalmáról 

gondoskodott a törvényhozás ; a törvény betűje azonban 
nem adott biztosítékot azon erjesztő befolyás ellen, 
melyet idegen elemek ezentúl a társadalmi életre, az 
erkölcsökre, a nyelvre gyakoroltak. 

Különösen szépirodalmunkra volt válságos ez a 
korszak, melyben az annyi sebből vérző nemzet pihenőre 
eresztve magát, közös nagy eszme nem melegité, hevité 
keblét. Régi ideáljai a török s osztrák elleni küzdelmek 
lezajlásával elhalaványulván, uj eszményéi pedig még ki 
nem alakulván, nemzeti köztörekvések hiányában nem 
támadhattak nagy irói, költői, kik érzésvilágát összpon-
tosítva kifejezték volna. A régi termékenyítő szellem 
eltűntével együtt járt az irodalmi szervezet hanyatlása, 
iróink megfogyatkozása és elszigeteltsége. A kor leg-
jelesebb irói ismeretlenek maradtak a nemzet előtt, de 
egymás előtt is : Amadé, Faludi versei, Mikes levelei 
nem látnak napvilágot, elvonultan irogat Orczy Lőrincz 
és Ráday Gedeon. 

A hosszú béke évei elzsibbasztották, nem üditék 
föl a magyart: mély álomba merült, s körülte a nem-
zeti irodalom kietlen pusztasággá lőn. 

De miként a puszta fenyéren is terem olykor egy-
egy illatosabb virág, ugy született e szendergő kornak 
is néhány lelkes fia, kiknek füleibe hatoltak Pázmány 
szónoklatának hatalmas árjai, feledésbe ment lantosok 
zenéje s a vérmezők riadalmai ; s e hangok majd nyája-
san s bájlóan, mint Memnon szobrában a kelő nap sugá-
rai visszhangzottak kebleikben ; majd ismét fájdalmasan, 
mint ama csodás szoborban az esti nap vérszinben leál-
dozó tüze. E visszhangok megilleték az alvók füleit s föl-
ébresztek, kiknek volt, sziveiket. 

A politikai jelentéktelenség, az irodalmi meddőség 
e korában lép föl Faludi Ferencz, ki messze tul a hon 
határain : Rómában, hazajáró gondolattal hasznos mun-
kába foglalta magát: erkölcsi munkákat fordítgatott s a 
hazai nyelvet ékesgette. Tizenhat éves korától kezdve, 
mikor a Jezsuita-rendbe lépett, 69 éves koráig, a rend 
feloszlatásáig sokféle alkalmazásban teljesítette a rendnek 
tartozó nehéz szolgálatait, s ugy a szigorú fegyelem, mint 
a terhes munka csak edzette, erősítette szelid lelkének 
derült nyugalmát. 1741-ben, tehát 37 éves korában került 
Rómába, mint magyar gyóntató, a hol 5 évet töltött. 
Innen számíttatik életének második időszaka, a mely felette 
gyümölcsöző volt irodalmunkra. Ott lakott a Vatikán 
közelében, az örök város szivében. Az itt élvezett nyu-
galmas életmód vitte rá Faludit az elmélkedésre s az 
irodalmi munkálkodásra ; itt hazájától távol, hol éde-
sebb a nemzeti hang s a honszeretet a jobb lelkek 
szükségeként ébred, itt fogant meg keblében azon 
vágy és elhatározás : honának elárvult nyelvét irodalmi 
müvek által megnemesiteni ; itt kezdte irói pályáját, mint 
fordító, s dolgozatainak legnagyobb s java részével mind-
végig az is maradt. 

S nincs mit csodálkoznunk, ha Faludi még most 
eredeti munka Írására föl nem bátorodott. Oly időkben* 
midőn a nemzeti élet pang, az sem tárgyat, sem ösztönt 
nem nvujt a szellemnek eredeti müvekre : hátha még oly 
mély örvény választja el a jelent a múlttól, mint nálunk 
a 18. század első felében ; s ha a nyelv, egykori virágzásá-

41* 
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tói annyira elhanyatlott, mint ugyancsak minálunk ! A 
legjobbak is más korban, más helyen, s más nemzeteknél 
ilyenkor a fordításon vagy utánzáson felül nem emelked-
nek ; szerencse, ha legalább a nyelv talál öntudatos mű-
velőkre, hogy azzá legyen, mi nélkül a fejlődő uj irá-
nyoknak nem tudna alkalmas kifejezője, tolmácsa lenni. 
S Faludi, mint fordító éppen e nyelvet hódította meg magá-
nak, melynek klasszikai kezelése által a legújabb irodalom 
atyjává lett. 

Első irodalmi kísérlete a spanyol Grácián Aulicus-a 
volt; majd Dorell angol jezsuitának egész Európában híres 
ethikai munkái következtek Faludi munkarendjében: Ne-
mes Ember, Nemes Asszony, Nemes Úrfi; utóbb a német 
forrású Bölcs Ember-t adta, majd az eredeti Szent Em-
ber-t, s utoljára a Téli Éjszakák-at, mely azonban csak 
halála után 8 évvel jelent meg. 

Faludi e gazdag munkásságában, mely az élet min-
den viszonyára, az életbölcseség minden tételére, s az 
erkölcstan minden kérdésére kiterjed, jobbára idegen esz-
mék tolmácsa. S e körülménynek több oka van. Bizonyos, 
hogy őt az eredeti irók megválasztásában saját jó ösztöne 
csodálatos szerencsével vezette. Mindenekelőtt kora viszo-
nyaira vethetünk e azon erkölcsi ellazulásra, melyet a 18. 
században a társadalmi átalakulás s a franczia bölcselők 
müvei fölidéztek, s a melynek szele hazánkat is érintette. 
Nagyjaink a közel Sybaris levegőjéhez kezdtek szokni, a 
patriarkalis erkölcsöket ott hagyván ősi fészkeikben. Do-
rell iratai éppen akkor tevék körutjukat a müveit nyuga-
ton ; s a mi a Themse s a Szajna partján gyógyszer, 
nálunk óvszer volt a régi erkölcs s igénytelen családi 
erények megvesztegetése ellen. Faludink hozzáfogott az 
élénk tollal irt gyakorlati bölcseség terjesztéséhez, hol 
nyájas, hol csipős modorban föltüntetvén a modern világi 
ember kellékeit, elsorolván a nemes ember kötelességeit, 
a női nemet ékesitő erényeket s az ifjúság törekvéseinek 
méltó tárgyait: s ekként müveivel egy pár nemzedéken 
át nevelője s oktatója lőn nemzetének ; a férfiút s nőt 
elkészíti az életre, átkalauzolja őket annak mindennemű 
magán és közviszouyain. 

A magyar Dorell behatolt a felső s "közép nemes-
séghez, s mig egyfelől a tiszta erkölcs magvait hintette 
el, másfelől kellemesen lepte meg nemzetét nyelvével, 
azzal a szokatlan csengésű, szép nyelvvel, mely a magyar 
jezsuita római czellájából kihatva, mint hajualpir az ismét 
fölkelő nap tiszta fényét jelezte. S bár müveit tartalmilag 
nem dolgozta át s nem hozta közelebb a hazai viszonyok-
hoz ; bár az itt megbeszélt társadalmi kinövések nálunk 
még csak alig jelentkeztek s az erkölcsi kérdések egy 
része nem volt még aktuális : könyveinek kelendősége j 
mutatja, hogy a tiszta erkölcs, melyet hirdetett, magában 
véve is megragadta a magyar olvasó közönséget. 

Prózai müveit hosszú időközben írta; az első és 
utolsó között 30 év folyt le. Rómában vette kezébe írói 
tollát, s gyakori pihenés után 1778-ban Rohonczon tette 
le végkép. 

De Faludi nemcsak prózaista volt; mint lyrai 
költő is főleg a forma tisztasága s fejlettebb izlés által 
tesz számot. Költő voltának Rómában ébredt tudatára 
az olasz dal légköreben, tehát életének azon szakában, 1 

mikor az ifjú sziv és kedély forró hevének napjain már 
rég tul volt. 

Hazájától távol érezte legforróbban a haza szere-
tetét ébredni keblében ; itt emlékeztették az éjjeli szere-
nádok azon hol méla, hol dévaj dalokra, miket egykor 
ifjúsága éveiben, a Rába és Gyöngyös partjain, s hold-
világos éjeken a Duna szürke hajóiról hallott. S e szép 
hangok emlékezetének melegítő, az olasz dallamok s 
franczia chansonok izléstisztitó befolyása alatt írogatta a 
szeszély, jó kedv s a derült életbölcsészet által meg-
nyugtatott lélek csendjét éreztető dalait, melyek első 
klasszikai mintái a magyar dalnak : általában az első 
műdalok irodalmunkban. 

Éppen azért hiányzik verseiből az ifjúság varázs-
hangja Öt nem ragadták meg a régi Róma kolosszális 
romjai; a görög és romai művészet előbb és akkor ki-
ásott remekei nem indították a fenségesnek a költészet 
terén kifejezésére ; szelíd lelke csak ritkán magasztosult 
föl annyira, hogy az isteni közelébe szállott volna, hanem 
rendesen megmaradt a jó kedvű s enyelgő verselésnél, 
mélység s érzelem helyett, a kedélyes tréfánál. Nem a 
választott életmód, s a kolostori nevelés volt az, a mi 
Faludi kitűnő lyrai képességét nem engedte kifejlődésre 
jutni, hanem a saját és a kor lelke, melyet nem ihletett 
az isteni, és csak a föld közelében szeretett maradni. 
Csupán apró szeszélyes dalokra, józan és derült világ-
nézlet. bohókás költeményeire volt fogékony, ifjú korának 
szelleme. Minden költeménye jó kedv és enyelgés szüle-
ménye. Az egyetemes korlátoltságban hiányzott az erő 
és helyét a kellemes és kedves foglalta el. A gondolkodó 
fők meddő scepsisnek áldoztak s a művészetek mesterei 
a rococo bohóságaiban leledztek. Erős motívuma a ter-
mészethez való ragaszkodása, a mi azonban nem a 
Rousseau-féle rajongásban mutatkozik; ő nem ugy eped 
a természet után, mint a mult század második felében 
uralkodó sentimentalis költészet : nem mondja, hogy 
elestünk, eltértünk tőle s feszült viszonyba jöttünk vele, 
hanem azonosítja magát a külső világgal és otthon érzi 
magát benne ; mindenekelőtt jó barátjává teszi, a kivel 
kedélyesen el tud beszélgetni. 

Lyrájának jellemvonása bizonyos szélcsend ; sehol 
az egészben egy hangja a szenvedélynek; mindenütt az 
a derült nyugalom, mely távol az elet hullámveréseitől, 
tul a sziv háborgásain, teljes lelki egyensúlyban, bár 
meleg és érző tekintettel szemléli a világ folyását. Rég 
tul levén ama harczokon, melyeket eleven természete a 
szerzet törvényeivel vivott, csendes megnyugvásra jut, a 
midőn csak észlel s az észleltet költőileg újrateremti ; 
nem saját érzéseiből, hanem költői helyzetekből indulva, 
észleleteit konkrét valósággá emeli — s mert nem a 
tárgy ő fölötte, hanem ő uralkodik a tárgyon, azért 
oly plasztikus, alakjai azért oly elevenek, s a festői 
háttérből kiszökők. Dalai gondolatban és előadásban jó, 
kiformált egészek ; kevés anyagát sokféle műformában 
fejezte ki, melyek iránt rendkívüli érzéke volt. A lyrai 
nyelv és verselés ép ugy újjászületett nála, mint a szép 
próza, s ez annál fontosabb vívmány volt, mert az epika 
technikája már egy századdal előbb megujult Gyöngyösi 
kezei között. 
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Annak a magyar nyelvnek, melyet Pázmány annyi 
virtuozitással kezelt s a mely a nagy vitázó után ha-
nyatlásra indult, Faludi volt újra alkotója. Öntudatos 
stilista volt, a ki akart szépen irni s volt is hozzá ér-
zéke ; s bár az előadás terén a „Kalauz" vitázó szerzője 
volt példányképe, ki a prózában szinte elérhetetlennek 
tünt föl előtte : a nagy biborost nemcsak megközelítette, 
hanem esztetikai tekintetben jóformán felül is multa. 
Éppen azért előadása módjában rejlik Faludinak legna-
gyobb érdeme. Mondani valóit már szinte ismeretlenül 
eredeti nyelven mondta el korának ; az ő nyelvgeniusza a 
régi és uj magyar irodalom küszöbén áll ; biztosan nyug-
szik a hazai földön, de szemeit az idegen népek fejlettebb 
kulturájára veti. Eredeti, meg nem vesztegetett, magya-
ros, mint a százada előtti irók, kiknek dicsőségét még 
egyszer föleleveníti. Birtokában van a magyar nyelv egész 
kincsének, s talán nem volt korában annak egy rejtett 
árnyéklata. melyhez hozzá ne férkezett, s a melyet föl ne 
hasznait volna. Egyaránt ismerte azt a nyelvet, mely a 
szószékekről hangzott, melyet a konyhákban beszéltek, s 
melyet a palotákból kiküszöböltek. Nagy stiliszta tehet-
ség, erős nemzeties érzés és nyelvérzék, meg a magyar 
nyelv fundamentális ismerete együtt működött közre 
Faludiban, hogy ugy prózai, mint költői nyelvezete 
olyanná váljon, oly zamatossá és nagy hatásúvá, mint a 
minőnek az irodalomtörténet azt ismeri. Általában a tár-
salgó szónoklat könnyedébb stiljét követi, melyet a rövi-
debb és mélyebb hangzókhoz hajló vasmegyei dialektusa 
még lágyabb hangzásúvá tesz. Az uj idők jogait és szük-
ségeit fölismerve, franczia, olasz és néaiet minták után 
észrevétlenül teszi nyelvét uj fordulatokkal, szófüzési mód-
dal hajlékonyabbá, simulóbbá és kifejezőbbé. Az összes 
magyar irodalom — Pázmányt sem véve ki — nem mu-
tathat föl erővel teljesebb, bonyolulat-szinezésben válto-
zatosabb s nemesen népiesebb prózát; egykorúi nem ok 
nélkül nevezték Magyar Cicerónak. Mult századi iróink 
közt ő az egyetlen, kiben a magyaros eredetiség s a 
nyelvbővitő elem teljes egyensúlyban jelenik meg. Ekként 
közvetít ő két időt : a túlsót, mely csupán eredeti, s az 
innensőt, mely egy ideig csupán újított, A nemzetietlen 
korban a magyar próza legmagasabb emelkedését igy 
képviseli az ő dialektusában a vas vár m egyei Faludi. 

Bizonyára nem kis érdem egy ízléstelen, erkölcse — 
hanyatló és szelleme — holt korban gyáva magamegadás és 
tunya resignáczió helyett tettre kelni ; nemcsak irodalmi 
babér, hanem hazafiúi erény és érdem is, idegen s virágzó 
irodalmi nemzetek szellem-kincseit átültetve, némi életet 
ébresztgetni egy nagy, poshadó nemzettestben ; egy oly 
gyökeres nemzeti önfeledés szomoritó korában magyar 
könyveket irni. melyeket eddig nem látott drámai élénk-
ségüknél és érdekességüknél, és megragadó, tősgyökeres 
magyar voltuknál fogva, kézből kézbe kapva visznek és 
néhány esztendő alatt még oly mostoha irodalmi viszo-
nyok közt is több-több kiadást érnek. S ha tiszteletre 
keltő érdem ily arányú hatással egy nemzet oktatója, 
nevelője lenni : akkor Faludi a magyar társadalom és 
miveltség történetében nem kevésbbé, mint az irodalo-
méban előkelő helyet foglal el: 

Ezért méltán megilleti a legteljesebb elismerés és 

köszönet azt a lelkes kis csapatot, mely egy tiszteletre-
méltó hajlékot megmentvén a feledéstől, alkalmat adott 
nekünk arra, hogy ezen emléktábla, mint oltár előtt be-
mutassuk nemzetünk egyik kiváló szelleme előtt, hálás 
kegyeletünk áldozatát. Vajha, miként e kis csapat, min-
denki e hazában tudna lelkesedni nagyjaiért, hogy ma-
gasztos emlékeiknek nemesítő, termékenyítő ereje az uj 
emberöltők nevelésében hasznosittathassék, s a mult és 
jelen közösségének tudata el ne homályosuljon a szivek-
ben soha. 

Tiszteletre méltó öreg, a kinek szavai megszentelék 
e helyet, fogadd el tőlünk a hála és kegyelet szerény ko-
szorúját. Te sokkal szebbet s maradandóbbat fontál ma-
gadnak halántékod körül, müveidben, munkásságodban, az 
irodalom s a nevelés szent ügye körül szerzett elélvülhe-
tetlen érdemeidben: 

A kegyelet, lásd, ime fölkel 
S neved megujul általa, 
Márvány lapon aranybetükkel 
Ragyogja a hajlék fala . . . i 
Oh ! lengjen itt lelked magában 
Buzgó énekben és imában 
És áldja e szerény helyet, 
Melynek pora fed tégedet ! 

e g y h í z i t ü d o s i t ä s ö k . 
Budapest, nov. 20. Asbóth János nyilatkozata a kép-

viselőházban., — a történt nagy vallási felforgatásról és a 
vallásosság békéjének helyreállításáról hazánkban, oly ne-
vezetes nyilatkozat, hogy arról itt is meg kell emlékezni. 

Asbóth kíméletlenül elitéli a nemzet ezeréves keresz-
tény létének és erkölcseinek feldulását s jobbrafordulást 
csakis az u. n. rebach evangéliumtól a keresztény evan-
géliumhoz való visszatérés utján tart lehetőnek. De hall-
juk a keresztény konzervatív parlamenti szónokot saját 
szavaival : 

„Valamint, t. ház, óhajtanunk kell a nemzetiségi bé-
két, ugy óhajtanunk kell a vallási békét is. A vallási béke 
helyreállítását, mely azonban nem képzelhető másként, 
mint a lelkiismereti szabadság alapján, a vallásos érzelmek 
tisztelete alapján, a kölcsönös türelem mellett. 

Azok azonban, t. ház, kik törvénykönyvünkbe 
igtatták, hogy az ezen magyar nemzetben egy ezredéven 
meggyökerezett keresztény házasság ezentúl csak törvény-
telen ágyasság lesz : azok vezettethették magukat minden-
féle genius által, csak ennek a toleráns magyar nemzet-
nek geniusa által nem, a lelkiismereti szabadság geniusa 
által nem. És az a pokoli macskazene, mely mindkét 
Wekerle-kormány akcióját elejétől végig kisérte, fel világo-
sithat bennünket, hogy micsoda motívumok voltak a háta 
mögött. 

A keresztény evangélium, mely a testvéri és fele-
baráti szeretetet hirdeti, a kölcsönös áldozatkészséget és 
önmegtagadást, mely azt mondja, hogy bocsássátok hoz-
zám a kisïïedeket és elitéli az uzsorának minden nemét 
és módját, az, t. ház, ami útjában állott annak a másik 
evangéliumnak, a sáp jogának, vagy hogy Beöthy Ákos 
t. képviselőtársam kifejezését használjam, a rebach evan-
géliumának, mely azt mondja, hogy az élet csak küzde-
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lem a létért és természeti törvény, bogy az erős megeszi 
a gyengét és hogy a gyenge arra van rendelve, hogy 
hizlalja az erőset és mely azt mondja, hogy a szabadel-
vüség végkifejlődése „fine fleurje" a gazdasági ököljog. 
(Tetszés és helyeslés a baloldalon és középen.) 

Befejezni kívánom, t. ház beszédemet (Halljuk ! 
Halljuk !) egy konklúzióval, mely rövid, de azt hiszem, 
hogy mindazok között, amiket mondottam, messze a leg-
fontosabb. Mi tulajdonképen ennek a magyar nemzetnek 
az alkotmánya, mi teszi alapját? A magyar alkotmány 
nem oligarchia, nem autokrácia, nem is a konvent. Arra, 
hogy mi teszi a magyar alkotmányt, nem lehet szebben, 
jobban és praegnansabban felelni, mint ahogy ezen t. 
ház jelenlegi elnöke felelt egyik beszédében. A magyar 
alkotmány a nemzeti képviselet és a korona közti har-
mónia. Es én megvagyok győződve, hogy a harmónia 
nem zavartathatnék meg egy pillanatra sem, hogyha a 
nemzet és a korona közé nem tolakodnék a parlamenti 
oligarchia, egyfelől meghamisitva a nemzeti képviseletet, 
másfelől megtévesztve a koronát. 

A korona nimbusza, az a dinasztikus érzés, amelynél 
fogva a magyar ember a királynak fölkent személyé-
ben vallásos kegyelettel a mi nemzetünk ezredéves 
hagyományának a megtestesülését, annak a drága föld-
nek a személyesitőjét látja, amelyet hazának nevezünk 
valamennyien ; mert válaszszon el bár minden, össze 
kell, hogy tartson az, hogy tiz századon át ezen a földön 
folyt apáink vére és itt porlanak hamvaik. Es azért, t. ház, 
én nem ismerem veszélyesebb ellenségét ennek a nem-
zetnek, mint azt, aki a korona nimbuszát homályositja el, 
a nemzet és a korona közti harmóniát zavarja meg. (Ugy 
van ! Ugy van ! a bal- és szélsőbaloldalon.) De, t. ház, a 
korona nimbuszát fentartani, a nemzet és a korona közti 
harmóniát ápolni nem lehet ugy, hogy előbb a megha-
misított nemzeti közakarattal pressziót gyakorlunk a ko-
ronára és az ilyen presszió alá helyezett koronával gyakor-
lunk pressziót a nemzetre. (Ugy van ! a szélső baloldalon.) 

Hogy a korona teljesíthesse azt a nagy missiót, 
amelyet az alkotmány rá ruház, amelyet eskü szentesit, 
amely nélkül ebben az országban felbomlik a béke és a 
rend s amelyért a korona felelős, nem a törvény előtt, 
de felelős Isten, a történelem és az utódok előtt : a koro-
nának szabadságra van szüksége. (Ugy van ! Ugy van ! 
balfelől.) Es azért nem értem én a koronának olyan 
tanácsosait, akik a koronának nimbuszát, állását, érde-
keit hozzá akarják kovácsolni és hozzá akarják lánczolni 
egy gyűlöletes kormányzati rendszerhez és egy odiózus 
párturalomhoz. (Elénk helyeslés, tetszés, éljenzés és taps 
a bal és szélső baloldalon.) A koronának ilyen tanácsosai 
nem a koronát, hanem a forradalmat szolgálják." (Hosszas 
éljenzés és taps a bal és szélső baloldalon.) 

Esztergom, nov. 15. A herrzegprimás és a kath. 
nevelés és tanitásügy. — 

Az esztergomvidéki római katholikus tanitóegylet 
évenkint megtartatni szokott egyesületi közgyűlését tegnap 
kezdte meg Esztergom sz. kir. város székházának nagy 
termében. Mintegy 110 tanitó gyűlt össze ez alkalomra, 1 

kik dr Komlóssy Ferencz kanonok és egyházmegyei tan-
felügyelővel élén tisztelegtek a herczegprimásnál. 

Komlóssy beszédében üdvözölte a herczegprimást a 
hivatkozott annak nagylelkűségére, melylyel oly áldozat-
készen támogatta a néptanítók ügyét. Azután igy foly-
tatta beszédét: 

Megjelentünk e helyen, hogy hitvallást tegyünk 
erős, mert tántorithatlan katholicitásunk mellett és tanú-
bizonyságot arról, hogy mi népnevelők a korszellemmel 
szemben, mely a tekintély lerontására, aláásására törek-
szik, a kath. népnevelők hivatásához mérten, kiknek 
nevelési elvük a kath. tanitók eszményképe. Üdvözitő 
mesterünk tanítása és példája szerint tekintélyen alapszik, 
ezt fentartani és a reánk bizott növendékekben fejlesz-
teni akarjuk, mert ennek hiányában tanítani magunk 
sem tudunk. 

Megjelentünk, hogy eminentiád előtt ünnepélyes ígé-
retet tegyünk arra nézve, miszerint a folytonosan támadott 
egyházunk jogai mellett állást foglalva, az igazi katho-
likus meggyőződést ápolni, ennek minden néven nevezendő 
hitközönynyel szemben érvényt szerezni kívánunk. 

Kinyilatkoztatjuk továbbá, hogy a kath. iskolák 
jellegének sérthetlen fentartása mellett a béke apostolai 
lévén, a béke fegyvereivel mindvégig küzdeni akarunk. 

Komlóssy beszéde végeztével Vaszary Kolos her-
czegprimás a következő emelkedett beszédet intézte a 
tisztelgő tanitóegylet tagjaihoz: 

Fogadják szives megjelenésükért hálás köszönetemet. 
Teljesen osztom Nagyságodnak kath. iskoláinkra vonat-
kozó, most előterjesztett nézetét s ez alkalommal magam 
részéről is szükségesnek tartom hangsúlyozni azt, hogy 
népoktatási ügyünket azon színvonalra emeljük, melyet a 
kor és haza tőlünk megkövetel. Tévednénk azonban, ha 
csupán az oktatásra — az értelem fejlesztésre, nem egy-
úttal a nevelésre, a szivképzésre fordítanánk gondot, 

Régi szólásmód az, hogy kiképzett ész, kiképzett 
sziv nélkül nem áldás, hanem átok a társadalomra. 

A kerületi egyház kezdete óta templom és iskola 
épp oly benső viszonyban állottak és állanak, mint a 
mater és filia. Nekünk e benső viszonyt felbontanunk 
nem lehet s karöltve kell együttesen működnünk ugy 
egyházunk, mint hazánk érdekében. 

Jól mondta nagyságod, hogy szivem a tanügygyei s 
s annak munkásaival összeforrott. 

Magam is 30 évnél tovább voltam a tanári pályán, 
tudom mérlegelni azon súlyt, melyet a tanitókör műkö-
dése nemcsak az ifjúságra, hanem a társadalomra is 
gyakorol. 

Egy a czél, melyet elérni törekszünk, de a vidék 
viszonyai szerint különbözők lehetnek az utak, melyek 
a czél elérésére vezetnek. Ezt megvitatni a tanítóegye-
sületek egyik czélja. Kérem önöket, emlékezzenek meg 
magasztos hivatásukról, melylyel a gondjaikra bizott 
fiatal csemetét jóra hajlítani s irányítani kötelességük. 

Részemről legyenek meggyőződve, hogy a tanítókat 
ugy erkölcsileg, mint anyagilag tehetségem szerint tá-
mogatni egyik feladatom leszen. 

Ismételve köszönöm szives megjelenésüket. 
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Mecheln. A belgiumi püspöki kar felirata XIII. Leo 
pápához a szept. 20-iki évforduló alkalmából, és a pápa 
válasza : 

Beatissime Pater ! 
Etsi ab anno 1870 dies 20 mensis septembris, quo 

iniquis armis Urljs Roma ab exercitu italico fuit hostili 
manu occupata, cunctis devotis Ecclesiae filiis dies evasit 
luctus et tristitiae, nunc tarnen récurrente anno vigesimo 
quinto ab Urbe capta, catholicorum animos amarior subit 
íllius diei recordatio multumque acerbior ; tum quia per 
tot annorum tempóra Ecclesiae catholicae iura conculcata 
permanserunt, Romani Pontificis conditio intolerabilis 
perseverat, Civitas Sancta desolata iacet, tum quia secta-
rum Christi fidei adversantium fautores eo usque perver-
sitatis devenerunt, ut festivis laetitiae signis intendant 
memóriám expugnationis Urbis celebrare, id est, factum 
extollere tacinorosum, sacrilegum iuris non modo Eccle-
siae sed et societatis ac civitatis laesivum. 

Liceat igitur Belgii Episcopis, Beatissime Pater, 
Tibi congratulari ob mirabilem animi serenitatem atque 
Apostolicam fortitudinem, quibus mundo universo prae-
fulges, Tuaque et Ecclesiae iura indelebilia vindicas. 

Liceat etiam nobis, ad mutuam cousolationem Tibi 
declarare quanta mentis moestitia, quanto cordis angore 
premimur recogitando Sanctae Sedis et Romani Pontifi-
catus tristissimum statum ! At mediis in angastiis non 
obliviscimur muneris quo fnngimur; concede igitur, Bea-
tissime Pater, ut iustis Tuis expostulationibus nostras 
coniungamus. Itaque iterum vocem attollimus et quere-
Jam edimus ob spretam Sedis Apostolicae dignitatem : 
iterum asserimus angustissimi Apostoliéi ministerii liber-
tatem, qua libertate privatus fuit Romanus Pontifex 
quando Ipse principatu civili spoliatus est, penitus neces-
sarian! esse ad plenum supremi Ecclesiae regiminis exer-
citium ; talique libertate gaudere non posse Summum 
animarum Pastorem, nisi Ipsi restituatur omnimoda a 
quacumque terrena potestate independentia, iuxta aequis-
simas et iteratas Sanctae Sedis expostulationes ultro edi-
cimus et denuo pronuntiamus. Utinam errantium mentes 
divino lumine irradiatae eam veritatem aliquando agno-
scant ! Utinam nationes catholicae a lepra indifferentiae 
liberatae, quantocius Pontifici ius suum restituant, sibi-
que eatenus pacem et tranquilitatem concilient! Haec 
sane ab omnipotenti Deo humili prece rogamus, et a 
populo fideli nobis commisso ut idipsum fiat, voluimus 
hoc mense septembri, quo funestae obsidionis atque Urbis 
expugnationis occurit memoria, in omnibus ecclesiis 
nostrarum Dioecesium agi diem expiatioüis et precum, 
ut, iustitia divina placata, Pater misericordiarum Eccle-
siae catholicae et Romani Pontificis triumphum non nimis 
différât. 

Dum hos condolentium nostrorum animorum amaros 
sensus, iustasque expostulationes, nec non votorum et 
precum munera ad pedes Tuos, Beatissime Pater, depo-
nimus, Apostolicam Benedictionem nobis cleroque nostro 
atque fidelibus nostris curis concreditis, humiliter elflagi-
tamus. 

Sanctitatis Tuae 
Obedientissimi, fidelissimi, devotissimi filii 

f P. L. Card. Goossens, Archiepiscopus Mechli-
niensis. 

t Victor los. Episcopus Leodiensis. 
f Isid. los. Episcopus Tornacensis. 
f Antonius, Episcopus Gandavensis. 
f I. B. Episcopus Namurcensis. 
f G. I. Episcopus Brugensis. 

Mense Septembri 1895. 

Venerabiiibus Fratribus 
Petro Lamberto S. B. E. Card. Goossens 

Archiepiscopo Mechliniensi 
ceterisque Belgarum Episcopis. 

LEO PP. XIII. 

Venerabiles Fratres, salutem et Apostolicam Bene-
dictionem. — Quas artes in damna dedecusque Ecclesiae 
per hosce dies molita est nequitia hostilis, eas ipsas divi-
nus Ecclesiae custos in eiusdem bonum et gloriam, quod 
suae est providentissimae sapientiae, convertit. Admirari 
etenim licet consecutum inde, ut studia catholicorum et 
summa consensione et maxima alacritate ex omni natione 
exarserint ad iura beatissimi Petri asserenda, ad pietatem 
sua erga Nos confirmandam. In qua nobilissima conten-
tione praeclarum locum catholica Belgarum gens, prae-
euntibus vobis et cohortantibus, tenuit; quum a singulis 
ordinibus testimonia consociantium aegritudinem Nostram 
habuerimus vere consolatoria. Vos in primis, epistola ad 
Nos communiter data, rem feci^tis ut bene gratam Nobis, 
ita Ecclesiae bene utilem. Nam ex litteris vestris vox 
sane eloquitur aperte vindex Apostolicae libertatis ; eadem-
que vox est quae tarn late per acta Episcoporum et Coe-
tuum catholicorum quotidie increbrescit. Iamvero. aequis-
simis huiusmodi expostulationibus poterunt quidem ratio-
nes hominum pravae refragari. resistere ; at eas opprimere, 
delere nequaquam poterunt. Interea cursus rerum id ad-
monet ut omnis christianae virtutis religiosiore actione 
maiestas divini Numinis propitietur; quo scilicet tum 
inimicos sanctae Ecclesiae humiliare ad ipsorum salutem 
velit, tum eiusdem tempóra in sua pace disponat. 

Vos autem, Venerabiles Fratres, habete a Nobis, 
simul gratiam de pia quam exhibuistis humanitate, simul 
renovatum indicium benevolentiae omnino peculiaris qua 
vos gregesque vestros complectimur. Hanc porro benevo-
lentiam cumulet vehementer optamus plena concordia 
catholicorum, cui restituendae firmandaeque tantam nunc 
operam ex optatis Nostris impenditis. Auspicium vero 
laetissimorum a Deo munerum Apostolica sit benedictio, 
quam vobis singulis cleroque ac populo effusam in Do-
mino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XXIX Septembris 
MDCCCVC, Pontificatus Nostri decimo octavo. 

LEO PP. XIII. 

KATH. TÁRSULATI ÉLET. 
Irodalmi egyesület i közgyűlés Egerben. 

Az egri egyházmegyei irodalmi egyesület november 
13-án tartotta meg közgyűlését Egerben, a lyceum egyik 
első emeleti termében azon sorrendben, melyet előbbi 
számunkban közöltünk. A közgyűlésen a szép számban 
megjelent egyleti tagokon kivül ott láttuk Zalár Józsefet, 
Hevesmegye alispánját, a theologusokat és másokat. 

A közgyűlést Dr Párvy Sándor alelnök nyitotta 
meg azzal a remek beszéddel, melyet lapunk jövő számában 
közlünk. Utána Dr Kerekes Arvéd tartott emlékbeszédet 
Zsendovics József fölött sok bensőséggel és tanulmány-
nyal. Az emlékbeszédet legközelebb hozzuk. Harmadik 
helyen Bidárcsik Imre egyleti titkár tette mag szépen 
kidolgozott jelentését az egylet működéséről. Ez után 
megválasztotta a közgyűlés a tisztikart és a választmányi 
tagokat. A választás eredménye : Elnök : Dr Párvy 
Sándor apát kanonok. Alelnök : Csekó Gábor alesperes, 
kaáli pleb. Pénztárnok: Luga László nyomdaigazgató. 
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Titkár és jegyző : Ridárcsik Imre érseki udvari káplárig 
Választmányi tagok : Ambrus István, Balássy Ferencz, 
Bartalos Gyula, Böhm János, Foltin János, Huttkay 
Lipót, Katinszky Gyula, Kerekes Arvéd, Klampaczky 
Alajos, Párvy Antal, Rapaics Raj mond, Szmida Viktor, 
Szűcs József, Tariczky Endre, Török Kálmán. Vincze 
Alajos, Zudar Sándor, Zsasskovszky .József. Választm. 
póttagok : Kozma János, Petbeő József, Végh Kálmán. 

VEGYESEK. 
*** A kath. egyház a czivilizáczió anyja. Meg-

oldani az emberiség művelődésének minden nagy és kényes 
kérdését csak a kath. egyház képes. Például, nincs állam, 
nincs alkotmány keresztény népek körében, a hol az állami 
törvények a polgárok tökéletes egyenlőségét nem hir-
detnék. Es mégis, hogy áll a legalkotmányosabban 
kormányzott államok egyike, az Egyesült-Államok, a 
szerecsenek polgári jogainak érvényesítésében ? A kezdet 
kezdetén még mindig. Még egy iskolába sem engedik a fehérek 
a feketéket gyermekeikkel járatni, oly nagy az ellenszenv, 
az idegenkedés, a felfuvalkodás a fehérekben. A kath. 
egyház képes egyedül érvényt szerezni az emberek faj- és 
szín különbség nélkül való egyenlőségének, a valódi ke-
resztény testvériségnek. A washingtoni katholikus egye-
tem kimondotta, hogy tagjai lehetnek nemcsak fehérek, 
de szerecsenek is. Ennek alapján két szerecsen iratkozott 
be az egyetemen, felsőbb tanulmányra, Jackson Sherman 
Tecensch Vilmos tanár a társadalmi tudományszakra, és 
mr Love tanár, a jogtudományi szakra. Magyarországon 
is, addig nem lesz a magyar nemzet lelkében igazi béke, 
mig protestáns atyánkfiainak vaskalapos vezérei a protes-
táns embert más, valami fensőbb lénynek fogják tartani 
katholikus polgártársaiknál, s mig az alaphangulat protes-
tánsainknál irántunk igazán protestáns, vagyis a lutheri 
odium, a lutheri gyűlölködés és ellenkezés marad. 

— Görög-katholikus templom Budapesten. Az 
ország fővárosában lakó görög katholikusok, kik nagyobb 
részt a munkácsi és eperjesi egyházmegyékből származtak 
ide, dicséretes buzgósággal fáradoznak Budapesten egy 
gör. kath. plébánia és templom felállításában. A dologban 
döntő az, hogy a főváros elvállalja a patronátust. Mosti 
hogy ez Erzsébetvárosban uj plebánia-templom épülti 
gör.-kath. testvéreink az ideiglenes erzsébetvárosi plebá-
nia-templomot szeretnék a maguk számára megnyerni. 
Valóban, ez volna a legjobb rendeltetése. Jobb minden-
esetre — a lebontásnál. 

— Dicsérettel sietünk hirdetni, hogy Huttkay Lipót 
egri egyházmegyei áldozár, reáliskolai hittanár, ki a tol-
lat is mesterileg tudja kezelni, önszorgalmából f. hó 12-én 
egyhangúlag kitűnő sikerrel tette le az egri jogakadémián 
az első alapvizsgálatot. 

— Népmisszió a fővárosban. Az esztergomfőegy-
házmegyei hatóság engedelmével a katholikus hitélet eme-
lése végett, f. évi november hó 30 ától deczember 11-éig 

a budapest-ujlaki plébánia templomban népmisszió fog tar-
tatni, következő sorrenddel: A misszió kezdetét veszi jövő 
szombaton esti 6 órakor a templomban a Szentlélek se-
gítségül hivásával és bevezető ajtatossággal. Deczember 
ber 1-étől kezdve mindennap reggeli 6 órakor német egy-
házi beszéd, ennek végeztével énekes sz. mise. 8 órakor 
sz. mise. 9 órakor sz. mise. Minden délután 4 órakor 
magyar prédikáczió és letenye. Naponként esti V27 óra-
kor német egyházi szónoklat, utána rózsafüzér ajtatosság. 
A szent gyónás elvégzésére a reggeli órák ajánlhatók, de 
napközben is bármikor elvégezhető. A missziót a főt. 
karmelita atyák közül P. Soós, Sommer, Haas és Wiesin-
ger tartják. 

— A budapesti lazaristák ügye előmozdításának igen 
szép módja kezd lábra kapni a budapesti ft. plébániákon ; 
amennyiben a lelkes plébános urak áthatva azon meg-
győződéstől, mily hathatós támaszt nyerendnek majd 
nagyhorderejű feladatuk lelkiismeretes betöltésénél, lia a 
buzgó lazaristák Budapesten letelepedhetnek : templo-
maikban gyűjtést rendeznek avagy ott egy e czélra 
szolgáló perzselyt tartanák. Hogy buzgóságukat mily 
szép siker koronázza, mutatja a mai kimutatásban sze-
replő 225 frt 64 kr, mely összeget Lollok Lénárd 
prépost-plébános ur szives volt gyűjteni ; mely szives jó 
indulatáért fogadja ez uton is szivünk mélyéből jövő 
köszönetünket. Isten fizesse meg ! Bundala. 

f GyáSZhir. A budapesti kir. magyar tudomány-
egyetem hittudományi karának nagyérdemű tagját, tudós 
kollégánkat, dr Berger ev. János ny. r. tanár urat, az 
egyetem volt rektorát, nagy veszteség érte. jides anyja, 
özv. Berger Jánosné szül. Gsizmánssky Zsuzsanna asszony 
f. hó 17-én, életének 77 évében, végelgyengülésben el-
hunyt. A boldogultnak, ki hosszú özvegysége alatt a mu-
lier fortis nagy lelki erejével vitte a család vezetését, 
tegnap, f. hó 19-én d. u. órakor volt a temetése. Adjon 
az Isten a fájdalmasan sújtott testvérek élén kollégánk-
nak enyhitő vigasztalást, az elhunytnak pedig örök nyu-
godalmat ! 

— A régi jó idők egy alkotásának vége. Páris 
vidékét, tiszteletre méltó őshagvomány szerint, szent Pál 
egyik tanítványa, S Dionysius areopogita vezette be a 
keresztény egyházba. Tiszteletére később a hires st-dénysi 
collegiatiis káptalan jött létre, a melynek tagjai első és 
másodrangba estek, a szerint a mint vagy fölszentelt 
püspökök vagy egyszerű áldozópapok valának. A saint-
dénvsi káptalant azért egyszerűen csak püspökök káp-
talanának nevezte a franczia papság. Hogyha t i. vala-
mely franczia püspök egyházmegyéje kormányzásából 
visszavonult, a csupa nyugalmazott püspökből álló káp-
talanban kapott stallumot. A s.-dénysi káptalan püspöki 
jellege a napokban megszűnt. A püspök-kanonokok mind 
kihaltak, a nélkül, hogy stallumukba utód került volna 
s nem maradt a káptalanban csak 4 praebendatusszerü 
másodrendű kanonok. Richard bibornok a hires káptalani 
egyházban plébániát állított fel s arra abbé Ferdinándot, 
perreuxi plébánost nevezte ki. Igy változik át a régi 
jó időkbe illő fény— napjainkba illő apostoli egyszerűségbe.. 

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

Budapest. 189^. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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: Megjelenik e lap heten- : 
: ként kétszer : ^ 
: szerdán es szombaton. : 
\ Előfizetési dij: \ 
: félévre helyben s posta- E 

küldéssel 5 frt. E 
Ë Szerkesztő lakása : E 

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

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

Budapesten, november 23, 42. 

E Előfizethetni E 
E minden \ 
E kir. postahivatalnál : E 
E Budapesten a szerkesz- E 
E tőnél, és Nagy S á n d o r E 
E könyvnyomdájában, E 
E IY., Papnövelde-uteza E 
E 8. sz. alatt, hova a E 
E netaláni reclamatiók is, E 
E bérmentes nyitott E 
E levélben, intézendők. E 

DALMI ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 
DIK ÉVFOLYAM. 

Vizszentelési szertartás Epiphania vigiliáján 
(Két cziJck) 

(Vége.) 

Hogy a vizkeresztnapi vizszentelés nem 
szűnt meg, midőn vizkeresztnapján a keresztsé-
get már többé nem is szolgáltatták ki, a felett 
annyival inkább nem lehet csodálkozni, ameny-
nyiben a régi rovatok utasitásai szerint husvét-
és pünköst ünnepén minden templomban, noha 
azokban keresztkut nem is volt, legalább a . 
vizszentelést meg kellett tartani. — Gerbert, 
Monum. vet. lihirg. II. 216. Ordo-jában ugyanis 
olvassuk: „Ubi autem baptismus non fit, aqua 
benedicatur a sacerdote et spargatur in omni 
domo." 

A szent szertartásokra felügyelő gyülekezet-
nek (S. R. C.) megbizása folytán Martinucci Pius 
— ki maestro delle cerimonie Pontificie volt, —, 
1865. évben egy dissertatiót készitett e kérdés 
felett: „An solemnis benedictio Aquae in Vigilia 
vel festő Epiphaniae permitti possit Romae ex 
typogr. Rev. Cam. Apóst. 1866. 

Ezen dissertatióban be van igazolva, hogy e 
vizszentelési szertartás soha sem foglaltatott a 
római szert, katholikus egyháznak liturgikus 
könyveiben, sem a Missaléban, sem a Caeremo-
nialeban, sem a Ritualéban. 

E vizszentelés csupán a görög szertartású 
egyháznak sajátja, a mely ritus szerint Epipha-
nia ünnepén, mint Krisztus Urunknak megke-

reszteltetése napján, a szent keresztséget ünne-
pélyesen kiszolgáltatták, és éppen azért a ke-
resztkuti viz ünnepélyes szentelésének is meg 
kellett történnie. Miután pedig a római szert, 
kath. egyházban csak húsvét- és pünkösd ünne-
pén van megengedve a szent keresztséget ünne-
pélyesen kiszolgáltatni : ugyanazért a római kath. 
egyház liturgikus könyvei szerint csakis ezen 
ünnepeken szabad ünnepélyes szertartással a 
vizet megáldani. Lásd: Missale Rom. Sabbato S. 

\ et Vigil. Pentecost. 
A Rituale Romanum rovatai: „De tempore 

administrandi Baptismi" ugyanis a következőket 
rendelik : „Duo potissimum ex antiquissimo Ec-
clesiae ritu sacri sunt dies, in quibus solemni 
caeremonia hocSacramentum administrari maxime 
convenit: nempe Sabbatum Sanctum Paschae et 
Sabbatum Pentecostes, quibus diebus baptismalis 
Fontis aqua rite consecretur." 

Mindkét hétben t. i. húsvét- és pünkösd-
ünnepek hetében a szent miseáldozat kánonjá-
ban, a Hanc igitur . . . kezdetű imában emlités 
történik az újonnan megkereszteltettekről. » 

Offe-
rimus, — mondja az áldozó pap, — pro his quoque, 
quos regenerare dignatus es ex aqua et Spiritu 
Sancto, tribuens eis remissionem omnium pecta-
torum . . ." 

A nagyszombaton kiszolgáltatott keresztség 
jelképezi-Krisztus Urunk véres áldozatának alkal-
mazását; a bűnnek való meghalást, az uj életre 
való feltámadást. (Róm. 6. v. 2—5.) A Pünkösd 42 
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szombatján kiosztott keresztség jelezi a Szent-
lélektől való újjászületést; (Ján. ev. 3. v. 5.) a 
Szentlélekkel és tűzzel való keresztelést. (Mát. 
ev. 3. v. 11.) A Szentlélek ugy működik ekkor, 
mint a tűz : Megtisztít a szennytől, felvilágosítja 
a lelket, hevíti a szivet, megadja a kegyelemnek 
és minden természetfölötti erénynek fényességét. 
S. Cyrill. Alexandr. I. 6. c. ün. Lásd: Benger, 
Pastoral theol. p. 206. not. 2—3. 

Az Epiphania vigiliáján használt ünnepélyes 
vizszentelési szertartás Y. Pál pápa által 1614-
év junius 17-én „Apostolicae Sedi" kezdetű De-
cretumával kiadott Rituale Romanumban erede-
tileg nem foglaltatott, hanem ugyancsak e szer-
könyvnek egy későbbeni kiadása alkalmával 
Locatello Péter, bergamói áldozár által lőn jog-
talanul e liturgikus könyvbe becsúsztatva, a mi 
egy ideig ugy Rómában, mint Rómán kivül az 
illetékes egyházi elülj ároknak figyelmét kikerülte. 
Csak is igy történhetett meg, hogy maga a tudós 
kardinális Lambertini Prosper, — ki későbben 
XIY. Benedek néven római pápa volt, — midőn 
még mint Promotor fidei szerepelt, eme vizszen-
telési szertartást t. i. Epiphania ünnepén, a Y. Pál 
pápa által helybenhagyott Rituale Romanum hi-
teles alkatrészének tartotta. Mihelyt azonban 
tévedését észrevette, visszavonta, s egyszersmind 
ama bizonyitékot, melyet, mint Promoter fidei, 
1715. évben szent József nevének a mindenszen-
tek litániájába való beiktatása mellett felállított, 
azzal vélte indokolni, mert e szent név az 
Epiphania-ünnep vigiliáján a vizszentelésnél hasz-
nált litániában benfoglaltatik. 

Ugyanazért XIII. Benedek pápának ama 
Decretumában, melynek értelmében szent József 
neve a mindenszentek litániájába be lőn iktatva, 
és ugyancsak e szent név mellett felhozott érvek 
között nincsen semmi említés, és pedig jogosan, 
Lambertini Prosper kardinális részéről régebben 
emiitett ezen bizonyítékról. Igy szól erről maga 
XIY. Benedek pápa: „De Canonisatione Servorum 
Dei.u lib. 4. pag. Cap. 20. czimü munkájában. 

Ha tehát az Analecta juris Pontificii I860-
évi folyama, 1513. 1. ezen ünnepélyes vizszente-
lési szertartás érdekében Lambertini Prosper kar-
dinálisnak 1715. évben kiadott dissertatiójára 
hivatkozik, ebből csak az tűnik ki, hogy ugyan-
csak eme kardinálisnak későbbeni retractatiója 
kikerülte figyelmét. Ekkor ugyanis, t. i. 1860. 
évben, amint látszik, még nem voltak egészen 

tisztában e kérdést illetőleg, amennyiben még 
1865. évben is a S. R. C. éppen a fenemiitett 
kérdést tűzte ki megfejtés végett. 

Nem lehet tehát a fölött csodálkoznunk, ha 
gyakran, még ujabb időben is, egyesek azon 
nézetben voltak, péld Marzohl, Amberger stb., 
hogy ezen benedictio Aquae in Yigilia Epipha-
niae a Rituale Romanum alkatrészét képezi, és 
ismét nem csodálkozhatunk a fölött sem, hogy 
ezen vizszentelési szertartás a meghamisított 
Rituale Romanumból több egyházmegye Rituálé-
jába is bejutott. Igy jutot t be ezen vizszentelési 
szertartás a többi között a Rituale Strigonien-
sebe, mely Scitovszky bib. parancsára 1858-ban 
újonnan kiadatott Budán. Lásd e Rituálét a 323. 
lapon. 

XIV. Benedek pápa által 1752. évben „Quam 
ardenti studio" kezdetű, márcz. 25. kelt Decretu-
mával eszközölt ujabb kiadású Rituale Roma-
numban azonban e vizszentelési szertartás már 
többé nem lett fölvéve, miután annak alkalma-
zását, használását megelőzőleg a S. Congr. Indicis 
1725. jan. 17. kelt rendelete Locatello Péternek 
egyéb pótlékaival egyetemben megtiltotta. Lásd : 
Dr. Andreas Gassner. Handbuch der Pastoral. 
Salzburg, 1868. I. Band. pag. 432. t. 436. sqq. 

Legújabb időben ismét foglalkozott a S. 
C. R. a vizkeresztnapján itt ott használtatni szo-
kott eme vizszentelési szertartással és e kérdés-

; ben véglegesen határozott is, a mely határozatot 
ő szentsége, a pápa megerősítette, és ekként e 
határozat most mindenhol kötelező. 

A tárgyalás folyamán ez utóbbi alkalommal a 
következő eszmék kerültek felszínre : Miután né-
mely egyházmegyében szokásban van Epiphania 
vigiliáján avagy Epiphania ünnepén egy különös 
szertartás alkalmazásával ünnepélyes vizszente-
lést végezni, már régi idők óta kérdést intéztek 
a S. R. Congregatióhoz, vájjon ezen szertartás, 
mint megengedett, követhető-e? Mielőtt a Con-
gregatio e kérdés fölött végdöntő határozatot 
hozott volna, meg akarta fontolni a dolgot min-
den oldalról és igy kikérte egyszersmind a szak-
értő liturgikusoknak véleményét, különösen a 
többször emiitett szertartásnak, mely az emiitett 
egyes egyházakban létezik, különböző, sajátságos 
volta miatt ; nemkülönben a latin szertartású 
liturgiának a görögtől való eltérése miatt, mely 
utóbbi, t. i. görög szertartásból e vizszentelési ritus 

I átvétetett. Eme véleményeket minden egyéb, erre 
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vonatkozó bizonyítékkal a Promotor fidei egybe-
foglalta és egy uj indítványt, javaslatot készített 
és kapcsolt azokhoz és igy terjesztette be a Con-
gregatio elé. 

Ezen előmunkálat után a S. R. C. tagjai 
alaposan megvizsgálták az emiitett viz zentelési 
szertartás természetét, jellegét és annak a keleti 
egyháztól való leszármazását, eredetét, továbbá 
azon okokat, melyeknek alapján ezen gyakorlat 
a latin szertartású egyházak némelyikébe át 
lőn véve, és megvizsgálták egyszersmind az inditó 
okokat, melyeknél fogva ezen szertartás leg-
alább azon helyeken, melyeken az jelen ideig 
behozatott, megengedettnek vagy legalább el-
türtnek mondathatnék ki, — megtilták azonban, 
hogy e szertartás valahol egyébként ujabban 
gyakorlatba jöjjön, amennyiben az tökéletesen 
a görö^ egyház sajátja és a latin egyháztól 
teljesen idegen. Ezek alapján a S. R. C. pre-
fektusa, Masella Alajos, a következő kérdést 
(Dubium) terjesztett} a S. R. Congregatio elé 
eldöntés végett: „Ama vizszentelés alkalmával, 
melyet Epiphania vigiliáján vagy ünnepén egyes 
helyen bizonyos ünnepélyességgel végezni szoktak, 
szabad-e más szertartást használni, mint a mely a 
Rituale Romanumban a vizszentelésre elő van 
irva?" A kardinalisok érett megfontolás u tán: 
„Nem"-mel (tagadólag) válaszoltak, 1890. május 
17-én ő szentsége, a pápa 1890. junius 11 ón 
a S. R. C. eme határozatát jóváhagyta és meg-
erősítette. Lásd: Theol. prakt. Quart. Schrift. 
Linz, 1891. I. Heft. p. 57. sq. 

A mondottakból következik, hogy némely 
egyházmegyének Rituáléjában foglalt, ama sok-
szor emiitett, keleti eredetű áldás-formulare 
szerint vízkereszt napján vagy annak vigiliáján 
a vizszentelést ezután végezni nem szabad; hanem, 
föltéve, hogy szokásban van valahol e napon a 
vizszentelés, alkalmazni kell annál akár a Ritu-
ale Romanum, akár az egyházmegyei Ritualeban 
előirt ama szertartást, melynek czime : Ordo 
ad faciendam aquam benedictam. 

Legyen szabad végül megérinteni és szives 
figyelembe ajánlani tudós liturgistánknak, Klinda 
Teofilnak amaz észrevételét, hogy az éppen 
letárgyalt vizszentelési szertartás a Magyar-
országban megjelent XVI. XVII. századbeli Ritu-
álékban nem fordul elő. Ebből következik, hogy 
ez a szertartás nem olyan régi eredetű hazánkban, 
hanem ujabb időkben és önkényesen hozatott be 

és éppen azért teljesen kiküszöbölendő, ha vala-
hol még gyakorlatban volna. Lásd: Vademecum 
Liturg. Budapestini, 1892. pag. 237. Dr 

A toll munkája — a kötelesség parancsa. 
Megnyitó beszéd, 

melyet az egri egyházmegyei irodalmi egyesület 1895. nov. 
18-iki közgyűlésén mondott Br Párvy Sándor, alelnök. 

Tisztelt Közgyűlés, 
Szeretett Testvérek ! 

Üdvözletökre most az én ajkam, az én szivem 
nvilik meg. 

Elnémult az ajk, melynek üdvözlő, buzdító, vezérlő 
szavaihoz e helyről szokva voltak. Megszűnt dobogni az 
a sziv, mely a testvéri szeretet hevével gyujtá fel szi-
veiket, — azzal a mély, kiolthatatlan szeretettel, mely 
igaz volt, mely nagy volt, mert Isten, az egyház és a 
haza szeretetével egy tüz-forrásból lobogott fel, amely 
szeretettel szerette Önöket, bennünket, és bennünk sze-
rette az ügyet, melyért oldalához sorakoztunk. Nem 
dobog az ő szive. Nem mondom, hogy kihűlt; szellemét 
érzem fölöttünk lebegni, azzal a hő szeretettel, mely 
erősebb, mint a halál ; mely ég a sírban Í3, mely kitör 
a sirból is. 

Elköltözött elnökünk szavainak visszhangja csak az 
én szavam. Fogadják szívesen. 

Elköltözött elnökünk emlékének megünneplésére 
szól ma itt a kegyelet. Ünnepeljünk kegyeletesen. 

Elköltözött elnökünk művét ápolni, folytatni, fen-
tartani a mi feladatunk. Munkálkodjunk lelkesen ! 

A mű, a feladat, melynek kis körünkben híveiül 
valljuk magunkat, megérdemli, megkívánja minden buz-
góságunkat. 

Az egyházmegyében lévő irói erők egyesítése, ez 
által az egyesek irodalmi munkálkodásának kölcsönös 
elősegítése és a jó irányú sajtó támogatása, egyesületünk 
alapszabályainak eme szavaiban kijelentett czélja, egy 
szóval : a toll munkája — a kötelesség parancsa. 

A toll ! — Egyszerű szerszám, mely egy szellem-
világot teremtett; egyszerű fegyver, mely évezredeket, 
világot hódított meg. Dicsősége, hatalma : a legnagyobb 
szellemeknek enyészhetlen dicsősége, elpusztithatlan ha-
talma. Az emberi észnek csodaműveit ezerféle alkotásai-
ban megbámulhatjuk ; — győzött az anyagon és az 
anyaggal, s e győzelmét annyi nagy műben örökité 
meg. Nem. Visszaveszem e szót. Az ember anyagi al-
kotásairól romok beszélnek ; lehet, dicső romok, —- de 
romok. Az anyag nem örök ; az embernek hozzá kötött 
győzelmei vele pusztulnak — De a toll müveiben él a 
szellem. A századok századoknak adják át a nagy irók 
lelki kincseit. Ezeken nőinek, ezekeu izmosodnak a szel-
lemek. Ezektt le nem győzi az idők enyészete. 

Es mondjam-e? A toll az, mely által az ég a 
földdel beszél ; a toll az, mely Isten szavát közié a világ-
gal, megőrzé a világnak. Isten ihlete a tollba sugallta 
a világot átjáró, átalakító égi eszméket, örök igazsá-
gokat. Szent könyveink a toll égi fönségét, örök dicső-

42* 
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ségét hirdetik. — Seribe ! — az apokalypsis angyali 
szava, isteni szava, mely szent iratainkon átleng, a leg-
szentebb eszközzé magasztalta fel a tollat. Seribe ! a 
legf'önségesebb kötelesség, mely a szellem munkásainak 
juthatott. — És jutott első sorban a papnak : 

És eme kötelesség szava talán elriasztó lehet ? 
talán súlyával elnyom inkább, mint fönségével fölemel? — 
Erőink paranyisága e kötelességtől visszadöbbenthet ? 
annak teljesítésében részt nem kívánhat ? e kötelesség 
alól kiment? munkátlanságra szabadit? 

Ki lenne elég merész, erői gyöngeségét a feladatok 
nagyságával arányban levőnek képzelni? — De ki lenne 
elég bűnös e miatt a kötelesség rájutó részétől magát 
feloldani ? ! . . . Tegye kötelességét mindenki tehetsége 
szerint. — A szentek tudományának nagy tengeréből, 
vagy hadd mondhassam : Castalia forrásaiból nem min-
denki meríthet a nagy szellemek mértékével, bőségével ; 
de meríthet mindenki; s a cseppek is — ott vannak 
Gedeon katonái! — hősöket teremthetnek . . . a köteles-
ségnek hőseit. Jó harezot harczolva hősök a közka-
tonák is. 

A pap szivében az élő hit és szeretet; ajkán a 
szentek tudománya, az üdvösség igéje ; — de ott legyen 
kezében a toll is! Az „euntes docete" — parancs arra 
is, hogy a hol tollal kell tanítani, tollal tauitson a pap. 
Tanítsa az igazságot, tanítsa szeretettel. Ne felejtse a 
toll égi származását; földi salakkal be ne szennyezze azt. 

Igazság, szeretet vezesse a tollat az ég szol-
gálatában ! 

Minden tévedés, minden romlás, mit a toll okoz, e 
magas feladat elleni szentségtörés munkája. 

És annak a szomorú helyzetnek, melyben ma — 
fájdalmasan, de bátran kimondom — magyar kath. 
irodalmunk pang; többet — de igazat — mondok, mely-
ben sülyedésének gyászos és káros jelenségeiről annyi a 
bizonyság : ennek a helyzetnek főoka, szerintem, meg-
feledkezés a kath. író eme feladatáról. 

Katholikus irónak az igazságot kell hirdetnie, 
védenie, győzelemre juttatnia. De erre mindenekelőtt 
szükséges, hogy keresse, alapos tanulmány által meg-
ismerje, birja ő maga az igazságot. A hit igazságait s a 
tudományok igazságait. Mert igazság nincs igazság ellen. 

Hatalom a tudomány. Mért ne keresné, találná meg 
a pap is ebben fegyverét? 

A világ halad. Mért ne haladna annak élén a pap, 
hitbuzgósága és mindennemű tudományosság égő, fénylő 
szövétnekével ? 

A kor szavát megérteni : még nem hitárulás. Egy-
oldalú elzárkózottság, szemlélődő magába temetkezés : 
még nem a hit védelme. 

A bölcseség formuláját : Ismerd meg tenmagadat, — 
talán hasznosan oda bővíthetjük, oda kell bővítenünk : 
Ismerd m?g tenmagadat — és ismerd meg az életet! 

A katholicismus ereje s győzelme az idők, a népek, 
az élet fejlődő igényeivel okos megtérésben, alkalmas 
kielégítésük képességében nyilatkozott mindenkor. Ma 
sincsen másképp. — Keressük hát s fogadjuk el és hir-
dessük az igazat mindenben. 

Ám ehhez munka kell ; fáradságos, lelkiismeretes 
munka kell s nem a dilletantismus felületessége. 

Hogy magyar kath. irodalmunkban — ami szem-
beötlő főbaj — oly kevés az eredetiség, az eredetiségnek 
termékeny ereje ; oly ritka az önállóság, az önállóságnak 
bátor biztossága: ennek okát is ne a tehetségek hiányá-
ban keressük ; megtalálhatjuk azt a komoly munka-
szeretet hiányában, — a mely mellett az egyszerű után-
zás, utánmondás kényelmessége, a fordításokkal köny-
nyebben elérhető siker, egy-egy elpendülő vers, a napi 
termelés egy napi dicsősége, mely oly könnyen elkapja, 
elszédíti a többre hivatott ifjú tehetséget — ezek, s az 
irói hiúságot — és tán anyagi érdeket is — könnyebb 
szerrel kielégítő egyéb fajai a felületességnek, szülik azt 
a szellemi lomhaságot, meddőséget, mely a komoly ta-
nulmányoktól elvon, mely az igazság alapos kutatása és 
megismerése helyett, az üres szellemeskedés fitogtatá-
sára csábit nagyhangú czikkezésekkel mindent telje-
síteni vél. 

Igaz, a vaskos foliánsok korán tul vagyunk. A 
hatás titka a forma csinyjába, az élénkség könnyed-
ségébe szállt át. Nem sokat sokban, egyszer vagy rit-
kán; de sokat többszörte és kevésben sokat. Ez a 
közönség igénye; ez a siker feltétele. Szép formában 
igazat. Ez a kath. iró feladata. 

Nos, foliánsokkal nem is találkozunk. Csak foliumok 
röpködnek, hullonganak . . . Kath. irodalmunk — vagy 
ami már e czimen forgolódik — nagyrészt a folyóira-
tokban, hírlapokban jelentkezik. Nem volna baj : csak a 
kath. hírlapirodalom katholikus maradna, ennek minden 
fönségével, minden hatalmával ; az igazság szeretetével s 
a szeretet igazságával. De már itt nincs minden rendjén. 
Egy s más jó mellett felületesség, szertelenség, tulkapás, 
ahol az igazság lelkiismeretes cultiválása mellékes ; fő a 
zaj, a külső hatás, a szereplés, a hívatlan, az illetéktelen 
szereplés . . . . És áldás lehetne e munkán ? És csodálni 
lehetne aztán, hogy fájdalmasan igaz a szó, főpásztorunk 
szava: „Szomorú tapasztalatok igazolják, hogy az egy-
háznak sok és súlyos bajokat okoznak maguk a kath. 
lapok is." *) — Igen, ha nem az igazság lelke lakik 
bennök. Az a bábeli zűrzavar, mely életbevágó ügyeink-
ben a tiszta felfogás egységét megbontva, az egymást 
megértés, az egyetértés egyesítő munkája és sikere 
helyett, a széthúzás, visszavonás, lehetetlen czélokra tö-
rés lármás vergődésének kudarczát tárja fel : e zavar 
csak innét, az igazság-szeretettől áthatott komoly tanulás, 
alapos tudás hiánya miatt, szakadhatott reánk. Igy 
lehető csak, hogy a hiszékenység s jóhiszeműség meg-
tévesztésével, hitigazságok — dogmák — gyanánt hir-
dettetnek a legképtelenebb állitások : az egyház igaz tana 
helyett az avatatlanság merészen szóló tévedései, kohol-
mányai hangzanak fel ; az elmék — széltől hajtott nád-
ként — ingadoznak, téves irányba csaponganak... 

„Publicanorum telonia in superbas et temerarias 
dogmatum cathedras eriguntur". . . 

Mit az igazság?! . . . Quid est veritas?! Mintha 
csak e kétkedő, közömbös szi kath. ajkakról hangzott 

*) Dr Samassa József 1893. okt. 26-iki beszéde papságához. 
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volna le ; kath. tollak mozgatója lett volna. . . Várhattuk 
volna-e, várhatjuk e ilyenek mellett a hit igazságainak 
tiszta fényben ragyogását, győzelmes uralmát? — Pilátus, 
az ellenség, a közöny szava utáu, a „Quid est Veritas" 
után is, önkénytelenül megadta magát az igazságnak, 
ezt hirdette tényleg felírásával: „Jesus Nazarenus Rex 
Judaeorum". . . Igen, Jézus az igazság. Ezt hirdette 
akaratlanul is Pilátus. Hol volt, hol van a kath. sajtó, 
mely az igazság önkénytelen bevallására késztette volna 
s késztetné a valódi igazság méltó hirdetése által az 
ellenfelet ? ! 

Az igazság erejével nem bat e sajtó azért sem, 
mert nincs meg benne az igazi szeretet. Az a szeretet, 
mely „az igazsággal és békével egybeforrva, az igazságért 
mindenre kész ; mely az igazságot a maga részére le 
nem foglalja, azzal nem kérkedik ; az igazságért nem 
gyűlölettel harczol ; a tévedőt gyógyítani akarja, és nem 
elnyomni..." Kihivó, kötekedő modor, mely a legjobb 
ügyet megrontja, meggyülölteti, érdes kifejezések, merész 
gyanúsítások, ráfogások, kíméletlen, igaztalan, lelkeket 
elkeserítő sértegetések, — mindezek a helyett, hogy az 
igazság, az erkölcs, a jog, a szeretet, a tekintély védel-
mében mérsékletükkel a szellemeket kibékítenék : a köz-
békét és egyetértést feldúlják, felzavarják. . . *) Sebeket 
ütnek nem az ellenségen, de önfeleiken. Sebeket, minőket 
az ellenség nem vághat. S ha a sajtó meggyógyítja a 
sebeket, melyeket üt: e sebek, ha belső ellenség vágja 
azokat, általa ugyan nem gyógyulnak. 

Tudom, Krisztus ostorcsapása pattogott a temp-
lomban, a hol erre ok volt. De tudom azt is, hogy az 
egyetlen irás, melyet a Szent-Könyv Urunk müveként 
följegyez, az irás a templom porában, az irgalom, a 
megbocsátás, a szeretet irása és szabadító müve vo l t . . . 
Kath. íróink — már akikről itt szó esik — nemcsak a 
hibásnak nem kegyelmeznek, de erkölcsileg megölni 
képesek az ártatlant. Ez nem Krisztusi; ez nem kath. 
iróhoz illő eljárás. Azt az égi tollat, mely a Szentlélek 
eszköze, földi szenny nem mocskolhatja be. . . 

Lehet, hogy csak magam látom igy, de ugy látom, 
hogy sok tekintetben szomorú a mi kath. irodalmunk 
helyzete. 

Ez irodalom hivatva lenne irányt adni; és — jelek 
mutatják — ő maga irány nélkül, vagy — a mi rosz-
szabb — rossz irányban tántorog — majd ugy mondtam, 
szédeleg. . . Ki ad neki biztos, helyes irányt ? 

A kath. irodalom feladata lenne a közszellem 
bajaira irt, orvoslást találni, nyújtani; és ugy látszik, ő 
maga a legnagyobb beteg. Ki gyógyítja meg? 

Ez irodalomnak fönnen kellene uralkodnia; és alá-
szállva, suly nélkül, teng-leng. . . Ki ad neki hatalmas 
fellendülésre szárnyakat? 

A mult, magyar kath. irodalmunk fényes múltja, 
nagy íróink, korszakos alakjaink, de egyházmegyénk irói 
régi jó hírneve is — a jövő fényével biztathatnának. De 
érezzük inkább emlékei megszégyenítő feddését. . . 

Fájdalmas panaszok, . . meddő vágyak. . . 
Vagy csak én látok igy? 

*) Ü. o 

Elfordulok hát a szomoritó képtől, — és Önökre 
tekintek bizalommal, reménynyel. 

Kis körünkben szerény eszközeinkkel ugyan nem 
sokat tehetünk ; — de megtehetjük, meg is teszsziik azt, 
hogy az igazságnak árulóivá nem leszünk ; a szeretetnek 
— egyházmegyénk védszentje, a szeretet apostolának 
szellemében — békés apostolai maradunk ; tollúnk az 
égnek szolgál, és szolgál a hazának, melynek legjobban 
csak ekképen szolgálhat. Irodalmi működésűnkben sem 
feledjük, ami egész életünknek vezérelve : jó papok, 
tehát jó hazafiak akarunk lenni mindenkor; egyházunkért 
és hazánkért egész erőnkkel együttesen munkálkodunk 
mindenkor. 

Egyesületünk zászlaja a meggyászolt vezér kezéből 
kiesett. Gyönge kézbe, az én kezembe került az, mint 
harcztéren a másodtiszt kezébe. Fölvettem, megőriztem, 
ujabb munkára, ujabb küzdelemre. — Adják Uraim oly 
kézbe, mely lelkes sereg élén szebb jövő elé, győzel-
mesen viszi azt. 

A gyűlést megnyitom. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Luzern. A svájczi püspöki kar felirata a pápához 

a szeptember 20-iki évforduló alkalmából és a pápa 
válasza. — 

jBeatissime Pater! 
Quum ad annuum nostrum conventum in Ingenbohl 

congregati sumus, quid prius nobis agendum est quidque 
dulcius, quam ut Sanctitati Tuae testimonium summae 
nostrae venerationis et fidelitatis offeramus? 

Quasi necessario hac occasione eorum recordamui', 
quae ante quinque lustra acciderunt, quum scilicet infal-
libilitas Summi Pontificis declarata fuit et bellum inter 
Gallos et Germanos exarsit, quibus eventibus inimici 
Ecclesiae summo gaudio et summis viribus usi sunt tum 
ad infallibilitatem Romani Pontificis oppugnandam, tum 
ad civilem potestatem, quae ei cum divina convenit, peni-
tus abolendam. 

Occasione autem huius nostri congressus maxime 
indignamur, animum Sanctitatis Tuae novo dolore affici 
propter festa iubilaria, quibus inimici Ecclesiae iniquam 
invasionem status Pontificii proxime celebrare intendunt-

Attamen ist is fraudibus et insidiis iterum confirma-
batur, quod Christus Ecclesiae promiserat, portas inferi 
nunquam esse praevalituras adversus eam, et omnibus de 
novo patebat, Ecclesiae inesse virtutem plane divinam 
adeoque invictam : imo hisce temporibus maior est Sanctae 
Sedis auctoritas quam antea fuit. 

Non ignoramus maximas iniurias summasque neces-
sitates, quibus in praesenti Ecclesia eiusque Caput pre-
mitur et fere opprimitur, sed qui fundator fuit Ecclesiae 
illius et adiutor erit et defensor in perpetuum. Maxime 
desideramus et speramus, dies annosque Sanctitatis Tuae 
Deum ad salutem fidelium esse prolongaturum, et con-
ditionem fere intolerabilem. qua modo in urbe propria 
versaris, meliorem redditurum, et benedictionem suam 
praebiturum Tuis continuis conatibus, ut unum ovile fiat 
unusque pastor. 



336 RELIGIO 

Mente recolentes hos ultimos viginti quinque annos, 
etiam meminimus procellarum, quae contra Ecclesiam in 
hac patria nostra exortae fuerunt et calamitatum maxime 
dolendarum, quae inde obvenerunt; et simul nos Antisti-
tes omnisque noster Helvetiae populus plane oblivisci non 
possumus, quanta paterna sollicitudine Sanctitas Tua vul-
nera, quae acceperamus, curare et pacem, quae turbata 
fuerat, restituere sategerit. Deus 0 . M. Tuis laboribus 
proventum largitus est et nonnulla in meliorem statum 
restituta conspiciuntur, quamvis non desint pericula magna 
et graves necessitates, quibus salus nostrorum fidelium 
exponitur et in discrimina vocatur. Quibus calamitatibus 
ut nos pastores et nostrae curae greges commissi fortius 
et felicius occurramus, a Te, Beatissime Pater, benedictio-
nem Apostolicam imploramus, et rogantes ut haec nostrae 
venerationis et devotionis testimonia grata et accepta ha-
bere digneris, nunc et in perpetuum esse gloriamur 

Sanctitatis Tuae 
filii addictissimi 

f Augustinus, Episcopus Sangallensis. 
f Yincentius, Episc. Tit. Callipolitan. Admin. 

Apost. Pagi Ticinensis. 
f Leonardus, Episcopus Basiliensis et Luganensis. 
f Ioannes Fidelis, Episcopus Curiensis. 
f Iosephus, Episcopus Lausanensis et Genevensis. 
f Iosephus, Episcopus Bethleem. Abbas S.ti Mau-

ritii Agaunensis. 
I. M. Abbel, delegatus R.mi Episcopi Sedunensis. 
Ingenbohl, die 22 Augusti 1895. 

Venerabilibus Fratribus 

Episcopis Helvetiorum. 

LEO PP. XIII. 

Venerabiles Fratres, salutem et Apostolicam bene-
dictionem. — Imitari enimvero studuistis episcoporum 
exempla sanctorum, qui a vetusta Ecclesiae memoria, 
quotiescumque Pontifices romanos tempóra urgebant ini-
qua, solari eos plenis caritatis litteris omnique ope con-
sueverunt. Scilicet qua proxime affecti sumus acerba 
aegritudine, pergratum advenit pientissimae quod a vobis 
quoque missum est, vertente augusto mense de more con-
gressis. Nec quidquam certe opportunius esse potuit quam 
quo id modo praestitistis ; ea promissa revocantes quibus 
Ecclesiam suam beatumque Petrum ornavit Christus et 
communivit. Mirifica enim vis consolationis emanat, tali-
bus commemoratis promissis, quae, sicut antehac per 
variam rerum atque hominum inclementiam feliciter va-
luerunt, ita etiam, nunc suum habent eventum. Siquidem 
Ecclesia quotidie tentata insidiis, evadit omnes incolumis ; 
odiis, iniuriis petita, maiore cum gloria eminet ; acriter 
vexata, impugnata, iure suo perstat innixa, suaque in 
gentes bénéficia viribus auctior multiplicat : ut ipsa lucu-
lentius quotidie pateat, quale est, divinum omnino opus, 
virtute praesentiâque Christi ad perennitatem mansurum 
et 

usque increscens. Ista Nos, Venerabiles Fratres, in hoc 
laborioso tempore valde iuvant: neque iuvant minus ad 
id quod cordi est quam maxime, de statu rei catholicae 
apud vos relevando et provehendo. In quo quidem si 

quidquam peculiares curae Nostrae, prout grati affirruastis' 
iam profuerunt, multo id Nos amplius posse magnopere 
cupimus et speramus ; quum praesertim a pastorali vigi-
lantia sollertmque vestra adiumenta optima accédant. Con-
iunctis votis curisque aspiret Deus etfaveat: eoque liceat 
opitulante tum periculis tum necessitatibus occurrere in 
quibus adhuc greges vestros versari intelligitis. 

Ita, Venerabiles Fratres, habete vicissim consolatio-
nem Nostram : cuius ut uberrimi eveniant fructus, Apo-
stolicam benedictionem vobis singulis et clero cuiusque ac 
populo maxima caritate impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die III Octobris 
anno MDCCCVC, Pontificatus Nostri decimo octavo. 

LEO PP. XIII. 

T Á R C Z A. 
Giovanni Battista de Rossi. 

A keresztény archaeologia fejedelme halálának első 
évfordulója szeptember 20-ikán volt. 

Ezen alkalmat nem lehetett elszalasztanunk, hogy a 
kiváló tudós, a szerencsés kezű fölfedező, a gondviselés-
szerű férfiú emlékét meg ne ujitsuk a „Begnum Marianum" 
alapitójának, sz. István első apostoli királyunknak nevét 
viselő társulat „irodalmi osztályáéban. 

A testvéri szeretet és hála megnyilatkozására alig ta-
lálhattam volna alkalmasabb időpontot november 21-ikénél, 
midőn az egyház vigiliáját üli sz. Caecilia vértanuságának, 
kinek sirkápolnáját negyvenegy év előtt de Bossi fö-
dözte föl. 

De Bossi 1822. évi február hó 23-ikán született Ró-
mában, előkelő szülőktől. A szent hajdan iránti lelkesedést 
már zsenge korában a családi olvasmányul szolgáló szen-
tek legendájából meritette. Azon kérdésre, hogyan lett 
archaeologussá? rendesen igy szokott felelni: „Nem tudom. 
Engem erre senki sem buzditott. Már kora ifjúságomban 
éreztem, hogy ez az én hivatásom, la mia vocazione, melyre 
engem az Isten kijelölt." 

Iskoláit a jezsuiták gondos vezetése alatt elvégezvén, 
jogi tanulmányokra adta magát. Tudvágya akkora volt, hogy 
az iskola nem volt képes őt kielégiteni. Már 14 éves korá-
ban régi görög feliratokat gyűjtött és másolt. Tizenkilencz 
éves korában pedig, 1843-ban elkészitette az összes keresz-
tény feliratok kritikai gyűjteményének tervét. 

A katakombákba, melyeknek később egész tevékeny-
ségét szentelé, atyja tilalma miatt, ki őt nagyon féltette, 
sokáig nem volt szabad mennie. „Hányszor mentem ki 
— igy beszéli ő maga — a San Sebastiano bazilikához és 
hányszor állottam meg a katakombába vezető ajtó előtt ! 
Mily nagy kiváncsiság vonzott ily alkalmakkor engem a 
sötét folyosókba! De atyám szigora parancsa miatt hő 
vágyam csak óhaj maradt!" 

Csakhamar a vatikáni könyvtárban kapott tudományos 
készültségének megfelelő alkalmazást s igy módjában volt 
annak kincseihez hozzáférni. Itt gyűjtötte nagyfontosságú 
tevékenységéhez az adatokat, a codexek megsárgult hártyáiról. 

Buvárlatai közben oly buzgóságot fejtett ki, hogy 
igen gyakran megfeledkezett magáról és élelmi szükség-
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létéiről. Velenczében történt egyszer vele, hogy egy codex 
tanulmányozásával foglalkozván, 48 órán át egyhuzamban 
egy falatot sem evett. 

Első felfedezése 1849-re esik, amikor egy felirat-
töredéket talált s néhány betűjéből nemcsak kiegészité azt, 
hanem előre megmondotta, hogy sz. Cornelius pápa egy-
korú sirirata az s megjósolta, hogy sirját a lelet köze-
lében megfogja találni. 

A fiatal tudós vérmesnek látszó kombináczióit IX. Pius 
pápa, kivel azokat közié, eleinte álmodozásnak tekintette, 
de azért alkalmat nyújtott neki a meghatározott föld meg-
vásárlásával jóslatai bebizonyítására. A siker nem maradt 
el. Rövid egymásutánban fölfödözte a pápák sirkápolnáját, 
továbbá sz. Cornelius pápa és sz. Czeczilia sírhelyét is. 

1854. évi május 11-ikén örömtől és győzelemtől 
sugárzó arczczal vezette le maecenását a pápát, III. szá-
zadi elődeinek sírjaihoz. „Tehát csakugyan elődeim sírkövei 
ezek, akik itt pihentek?" kérdezé a pápa a felfedezőtől. 
De Eossi ajkain, anélkül, hogy czélzást akart volna elkö-
vetni, e szavak csúsztak ki : „Hisz ez mind csak álom, 
Szentséges Atya. mind csak álom /" 

Egyik legszebb diadala sz. Czecilia sirkápolnájának 
fölfödözése volt. A XY. század elején Francziaország egyik 
érseke a S. Sebastiano-katakombában emlékkővel jelölte 
meg a helyet, ahol állítólag a szent szűz tetemei egykor 
pihentek volna. Ezen ősrégi hagyományt döntötte meg de 
Rossi előre megjósolt fölfedezése! 

Valósággal ámulatba ejtette az egész világot, amikor 
pl. előre megmondotta, hogy sz. Cornelius pápa sírja mellett 
ennek a falra festett képét és sz. Cyprianusét is megfogja 
találni. Jóslata szószerint beteljesedett. 

Ily sikerek után, melyek úgy az egyház, mint a tudo-
mány részére dicsőséget és fényesen bizonyító adalékokat 
szolgáltattak, nemcsak a pápa kegyének teljét, hanem az 
egész tudományos világ bámulatát élvezte. 

Fölfödözéseit alapvető munkájában a „La Roma Sotter-
ranea" (A földalatti Róma) köteteiben ismertette. Az első 
kötet 1864-ben jelent meg IX. Pius pápának mint „máso-
dik Damasus"-nak ajánlva. Ez czélzás volt a tudós szerző-
től a IV. században élt pápára, aki a katakombákat fénye-
sen restauráltatta: IX. Pius pedig második Damasusként 
azok fölfedezését és közzétételét lehetővé tette. 

„Ha én második Damasus vagyok, csak azért vagyok, 
mert önben megtaláltam az én szent Jeromosomat." Ez volt 
IX. Pius válasza. 

De Rossi őskeresztény kutatásainak valóságos kincses-
bányája az a folyóirat, melyet 1863-ban „BuUettino di 
archeologia cristianau (A keresztény archaeologia értesítője) 
czimmel alapított s egész haláláig, 30 éven át ernyedhetlen 
szorgalommal szerkesztett. Háromszáznál több nagyobb-
szabásu értekezését közölte ezen szakközlöny hasábjain. 
Több mint 200 azok száma, melyek szerteszórva más 
folyóiratokban és kiadványokban jelentek meg. 

Az őskeresztény feliratokról „Inscriptiones christianae 
urbis Romae, septimo saecido antiquiores" czim alatt már 
1861-ben látott napvilágot tőle egy hatalmas kötet, mely 
3164 feliratot tartalmaz. A második kötetnek első fele 
1888-ban jelent meg. 

Róma őskeresztény és középkori bazilikáinak és templo-

mainak fényes mozaikképeiről „I musaici delle chiese di 
Roma anteriori al secolo XV" czimü munkájában értekezik. 
E drága müvet — valamint többi kiadványait is — az 
előállítási költségek tetemes volta miatt — tudományos 
intézetek és gazdag magánosokon kivül mások alig sze-
rezhetik meg. 

A katakombákról irt munkájának kivonata azonban 
megjelent már csaknem minden müveit nyelven s igy 
kutatásainak fényes eredményei közkincscsé váltak, úgy a 
régészet, mint a „theologia monumentális11 számára. 

Föl kell még említenem, hogy a vatikáni könyvtár 
codexei közül 6 vaskos kötetben 2605-öt irt le kritikai 
pontossággal, mely müvét most adja ki XIII. Leo pápa 
ő szentsége. 

Hazai emlékeink közül a pécsi IY. századi őskeresz-
tény cubiculumot ismertette folyóiratában. 

Tevékeny részt vett még a „ Corpus inscriptionum 
latinarum" czimü nagy szabású vállalatban, Róma latin 
feliratait közölvén Henzen barátjával. 

Messze kiterjedő tudományos levelezéséről némi fogal-
mat nyújt azon adta, hogy jól rendezett leveles tára 10.000 
darabból áll. A tudósoknál oly gyakori irigységet és félté-
kenykedési nem ismerte. Szívesen közölte amit tudott és 
mindig örült, ha valakinek használhatott. 

E sorok irója 1875-től állott levelezésben vele. Minden 
sora buzdító, lelkesítő volt. 

IX. Pius pápa szerette volna a „Sapienzau egyetemre 
a ker. archaeologia tanárává kinevezni őt. 

Tiszteletteljesen visszautasította aztépugy, mint a pápa 
azon ajánlatát is, hogy legyen a vatikáni titkos levéltár 
praefectusa. Egészen és egyedül a ker. archaeologiai kuta-
tásokra akarta szentelni tevékenységét, ami sikerült is neki 
még pedig oly mértékben, hogy e szakot valódi tudomá-
nyos alapokra fektetve, annak mesterévé lőn. 

Ámbár soha sem ült kathedrán, mégis egész iskolát 
nevelt és hagyott maga után. Egyik kiváló dicsősége ez 
neki, kivált ha meggondoljuk, hogy hány főiskolai tanár 
hal ki kathedrájából, anélkül, hogy szaktudományának csak 
egyetlen lelkes továbbmivelőt nevelt volna! 

Küzdelmei- és sikereiért, irigyei daczára — mert hát 
kinek nincsenek irigyei ! — mindenfelől kitüntetésekkel 
halmozták el. 

A pápák és fejedelmek magas rendjeleikkel díszítet-
ték föl (1892-ben rendjelei száma meghaladta a 20-at), 
Európa és Amerika egyetemei tiszteletbeli tudori okleve-
lekkel becsülték meg. Alig van számottevő tud. akadémia, 
mely tagjai sorába ne igtatta volna nevét. A franczia 
l'Institut-nak 8 külföldi tagja (associé étranger) közül sem 
hiányzott ő. 

Hogy a m. tud. akadémia megfeledkezett róla: nem 
az ő dicsőségéből hiányzott az, hanem ő a mi dicsősé-
günkből ! 

Két megtiszteltetetésére lehetett igazán büszke. Az egyiket 
XIII. Leo j)ápa ő szentsége nyújtotta neki, mikor a vatikáni 
könyvtár mellett levő „Museo Sacrou praefectusává nevezte 
ki élethossziglan, vagyis oly állásra, melyet előtte világi 
egyén soha sem viselt s utána is egyházival töltöttek be. 
A másodikban a bécsi cs. egyetem részesítette, a mikor őt 
a laicust tiszteleti hittudorrá avatta. Ötszáz éve áll fenn a 
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bécsi theol. fakultás, de erre még nem volt példa. „ Unicum 
virion, unico honore decorandum esse1', mondja az oklevél 
indokolása. Mindenesetre genialis gondolat volt : a keresz-
tény archaeologia terén szerzett érdemeknek ily páratlan 
pálmát nyújtani. A kitüntetés módjára büszke lehet a bécsi 
cs. egyetem is ! 

Két izben volt különös ünneplés tárgya. 1882-ben 
születésének 60-ik és 1892-ben 70-ik évfordulóján. Világ-
szerte gyűjtötték az aláírásokat számára. Az album, mely 
a neveket tartalmazza, bizonyságot tesz óriási népszerű-
ségéről. 

A fejedelmektől és bíborosoktól kezdve a tudományok 
szerény művelőjéig csaknem minden müveit nemzet kép-
viselve van a méltánylók sorában. 

Első izben hazánk is kivette részét, mert 268 aláíró-
val szerepelünk az a lbumban: a második alkalommal 
— sajnos — az előkészületek hire nem jutott el idejekorán, 
hozzánk, hogy részt vehettünk volna. 

Erdemeit megörökítő aranyérem és fölfödözéseinek 
színhelyén emelt márvány mellszobor hirdeti a páratlan 
férfiú dicsőségét és hervadhatlan sikereit. Élete legszebb 
jelenetét a spanyol nemzet fiai öntették bronzba, azt t. i. 
amint IX. Pius pápának a katakombákban bemutatja a III. 
századi pápák sírjait : „Eceo S. Padre, il frutto dei sogni 
degli archéologie (Ime, szent Atya! az archaeologusok ál-
mainak gyümölcse.) 

De Rossi otthonát, melyben legelőször 1877. évi novem-
ber 8-ikán kerestem föl, valamint a mesterhez való viszo-
nyomat itt nem részletezem.2) Fölemlítem azonban legutolsó 
diadalát, a keresztény archaeologusok spalatói congressusát, 
melyet megért. A kórtól félig megtörötten Castel-Gandolfoban, 
a pápa által rendelkezésére bocsátott nyaralóban tűrte szen-
vedéseit, melyek 1894. szept. 20-ikán véget vetettek munkás, 
érdemekben gazdag életének. 

Ugyanazon palotában, a hol 30 év előtt átnyújtotta 
IX. Pius pápának a katakombákról irt müve első kötetét, 
mondotta tollba értekezése utolsó lapját, melyet folyóiratába 
szánt. Szeptember 23-ikán volt temetése, melyhez hasonlót 
Castel-Gondolfo még nem látott. 

Illetékes helyről fölajánlották számára temetkezése 
helyeiil az általa fölfedezett katakombákat: de a család 
nem vette igénybe e ritka kegyet, hanem Róma közteme-
tőjében a családi sírboltban tette pihenőre hamvait. Sírirata 
egyszerű, nemes ós keresztény, aminő élete volt. 

„Es ma — így végeztem emlékbeszédemet — amikor 
a keresztény szeretet sugallatát követve, összejöttünk e 
gondviselésszerű nagy férfiú emlékének áldozni: tegyük le 
elismerésünk és csodálatunk koszorúját a fejedelmét vesz-
tett keresztény archaeologia nevében e tudomány igazi 
megalapítója sirjára, a keresztény szent hajdan fohászával 
köszöntvén a Teremtőjéhez visszatértnek lelkét: 

HAVE . PIA. ANIMA. AD . VITÁM . VENTVRI. SAECVLI ! 
Dr. Czobor Béla. 

*) Jókivánataimra, melyet Nagy Damasus pápa híres ver-
seinek mintájára szerkesztettem ..Magistri sui cultor atque amatőr" 
aláirással, de Rossi igy válaszolt: „Joannes Baptista de Rossi 
Gratias maximas agit amico optimo de tanta erga se benevo-
lentia et comitate: eidemque a D. O. M. fausta, felicia cuncta, 
annos plurimos, in scientiis sublimes profectus ex animo ad-
precatur. ßomae idibus Juins 1882." 

2) Emlékbeszédem egész terjedelmében meg fog jelenni s 
abból nem fog e részlet sem hiányozni. 

VEGYESEK. 
= Ä kath. alapok felügyelő bizottsága. A király a 

vallás- és tanulmányi alapokra felügyelő bizottság tagjait 
további három évre kinevezte. Erre nézve a hivatalos 
lap a következő királyi kéziratot közié : Vallás- és köz-
oktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére Szlávi) 
Józsefet a vallás és tanulmányi alapokra felügyelő s 
azok kezelését ellenőrző időleges bizottság eddigi elnökét, 
Vaszary Kolos herczegprimás, esztergomi biboros érseket, 
a bizottság eddigi társelnökét és báró Rudnyánszky 
Józsefet, a bizottság eddigi előadóját,, a folyó évi nov. 
hó 1-től számítandó ujabb három év tartamára e tiszt-
ségükben megerősítem, továbbá Bossányi Lászlót, dr 
Forster Gyulát, Horánszky Nándort, gróf Károlyi Tibort, 
Lechner Ágostont, Lukács Antalt, dr Samassa Józsefet, 
dr Schlauch Lőrinczet, gróf Szapáry Gézát, dr Szivák 
Imrét, Vértessy Sándort és gróf Zichy Nándort ezen 
bizottság tagjaivá ugyanezen idő tartamára kinevezem. 
Kelt Bécsben, 1895. évi november hó 7-én. FERENCZ 
JÓZSEF, s. k. Wlassics Gyula, s. k. — Erre a kine-
vezésre csak az a megjegyzésünk, hogy kath. hitök ellen 
szavazó és működő embereket még királyi hatalom sem 
tehet a katholikus vagyon kifogástalan és alkalmas 
felügyelőivé. 

— Szomorú statisztika. A honvédelmi miniszter 
jelentést nyújtott be a képviselőháznak, mely szerint az 
utolsó szolgálati esztendőben a közös hadsereg magyar-
országi ezredeiben 134 öngyilkosság és 52 öngyilkossági 
kísérlet, a m. kir. honvédségnél pedig 42 öngyilkosság 
és 6 öngyilkossági kísérlet fordult elő. 

— A protestantizmus anyagilag is annyi kárt tett 
az európai nemzeteknek, a mennyi milliárdokba kerül a 
mód nélkül kifejlődött militarizmus évtizedek óta. Ha a 
protestántizmus meg nem bontotta volna a keresztény 
népek életének nagy egységességét az által, hogy a döntő 
európai népek 1/3-részét, majdnem felét, kivonta a pápa 
szellemi felsőbbségének elismerése alól: akkor most nem 
ülne Európa nyakán a militarizmus s nem kisértene min-
den országot a keleti kérdéssel kapcsolatos halál félelme 
egy európai konflagráczió következtében, a melytől, a mi-
litarizmus fullasztó terhének kénytelen viselése nélkül, 
könnyen szabadulhatnának meg Európa népei és országai 
és vidám lélekkel szentelhetnék egész erejöket a czivilizá-
czió békés munkálkodásának, hogyha a pogány szellem 
által sugallt militarizmus egymást ijesztő és kizsaroló ural-
kodása helyett a pápa elnöksége alatt a fejedelmek legjobb-
jaiból alakított béke-areopág kezébe tennék le a hatalmas-
ságok a maguk sorsát és népeiknek nyugalmát és biztonságát. 
Az osztrák parlamentben Scneicher képviselő inditványt tett 
az iránt, hogy az osztrák kormány hasson oda a többi állam-
oknál, miszerint a népek számára a béke-areopag haladékta-
lanul összeüljön a pápa elnöksége alatt. Az osztrák kormány-
nak egy cseppérzése sincs az ily magasztos dolgok iránt, s a 
szabadelvű többség, mely Luegertől, a ki Isten és a 
nép szolgája akar lenni, igyekszik megóvni az arany borjú 
uralkodását, leszavazta az — inditványt. Pedig mennyi 
milliót lehetne a béke utjának irányában meggazdálkodni ; 
s talán Ausztria néni bőre is nagyobb biztonságba kerülne 
ezen a réven ! 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : B r e m i y Béli, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1891». Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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E Megjelenik e lap heten- \ 
E ként kétszer : 
: szerdán és szombaton. \ 
\ Előfizetési dij: \ 
E félévre helyben s posta- E 
: küldéssel 5 f r t . E 
E Szerkesztő lakása : E 
E Budapest, E 
E VI., Bajza-utcza 14. sz., E 
E hova a lap szellemi E 
E részét illető minden E 
E küldemény czimzendő. E 

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

Budapesten, november 27, 43. 

D1K ÉVFOLYAM. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni 
minden 

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

R O S S X - Ü N N E P 

Budapesten és Párisban. 
Yéletlenül történt, hogy a franczia tudo-

mányos Institut „Académie des inscriptions" 
nevű szakadémiájában az a nap, melyen, ünnepé-
lyes emlékbeszédben, a földalatti ős-keresztény 
Róma halhatatlan érdemű tudományos napfényre 
hozójának, De Rossi ker. Jánosnak emlékezetét uji-
to t ta fel, csaknem összeesett azzal a nappal, a 
melyen a mi Sz.-I.-társulatunk tudományos és 
irodalmi osztályában diszülést rendezett a keresz-
tény archaeologia legnagyobb mesterének tisz-
teletére. 

Budapesten múlt csütörtökön, Párisban 
mult szombaton, i t t nálunk dr Czobor Béla, a 
boldogultnak tanitványa, amott Párisban a bol-
dogult tisztelő barátja, Wallon, az „Académie 
des inscriptions" örökös t i tkárja mutat ta be 
egy világi embernek azt a párját ritkitó életét, 
a melyben hit és tudomány soha sem kerülve 
egymással ellentétbe vagy csak az akadályozás 
viszonyába is, azt a maga nemében párat-
lan sikert eredményezték, hogy most már nem 
puszta szavakban, a melyek félreérthetők 
és félremagyarázhatok néha, hanem szemmel 
látható és kézzelfogható emlékeiben a kez-
dődő keresztény iró és képzőművészeteknek 
a világ szeme elő t fekszik határozottan és 
világosan az, a mire nézve a protestantizmus 
végzetes sikerrel óriási tévedést árasztott a mű-

velt világ nagy részének gondolkozására, hatá-
rozottan és világosan szeme előtt fekszik, igenis, 
a müveit világnak, még pedig a kézzelfogható 
emlékek egész nagy rendszeres egészében az, hogy 
a 19-ik század katholikus vallása hitben és 
gyakorlatban tényleg egészen ugyanaz — a föld 
alatti Róma ős pápás katholikus keresztény-
ségével. 

Porba omlott, mint az éj szokott a nap 
keltével, az a mesterségesen csinált és szitott 
protestáns hit, hogy a pápák a keresztény val-
lás lényegén változtattak. Es ez — De Rossi 
érdeme. Yalóban, De Rossi, világi katholikus 
létére, uj szakot alapitott a theologiai tudomá-
nyok körében, vagyis a Theologia monumentális 
cristianá-t. inely az ő felfedezéseinek őseredeti 
rómaiságáig és sokaságáig, az adatoknak eddigi 
szük és hiányos volta miatt, inkább csak nagyre-
ményű készülődés vala, mintsem bevégzett alko-
tás, teljes erejével talpra állitotta a szentírást 
félremagyarázó, az őske; eszténységet félreismerő, 
az utóbbi századok katholikus vallását becsmérlő 
nagy eretnekséggel szemben. 

És ez az oka annak, ez magyarázza meg 
azt, hogy a bécsi tudomány-egyetem theologiai 
kara, minden szabály ellenére, hittudorrá avatta 
őt, a ki, a mint ez az isteni Gondviselés kivá-
lasztott eszközeinél szokás, öntudatlan hivatással 
és alázatossággal századokra szóló nagy hitvédő 
alkotást létesitett, midőn tulajdonképpen egysze-
rűen csak jelentést tenni akart, hogy mit talált 

43 
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a Róma sotterreneában, a pápák földalatti ős-
keresztény városában. 

Századunkban tudtommal ez a rendkívüli 
eset még csak egyszer fordult elő, Ward-d il az 
angol konvertitával, a kit IX. Pius pápa, a ker. 
kath. hit védelme körül szerzett érdemeinek ki-
tüntetéséül, bár világi volt, szintén a szent 
theologiából való doktorság czimével tisztelt 
meg. Nagy figyelmeztetés és buzditás világi fér-
fiaink számára, avval a tanulsággal, hogy ker. 
czivilizácziónk alapjának, a ker. hit világának 
ismerete és védelme az az ut, a hol számukra korsza-
kos érdemek, igazi lelki nagyság és elévülhetetlen 
dicsőség teremnek, mely őket az egész örökké-
valóságon át kiséri. Egyik a tudománynak, má-
sik a nevelésnek, harmadik az állami és társa-
dalmi életi ek a keresztény hit alapjain való 
megtartása és felvirágoztatása által érdemesül 
és válik korának jótevőjévé, mentő angyalává. 
Valamennyit nagygyá a keresztény hit és az 
abból m eritett élet teszi. 

Hogy de Rossira viszatérjünk : ő a kata-
kombák sötét üregeiből nagy világosságot árasz-
tot t ki a keresztény világra és bebizonyította, 
hogy még maga a halál is az élet tényezője a 
mindenható Isten kezében. De Rossi elnémitha-
tatlanul megszólaltatta a katakombákat annak 
igazolására, hogy az egyház a lehetetlenségek köré-
len született és lett nagygyá, a miben tehát 
isteni biztatás rejlik az iránt is, hogy a korunk 
által felhalmozott romok közepette is i t t van a 
földön, az az ép tűzhely, az a kiolthatatlanul 
lobogó láng, a mely a jövendő uj világot épp 
ugy meg fogja világítani, a mint megvilágította 
eg}7koron, a katakombákból kisugározva, az 
ó-világot ós rendet csinált a kaoszban. 

A Rossi által felfedezett sirok valóban han-
gosan beszélnek. Dicső tanúi, egy nagy múltnak, 
s keblökben nagy jövő igéretét takargatják. 

Kektori évnyitó bészéd egy kath. tudomány-
egyetemen. 

A párisi kath. egyetemen a mult napokban vette 
kezdetét az uj tanév. Dr'Hulst rector az ifjúsághoz az 
ünnepélyes Veni-Sancté-n ékes beszédet intézett, melynek 
nagyobb felét itt közöljük. 

A kath. egyetem e kiváló rektora jeligéül Jézus 
Krisztus következő szavait választotta: „Ne féljetek, — én 
meggyőztem a világot." (Szt János). Beszéde három 
részre oszlik : Mitől kell félnünk ? Miért kell remélnünk ? 
Mi vezet a győzelemre? 

Az első részben azt fejtegeti, hogy az embernek 
leginkább attól kell félnie, hogy nem eléggé keresztény 
s hogy nem mindig keresztény. Azután ekként folytatta : 

II. 
Most már tudják, hogy mitől kell félniök ! De 

mit lehet remélniök? Oh, ha félnének attól, a mi igazán 
s egyedül rossz, — a bűntől, óh akkor mindent remél-
hetnének, sőt kellene is remélniök. Igen, igen, mindent 
remélhetnek, s nem csupán az ég örömeit, melyek küz-
delmeiket megkoronázzák, — ha hitüket és becsületüket 
szenytelenül megőrizték. 

Hogyan, — tehát még azt is elérhetik, a mi után 
a világ eped ? (S miért ne ?) Igen, — el ; mert hazugság 
az, hogy a Krisztus által alapított isteni vallás elveszté 
itt a földön hatalmát. Ennek az ellenkezője igaz. Soha 
jogosultabb és szebb reményei nem voltak vallásunknak, — 
s ezt legfelvilágosodottabb ellenségei készséggel el-
ismerik. 

S honnan van ez ? Oh, ennek oka első sorban abban 
rejlik, hogy a mivel a vallást pótolni akarták, — nem 
felelt meg az ujitók várakozásainak. Még csak néhány 
év előtt is, biztosra vették az emberek, hogy sikerül a 
világot ujjá teremteniök. Manapság már kissé szerényeb-
bek. Egy férfiú, — ki minden befolyáson kivül áll, 
bukásnak nevezte ezt, — s e szó, — mint valami 
harczi riadó x) azonnal felkavará Isten elleneinek táborát. 
Védelmükbe vették a tudományt, fennszóval hirdették s 
bizonyítgatták, hogy a tudomány nem csalt meg senkit, 
hogy beváltotta Ígéreteit. Jól van, — elfogadom, s ör-
vendek néki. De ha a tudomány nem csalt meg senkit, — 
akkor megcsalták az egész világot azok, kik — jogtalanul 
feltolakodva — a tudomány nevében beszéltek. Akkor 
tehát ezek buktak meg, — s valaki még is csak meg-
bukott, miután a hirdetett Ígéreteknek roppant csalódás 
lett a vége. S ha ez a valaki nem a tudomány volt, — 
akkor elbukott az istentelenség, az az öntelt és üres 
bölcselet, mely a lét kezdetére egy fél — semmit 
(quasi-nihil) dob s mely az „öntudatlana-ra rójja a 
föladatot, hogy a mindenség nagy chaos-ában rendet 
teremtsen ; akkor elbukott az a tan, melyben eredmény 
ok nélkül, rend rendező nélkül szerepelnek, melyben az 
értelmi tehetség az öntudatlan tünemények hosszú lán-
czolatának végén merül fel, akkor elbukott az a tan, 
mely a felebaráti szeretetből az önszeretet minden 
elemét ki akarja küszöbölni, s melynek, hogy megtisztítsa 
a morált, — első lépése az emberi vágy istenitése. 

A tudomány mindebben ártatlan, — jól van. De 
azok, kik a vallást a tudománynyal akarták pótolni, — 
ez észrontó bölcseletnél jobb dolgot nem tudtak terem-
teni, s hogy elbuktak, azt többé nem titkolhatják. 

Talán ez a kép magyarosabb a „brandon de discorde" 
szó szerinti fordításánál. 

7) Azt hiszem, hogy Dr'Hulst e helyen azon modern mora-
listákra czéloz, kik, — mig egyrészről megtagadják az erkölcsiség 
conditiosine qua non-ját, az akarat-szabadságot — másrészt a keresz-
tény erkölcstant nem tartják a legtökéletesebb tannak, — mert az a 
helyes önszeretet létjogát elismeri, sőt azt tanitja, hogy az ember 
képtelen folyton a jót csakis Isten iránt való szeretetből — az örök 
jutalomtól eltekintve — művelni (amor desinteressatus). Szerintők 
minden faja az önszeretetnek — morális vétek. (V. ö. Pauer) 
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Mit szóljak a gazdagságról ? Volt idő, — nem is 
oly régen, midőn még a művelődés egyik tényezőjének 
tartották. Azt hirdették, hogy a gazdagság a jóllét terjesz-
tésével szelídebbé teszi az erkölcsöket, fölkelti a nagy tömeg 
érdeklődését a nyilvános rend iránt, élesiti az előrelátást, 
tiszteletet szerez a társadalmi intézményeknek, s hogy 
mindez az önérdek parancsoló szava alatt fog beteljesedni. 
Alkalmazni kezdték e rendszert, — s mit láttunk? 
Azt, hogy az erkölcsi métely terjed, az osztály-gyűlölet 
egyre nő, hogy a bizalmatlanság s megvetés nem kiméli 
még a magasabb állást sem, hogy a pénz uralma min-
denütt csak ellenségeskedést szút. Szóval, a kik ily módon 
akarták a népet nevelni, — rövid idő multán kénytelenek 
voltak felhagyni művök védelmével; megtagadták rend-
szerüket. Mindenki szabadulni sietett a felelőség sú-
lyától s a törvényhozás manap már keresve-keresi 
az eszközöket, hogy megmeneküljön a gyanútól, mely 
többé senkit sem kiméi. Még sokan vannak ugyan 
a bírvágy hatalmában, de többé senki sem állítja, hogy 
e szenvedély felszabadítása az erkölcsi haladás eszköze 
volna. 

De itt van a közvélemény, mely még mindig nagy 
hatalom. Hosszú időn át működött Krisztus vallása ellen. 
Most már visszatérőben van hozzá. 0 — nem a poli-
tikusok véleményét értem. Túlságos tisztelet volna, hogy 
ha a szellemi vezérek, a gondolat bajnokai közé soroz-
nám őket. Működésüket a szűkkeblű pártszolgálat bilincsei 
bénítják meg, — uj eszméket nem teremtenek, csak 
a régi gondolatok visszhangjai. Elkopott mondásokat 
s elcsépelt jelszókat ismételgetnek. Ha uj szellemmi irány-
zatról beszélünk nekik, — megijednek, mintha valami 
árulásról volna szó. Működésűk szelleme igen régi s ez a 
gyűlölet szelleme, az elfogult pártszellem, s tulajdonképp 
semmi eszme sem vezérli őket. 

De az igazi zászlóhordozók, ezek, bizton mondhatom', 
közelednek a kereszténységhez. Ha még nincs is valódi 
hitök, de van már bennöktisztelet a hit iránt,már vágyód-
nak utána, már remélnek, már imádkoznak, jurzik, hogy 
a jelen idők embere,mióta az evangelium nélkül él — 
nem boldog, s ezt nem restellik bevallani. 

De hát igaz ez? fognak önök felkiáltani. Nem üres 
ábrándkép-e mindez? Nem, fiatal barátaim. Meggyőző-
désem szól önökhöz s a legkülönbözőbb megfigyelések 
eredményeiről számolok be. Ha bizonyítékot követelnek» 
csak a közelmúlt eseményeire utalok. 

A százados évfordulókat kezdik megülni. Gyors 
egymásutánban három ily ünnepély tanúi voltunk. Két 
évvel ezelőtt ünnepelte a társadalom az Ecole polytech-
nique alapításának századik évfordulóját. Képviselve volt 
a vallás is ez ünnepélyen, és mi büszke örömmel gon-
dolhatunk arra, hogy ez eszmének (t. i. a vallás kép-
viseltetésén&k) éppen mi voltunk első, — bár szerény, de 
lelkes szószólói. Meleg rokonszenv fogadta indítványunkat? 
s a misén, melyet az intézet egyidős tagja mutatott be' 
ki hozzánk tartozott s kinek, fájdalom, most már halálát 
siratjuk, nagy számban jelentek meg a tábornokok, mér-
nökök s a tudósok, kik e hires intézetből kerültek ki. 

Következő évben a tanárképző intézetre került a 
sor (l'école normale). A példa, melyet az Ecole polytech-

nique adott, követésre talált. Itt is egyik tanártársunk 
járult az oltár lépcsői elé, s az országos közoktatás 
színe-java csatlakozott hozzá, hogy imával szentelje meg 
egy munkában eltelt század emlékét. 

Végre ez évben, nem rég a franczia Akadémia ülte 
meg százados ünnepét ; — s azok, kik okt. 23 án a Saint-
Germain templom hajlékába bejutni igyekeztünk, azt elő-
kelő közönséggel tömve találtuk, melynek minden tagja 
Francziaország irodalmának, tudományok s művészetének 
egy-egy ékessége, csillaga volt. 

A hivők nagy számához csatlakoztak néhányan azok 
közül, kik még haboznak a hit bizonyosságával szemben. 
Mit akartak ezek ott, — ha nem bevallanni, hogy vala-
mily ürt érez szívok, — s hogy az égtől várnak segélyt. 
S itt is, — most már harmadízben, — egyik kiválóságunk 
végezte az isteni tiszteletet. Egy püspök beszélt,8) s mily 
nyelven ! nem tartotta szükségesnek, hogy Jézus Krisztus 
tanát ékes szólnok köpenye alá rejtse. A holtak emlékének 
megszenteléséről szólott, s kifejtette hogy mily hit-téte-
leket rejt magában e megemlékezés. Beszédjébe szőtte 
Pasteur keresztény végét, s hallgatóinak is ilyen halált 
kívánt. Azt hiszik tán, hogy a XVIII. században beszélt 
volna ily hangon egy püspök, ki az Akadémia tagja volt ? 
S azt hiszik tán, hogy a közönség meghallgatta volna a 
Voltaire halálát követő időkben? Áh, csak írják egymás 
mellé e két számot: 1795 és 1895, atanulság önkényt 
folyik. 

S ez a tanulság azt hirdeti, hogy önök fiatal bará-
tim, a jövő társadalom előharczosai lehetnek. A hite-
hagyottak gyermekei megtérnek, s érezni fogják, hogy 
még gyönge hitüket az önök hitszilárdságán kell edzeniök. 
Önök a XX. század igazi keresztény ujjá-születésének 
úttörői lesznek. Mi pedig, csak ugy titkon, még gyászban 
s könnyek közt dolgozunk e dicső művön. Mi negyven 
évig vándorolunk Mózessel a pusztában, s az igéret föld-
jét csak távolról köszönthetjük.4) S ha majd önök egy 
Józsue vezérlete alatt megérkeznek e szent földre, szentel-
jenek néhány pillanatot a mi fáradozásaink emlékének s 
jusson emiékezetökbe az az idő, midőn ifjú lelkesedésük 
bátorítására megmutattuk önöknek a remény e fényárban 
uszó országát. 

III. 
Mindez még csak remény ! Lássuk, mit kell önök-

nek tenniök, hogy e remények meg is valósuljanak? 
Két dolgot kell elsajátitaniok : az erényt és a 

tudományt. 1 

Az erényt első sorban, még pedig nem azt a 
közönséges, mindennapi erényt, hanem melynek minta-
képe az, kit önök szivökben hordanak. 

A szenvedő társadalom, midőn önökhöz közeledik, 
megvárja, hogy önökben feltalálja azt, a mi nála hiány-
zik, azt. a mit az evangélium hirdet a világnak, azt, a 
minek ragyognia kell Jézus Krisztus tanítványaiban. S ha 
önöket az első pillanatra nem tudja megkülönhöztetni 
azoktól, "kik az önök hitében nem osztoznak, ennek teljes 

3) Mgr Perrand. Ismertettük. A szerk. 
4) Mit mondjunk mi itt Magyarországban, a kiknek még 

katholikus egyetemök sincsen, a hol ily buzdító beszédeket lehetne 
tartani a kath. ifjúsághoz ? ! A szerk. 

43* 
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elhidegülés lehet a következménye; mert még soha sem 
Ítélték meg a tant annyira hordozói szerint, mint épen e 
lázas században. 

Az erény azonban gyümölcs, mely nem egy nap-
alatt érik. Midőn már gyakorolnunk kellene, nagyon késő 
csak ekkor gondolni elsajátítására. Most, a férfi kor 
küszöbén kell tehát az erkölcsi bátorság, a szüzesség, a 
jóság és áldozatkészség erényeit ellesniök és megszerez-
niük. hogy ez erények a megpróbáltatás óráiban már 
viruljanak és megteremhessék a kötelességteljesítés és 
becsület hőseit. 

Az erény mellett azonban a tudomány is szükséges. 
E század megkivánja önöktől az erényt, mert ebben ő 
szegény, de megköveteli egyszersmind a tudományt is, 
mert ez az ő birtoka, mert erre büszke, mert ettől meg-
válni nem akar. 

Bizonyára még élni fog emiékökben az a fájdalom-
teli óhaj, melyet Taine-nek munkás keze a halálos ágyon 
örökített meg. Nagy szelleme a pozitivizmus rabja volt, 
de szive nemes sugallatait is megértette, s ezért ir igy : 
„A'álasztanunk kell. Miután az erkölcstannak nincs szilárd 

alapja csakis a kereszténységben, azoknak, kik az erköl-
csöt minden fölé helyezik, vakon kell hinniök. De mint-
hogy a kereszténység dogmáit az ész föl nem foghatja, 
azok, kik eszüket nem tudják feláldozni, kénytelenek 
lesznek lelkiismeretüket áldozatul dobni." 

Hál' Istennek, fiatal barátim, e dilemma nem helyes, 
s ezt bebizonyítani, csakis önöktől függ. Kerítsék hatal-
mukba a tudományt is, s ha lelküket e kettős ékes-
séggel diszitik fel, oh akkor soha sem kerülnék e dile-
mma elé. Ha azonban nem elégitenék ki a szellem kö-
veteléseit; ha nem emelkednének fel a hivatás azon 
magaslatáig, melyet az Egyház e saját gondjaival ápolt 
intézetben önök elé mér, akkor önök hibájuk lesz, ha e 
szofizma ismét hitelre talál s ama remények, melyeket az 
Egyház önökhöz fűz, újból most s talán örökre eltűnnek. 

A jó Istenre kérem önöket, mentsenek meg e 
bukástól, mely ezerszer gyászosabb, mintha a tudomány 
csakugyan megbuknék. Hogy önöket hivatásuk magas-
latára segéljük, önfeláldozásunk semmit sem fog kí-
mélni ; s nem fogunk habozni, hogy mások áldozat-
készségét is kinyerjük az önök számára. Vessék föl 
emiékökbe, hogy legszentebb meggyőződésünk szózata 
szerint a művelődés jövője egyenesen a fiatal nemzedék 
keresztény nevelésétől függ, s ezért vagyunk készen, az 
önök érdekében kérő ivekkel megjelenni a gazdagok 
lakásán. Nagyon jól tudjuk, hogy más dolgok is igényt 
tartanak a katholikusok neraeslelküségére, és mi mégis a 
legcsekélyebb habozás nélkül helyezzük elsősorba egye-
temeinket, mert hiszen ez intézetektől függ a jövendő 
képe, mert hiszen a jelenidők küzdelmében tulajdonkép 
eszmék és tanok állanak egymással szemközt, mert hiszen 
az igazság, szeretet és méltányosság forrása a gondolat-
világ magasabb táján fakad, ép ugy miként az áldásthozó 
folyók a hegyekbem születnek meg ; mert hiszen a völgy 
mélyén elterülő földeket csak ugy tarthatjuk nedvesen, 
ha nem engedjük, hogy a magaslatok kiszáradjanak s a 
jorrások kiapadjanak. 

Édes Jézusom, én Üdvözítőm, te mondád: Ne fél-

jetek, én legyőztem a világot. Engedd kérlek, hogy 
ne csak elleneink gyűlöletén győzedelmeskedjünk, de 
add meg azt is, hegy megtörhessük barátaink közönyét, 
hogy az ő lelkes támogatásuk mellett továbbra is fen-
maradjanak és virágozzanak azon intézetek, melyek a 
jövő század szellemi harczosainak és vezéreinek adnak 
életet 

Önök pedig, fiatal barátaim, vegyék fontolóra azt 
a nagy jót, melyet önökkel teszünk s azt, melyet 
önöktől várunk, és bátor lélekkel lássanak munkához. A 
szellem fejlesztése és az akarat edzése, az legyen min-
dennapi kenyerök. Igyekezzenek hű kitartással megfelelni 
Jézus Krisztus akaratának, ki viszont végtelen jósága 
szerint betölti összes, óhajaikat. Ugy legyen. Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍT ÁSOK. 
Budapest, nov. 22. A németországi katholikus Cen-

trum negyedszázados jubileuma. — 
Folyó hó 16-án mult 25 esztendeje, hogy a porosz 

képviselőház néhány lelkes katholikus tagja az u. n. cen-
trumfrakcziót megalapította. Ezzel megindult a katholikus 
vallásnak az európai nemzetek modern parlamenti életében 
térfoglalása. A katholikus vallás, híveinek legjobbjaiban, 
elfoglalta helyét a nemzetek törvényalkotó intézményeiben, 
sikeresen, kitudakolhatatlanul. 

Ha kérditek, hogyan volt ez lehetséges legelőször 
éppen Poroszországban, a protestántizmus vezérhatalmas-
ságának országában, vagyis mi tette a katholikus vallás 
parlamenti térfoglalását Poroszországban lehetővé, erre a 
kérdésre a felelet igen egyszerű és világos. 

Négy dolog tette. 
Először az, hogy a kath. vallás ellenségei a kath. 

egyház élete ellen halálos csapást kezdtek mérni Porosz-
országban : a hivek tehát, jegyezzük meg, a világi hivek, 
tömegesen felkeltek a szabadságában és létében fenyege-
tett anyaszentegyház védelmére. A támadás a kath. 
egyház ellen, ez a kath. népek ébredésének sine qua 
non ja. 

De hogyan vált ez a kath. feltámadás lehetségessé; 
hiszen az egyház ellen Poroszországban is, máshol is, nem 
egyszer intéztek az egyháznak az állami hatalommal ren-
delkező ellenségei hasonló csapásokat, például nálunk 
1848-ban, — és még sem keletkezett a támadás nyomá-
ban katholikus parlamenti képviselet. 

Ez onnan van, mert a katholikus parlamenti kép-
viseletre 1870-ig a tényezők nem voltak sem kellőleg 
előkészítve, sem kellőleg hangolva sehol Európában. Az 
előkészítést a szellemeknek megadta a franczia forrada-
lomnak s a vele járó elkeresztényteledésnek Európa 
szerte való grasszálása. A kellő hangulatot megadta a 
protestantizmussal szövetkezett hitetlenségnek és szabad-
kőműves összeesküvésnek diadala a pápaság világi feje-
delemsége felett. Jegyezzük meg a": két dátumot! 1870. 
szeptember 20-án törte be a vallástalanság diadalkocsiját 
vonszoló koronás olasz királyi forradalom Róma kapuját, 
és 1870. nov. 16 án alakult meg Berlinben, a protestan-
tizmus fellegvárában, a katholikus Centrum, ez a kath. 
nép lelkében gyökerező bevehetetlen rtorony". 
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De hát mi volt Poroszországban, a katholikus vallás 
élete ellen irányzott támadáson kivül, a kath. vallás 
parlamentbeli térfoglalásának a többi három létesitő 
tényezője ? 

Se nem babona, se nem titok, hanem egészen 
világos dolog. 

A lelkek gondozásának, a lelkipásztorkodás köteles-
ségeinek, lelkes és teljes gyakorlásában levő papság, 
kezdve a püspököktől le a legutolsó falusi káplánig. Ez 
mind igazi — pásztor vala Poroszországban, a franczia 
forradalom által feldúlt német-római birodalom területén 
végbe ment nagy saecularizáczió, de főképp a hires 
kölni eset következtében, a midőn Droste-Vischering 
érseket az egyház szabadságának védelmeért fogságba 
hurczolta a protestáns porosz állami hatalom. A porosz 
katholikus papság nagyon, de nagyon megtanulta e 
csapások hatása alatt nem bizni csak Istenben és a maga 
munkásságában, és ennek gyümölcsében, a lelkes pasz-
toráczió által hivei körében keltett és ápolt hitéletben. 

Tehát a kath. vallás parlamenti térfoglalásának 
Poroszországban az egyház üldöztetése mellett második 
tényezője volt a papság, mely a hitélet ápolása által 
hiveit érettekké tette a katholikus politikai élet gya-
korlására. 

Harmadik létesitő tényezője volt Poroszországban a 
kath.vallás parlamenti térfoglalásának,modern parlamentbeli 
elhelyezkedésének — mi? 

A nép, a kath. nép, a vallásának ismeretében és 
szeretetében nevelt, a zsidópénztől s a hitetlen sajtó kor-
rupcziójától megóvott, tehát a politikai szabadság élveze-
tére képessé tett és kitanitott jó, hálás katholikus nép. 

S vájjon mi volt a negyedik létesitő tényező, a mely 
épp oly döntő minden katholikus akczió létesitésében, 
mint akár a nép, akár a papság? 

A katholikus hit, remény és szeretetből élő s a né-
pek élete föltételeinek ismeretében egész a theologiai mü" 
veUség magaslatáig emelt és emelkedett katholikus értel-
messég, vagyis a magasztos kötelességeinek tudatára fel-
emelkedett katholikus világi müveit nagy közönség. 

íme ezek a tényezők, üldözés, papság, nép, értei 
messég, ezek hozták létre a porosz kath. Centrumot, 
ezek alkották meg Poroszországban a kath. vallásnak 
parlamenti képviseletét, mely egy negyedszázad alatt, ki-
sebbsége daczára, csodákat müveit és az egész müveit 
világ bámulatát vonta magára. 

A porosz kulturharcz Szilágyi Dezsője, Gneist 
egyetemi tanár, 1869-ben inditványt tett, hogy a zárdák 
töröltessenek el, mint az erkölcstelenség, babona és} 
henyélés tanyái. 

Közbejött a vatikáni zsinat és Róma elfogla, „ a 
királyi forradalom által. Néhány kath. férfiú a porosz 
képviselőházban összebeszéltek Kimondták, hogy ők a 
kath. vallást nem hagyják bántani, hanem megvédik 
minden támadás ellen s appelláltak a népre. A nép pedig, 
1870-ben éppen német birodalmi választás levén, 54 
tagot választott be a Centrumba. 

Ragaszkodás a politikában Istenhez és a keresztény 
vallás által alapított czivilizáczióhoz, és védelme Isten és 
a ker. vallás fensőbbséges jogainak érdekében a kath. 

egyház szabadságának : ez volt és maradt a Centrum pro-
grammjának veleje, idea matrix-sza vezereszméje kezdettől 
napjainkig. 

Abból az 54 férfiúból, kik a kath. vallás parlamenti 
képviseletét a porosz, illetve német birodalmi törvényho-
zásban megvalósították, most már csak tizenkettő van 
életben. A kidőlt nagyok nyomában uj lelki nagyságok 
következtek. 

Es jegyezzük meg magunknak jól : a kath. vallás 
állásfoglalásának a modern parlamenti életben előtérbe 
lépő tényezői, az értelmes, a müveit világi katholikus 
hivek valának és maradának. 

A politika nem egyházi feladat; az első sorban a 
világiak a müveit világiak dolga : 

Ok, a világiak tudják azt legsikeresebben végezni, 
de csak ugy, ha ugy járnak el, mint a porosz világi 
katholikus férfiak : hogyha templomba járnak és imád-
koznak és szemöketsoha sem veszik le a tanitó egyház, a 
pápa és a püspöki kar irányitó ujjmutatásáról. ? ? 

Székesfehérvár. „Szent Imre iskolai alap— 
A katholikns iskolák kérdése bizonyos tekinte tben 

magának a kath. egyház jövőjének, befolyásának, virág-
zásának a kérdése. Ismeretes az a mondás : „A kié az 
iskola, azé a jövő." 

Országszerte bizonyára kedves és lelkesítő hatást 
fog gyakorolni az a hír, hogy a székesfej érvári egy-
házmegye főpásztora, főt. dr Steiner Fü löp püspök ur 
ő méltósága, a je len t gondozva s a jövőt előrelátással 
felkarolva, elhatározta egy katholikus iskolai alap létre-
hozását, és azt szent Imre herczeg mennyei pártfogása 
alá helyezte, hogy egyházmegyéjében a híveknek a 
katholikus iskola mindenüt t biztosítva legyen. Er rő l az 
igazán providencziális intézkedésről szól a következő 
főpásztori szózat a papsághoz : 

Yenerabiles F r a t r e s et Fil i i Dilectissimi ! 
Nomine Eius, qui dixit : „Sinite parvulos venire 

ad me",1) paternas ad sacerdotale cor Vestrum omni in 
fiducia dirigo preces. Scholarum catholicarum Yestrae 
sollicitudini, Yestrae caritati, impense commendo causam. 

Nostis in schola catholica fundamenta poni verae 
adul torum vitae catholicae, educari viros Ecclesiae 
Sanctae fidelissimos, iur ium eius defensores strenuos, 
educari matres tenerr imae in Sanctam Ecclesiam cari-
tatis , piissimas familiae catholicae custodes, Sanctissimi 
Cordis in parvulos amoris imitatrices fidelissimas. Nostis, 

..ea e scliolis catholicis in thronom patr iamque 
edundet salus atque prosperitás. 

Nostis inal ienabile ius Ecclesiae Sanctae Dei ad 
scholas sua auctoritate erigendas, conservandas, guber-
nandas ; nostis cunctorum, qui catholico nomine veni-
unt, s tr ictum coram Deo officium, sanctae Dei Eccle-
siae gubernio subdi tas erigendi, sustentandi scholas. 

Sed nostis aeque in isthac, quam regendam a 
Domino accepi, dioecesi, temporum iniuria non unam 
scholam catholicam hoc suo privatam esse charactere ; 
nostis aeque difficilliniis his temporibus non una in 

1) Marc 10., 14. 
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catholica communitate, fideles ad summám fere redactos 
paupertatem, penes omnem in sanctam suam fidem 
őatholicam adhaesionem, penes omnem scholae catholi-
cae impensam curam, vel impares omnino iam esse 
sustentando suam scholam catholicam, vel vix aut ne 
vix quidem pares. His in adiunctis grandis, quod a Deo 
accepi, muneris me urget ratio atque in parvulos Jesu 
Christi Caritas, ut his fidelïbus meis, ad suam sive recu-
perandam, sive erigendam, sive sustendandam scholam catho-
licam adiutricem praebeam manum. Sanqtissimi Cordis 
Jesu i taque f re tus adiutorio, potent issimoque Beatae 
Mariae Yirginis, Magnae Nostrae Dominae, Sanctique 
Regis Stamphani, magni gentis nostrae Edueatoris 
patrocinio, decrevi condere fundum, coelesti Sancti 
Principis Emerici patrocinio dedicandum, e quo fimdo, 
cuius nomen sit „Szent Imre iskolai alap", pauperíbus 
catholicis communitat ibus suppedi tentur auxilia, ad 
scholarum catliolicarum ludimagistros, eo, quod muneris 
eorum magni momenti ratio postulat , hoiiorario provi-
dendos, ad scholarum catliolicarum aediíicia reparanda, 
sive nova exstruenda, adque omnia alia procurancla, 
quae ad sustentandam catholicam scholam necessaria 
requiruntur . Hunc in finem annuos ad fundum h une, 
quem praesentium vigore litterarum constituo, tribuam ter-
centos florenos, atque in nomine Jesu Christi, parvulorum 
amatoris, cunctos meos oro Ven. Saeerdotes, ut omni anno, 
pro sua quisque facultate, ad hunc fundum sustentandum 
et ciugendum, suam benevole contribuant stipem. U t autern 
certa quaedam habeatur in hoc sustentando augendoque 
fundo norma, omnique anno aliqua rat ione sciatur, quae-
nam circiter summa fini tarn sancto advehi possit, 
mul tum desidero, paterneque oro, — quin piae largitioni 
certos ponam terminos, — ut ad fundum hunc, omni 
anno conférant : Heverendissimi Domini Canonici Cathe-
dralis Ecclesiae saltern 20 florenos, E . D. paroclii pro 
rat ione sui beneficii, si tenuioris illud sit dotationis, 
saltern duos, si melioris, saltern quinque, vel decern 
florenos, reliqui Saeerdotes saltern imum vel duos. 
Curatores animarum autem peramanter in Domino pro-
voco, ut fideles'suos, maioribus a Deo provisos faculta-
tibus, enixe orent, ut ad hoc fratr ibus suis catholicis 
t r ibuendum auxilïum, pro Deo suaeque animae salute, 
suam. quantum vires ferunt , elargiantur stipem. Piae 
autem hae eleemosynae omni anno usque ad festum 
S. Michaelis Archangeli ad Ordinariatum ut mit tantur 
paterne oro. 

Memineritis autem Yos YY. F F . DD., et memi-
nerint cuncti, qui ad finem ilium sanctum suam con-
féran t opem, copiosis gratiae sanctae benedictionisque 
donis ditatum iri sanctae huius causae fautores ab Eo, 
qui tanto in parvulos amore dixit : Quisquis unum ex 
huiusmodi pueris receperit in nomine meo, me recipit.1) 

Albae-Regiae, die 10-a Xovembris 1895. 

Philippus m. p. 
episcopus. 

Marc 9., 86. 

Köln. A szeptember 20 iki évforduló alkalmából a 
porosz püspöki kar felirata és a pápa válasza. — 

Beatissime Pater! 
Antististes dioecesium in regno Borussico existen-

tium, de more congregati ad sepulchrum S. Bonifacii 
Germaniae Apostoli, inter decisas quas inter se consti-
tuerunt deliberationes, ad pedes Sanctitatis Tuae provoluti, 
humillimis atque observantissimis verbis Te salutant, et 
ut Apostolicam benedictionem populis suae curae concre-
ditis sibique ipsis impertias, devotissime implorant. Novit 
enim Sanctitas Tua, quibus angustiis coarctemur quotque 
adversariorum incursibus impetamur, quum impietas mai-
gis magisque extollat caput perversique homines omnia 
humanorum ac divinorum iurium fundamenta penitus 
eradicare conentur, quun custodes Sanctuarii manibus ex 
parte tantum liberis hostes arcere queant. Yerum non 
nobis est in animis verba facere de rebus adversis, qui-
bus nos premimur; vehementius nos commovet hac vice 
in civitate Fuldensi congregatos duplex memoria rerum, 
quae ante quinque lustra in Urbe evenerunt: exoptatissi-
ma una, nimis lugubris altera. Nam die 18 mensis Julii 
a. 1870 Decessor Tuus, sanctissimus Pontifex Pius PP. 
IX cum circumstantibus Patribus S. Concilii Yatican 
universum orbem docuit de infallibili Romani Pontificis 
magisterio, petramc[ue illám, supra quam Ecclesia catho-
lica fundata est, novo splendore auxit. En iucundissimam 
memóriám ! Yerum paucis post mensibus hostiles copiae 
per apertum ruina murum Urbem invaserunt, Dominum-
que Urbe sua spoliaverunt, captivi instar ex eo tempore 
in suis aedibus custodiendum. 

Huiusce duplicis sortis, quae in Decessorem Tuum 
cecidit, quasi haeredem Deus Te, Sanctissime Pater, con-
stituit. Sedens in cathedra illa veritatis, quam per angelum 
ex catenis Herodis eiusque carcere liberatus Apcstolorum 
Princeps Romae fixit, spectaculum factus es angelis et 
hominibus, terrarum orbi invigilans, ad fidei unitatem 
omnes qui christiano nomine censentur convocans, erran-
tes ad veritatem reducens, discidia inter fideles orta com-
ponens, de periculis instantibus monens, remedia oppor-
tuna proponens, viam salutis omnibus qui bonae volunta-
tis sunt patentem monstrans. Yerum autem est quod 
eamdem, quam Pius Pontifex subiit libertatis deminutio-
nem, Tu quoque subire coactus es, neque ad hanc usque 
diem divinae providentiae piacúit, iura abl&ta Tibi red-
dere ac libertatem. Hoc omnes vehementissime dolemus. 
Yerum quum omnipotens Deus ex malignis etiarn perver-
sorum hominum actibus nova suae gloriae documenta ex-
citare valeat, bene speramus fore, ut praesenti í3Ii calami-
tati suo tempore ita finem imponat, ut novus inde splen-
dor Ecclesiae acrescat. Quod quo maturius fiat, preces 
cum gregibus nostris coram Deo non cessabimus effun-
dere neque Fideles adhortari, ut collata stipe necessitati-
bus, quibus premeris, subveniant. 

Sanctitatis Tuae 
humillimi, observantissimi, obedientissimi filii 

t Philippus Card. Kremeutz, Archiepiscopus Colo-
niensis. 

f Georgius Card. Kopp, Pr. Episcopus Wratislavieyi-
sis: simul delegatus Episcopi Hildesheimiensis. 



188 RELIGIO. 345 

t Florianus, Archiepiscopus Gnesn. et Posnani-
ensis. 

t M. Felix, Episcopus Trevirensis. 
f Andreas, Episcopus Varmiensis. 
f Paulus Leopoldus, Episcopus Moguntinus: de-

legatus Archiepiscopi Friburgensis. 
I Carolus, Episcopus Limburgensis. 
f Leo, Episcopus Culmensis. 
f Ioannes, Tit. Episcopus Philadelphiensis et Vica-

rius Castrensis exercitus Borussici. 
f Hermannus, Episcopus Monasteriensis : delega-

tus Episcopi Osnabrugensis. 
f Robertus, Episcopus Paderbornensis. 
f Georgius Ignatius, Episcopus Fuldensis. 

Fuldae, d. 21 m. Augusti 1895. 

Venerabilibus Fratribus 

Archiepiscopis et Episcopis regni Borussici 

LEO PP. XIII. 

Venerabiles Fratres, salutem et Apostolicam bene-
dictionem. — Observantiam in Nos pietatemque vestram 
rursus agnovimus declaratam in communi quam dedistis 
epistola, quum haucl ita pridem annuum liaberetis conven-
tum ad sepulcrum sancti Bonifacii, Germaniae apostoli 
insignis. Vos enim plus conditionis Nostrae quam vestra-
rum rerum esimia caritate solliciti, apte prudenterque 
excitastis duplicis facti memóriám quod in hac Urbe, 
quinque ante et viginti annis, contigit: alteram quidem 
faustum, dogma de infallibili magisterio romani Pontificis 
in Concilio Vaticano sancitum ; luctuosum alteram, ius 
violatum Apostolicae Sedis, pontificali urbe hostiliter erepta. 
Quo utroque in facto, quamquam alio modo atque alio, 
elucet sane Dei consilium, erga Ecclesiam maxime provi-
dentis. Nam, plura ne persequamur, ipsa gravissima iniuria 
quae illo tempore illata Ecclesiae est, quaeque nuper 
indigna commémoration e est renovata, catholicorum animos, 
quotquot ubique sunt, vehementer commovit atque ad 
arctiorem cum beati Petri Cathedra coniunctionem incen-
dit. Crebra in hoc et singularia testimonia, bis quinque 
lustris, Decessori Nostro et Nobis sunt oblata: sed ea vel 
tantum, quae Nosmetipsi proximis diebus accepimus, valent 
quam plurimum, perindeque sunt atque auspicia meliorum 
temporum laetabilia. Ceterum Nos iura sacrosancta Eccle-
siae affirmare ac tueri non desinemus, gratumque est vi-
dere quam alacri suffragio vos, Venerabiles Fratres, vestri-
que populi in idem propositum contendatis. Et quoniam 
subveniendi tempóra et momenta novit unice Deus habet-
que in potestate sua, ea nimirum oportet effusiore prece, 
ut facitis, maturare. — Postremo, ad tutelam quod attinet 
profectumque rei catholicae in dioecesibus vestris curan-
dum, probe quidem intelligimus commendationem potius 
deberi vobis quam hortationem. Attamen difficultate mo-
nente temporum, sinite rogemus et obsecremus, ut quae 
recenti in congressu sunt a vobis consulta, et quaecumque 
deinceps opportuna similiter videantur, ea vos impensiore 
quotidie studio insistatis. Neque dubium est, quin ordines 
cleri variaeque catholicorum societates suam quisque ope-
rám pari studio sint collaturi. Quo autem divinae gratiae 

ampliora subsidia laborantibus affluant, Apostolicam bene-
dictionem vobis primum, Venerabiles Fratres, atque clero 
et populis vestris amantissime impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die IX. Octobris anno 
MDCCCVC, Pontificatus Nostri decimo octavo. 

LEO PP. XIII. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET. 
Rossi ünnep 

a Szent-István-Társulat tud. és irod. osztályában. 
Népes ülést tartott a Sz. I. T. tud. és irod. osztálya 

f. hó 21-én. Dr Czobor Béla egyetemi magántanár, országos 
hirű arhaeologusunk volt elmondandó ünnepi emlékbeszédét 
de Rossi János fölött, a ki az őskeresztény mííarchaeologia 
tulajdonképpeni megalapítója és fejedelmi mestere volt nap-
jainkban. 

Az ünnepélyes alkalomnak megfelelően, a Sz. I. T. dísz-
termében ott voltak egy külön asztalon felhalmozva a de 
Rossira, a római szentegyház világi bibornohjára, — mint őt 
Rómában nevezni volt szokás, — emlékeztető müvek, képek 
és kéziratok. Czobor Béla állította össze. 

Az ülésen dr Kisfaludy Á. Béla elnökölt. Zichy 
Nándor gróf levélben jelentette, hogy lélekben jelen van ő 

; is. Kisfaludy elnök jelentést tett a Szulik-emlék leleplezé-
sének f. évi szeptember 24-én tartott ünnepélyéről. Jelen-
tette továbbá, hogy a tud. és irod. osztály tagjainak sorá-
ból Balassy Ferencz tagtársnak, kik papságának félszázados 
jubileumát érte el, és Pauler Gyula tagtársnak, ki királyi 
kitüntetésben részesült, annak idején az osztály üdvözletét 
tolmácsolta. 

Ezután következett az emlékbeszéd De Rossi kereszt. 
János fölött, a melyet lényeges kivonatban előbbi számunk 
ismertetett. 

A lelkesen előadott s végén megéljenzett beszéd után 
zárt ülés volt, melynek első tárgya a Fraknói-féle római 
magyar történettudományi intézetben megüresült, a társulat 
rendelkezésére álló hely betöltése vala. 

Az I. szakosztály előzetes bírálat indítványozásával ki-
adásra ajánlja dr Mihályfi Ágost theol. tanárnak „A katholikus 
papnevelés" czimü munkáját. Bírálásra kiküldettek dr Bognár 
István és dr Bapaics Raymond tagtársak. 

A II. szakosztály 30—40 ivre terjedő egyetemes egy-
háztörténelem megírását javasolja. Az indítványt a gyűlés 
határozattá emelte. 

Szabó István, nagyérdemű hellenistánk síremléke ügyé-
ben jelenté az elnök, hogy arra eddig 873 frt 70 kr gyűlt 
össze. Eddigi megállapodás szerint Rozsnyón, a premont-
reiek parkszerű terén fogják felállítani. Az ügy czélra veze-
tésére az osztály Csaplár B., Czobor B., Lubrich Á„ Mar-
galits E. és Pasteiner Gy. tagokból álló bizottságot kül-
dött ki. 

IRODALOM. 
= Magyar Ferencz Vasárnapi é s ünnepi Szent-

Beszédei. Kiadja az Egri Egyházmegyei Irodalmi Egye-
sület. I. kötet. Ádvent első vasárnapjától — Húsvét 
utáni hatodik vasárnapig. Eger 1895. 8-r. VIII. 443. 1. 
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Az „Egri Egyházmegyei Irodalmi Egyesület" ügyes 
életjelt adott magáról. Magyar Ferencz, néhai líceumi 
tanár és közkedveltségü főszékesegyházi hitszónok kéz-
irataiból össszeállitá és kiadta az első kötetet: „Magyar 
Ferencz Vasárnapi- és Ünnepi Szent-Beszédei" czimen s 
advent első vasárnapjától húsvét után való hatodik vasár-
napig terjedő beszédsorozat tartalmával. A mű egyház 
hatósági jóváhagyással, ajánlással lát napvilágot. 

Csak pár szót e munkáról. 
Az „Egri Egyházmegyei irodalmi Egyesület" hiva-

tolt kiadásával a kegyelet oly tényé:, valósitá meg, mely-
lyel nem csupán az elnémult hatásos alak tiszteletreméltó 
hantjai fölé helyez koszorút, de benne nem mulólag 
életre hivja Eger kedves szónokát, mély s egészséges 
vizű forrást nyit, melyből jelen és jövő egyként üdvösen 
meríthet. 

Mai hitszónoklati irodalmunk csak a napi fogyasz-
tást elégiti ki ugy — a hogy ; pillanatnyi zavarokból 
segit ki. Vizenyős szóhüvelyezés sem a szónok önérzetét 
nem emeli, sem a hallgatók erkölcsi, szellemi tőkéjét 
nem gyarapítja. A fő hiba az; hogy a hitszónoki Íróknak 
nincs egyéniségük. 

Magyar Ferencz éppen ezt a fájó részt orvosolja. 
Egyénisége van, mint a kophatatlan Májernek és Szabó-
nak. Ezen állítás nem üres szólam. A tapasztalás fogja 
igazolni, hogy nem. 

Jellemzői : 
Először : a tételek életre valósága, változatossága. 
Másodszor : a megoldás teljessége. 
Harmadszor: a kivitel logikai rendje. 
Magyar Ferencznél nem csak a bevezetés, tárgyaláe, 

befejezés elemi sablonja érvényesül, de a résziegesités, az 
altételekre oszlás művészete is. Kiemelendő mind e kivül 
a véghatás harmóniáját hiztositó összefogláló módszer, mely 
egyrészt a beszédgerincznek önkritikája, másfelől legbiz-
tosabban ható mód arra nézve, hogy az emlékezet élés-
tára gazdagodjék. Kényszerit, hogy a távozó hallgatók 
tartalmat adjauak ennek a frázisnak: „Ejnye, de szép be-
széd volt." 

Negyedszer : a meghatározás határozottsága. 
Magyar Ferencz : szépen mond örök-igazat. Stílusát 

bizonyos kedves, szűzies régiesség nemesiti, mely azonban 
a legkörmönfontabb nyelvész szemében is megállja a 
helyét. 

A kötetet a legjobb lélekkel ajánljuk. 
Ara 3 frt. Kapható Szolcsányi Gyula bizományában 

Egerben. 

VEGYESEK. 
*"* Angolország katholizál, Magyarország protes-

tantizál. — Mióta a protestantizmus Európa nyugatán és 
közepén a kereszténységet ketté szakitotta, most történt 
meg először Londonban, hogy a város lord majorja, jelen-
leg egy évre Norfolk herczeg, a világváros valamennyi 
aldermanjának, tanácsosának és hivatalnokának élén, ki-

sérve az angol kir. hivatalok fejei által, katholikus tem-
plomba ment kérni polgármesteri hivatala viselésének ide-
jére Isten segitségét és áldását. Az angol arisztokráczía, a 
gazdag angol polgárság, minden vallásfelekezet lelkipász-
torai, tömegesen tódultak a katholikus Norfolk herczeg 
polgármester kíséretében a City kath. templomába, hogy, 
— mint egy tudósító mondja, — a kath. vallás iránt, 
melyhez a lord mayor tartozik, tiszteletöket fejezzék ki. 
A templomajtóban a herczeg térden állva csókolta meg 
a csókra nyújtott feszületet és meghintette magát szentelt 
vizzel. Nagy mise volt, ünnepi beszéddel, melyet Parker 
Jézus-társaságbeli atya mondott. A jelenvolt ajtatos kö-
zönség nagy része protestánsokból állott. Az angol pro-
testantizmus tehát nagyban szelidül és tiszteléssel közeledik 
a kath. anyaszentegyházhoz. A magyar protestantizmus, épp 
ellenkezőleg vaskalapos fanatikusok által engedi magát lázit-
tatni s vakmerőbb szenvedélylyel mint valahafenekedikakath. 
vallás ellen, a hová azonban a mi magyar protestánsaink-
nak is egykor végreis vissza kell fordulni, vissza kell térni, 

— A Szent-lstván-Társulat 1895-ik évi uovember 
28-án Budapesten, Királyi-Pál-utcza 13. sz. a. választ-
mányi gyűlést tart. Tárgysorozat: Folyó ügyek. 

— Aranymise. A szombathelyi egyházmegye egy 
oszlopos'egyházi férfia, dr. Stegmüller Károly apát-kanonok, 
püspöki helynök és papnevelő-intézeti kormányzó ur, f. hó 
25-én tartotta Nagy-Mária-Czellben aranymiséjét. Ezt meg-
előzőleg, f. hó 21-én, Szombathelyen a tisztelgők hosszú 
sora fejezte ki üdvkivánatait a jubiláris főpapnak, kinek 
országos hir nyomában kelt országos tisztelet kivánja az 
— ad multos annos-t. 

— Kiir tani a ka tho l ikus va l lás t : ugy látszik, ez a 
czélja Oroszországnak a hatalmába került országokban. A 
londoni „Catholic Times" tudósítója a hely szinéről vérlá-
zító eljárásról tesz jelentést. A minszki egyházmegyében 
16 katholikus templomot csuktak be. Ennyi templom nyája 
pásztor nélkül van és szentségek nélkül kénytelen élni. A 
mindenható czár tehetetlen vak eszköze a mindent a szakadár 
oroszságba magával ragadó fanatizmusnak. Szegény örmények ti 
ott Ázsiában, ha ti Oroszország kezébe kerültök, a vallás 
kevesebb szabadságot fog élvezni, mint a török szultánok 
alatt ! És ez a durva, ez a félbarbár muszka kereszténység 
még azt meri követelni, hogy Boris bcrczeget, a ki érvényesen 
vette fel a katholikus egyházban a keresztséget, újra meg kell 
keresztelni, liogv méltó rabszolgája lehessen a muszka fana-
tizmusnak. 

't— Hihe te t l en . Azt a hirt olvastuk valamelyik ka-
tholikus lapunkban, hogy Erdélyben a néppárt eddig a 
legcsekélyebb életjelt sem adta magáról. Csodálnók, ha 
igy állna a dolog, hisz a székelyföld a legalkalmasabb 
talaj a néppárt számára, hisz ott e népfaj eredete óta 
a néjmralom. a demokrác/ia uralkodott. Hát a székely nép 
már csakugyan beadta volna a derekát — a szolgaságnak? ! 

— Az erdélyi katholikus státus birtokot vásárolt : 
megvette Esterházy István gróf bajomi uradalmát 450.000 
forinton. 

Szerkesztőségi telefon. 
Kassán . Anonymusnalc. Talán már belátta, hogyfélre értette a 

czélzás éle't : 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : B r e m s ? Béla, hit tudor. k. m. tud. egyetemi ny. r. tanát . 

Budapest. 189^. Nagy Sándor könyvnyomdájából. PaDnôvf.l^o-or.f.'/.n h -i. 
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D I K ÉVFOLYAM. 

: Megjelenik e lap heten- \ 
l ként kétszer : 
: saerdán es szombaton. = 

Előfizetési dij: ê 
: félévre helyben s posta- ï 
j küldéssel 5 frt. jj 
: Szerkesztő lakása : ï 
j Budapest. : 
: YI., Bajza-utcza 14. sz., : 
: hova a "lap szellemi í 
£ részét illető minden i 
: küldemény czimzendő. j 

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

i Előfizethetni : 
: l i nden jj 
j kir. postahivatalnál : \ 
jj Budapesten a szerkesz- jj 
Ë tőnél, és Nagy Sándor : 
: könyvnyomdájában, = 
j IY., Papnövelde-utcza : 
î 8. sz. alatt, hova a : 
E netaláni reclamatiók is, jj : 
: bérmentes nyitott = 
§ levélben, intézendők. : 

DALMI ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT 

URJÖYET. 
Os szüleink eleste után, végtelen ig zságos-

ságánafc eleget tevén a Teremtő a~zai, hogy 
őket bünteté, határ talan irgalmának is adott 
helyt akkép, hogy a bűnnel együtt a bűnhődést 
is öröklött szerencsétlen emberi nemnek Ígére-
te t tet t , hogy majdan egy szüzet, egy anyát 
támaszt, ki a csábitó kigyó fejét szét fogja 
törni. Ez Ígéret emléke, s a vágy azon igéret 
teljesülése iránt, élénken ta r tá fenn m^gát a 
jámbor, kegyeletes hagyomány szárnyain, apáról 
fiúra, nemzedékről nemzedékre szállva az emberi 
nem történelmében. 

A földi élet bajai, szomorúsága, szenvedései 
évszázadokon át mindinkább éleszték és heviték 
e vágyat, melynek Izaiás próféta oly mélysége-
sen epedő kifejezést s viszhangot adot t : „Har-
matozzatok, oh egek, onnan felülről és t i felhők 
csöpögjétek az Igazat; nyilatkozzál meg föld és 
teremjed az Üdvözítőt!" (45.8) Az ég fölhívása, ; 
adjuratióra, a szentatyák magyarázata szerint, az 
Üdvözítő isteni, a föld megsürgetése, adursiója 
az Üdvözítő emberi természetére vonatkozik. 
Krisztus ugyanis egyfelől az Eg sarja, mennyei 
harmat, a Szentlélektől fogantatatván, másfelől 
a föld szülöttje, a Boldogságos Szűztől születvén 
mint Isten-ember. S midőn a föld színére e méz-
harmatot csöpögteték az egek, megtelt a föld 
kereksége az Ur irgalmának kiáradásától. Az Ég 
kincse kincsévé let t a földnek is. Ég és föld 

egymással érintkezve üdvhozó termékeny talaj já 
alakulának át. „Az irgalom és igazság találkozá-
nak; az igazság és béke megcsókolák egymást." 
(Zsolt. 84. 11.) Ez aztán az igazi paczifikáczió ! 

Az Üdvözítő eljövetelének vágya, reménye 
hagyomány s /.erűen nem csupán Isten választott 
né énéi, de a pogányok közt is fen ta r to t t a 
magát. Kitűnik az a pogány klasszikusok müvei-
ből s még ink bb a három keleti pogány király 
megjelenéséből is a Megváltó születésekor J e r u -
zsálem- és Betlehemben, csodaszerü égi ösztön 
következtében keresvén a zsidók újszülött kirá-
lyát s bemutatván Neki hódolatukat. 

Urjövet az Ur eljövetelére, az Üdvözítő 
születésére való elkészületi időt jelenti, mely 
négy vasárnapot foglal magában, örök emlékére 
ama négyezer évnek, mely a fenti isteni igéret 
elhangzásától annak teljesülteig lefolyt. Hosszú 
idő ! De mi az örökkévalósághoz, az elkövetett 
bün nagyságához s a megbántot t isteni Felség 

; végtelenségéhez képest?! 
Mennyi tévely, botlás, mily nagy sülyedés 

jelzi e hosszú korszakot az emberi nem törté-
netében. Az Ur támasztott ugyan jámbor 
patr iarchákat , kemény prófétákat, küldött szelíd 
angyalokat, kik az Ur tanácsai és czéljainak 
megfelelően oktassák, buzdítsák, vezessék, intsék r 

feddjék, óvják, őrizzék, Isten s a természet törvé-
nyeinek ösvényén megtartsák legalább az e végre 
kiválasztott népet ; a Teremtő igéretét a jövendő-
Messziásra, megváltóra nézve az emberi emléke-

44 
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zetben megörökítsék, mignem eljövendő val a az 
idők telje. Es megjött! 

A hivő kereszténység buzgón készül éven-
kint Urjövet, Advent idején ez örvendetes ese-
ménynek nem csupán emlék gyanánt történő 
megünneplésére, ele a valóságban is Krisztusnak 
a hivő szivekben, az istenfélő családban, a keresz-
tény társadalomban megujuló születésére. 

Habár pedig gazdagnak és szegénynek, a 
férfiú korát élőnek és az aggastyánnak egyaránt 
szokatlan mennyei örömérzet veszi át szivét a 
szent várakozásnak ezen dején, mindazáltal az 
ártatlan gyermeksereg kiválóan az a jelentős 
osztálya az emberi társadalomnak, mely leghí-
vebben, legbensőbben osztozik a próféta epeke-
désében a kisded Jézus eljövetelét illetőleg, nem 
csupán a hasonlóság tudatának megfelelőleg, 
melynélfogva a közmondás szerint is: Similis 
simili gaudet, a hasonló hasonlóhoz vonzódik ; 
de minte j y benső ösztön- és titokszerű érzeté-
ben azon előnynek, mely őket az üdvözítő Jézus 
biztosítása és hivogatásánál fogva is jogosan 
megilleti : „Engedjétek a kisdedeket hozzám jönni, 
mert ilyeneké a mennyeknek országa." (Márk 10„ 
14.) Nem is. ok nélkül szállott kisded alakjában 
le Jézus az égből, mint a ki mindenhatóságánál 
fogva máskép is jelenhetett volna meg az embe-
rek közt. Azzal azt akará tanúsítani, hogy vala-
mint ő kisded alakjában jött le az égből, ugy mi 
épugy kisded alakjában, a kisded természetével 
juthatunk csak be az é be. Hisz maga mondá 
nyomatékosan : „Ha olyanok nem lesztek, mint 
a kisdedek, nem mentek be mennyeknek orszá-
gába." (Máté 18. 3.) 

A kisdedek természetét pedig oly gyöngéd s 
kedves naivsággal ecseteli pár vonásban sz. Hilárius : 
„A kisdedek — úgymond — apjokatkövetik, anyjo-
k t szeretik, másoknak rosszat akarni nem tudnak, 
a meggazdagodással nem törődnek, nem fuval-
kodnak fel, nem gyűlölködnek, nem hazudoznak, 
ha nekik valaki val mit mond, azt elhiszik s a mit 
hallanak, azt igaznak tartják. Vissz i kell tehát 
térnünk — végzi szavait a sz. iró — a kisdedek 
egjügyüségére : ezt magunkra öltve, az üdvözítő 
Jézus alázatosságának a képét hordjuk magun-
kon." Talán azért válik már természeténél fogva 
második kisdeddé aggkoráb m az ember. Benső 
vallásos érzetünk ösztönénél fogva pedig nem 
változunk-e mi is, tudósok és tudatlanok, különb-
ség nélkül, gyermekekké át a gyermekek közt a 

szent karácsony közeledtével, mintegy felújítva 
gyermekkori élmén einket, örömeinket? Nem 
ragadtatunk-e a kisdedek ártatlan örvendezésé-
től hasonló lelki örömökre? 

Ápoljuk, éleszszük, tartsuk fen szent kegye-
lettel a mennyei vágynak, reménynek, örömnek 
ezen az egész életre kiható édes érzetét körünk-
ben, kebelünkben s főleg gyermekeink szivében, 
kik különben is készségesen minden jót ígérve, 
ajtatosan imádkozva, szorgalmasan tanulva, en-
gedelmeskedve, szóval magokat mindenképpen 
jól viselve önként készülnek a kisded elfogadá-
sára, ki nekik, ha jók lesznek, sok mindent 
hozni fog; kik piczinységök mellett is oly híven 
és élénken emlékeznek vissza a mult év kará-
csonyának boldogító eseményeire, jelenségeire : a 
karácsonyfára, a betlehemre, a jászolyban fekvő 
kisdel Jézusra; számítják a napokat s alig vár-
ják az uj karácsonyestének megjöttét. 

Nem is mondja, se ne gondolja senki se, 
hogy a gyermekeket mi ámítjuk azzal, midőn 
azt mondjuk nekik, hogy a karácsonyi ajándékokat 
a kis Jézus hozta, vagy küldötte nekik. Hisz 
valójában Jézustól és Jézus által van mindenünk 
Ha Jézus nem volna, karácsonyunk se volna 
Önmagunkat sem ámítjuk, midőn aratás után 
hálát adunk a mindenható, fentartó Istennek a 
vett jókért, a bő áldásért, melyben részesített. 
Valamint az Isten a gazdag termést a föld ut-
ján adja nekünk: ugy osztogatja a kisdedeknek 
is a szülék ut ján a maga ajándékait. Mi mindent 
nem állítunk mi fel és hordunk össze az orszá-
gos évezred, a millenium, emlékére! S mindazt 
nem a milleniumnak, a milleniumot magát pedig 
nem a millenium megalapítójának, szent Istvánt 
nak köszönhetjük-e ; és sz. Istvánt nem az a 
kisded Jézus adta-e nekünk? Minden jónak kút-
forrása, adományozója, osztogatója i t t is, ott is 
az üdvözítő Jézus. 

Mit mondjunk azokról, kik valásos-erkölcsi 
téren, ultrapuritánok, mindennemű képletnek 
komor me^vetői. különben pedig az anyagiaknak 
majdnem az imádásig bálványozói lévén, nem 
tart ják a szent eszményhez méltóknak a kará-
csonyfa kópét, csillogását, gyümölcseit, aján-
dékait. Ám az anya nem emlőit nyujtja-e oda 
anyai szeretetének jeléül a csecsemőnek? Nem 
apró s olykor valóban csekély értékű, jelenték-
telen ajándékokkal, kedveskedésekkel iparko-
dunk-e, még pedig sikerrel, embertársaink, 
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nagyjaink jóindulatát, szívességét, kegyét meg-
nyerni, biztosítani 1 

Hogy pedig teljes, szent és üdvös legyen s 
szent karácsony öröme, előadom jó előre azt is, 
hogyan keli a sz. karácsony estén mindent jól 
és czélszerüen elrendezni. Teszem azte lapok ut ján 
azért is, mert mi, lelkipásztorok, vagyunk hi-
vatva e tekintetben is oktatást, irányt utasítást 
adni híveinknek. 

Karácsonyfáról s a karácsonyfa ajándékairól 
természetesen a család apa gondoskodik ; ügyes 
felállítását s fölszerelését pedig az anya eszközli. 
Midőn a szent éj bekövetkezik, s az angyal 
csengetyüje megszólalva jelt ad, a házbeliek 
kíséretében bevonul a gyermeksereg. A kará-
csonyfa és betlehem előtt az apa kis oktatást 
ad gyermekeinek, melyből a nagyok is tanul-
hatnak, ilyen formán : 

íme kedves gyermekeim, mi mindent hozott 
nektek a kis Jézuska! Hány millió meg millió 
szerencsétlen gyermek van még messze földön, 
kiknek a kis Jézuska mitse visz; kik még nem 
is ismerik, nem imádják a kisded Jézust. Azt 
se tudják, hogy Jézus született. Ezt a szép kará-
csonyfát is és mindent, ami rajta és körülte 
van, a kis Jézus hozta nektek, k. gyermekeim. 
Nála nélkül nem lenne karácsonyfátok, nem 
lenue karácsonyi örömötek. Mindezt neki kö-
szönhetitek. Ezért pedi^ hálával tartoztok neki... 
Lám, hogyan szeret t i teket! . . . Ám szeressétek 
viszont ti is Öt. Szeretni pedig ugy fogjátok 
legjobban, ha olyanok iparkodtok lenni ti is, 
amilyen 0 volt kis korában s egész földi éle-
tében. „Példát adtam nektek", mondá egykor 
az édes Jézus, hogy * a minő én vagyok, olya-
nok legyetek ti is". A kit pedig igazán szere-
tünk, ahoz hasonlóvá is lenni iparkodunk. 
Legyetek tehát ti is olyanok, aminő a kis Jézus 
vala: örömest imádkozzatok, tanuljatok, dolgoz-
zatok; vidámak, kedvesek, békések, csendesek, 
szófogadók, szerények, ügyesek, tiszták aláza-
tosak legyetek ti is. Ugy szeretni fog titeket 
továbbra is a kis Jézus. Meg is fog áldani 
titeket és ti boldogok lesztek. 

Aztán az anya szólítja rövid imára gyer-
mekeit. Azt az ő előmondása után térdre borulva 
imádkozzák el a kicsinyek ilyetén képen; 

Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek 
nevében. Amen. 

Imádandó édes Jézuskánk, ki annyira sze-

rettél minket, hogy érettünk a mennyekből 
leszállottál, egy bethlehemi istállóban jászolyban 
születtél és igy ami testvérkénk lenni akartál és 
minket is testvérkéidnek elfogadtál ; — ki a 
kisdedeket öledbe vévén, megáldottad és a jók-
nak mennyországot ígértél; ki szentséges szive-
det most is megnyitod, hogy befogadj, és kitárod 
felénk karjaidat, hogy magadhoz ölelj : — hálát 
adunk Neked mindazon jókért, amiket nekünk e 
mai napon hoztál és egész életünkben adtál. A 
te tanításodat és példádat követve mi jó és en-
gedelmes gyermekek akarunk maradni és a tieid 
kivánunk lenni; i t t e földön jámborul élni és 
egykoron Hozzád a mennyországba eljutni. Add 
nekünk e végre szent kegyelmedet. Áldd meg 
szerencsés hosszú földi és egykoron örökkétartó 
boldog mennyei élettel kedves szüleinket, test-
véreinket, rokonainkat, jóltevőinket. Áraszd ki 
szent áldásodat mindnyájunkra. Maradj velünk? 
édes Jézusunk ez életben és halálunk után. 
Amen. —• Keresztveté$.*) 

Yégül jön a karácsonyfa részleteinek s aján-
dékainak megtekintése, magyarázata s nem egy-
szerre való, de apródonkint s időközökben kiosz-
tása, esetleg élvezése. 

Ahol engedetlen gyermek van a háznál, ott 
egy kis fenyítő eszköznek is van, legalább intő-
jel gyanánt, helye a kis Jézus küldte ajándékok 
között. Zelestyei. 

Firczák Gyula munkácsi püspök ur 
Emlékirata 

a beregvármegyei közigazgatási bizottsághoz 
az iskolák államosítása ügyében. **) i 

Méltóságos Főispán ur ! Beregvármegye közigaz -
I gatási bizottságától Méltóságod utján az alant megne-

vezett szám alatt oly nagy horderejű közlemények 
birtokába jutottam, melyek következménye az egy-
ház beléletében, nemes hivatása egyik felette jelen-
tékeny ágának buzgó ápolásában, hátrányos változta-
tást van hivatva előidézni, a százados tevékenység 

i sikerét problematikussá szándékozik tenni, a jövőben 
való buzgólkodásnak pedig zsibbasztólag útjában áll. 
Méltó tehát, hogy a komoly ügy és nagy jelentőségű 
elbánási szándékkal szemben, az egyház hasonló ko-
moly megfontolással foglaljon állást jogainak és iga-
zainak kifejtésére és erejétől telhető megvédésére. — 

*) Áldott lélek, ki igy tudod a keresztény hitélet abc-éjét 
tanítani ! Idáig kell menni minden papnak. A keresztény vallás 
abc-jére kell újra tanítani — Magyarországot! 

A szerte. 
**) Síon őrei ae államosítás nagy arányokban kezd ismét 

, fenyegetni ! 
40* 
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A közigazgatási bizottságnak 1895. évi szeptember 
hó 18-diki ülésében 1560., 1566., 1567., 1568., 1569. és 
1570/K. B. számok alatt hozott határozataiból kifolyó-
lag hozzám intézett átirataiban arról értesültem, hogy 
a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium 1894. évi junius hó 6-án 4359. sz. a. kelt 
rendeletével az ezredéves ünuepély alkalmából Bereg-
vármegye területén Felső-Remete, Kovászó, Ignécz, 
G-orond, Uj-Dávidháza, Klucsárka, Pósaháza és Alsó-
Schönborn községekben állami elemi iskolák felállítását 
engedélyezvén, f. évi ápril hó 27-én 21.997. sz. a. kelt 
rendeletével azzal bizta meg a kir. tanfelügyelőjét, 
hogy eme községekben állami iskolákat szervezzen, 
Patkanyóczon és Izsnyétén pedig a gör. kath. feleke-
zeti iskolát állami jellegűvé átalakítani igyekezzék és 
e tekintetből a ezervezési tárgyalásokat az érdekelt 
polgári és hitközségekkel személyesen, a helyszínén, a 
leggondosabban intézze. — Ezen helyszini tárgyalások 
alkalmával az ide (1—6) alatt mellékelt jegyzőkönyvek 
tanúsága szerint a kir. tanfelügyelő és a járási főszolga-
bíró minden egyes hitközségnek egyrészről hangsú-
lyozták a tankötelesek nagy számát, u j tanitói állo-
mások szükségszerű szervezését, a hitközségi tagok 
nagy szegénységét, vagy legalább is mostoha anyagi 
körülményeit, a mik a felekezeti *) iskolák fejlesztésének 
akadályául szolgálnak, továbbá a jelenlegi iskolai 
állapot szükségét. Másrészről a hi veket azzal igyekez-
tek engedékenységre hangolni, hogy állami elemi iskola 
létesítése és a hitfelekezeti iskola beszüntetése esetén 
a gör. kath. hitközség tagjai nagy anyagi tehertől 
fognának megszabadulni, az igy állítólag megtakarított 
pénzzel pedig egyházuk más irányú érdekeit több 
erővel szolgálhatnák. Klucsárkán felhozták, hogy 
épülőfélben lévő templomukat könnyebben felépít-
hetnék. Kecsegtették a népet azzal is, hogy a létesí-
tendő állami elemi iskolánál állandóan gör. katholikus 
vallású tanerő fog alkalmaztatni, továbbá a tanulók-
nak a gör. kath. lelkész által telj esitendő valláserkölcsi 
oktatása és ezzel a hitélet erősítése biztosíttatni fog, 
az állami iskolánál alkalmazandó gör. kath. vallású 
tanitó a hitközségnél a kántori teendők végzésére is ! 
el fog köteleztetni, a hitoktató lelkész pedig a kir. j 
kincstár részéről méltányos tiszteletdíjban fog része-
sittetni. — Mindezen ilyként kilátásba helyezett, bár 
valószínűtlen előnyök feltételéül azt óhajtotta kikötni 
a kir. tanfelügyelő, hogy a) a hitközségek a jelenlegi 
iskolaházukat az állami iskolák számára használati 
joggal a kir. kincstár részére engedjék át ; b) az 
országos tanitói nyugdijalapra tanitói állomásonkint 
járuló évi 12 forint összegek kifizetését, valamint c) 
az 5°/0-os iskolai pótadó kivetését vállalják el. — Lehe-
tetlen be nem látni ezekből, hogy tulaj donképen a 
kir. tanfelügyelő előadása szerint is megmaradna a 
községi lakosokon mindazon teher, amelynek viselése 
mellett a hitvallásos iskola létezése és továbbfejlesz-
tése biztosítva van. A különbség csak abban van, hogy 
most önmaguk javára fizetnek és iskolájukkal maguk 

*) Mondjuk: hitvallásos! 

rendelkeznek az egyházi hatóságok felügyelete alatt, 
jövőre pedig az állam részére és rendelkezésére lesznek 
a fenti megadóztatással terhelve s ingatlan vagyonuk 
szabad használatától is elesnek és iskolájukkal többé 
nem rendelkeznének. Tehát ez csak „czégcsere" lenne 
és szép módjával való megszüntetése a hitvallások 
jogának, melyet a törvény biztosit, de melyet a hata-
lom és rábeszélés folytán való engedékenység meg-
szüntetni igyekszik. — De hát, kérdem, mivel érde-
melte meg az egyház eme háttérbe szorítást? miért 
szerepeljen a milleniumon az állam emez iskolákkal és 
miért ne inkább az egyház ? Hiszen nincs valami 
könnyebb, mint az egyház által idáig fejlesztett hitval-
lásos iskolákat átvenni állami iskoláknak és eltörülni, 
feledésnek átadni az "egyház érdemét, melyet százados 
fáradozással szerzett a katholikus iskolák szervezése 
és idáig való fenntartása és fejlesztése folytán akkor, 
a midőn az állam az iskolákkal és a népneveléssel mit 
sem gondolt. Azt hiszem, sértő nincs abban, hogyha 
mi iskoláinkat az egyháznak, mint alapító testületnek 
megtartani óhajtjuk. — Annak megemlítése után, hogy 
a munkácsegyházmegyei püspöki főtanhatóság F.-Reme-
tén, Pósaházán és A.-Schönborn községekben saját 
iskolákkal a gör. kath. hivek csekély száma miatt 
nem rendelkezik, tehát ezekben az ottan létező más-
nemű iskolákat veszik hiveink igénybe, csakis az 
ignéczi, gorondi, uj-dávidházai, klucsárkai, patkányóczi, 
izsnyéteí és kovászói iskolák államiakká irányzott át-
alakítására vonatkozó szándék ellenében tartom szük-
ségesnek ellenérveimet kiemelni. E végből eme hit-
községek iskoláinak jelenlegi tényleges állapotát hite-
les adatok alapján következőkben van szerencsém 
föltüntetni : 

I. Grorondon két okleveles, kifogástalan kép-
zettségű tanitó két tanteremben működik, a hol 
a) a 7. alatt idehajlitott okmány tanúsága sze-
rint mindennapi gör. és r. kath., nemkülönben izr. val-
lású fi tanköteles létezik 60. b) ugyancsak g. és rk. 
valamint izr. mindennapi leánytanköteles van 56, ösz-
szesen tehát a mindennapi tankötelesek létszáma 116, 
c) ismétlő g\, rk. és izr, tanköteles fiu van 18, d) ismétlő 
leány-tanköteles pedig van 16, együtt 34, e) hülyeség, 
vakság, süketség és nagy szegénység miatt iskolába 
nem járt 9 fiu és 11 leánygyermek, együtt 20. A hivek 
által beadott és 8. pont alatt hajlított jelentés értel-
mében az iskolai tantermek és tanitói lakok, úgyszin-
tén a tanítás menete és eredménye a törvény köve-
telményeinek mindenben megfelel. E szerint tehát 
Grorondon a jó karban levő katholikus iskola elállamo-
sitására törvényes ok nem forog fenn. II. Ignéczen 
a 9. alatt ide mellékelt okmány szerint a) a 6—12 
éves mindennapi gk. fi- és leányköteles gyermekek 
létszáma tesz 118, b) a 13 — 15 éves gk. ismétlő tan-
kötelesseké pedig tesz 60 c) az izr. tanköteles gyer-
mekek létszáma, amennyiben a szülők zngiskolákat 
tartanak fenn, nem tudható. — Ezen iskolánál szin-
tén két okleveles és kellő képzettségű tanitó mű-
ködik. Jóllehet pedig itten a be nem iskolázott 
6—15 éves görög katholikus gyermekek létszáma 
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54-et tesz ki, de tekintettel arra, hogy testi és szellemi 
fogyatkozásuk, nemkülönben végső szegénységük és 
a távoli erdőben való lakásuk, valamint cselédminő-
ségbeni szolgálat miatt iskolába nem járhatnak, be-
iskolázatlanul maradottak alig léteznek. — A tanitói 
lakok és tantermek, valamint ez utóbbiak fölszerelése 
a törvény kívánalmainak mindenben megfelelnek. 
Ekként tehát egyátalán itt nincs kellő ok arra, hogy 
ezen jókarban levő gk. iskolák államiakká alakíttassa-
nak át. A gkath. hitközség pedig nem kötelezhető 
arra, hogy az izr. tankötelesek neveltetésére, kik eléggé 
vagyonosak, saját költségén uj tanitói állomásokat szer-
vezzen. III. Izsnyétén a 10. alatti okmány igazolása 
szerint: a) a gk. hitközség 6—12 éves mindennapi 
tanköteles fi- és leányok száma pedig tesz 15, c) ezek 
közül testi és szellemi hibák, nagy szegénység 
és más községek vagy városokban való szolgá-
lás miatt, iskolába nem járt 11. — Ezen iskola 
okleveles tanítóval van ellátva és kellőleg van 
felszerelve. A tanitói lak és tanterem jókarban 
van. A tanítás menete és eredménye a törvény 
követelményeinek mindenben megfelelő, a helv. 
liitv. és izr. hitközségek külön iskolai tantermek 
és tanerőkkel rendelkeznek, és e mellett ezen község 
lakosai általában kielégítő anyagi helyzetben vannak. 
Az itt elősorolt adatokkal tehát igazolva van, hogy 
ezen hitközség iskolájának államivá tételére sem forog 
fenn legtávolabbi ok is. — IV. Klucsárkán a 11. alatt 
mellékelt kimutatás szerint : a) gk. hivek mindennapi 
tanköteles fi- és leánygyermekeinek létszáma tesz 100, 
b) a rk. és izr. mindennapi tanköteleseinek száma tesz 
47. o) a 13—15 éves gk. ismétlők vannak 32, d) 13—15 
éves rk. és izr. ismétlősök vannak 9. — Ha a testi és 
lelki fogyatkozások, nemkülönben végső szegénység 
folytán szolgálatba állás mia.tt elmaradottak száma a 
a gk. mindennapi 100 tanköteles létszámából levonatik, 
azon eredmény áll elő, hogy a klucsárkai gk. hitköz-
ség itt sem kényszeríthető meglévő rendes tanitói 
állomásán kivül más tanitói állomás szervezésére. A 
többi hitvallások egyébiránt kötelezhetők arra : gon-
doskodjanak a maguk tanköteles gyermekeinek okta-
tásáról ugy, a hogy tudnak. — Ezen iskolánál kellő 
képzettségű okleveles tanitó működik. A tanitói lak, 
iskolai tanterem, annak felszerelése, a tanítás menete 
és eredménye a törvény kívánalmainak mindenben tel-
jesen megfelel. Miben keresendők tehát a gk. iskola 
szándékolt államositásáuak okai? Y. A kovászói gk. 
iskola elállamositására vonatkozó ügyiratok a püspöki 
kormányhoz be nem terjesztetvén, ennek jellegváltoz-
tatása ez időszerint /árgyalás alapját nem képezi. — 
YI. Patkanyóczon a 12. alatti összeírás tanúsága sze-
r int : a) a folyó 1895—96. tanévi mindennapi gk. fi-
és leánygyermekek létszáma tesz 211, b) az ismétlős 
iskolai gk. fi- és leányok száma pedig 63-at. — Ezen 
iskolánál jelenleg jeles képzettségű okleveles tanitó 
működik. Yan két tanterem és az iskola a legszüksé-
gesebb tanszerekkel is el van látva. Nincs kétség benne, 
hogy e hitközségben még egy másik tanitói állomás 
felállítására szükség ne lenne, ami már régen meg is tör-

tént volna, de a hivek azon biztatgatások folytán, hogy 
az állam ott ingyen iskolákat fog felállítani, ők pedig 
mindennemű iskolai teherviseléstől meg lesznek kímélve, 
az építkezést napról-napra halasztgatják. — Egyébiránt 
a jelenlegi tanitó vezetése alatt a tanítás menete és 
eredménye a törvény követelményeinek minden-
ben pontosan megfelel és legközelebb uj tanítói állo-
más fog szerveztetni, mert itt a gk. hivek saját 
iskolájukat fentartani képesek, tehát nem államo-
sításnak, hanem egy másik tanitói állomás felállításá-
nak szüksége forog fenn. — VII. Uj-Dávidházán a 13. 
alatt ide mellékelt kimutatás tanúsága szerint : a) van 
mindennapi fi- és leány gk. tanköteles 214, b) ismétlő 
iskolás gk. fi- és leány tanköteles 78, c) ugyanott van 
továbbá helv. hi tv. és izr. tanköteles 41, d) ismétlős 
helv. hitv. és izr. tanköteles van 10. A helv. hitvallású 
tanköteles gyermekek saját hitfelekezetü iskolába jár-

; tak. Az izr. tankötelesek közül huszonketten a gk. 
iskolába jártak fel. — Az uj-dávidházai gk. iskolánál 
működik két okleveles jó képzettségű tanitó. A tanitói 

i lakok és iskolai tantermek jókarban vannak. A tanítás 
menete és eredménye a törvény követelményeinek 

: mindenben pontosan megfelel, úgyszintén a tantermek 
felszerelése is. — A mindennapi tankötelesek lét-
számából, ha leszámittatnak a testi és lelki fogyat-
kozásokkal sújtottak, a végső szegénységgel küzdők, 
cselédminőségben szolgálatban levő tankötelesek, vala-
mint az önmaguk és hozzátartozóik fentartása végett 
napszámra járók : akkor a gk. hitközség összes tankö. 
teles gyermekei részére a jelenleg ottan működő ké 
okleveles tanitó teljesen elégséges. A mi pedig a többi 
vallásfelekezeteket illeti, azoknak joguk van uj tanitói 
állomásokat felállítani, erre azonban a görög katholi-
kus hitközség saját költségén el nem kötelezhető. — 

A fennebb felsorolt adatokkal tehát hitelesen okmá-
nyolva beigazoltatott általánosan, hogy a fennebb jelzett 
felekezeti iskolák elállamositására elfogadható és érvé-
nyes ok egyáltalában nem forog fenn, valamint legtá-
volabbról sincs indokolva az sem, hogy az ezen he-

: lyeken az állam parallel iskolákat állítva, felesleges 
j kiadással terhelje meg költségvetését. Hanem inkább 
j ajánlatos, hogy a szegény vidékeken az állam ott költekez-

zék iskolák létesítésére, a hol a nép szegénysége miatt a 
kath. egyház áldozatot hozni teljességgel képtelenek. 

De nem bi r jae . m. kormányom helyeselni a közig, 
bizottság által az államivá tétel és elhóditás végetti eljá-
rás rendszerét sem, mely szerint közegei községről köz-
ségre utazva, a népet a hitvallásos iskolák ellen han-
golni igyekeztek. — Yajjon mit mondana ahhoz az 
államhatalom, ha az egyházi közegek hasonló móddal 
járnának el az állami iskolákkal szemben? Pedig illő, 
hogy egyenlő mérték alkalmaztassék mindkét féllel 
szemben, a kik úgysem ellenfelek, de nemes verseny-
társak a^.közös jó czélra. 

Es most áttérek a vármegyei közig, bizottságnak fent 
idézett megkeresésében hangsúlyozott azon érvelésére, 
hogy: „a tárgyalások folyamán ugy a polgári község, mint 
a g. kath. hitközség tagjai részéről igen élénken adatott 
kifejezés azon óhajtásnak, hogy a községben állami iskola 



188 
RELIGIO. 352 

állíttassák." Ezt hiteles adatok bir tokában a valódi 
tényeknek megfelelő igaz világításba helyezni va-
gyunk kénytolenek. Ugyanis ezen fenebb idézett 
helyszíni jegyzőkönyvbeli 1—6) és 14) alatt ide mellé-
keli 5 drbból álló adatokból világosan kitűnik, hogy 
a kérdés alatti hitközségek hívei a kir. tanfelügyeő 
s a járási főszolgabíró csakis azon k'ecsegtetéseivel 
es ama erősen hangsulyozottség ígéreteivel lettek 
engedékenységre hangolva, liogy a hitközségek 
hivei államosítás esetén iskoláik és iskolai épü-
leteik fenntartására, valamint tanítóik fizetésére 
az 5'Yo-os pótadón és 12 f r t nyugdijalap-járulé-
kon kivül semmit sem lesznek kötelesek fizetni min-
dennemű iskolafenntartási költségeket az államkincstár 
saját jából fog ja fedezni. Sőt az is mondatot t , hogy az 
egyik állami tanító még a kántori teendőket is végezni 
fogja, és eddigi gör. kath. jel legű iskoláiknál minden-
korra szintén görög katholikus taní tókat fognak alkal-
maztatni, a hitoktató lelkészek állami t iszteletdíjban 
fognak részesittetiii, tehát eddigi hitközségi jövedel-
meiket saját egyházuk és templomuk szükségleteire 
fordí that ják. — Ily szép Ígéretek, ál tala hamarosan össze-
gyűj tö t t néhány gör. kath. hivő saját terhei megköny-
nyebbitését vélvén elérhetőnek, ezen rábeszélések előtt 
meggondolat lanul meghajol t . — Azonban nem lehet 
szem elől téveszteni, hogy a kir. tanfelügyelő és járási 
főszolgabíró elibe megjelent néhány hivő a hitközséget 
jogérvényesen nem képviselte, de nem is képvisel-
hette, mert a hitközségi és iskolaszéki gyűlés törvé-
nyes elnöke mindig az illető lelkész, a kiről pedig 
fel nem lebet tenni, hogy hivatása ellenére az álla-
mosításba belenyugodott volna, vagy a t i l takozást 
elmulasztotta volna. — De ily önfeledett lelkész és meg-
tévesztett hivek maguktól a hitvallásos iskolák megszünte-
tésére, az egyházi épületek átadására és más egyéb feltéte-
lek megállapítására az e. m. kormány beleegyezése s 
j óváhagyása nélkül j ogositva nincsenek ésnem voltak ; en-
nek hiányában pedig a kir. tanfelügyelő és járási főszolga-
bíró által a helyszínén fölvett jegyzőkönyvekben fog-
lalt aláírások komoly figyelembe nem jöhetnek és azok 
kellő érvénynyel nem birnak. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
Páris, nov. 23. Francziaország a szabadkőműves 

uralom alatt. — 
Soha találóbban nem jött mondás, mint Gouthe-

Soulard aix-i érsek urnák az az ismeretes mondása : 
„Nous ne sommes pas en République, mais en Franc-
Maconnerie", mi nem köztársaságban élünk, hanem sza-
badkőművességben. 

Soha talán még nem volt Francziaország kormányában 
annyi szabadkőműves, mint jelenleg. A leköszönt minisz-
tériumban csak egy szabadkőműves volt, a 33 fokú Ga-
daud. A mostani minisztériumban a következő szabadkő-
műves testvérek uralkodnak: 

Mindjárt a kabinet feje, Bourgeois, igen tevékeny 
szabadkőműves, a ki a próbát már régen kiáltotta. Egyik 

legutóbbi szereplésekor a neuillyi „La Lumiere" páholy-
ban beszédet tartott, hogy a nők szintén tevékeny részt 
vegyenek a páholyok munkájában. Akkor, úgymond, 
a szabadkőmőves akczió kétszeres, sokszoros sikert fog 
felmutatni. Ugyanezen alkalommal Bourgeois üdvözölte 
Bletin hárompontu testvért, mert a köztársaság elnökét 

! — ki szintén szabadkőműves — egy alkalommal nyilvá-
nosan ezekkel a szavakkal üdvözölte: „Elnök ur, mi 
önnel tartunk, mert tudjuk, hogy ön is velünk tart." És 
a páholy erre a kijelentésre tapsolt. 

A kabinet másik szabadkőműves tagja Mesureur : 
testvér. Nem tartozik ugyan a franczia nagy Oriens kö-
telékébe, de azért ez nagyra becsüli őt, mint a nagy skót 
symbolikus páholy igen buzgó tagját, a ki 1894. szep-
tember 15-én mint anyapáholyának küldötte a Nagy 
Oriens záró ünnepén tósztot mondott az összes franczia 
szabadkőművesekre, összetartására sürgetve az akcziót, 
a mi úgymond, „a mi demokrácziánkra nézve legszük-
ségesebb." 

Harmadik a kabinetben, a ki szabadkőműves, Viger, 
Gadaud utódja, a ki 1881 deczember 16-án Orleánsban 
a „hanyag" szabadkőműveseket következő korholásbau 
részesítette : „Nemde páholyainkban vannak némely test-
vérek, kiknek tevékenysége semmi kívánni valót sem 
hogy ; kik elfogadják programmunkat és igen-igen buzgón vi-
selik magukat, mig valamely megyei tanácsba vagy a törvény-
hozó testületbe be nem jutnak. Mihelyt ide jutnak, azon-
nal kezdik elfeledni elveinket és alkudozásba lépnek azok-
kal az emberekkel, kik mindenben hivei a köztársaságnak, 
kivéve akkor, hogyha a klerikális arkánumot (titkot) vagy 
a társadalmi kérdést kell érinteni. És miért tesznek ezek 
igy ? Mert a szabadkőművességről téves fogalmaik van-
nak. Nekik a szabadkőművesség puszta elmélődő, szem-
lélődő intézmény, a kölcsönös megbámulásnak szerény 
társasága . . . Nem ; a szabadkővesség egészen más dolog, 
és mikor az ily emberek magas állásra és hatalomra jut-
nak, nekünk kötelességünk figyelmeztetni őket, fentis, lent is, 
a községi tanácsoktól fel a parlamentig, hogy a valódi 
szabadkőműves csakis a szabadkőműves elvek által ve-
zéreltetheti magát éppen ugy* a polgári életben, mint 
a mi szerény épitő műhelyeink bensejében." 

Ez az erélyes szabadkőműves Viger 1891-ben, 
midőn Carnot elnök Orleánsban járt, a hivatalos tisztelgő 
csapatok sorából kilépett, és tüntetőleg csatlakozott, egy 
másik országos képviselővel, az orleánsi és bloisi páholyok 
jelvénye s küldöttségéhez. Viger volt az, a ki Faure mos-
tani elnök társaságában néhány év előtt Havreban kon-
ferencziázott. 

Negyedik szabadkőműves a kabinetben Doumer 
miniszter, a ki 1892-ben erősen tapsolt a szabadkőműves 
konventen annak a szónoknak, a ki kijelentette, hogy a 
szabadkőművesség „határozott antikierikalizmus s a mit 
akar, nem egyéb mint laikus (vallástalan) és szabadságos 
(libertaire) socializmus." 

Ötödik szabadkőműves tagja a jelenlegi kabinetnek 
Lochroy, ki mikor közoktatásügyi miniszter volt egy ka-
binetben, szabadkőműves frázisoktól hemzsegő beszédet 
tartott a „La Justice" nevü páholyban. 

Berthelot miniszter nem szabadkőműves, de ked-
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veltje a szabadkőművességnek, mert ennek elveit vallja, 
A Nagy Oriens tanácsa Berthelot ,A tudomány és morál" 
cz. röpiratát, melyet az istentagadó tudomány s az isten-
kerülő morál védelmére irt, a páholyok számára bizo-
mányba vette át és árulta. 

Ime tehát 6-7 ember dolgozik Francziaország 
kormányában a szabadkőművesség czéljaira, a szabad-
kőműves Faure elnöksége alatt. 

Az egyházra keserves idők várnak. A szerzetes 
rendekre kivetett igazságtalan adók kiméletlen behajtása 
kezdetét vette.'Mindenfelé erejökkel meghaladó összegeket 
követelnek a szegény szerzetes rendektől. A katholikus 
lapok tele vannak feljajdulássokkal. A végrehajtások 
százával vannak kimondva. Egy nőzárda intést kapott 
2460 frank fizetésére, s mivel már 1 hónap előtt kellett 
volna fizetnie, büntetésül 1230 frankot követelnek rajta. 
Ha most sem fizet, — csak 8 napi haladék van neki 
engedve — kétszeresen, vagyis 7380 frankot fog kelleni 
fizetnie. Nord megyében, Lilieben a Fiiles de 1' enfant-
Jésus nevü apáczák 48,196 frank fizetésére kaptak intést; 
ugyanott a Notre Dame de la Treille nevü apáczáknak 
14,529 frkot; a seur franciscaines de Notre-Dame-oknak 
11,055 frankot, a Notre Dame de Charité du Bon-Pas-
teur nevü apáczáknak 9274 frankot kell fizetniök. Maine 
et Loire megyében a Retraite-nek 20,000 frankot, a 
Bon-Pasteur-ről nevezett apáczáknak 130.000 frankot 
kell fizetni. A Cotes du Nord megyében levő Filles du 
Saint-Esprit nevü apáczákon 90,000 frankot akar a fiskus 
behajtani. 

Es ez mind oly követelés, melyet a szerzetes rendek 
külön czimen tartoznak fizetni; hisz, vagyonuk arányá-
ban ezen kivül a rendes adót a többi polgárokkal együtt 
rendesen megfizetik. 

S ha kérded a külön czim megjelölését, hát az nem 
egyéb, mint a szabadkőműves elhatározás a szerzetes rendek 
anyagi tönkretételére. 

Strassburg, Egy plébános üldöztetése a yyónás 
titkának őrzése miatt. 

Egész Elszász, mondhatni egész Németország vissz-
hangzik egy rendhivüli eset megbeszélésétől. 

Mülhausenben, Elszászban, egy katholikus papot, 
plébánost, hamis eskü czimén 1 évi és 3 hónapi fogságra 
itélt a törvényszék, mert, hogy a gyónás titkát megőrizze, 
a törvényszék előtt egy tényállás felől kérdeztetve azt 
felelte: „Nem tudok semmit". Az eset körülményei a 
következők : 

Burtz Alfonz, volt kath. plébános lopás és hamis eskü 
czimén vád alá helyezte a törvényszék. Az eset igy következett 
be. 1893. október 16 •án előbbi plébániájában meghalt 
valami Bilger Fer. József nevü öreg földmives. Végrende-
let került elő valami Brunner nevü ember számára. Ezen-
kívül Burtz plébánosnál, a ki az elhunytat sokszor meg-
látogatta, volt egy pótvégrendelet, a melyben különféle 
hagyományok foglaltattak, egyébiránt pedig a jogosult 
örökösök javára szólt. Egyik hagyomány 4000 márkával 
az elhunyt keresztfiának, Keszler theologusnak, egy másik 
10,000 márkával a niedermagstadti templomnak szólt. A 
rokonok által indított pör avval végződött, kogy Brunner 

javukra lemondott, míg a plébános sürgette a templom-
nak szánt hagyomány kifizetését, mert az lelkiismeretbe 
vágó kötelességök. Az örökösök egyike erre feljelentést 
tett, hogy a hagyatékból hiányzik 3 suezi kötvény 
1950 frank értékben. A sierenzi vizsgáló biró erre kihall-
gatta Burtz plébánost is, a ki eskü alatt azt vallotta : 
„nem tudok semmitKésőbb azonban kitűnt, hogy a 
nevezett értékpapírok nála voltak : mire Burtzot elfog-
ták. Az esküdtszék előtt most már nem tagadta, hogy az 
értékpapírok nála voltak. De kijelentette, hogy azokat ő 
a gyónás titka alatt kapta (valószínűleg kártérítés czimén) 
s azért azoknak rendeltetéséről nem szólhat semmit a 
gyónási titok pecsétjének megtörése nélkül. A tárgyalás 
avval végződött, hogy Burtz plébánost a lopás vádja alól 
fölmentették, azonban hamis eskü czimén, enyhitő körül-
mények tekintetbe vételével, 1 évig és 3 hónapig ter-
jedő fogságra ítélték. Az esküdtszék tárgyalása az eset 
rendkívülisége miatt zavarosan folyt le. Az esküdtek ; két 
főkérdésre, követett-e el Burtz plébános 1-ször lopást, 2-szor 
hamis esküt, nem-mel feleltek, az enyhitő körülményekre vo-
natkozóharmadikkérdésreazonban (melyet a bíróságnak tény-
álládékára adott „nem" felelet után fel sem kellett volna 
tennie) igen feleletet adtak. Erre újra visszavonultak az 
esküdtek tanácskozásra, a mely után a kit azelőtt a 
hamis eskü alól fölmentettek, néhány perez múlva abban 
vétkesnek nyilatkoztattak ki. Ilyen az emberi igazság-
szolgáltatás ! Burtz természetesen föllebbezett. 

Ez a pör igen nagy jelentőséget nyert az által, 
hogy Goldammer, a közvádló, midőn Burtz plébános a gyónás 
titkának pecsétjére hivatkozott, ezt jelentette ki : „Mi nem 
egyházi államban élünk, hanem Németországban, a mely 
ezeket az elveket el nem ismeri. A katholikus papok min-
dent megengedhetnének maguknak és kedvökre lophatná-
nak (!), a nélkül, hogy a büntetés ala lehetne vonni őket, 
ha a gyónás titkában elsánczolják magukat. Ezekkel a 
gyónásbeli titkokkal egyátalában papot soha sem lehet 
törvényszék előtt esküre bocsátani, midőn azt mondja 
hogy nem tud semmit, holott a gyónásból mégis tud va-
lamit." Sőt még vádlott védője is, Chormann ügyvéd (pro-
testáns), azt mondta, hogy a plébános urnák „nem tudok 
semmit" helyett azt kellett volna mondani, hogy „nem 
szabad szólnom." Hisz ezzel már elárulta volna a titkot! 

Szóval, Németországban egy kath. papot a gyónás 
titkának őrzése miatt megbüntettek ! 

Világos, hogy a dolognak folytatása leszen, a miről 
szintén tudósítást fogunk adni. 

H I V A T A L O S . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére Juhász György makói esperes-lelkészt a 
nagyváradi gör. kath. székeskáptalanban iskolás kano-
nokká kinevezem. 

Kelt Gödöllőn, 1895. nevember 26-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Dr Wlassics Gyula, s. k. 
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VEGYESEK. 
— Consistorium Rómában. XIII. Leo pápa, a mint 

tervezte, f. hó 29-én consistoriumot tartott, melyben az 
általunk már megnevezett főpapokat bibornokokká avatta. 

— Megmozdult vallása mellett a magyar alföld. 
A nagy magyar városok által lakott Duna-Tisza-köze a ke-
resztény katholikus vallás védelmére megmozdult. F. hó 28-án 
volt Adonyban alakuló gyűlés ; deczember 1-én pedig Kecs-
keméten lép akczióba vallása védelmére a katholikus nép. 

— A szent Collegium gyásza. Bonaparte Lucián 
bibornok, a biboros presbyterek rendjének másodika, f. hó 
19-én agyszélhüdés következtében Rómában elhunyt Szüle-
tett 1828. nov. 15-én. Családja a diplomácziai pályára 
szánta. 0 a papi pályára érzett hivatást s élete feladatává 
tűzte ki a politika kerülését. A legkényesebb helyzetekben 
minden kötelességét eltalálta és teljesitette. IX. Pius szen-
telte áldozó pappá 1856-ban. Bibornoki kalapot 1868-ban 
kapott. Bár Umberto olasz királyijai unokatestvér volt, 
semmi összeköttetést sem tartott fenn vele, annyira hű volt 
papi kötelességeihez és a pápasághoz való ragaszkodását 
oly szeplőtelenül tudta fentartani. Családjának szellemével 
ellentétben ő a legitimitás hive volt mindig. Az ajtatosság 
és jótékonyság gyakorlásában elzárkózva élte le életét az 
egyház szolgálatában. Ugy látszik, nagyon lelkén feküdt, 
hogy neki családja tettei miatt sokat kell imádkoznia. R. i. p. 

— A kongrua és a kormány. A vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumban — mint illetékes forrásból 
értesülünk — erősen folynak a munkálatok a kongrua 
rendezésére. A részletes tervezeten most dolgoznak és az 
összeirás január végéig vagy február elejéig teljesen 
készen lesz, ugy, hogy a knltuszminiszteri tárcza költ-
ségvetésénél Wlassics Gyula miniszter már részletesebb 
előterjesztést tehet az ügy stádiumáról. . . .Dunaos tineo 

— A íelekezetlenség. Az „Országos Törvénytár" 
kedden kiadott 12. száma közzá tette és a hivatalos lap 
is közli a vallás szabad gyakorlatáról szóló, immár királyi 
szentesítéssel ellátott 1895. XLIII. t.-czikket. Az uj törvény 
decz. 10-én lép életbe. 

— á gyulai kath. kör ünnepélye. A gyulai kath. 
kör fennálásának 25 éves évfordulóját jövő 1896. évi 
január 12-én ünnepeli. Az ünnepély napján reggel Te 
Deum lesz a főtemplomban, délután diszgyülés, melyre a 
társköröket is meghívják, este pedig a Göndöcs-kerti 
pavillon termeiben tánczvigalmat rendeznek. A körnek 
házvételi alapjához f. hó 24-én Wenckheim Géza gróf, 
gyulai nagybirtokos, 100 forint adománynyal járult. 

— A katonai lelkészi kar erősítése már rég 
foglalkoztatja a közös hadügyminisztériumot, mert eddig 
hadtestenként csak egy lelkészi hivatal volt rendszeresitve 
két-három lelkészszel, ami 70—80 ezer emberre, mikor 
az oly nagy területen van elhelyezve, kevésnek bizonyult. 
A katonaság sokszor a legünnepélyesebb alkalmakkor 
sem kaphatott tábori papot, csak a badtestparancsnokság 
szinhelyén. Belopotoczky Kálmán, tábori püspök, segíteni 
akar a hiányon és előterjesztést tett a hadügyminiszter-
nek arra nézve, hogy jövőre legalább minden dandár-
parancsnokság székhelyén legyen egy-egy tábori lelkészi 
hivatal. 

— Mikor kezdődik a 20-ik század? Furcsa kérdés! 
És mégis komolyan foglalkoztak vele a franczia Institut 
természettudományi akadémiájában. Egy levelező tag vetette 
fel a kérdést: 1900-al vagy 1901-el kezdődik-e a 20-ik 
század? Hivatkozott XIV-ik Lajosra, ki a 18-ik századot 
1700-al, Goethére, Victor Hugóra, kik a 19-ik századot 
1800-al kezdték. Az akadémia titkára, Bertrand, a mellett 
foglalt állást, hogy a nevezettek tévedésben voltak, mert 
úgymond, O év nem létezett soha, s a mi időszámításunk 
az 1-gyel jelölt évvel kezdődik. A jelenvolt csillagvizsgálók, 
igy végződik a jelentés, ebben nem találtak semmi kifogá-
solni valót. Pedig hát bizony szó fér a dologhoz. Mert a O 
az 1900-ban tulajdonképpen nem semmit jelent ám, hanem 
jelenti azt, hogy az 1899-ik évvel egészen betelt, illetőleg 
egészen lefolyt a 19-ik század utolsó, vagyis 10-ik tizede, 
és igy az 1900-ik' év újév napjától 1891. újév napjáig 
folyó év a 20-ik század éve, — vagyis a XX-ik század mégis 
csakugyan nem 1901-el, hanem 1900-al kezdődik. 

— Haraiigszenteiés Párisban. E hó 20-án szentelte 
meg Richard bibornok a Savoyard-ot, azt a 270 métermá-
zsás harangot, melyet a savoyaiak ajánlottak fel a mont-
mortrei nemzeti fogadalmi templomnak. A harang Fran-
çoise Marguérite de Sacré-Coeur de Jézus nevet 
kapta. Keresztapja a chambéryi érsek,rmsgrHautin, kereszt-
anyja de Yoigne grófné volt, a ki 5000 frank értékű csipke 
fátyolt vett hatalmas hangú keresztleánya befedésére. E 
drága fátyolból oltárteritő lesz. Az ünnepi beszédet Mon-
sabré dömés atya mondotta, nagy emelkedettséggel és 
rendkívüli hatással. . . . Nekünk s van egy Montmartre-ünk : 
Budapesten: a szent-Gellértvértanuságánakhegye.Nemsokára 
rajta, s köröskörül mellette, népes városrészek fognak zajos nép^ 
élettől emeltetve nyüzsögni és zsibongani. Itt volna egy ezred-
éves lét mindenek felett uralkodó hatása is. Csak egy 
hiányzik még mindig: egy teremtő gondolat, egy nagy 
elhatározás, mely a magyar nemzettel ezredéves emléket 
emeltessen a Gellérthegyen, Jézus szentséges szive és a 
magyar szentek tiszteletére. Egy milleniumi indítvány 
számára ez is érdemes tárgy lehetne ! 

A jelen szám megjelenését a 
szedők zavargása késleltette. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Brems? Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanar. 

Budapest. 1891». Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , TARSA 
Ö T V E N N E G Y E 

Budapesten, deczembsr 4 45. 

DALMI ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
|É> D I K ÉVFOLYAM. 

SZ. II. Félév. 1895. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Sanctissimi Domini Nostri Leonis Dovina Providentia Papae XIII. Allocutio. — Kath 
temetőink. — Firczák Gyula munkácsi püspök ur emlékirata. — Egyházi Tudósítások. P á r i s : Egy pillantás visszafeZé az egyházra 

Francziaországban — R ó m a : A keleti egyházak visszaegyesülésérol. — Kath. Egyesületi Elet. — Irodalom, — Vegyesek. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DÍVINA PROVIDENTIA 

P A P A E XIII. 
ALLOCUTIO 

HABITA IN CONSISTORIO 

DIE XXIX. NOVEMBRIS AN. MDCCCLXXXXV. 

VENERABILES FRATRES. 

Europa omnis, suspensis expectatione ac 
sollicitudine animis, adpropiorem Orientis plagam 
contuetur, int esti nis offensionibus et luctuosis 
fessam casibus. Acerbum revera dolendumque 
spectaculum, infecta sanguine oppida, civitates: 
ferro flamisque ingentes pervastati tractus. — 
Dum viri principes, quae eorum summa laus 
est, collatis invicem consiliis, modum cladibus 
et securam incolumitatem innoxiis laborant ex-
poscere, Nos quidem neqaquam omittimus, quan-
tum est in Nobis, pro eadem caussa nobilissima 
iustissimaque contendere. Videlicet ante hos 

ipsos novissimos casus, niti pro gente Armenia 
animo libentissimo studuimus, implorataque 
excelsi Principis auctoritate, concordiam, man-
suetudinem, aequitatem suasimus. Quae quidem 
consilia Nostra haud sane visa displicere. Coepta 
persequi propositum est: nihil enim tarn cu-
pimus, quam ut in maximi imperii finibus sua 
cuique incolumitas, suaque iura omnia salva, ut 
oportet, et sancta sint. Interea Armenorum 
afflictis fort unis tempestivum solatium a Nobis 
ne deesset, opem ferre egenis maturavimus, 
quos maxime calamitas perculisset. 

Nostra autem erga Armenos studia, testi-
monium et fructus amplissimae caritatis sunt, 
qua prosequimur gentes ex Oriente universas : 
quibuscum, ut probe nostis, adiumenta salutis 
sempiternae, quaecunque in potestate sunt 
Ecclesiae catholicae, communicare quidem et 
volumus et conamur. Idcirco, qui Nobiscum de 
fide discrepant, revocare ad concordiam ; qui 
conveniunt, devincire Nobiscum coniunctius, 
itemque iuvare omni ope atque ornare ingressi 
sumus. 

Hac voluntate consilioque litteras Apo-
stolicas nuperrime dedimus, ex quibus facile 
perspiciatur. quae mens Nobis erga Coptos, qui 
animus. Nimirum cum eorum pietatem et rei 
catholicae' per Aegyptum explorata incrementa 
haberemus, instaurandam Hierarchiam coptico 
ritu, dignitatem que pro Coptis patriarchalem 
Sedi Alexandrinae, quam Marcus evangelista 
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nobilitayit auctor idemque pontifex, restituendam 
curavimus. 

Amplissimum ordinem vestrum, venerabiles 
fratres, suppleturis, adlegere visum est ex Italia 
atque Imperio Austriaco, ex Gallia Hispaniaque 
viros egregios, quos Cardinalatns honore hodi-
erna die augeremus. In dignitate episcopali 
sunt omnes; iidemque gravitate et integritate 
morum, doctrinae lande, rerum usu, mnneribus 
sapienter gestis, de re Christiana, de Sede Apos-
tolica optime meriti. Hi autem sunt ADOLFVS 
LYDOVICVS ALBERTVS PERRAVD, Episcopus 
Augustoduneiisis, quem S. R. E. Cardinalem 
creavimus et in pectore reservavimus anno 
millesimo octingentesimo nonagesimo tertio, die 
decimosexto Ianuarii, in Consistorio : 

SILVESTER SEMBRATOWICZ, Archiepisco-
pus Leopoliensis Ruthenorum : 

FRANCISCVS SATOLLI, Archiepiscopus Tit. 
Naupactensis, Legátus Apostolicus ad 
foederatas Americae Septentrionalis ci-
vitatis : 

IOANNES HALLER, Archiepiscopus Salis-
burgeusis : 

ANTONIUS MARIA CASCAJARES Y AZÁRA, 
Archiepiscopus Vallisoletanus : 

HIERONYMVS MARIA GOTTI, Archiepisco-
pus Tit. Petrensis, Internuntii Apostoliéi 
munere in Brasilia functus: 

10ANNES PETRVS BOYER, Archiepiscopus 
Bituricensis : 

ACHILLES MANARA, Episcopus Anconi-
tanus et Humanus : 

SALVATOR CASANNAS YPAGÈS, Episcopus 
Urgellensis. 

Quid Vobis videtur? 
Itaque auctoritate Omnipotentis Dei, Sanc-

torum Apostolorum Petri et Pauli et Nostra 
publicamus S. R, E. Presbyterum Cardinalem 
ADOLFVM LVDOVICVM ALBERTVM PERRAVD 

Insuper creamus et publicamus S. R. E. 
Presbyteros Cardinales 

SILVESTRVM SEMBRATOWICZ 
FRANCISCVM SATOLLI 
IOANNEM HALLER 
ANTONIVM MARIAM CASCAJARES Y 

AZARA 
HIERONYMVM MARIAM GOTTI 
IOANNEM PETRUM BOYER 
ACHILLEM MANARA 
SALVATOREM CASANNAS Y PAGÈS 

Cum dispensationibus, derogationibus et 
clausulis necessariis et oportunis. In Nomine 
Patris f et Filii j et Spiritus f Sancti. Amen. 

Kath. temetőink. 
X. helységben meghal egy vegyes házas-

ságban élő, fiatal, igen kedves ág. ev. vallású 
úrinő, s bár a felekezeteknek külön temetőhelyök 
van, a rokonok a római kath. temetőben akar-
nak sirt ásatni . . . s ezt bejelentik a plébános-
nak. — Kérdés:, megadhatja-e a plébános, ily 
esetben, az engedélyt, vagy nem ? . . . 

E rövid idő előtt felmerült sajnos eset 
bizonyitja, hogy már temetőink is kivannak téve 
az erőszakos invasiónak, s hogy mennyi fo-
galomzavar van hiveink és nem hiveink közt, e 
tárgyban e l t e r j edve ! . . . Eltekintve a temetőre 
vonatkozó egyházjogi rendeletektől, az ügy 
tisztázására csak a következőket óhajtom fel-
sorolni ; 

1. Megczáfolhatatlan igazság, hogy „ki hova 
artozott életében, oda tartozik halála után is". 
A gróf halála után is megtartja rangját, az 
elhunyt hadvezér még csatavesztés után is e 
minőségében szerepel a történelemben. Nagyon 
természetes tehát, hogy aki katholikus, a 
katholikusok közé; aki ev. réf., az felei közé; 
aki ág. ev. vallású, felekezetbeliei közé temet-
tessék. Ez az oka, hogy minden kor népeinél, 
vallási különbözéseik szerint, külön temetkezési 
helyeket és szertartást találunk.*) Innét ered a 

*) E g y régi könyv nyomán érdekesnek tar tom a 
következőket közölni : „A régieknél „k iengesz te lhe t lek 
(inexpiabile scelus) véteknek tar tot ták a sirhelyek meg-
sértését és a törvény „szentnek" mondta a helyet, hol 
az elhunyt emberek testei nyugodtak . . . s alig volt 
oly kegyetlen népség, mely a temetőket t iszteletben 
ne tar to t ta volna. — A különböző nemzetek különböző 
szokásaiból felemiitjük, hogy némelyek halottaikat a 
tengerbe dobták, mások földbe temették, mások pedig 
megégették. — Némelyek a halott iránt semmi tiszte-
letet sem tanusi tot tak, mig mások a legnagyobb kegye-
lettel bántak el velők. 

A barbár népek közöl : 
A sabaeusok a hullát, mint szemetet tekintet ték . . . 

és királyaikat, holtuk után, a szemétdombra (inter ster-
quilinia) dobták. 

A troglodyták halottaiknak lábát a nyakszirthez 
kötöt ték és hamarosan, t réfa és nevetés közt földelték 
el bárhova. 

A scythak-nál — tiszteletjeleül — a holttesteket, 
vendégség alatt elfogyasztották. 

A hyrcanok csak azért tar tot ták a kutyákat , hogy 
halottaikat fölétessék. 

Ellenben 
Az athenabeliek a legnagyobb gonddal temetkeztek, 
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fejedelmek és más hatalmas családok külön 
sirháza, sírboltja, kriptája. — A fentebb emiitett 
rokonok tehát először is ez általános érvényű 
igazsággal kerültek ellentétbe, midőn alaptalan 
kívánságuknak hangot adtak. 

s ha valamelyik hadvezér elmulasztotta a háborúban 
elesettek testeinek a tisztességes eltemetést megadni, 
azt halálra Ítélték. 

A macedonolcnál nem volt ünnepélyesebb katonai 
kötelesség, mint az elhunytak eltemetése. 

A zsidók törvényében benne volt, hogy az elesett 
ellenfél halottait el kell temetni. 

Az egyiptomiak, kik a lakházzal nem sokat törőd-
tek, bámulatos költséget és a legnagyobbszerü pompát 
fordí tot ták sírbolt jaik felépítésére — tanúi ennek a ma 
is lutható Pyramisok — mert ugy voltak meggyő-
ződve, hogy a sírok a holtak örök lakásai ; . . az élők 
lakhelyei pedig csak a rövid ideig tar tó élet szálló-
helyei. 

A perzsák viaszszal kenték be halottaikat, hogy 
tovább fennmaradjanak. 

Az assyrok mocsáros helyekre temetkeztek. 
A perzsáknál szokásban volt, gyászruhába öltözni és 

a halotthoz tartozóknak lenyiratkozni. 
Az indusok dicső dolognak tar to t ták a halált meg-

előzni . . . sőt elevenen is megéget te t ték magukat . — 
Az öregen elhunytak iránt pedig semmi kegyelettel 
nem viseltettek. 

A legtöbb pogány népnél szokás volt 9 napig gyá-
szolni a halottat . . . És ezt „sacra novendial ia u -nak 
mondták. 

Szokása volt a legtöbb népnek, hogy oly esetben, 
midőn az elhaltnak szülei már nem voltak, sirató 
asszonyokat (praeíicae) fogadtak fel a gyászolók he-
lyetteseiül. 

H a a görögöknek fejedelme, vagy más nagytekin-
télyű fia elhalt, az ellenség foglyai közöl 12-öt öltek 
le áldozatul, mint azt Achilles is megte t te Patroclus 
halálával, vele együtt néhány t rója i t is el temetvén. 

Az olasz Sylius versben irta le a különböző temet-
kezési szertartásokat : 

—• Tumuli et cinerum sententia discors. 
Tellure (ut perhibent) is mos ant iquus Ibera : 
Exanima obscoenus consumit corpora vultur, 
Regia quum lucem posuer unt membra, probatum est : 
Hyrcanis adhibere canes. Aegypt ia tellus 
Claudit odorato post funus stantia saxo 
Corpora, et amens i s exanguemhaud separat umbram. 

Cecropidae ob pátr iám Mevortis sorte peremptos 
Decrevere simul communibus urere flammis. 
Atgente in Scythica suffixa cadavera truncis 
Lenta dies sepelit put r i l iquentia tabo. 

Állítólag Hercules volt az első, a ki a harczban 
elesetteket eltemette. 

Cyprus ág volt a gyász je lvénye és a gyászhelyiség 
diszitménye ; mert ez Plú tónak veit szentelve. 

Solon megrendelte, hogy gyászolják ; Eunius pedig 
megti l totta. 

Xenophon állítja, hogy Cyrus nem akart arany és 
ezüst tartóba, hanem a földbe temettetni . 

Ismeretes, hogy Tóbiás a halottak eltemetéséről 
buzgón gondoskodott . . . Júdás Machabeus pedig megpa-
rancsolta meghalt ellenfeleinek az eltemetését. 

Tudjuk végre, hogy Sándor, a megölt Darius holt-
te temét , anyjának engedte át elhantolás végett ." 

2) Második kétségbevonhatlan igazság, hogy 
„mindenki csak a maga birtokán rendelkezhetik." 
Amint nem szabad a szomszéd telkén építkez-
nem vagy rombolnom, ugy nem szabad idegen 
területen sirt ásatnom. Mily féltékenyen őrzik a 
népek és országok jogos területök határát, hogy 
a legcsekélyebb csonkítás vagy foglalás „casus 
bellidnek tekintetik. A temető is egyházi birtok, 
felszentelt terület, melyhez csak az egyházhoz 
tartozó hivek tarthatnak igényt. Más felekezetűek 
it t tért nem foglalhatnak, . . miután minden 
„foglalás" erőszakkal jár. — Emiitett rokonok 
tehát 2-szor e másik kétségtelen igazsággal is 
ellentétbe jöttek, midőn erőszakos kívánságukat 
nyilvánították. 

3) A „társaskörök," „egyletek," különösen a 
„titkos társulatok" szervezete bizonyítja, hogy a 
körnek, egyesületnek és bármi néven nevezett 
társaságnak „szabályai" és kedvező vagy ked-
vezőtlen „rendelkezései" csupán a tagokra köte-
lezők és alkalmazhatók. — Azért nem meri senki 
oly társulatnak kedvezményeit igénybe venni? 
a melyhez nem tartozik, vagy amelytől elszakadt. — 
Az elhunytnak busuló rokonai tehát az egyház-
szervezeti szabályokkal is ellentélbe jöttek, midőn 
rendellenes óhajukat a plébánosnak tudtára 
adták. 

Végre 4) Valamint — dato, sed non con* 
cesso — furcsa helyzetben találhatná magát a 
kath. pap, ha más felekezetű temetőben kellene 
fungálnia: . . . ugy igen kényelmetlenül érezhetné 
magát bármely felekezeti lelkész, ha az előtte 
idegen kath. temetőnek, az övétől elütő terü-
letén kellene elmondani búcsúztatóját, vagy 
gyászbeszédét. — A gyászos rokonok tehát csak 
alkalmatlan „genant" helyzetet okoztak volna a 
nagy tiszteletű uraknak, melytől az egyházi 
elvnek következetes betartása mellett, szeren-
csésen megmenekülének. 

Mindezen észszerű okoknál fogva kimond-
hatjuk tehát, hogy a plébános a fent vázolt 
körülmények közt, nem engedheti meg a sir-
ásást — amint nem is engedte meg temetőjében 
más felekezetűek részére. . . . Es a temetés a fenti 
esetben, nagy részvéttel ment végbe a feleke-
zeti temetőben! 

Senki Pál. 
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Eirczák Gyula munkácsi püspök ur 
Emlékirata 

a beregyármegyei közigazgatási bizottsághoz 
as iskolák államosítása ügyében. 

(Vége.) 
Szép és lélekemelő azon eszme és törek-

vés, hogy a Millénium emléke azzal is megünne-
peltessék, hogy az oktatás és nevelés fejleszt-
ésére állami népiskolák is állitassanak. Ez t en 
örömmel üdvözölném. De azon mód, melylyel a bereg-
vármegyei közig, bizot tság azt megvalósi tani akarná, 
— meggyőződésem szerint nem alkalmas a történelmi 
hiiség kifejezésére és e mellett az egyházra és iskolai 
közegeire sérelmes is. Mert ha mi engedni fognánk 
a közig, bizot tságok azon óhajának, hogy kathol ikus 
iskoláinkat beszüntessék, illetve azokat állami keze-
lésbe átengedjük, önmagunk ellen azon bizonyitékot 
szolgáltatnók, mintha a munkácsegyházmegyei püs-
pöki kormány fennhatósága alatt álló g. kath. hi tvallá-
sú iskolák nem volnának sem eléggé j ó k és a törvény 
követelményeinek megfelelők, sem pedig eléggé hazafias 
szelleműek. Sőt tovább folytatva az eszmenetet, ugy venné 
ki magát a dolog a most létező iskoláink beszüntető át-
engedése esetén, mintha nem is lettek volna, vagy 
ennyivel kevesebb számban léteztek volna csak egy-
házi iskoláink és mintha az egyház éppen a legkitű-
nőbb helyeket és hiveket hagyta volna figyelmen ki-
vül. Holot t ezen felfogással szemben bátran kijelent-
he t jük , hogy iskoláink és tani tóink az állami iskolák-
kal és tanitókkal mindenkor képesek kiállani a ver-
senyt, sőt felügyelet tekintetében kath. iskoláink jobban 
vannak biztosítva amazoknál. — Ezzel nem akar juk 
azt állítani, mintha az állami népiskolai tanférfiak kö-
zött hivatot t paedagogusok is nem talál ta tnának ; de 
azt a föltevést, mintha az állami paedagogusok segít-
sége nélkül az egyházi népiskolák ügye megfenekle-
nék, elfogadnunk nem lehet. Egyházmegyei kormányom 
ngyanis teljes tudatával bír a felől, hogy minőnek kell 
lenni a jó és a minta-népiskolának. Es tehetségűnk 
szerint, bár igen szerény anyagi eszközökkel, ezt 
dokumentálni is igyekszünk és igyekeztünk, a mit az 
bizonyít, hogy mintegy 45,000 tanköteles gyermek 550 
katholikus tanitó által kellő eredménynyel és a mellett 
hazafias szellemben oktatat ik és neveltetik. — Mi a 
t anügye t kultiváltuk, és a népnevelés iránti kötelessé-
gűnke tmega lkuvás t nem ismerő törhetet len hűséggel tel-
jesí tet tük, ápoltuk és fej lesztet tük már azon időben is, 
mikor még állami tanítók, állami tanfelügyelők nem 
léteztek. Ez t igazolja az is, hogy egy századdal ezelőtt 
a munkácsegyházmegyei püspöki kormány Ungváron 
egy kántortanitó-képző intézetet állított fel, és ezt ma 
— a kor igényeinek megfelelőleg — a g. k. hivek 
áldozatkészségéből tökéletesbitet tük oly annyira, hogy 
az ungvári képezdében jó sikerrel végzett és képesítet t 
néptanítók ma igen keresettek és az ország külömböző 
vidékein az állami iskoláknál is nagy számban alkal-
mazva vannak. — És mind ezen nagy áldozattal 
és költséggel járó szolgálatot az egyházmegyei 

görög katholikus éneklész-tanitói jeles képezde min-
den viszontszolgálat nélkül teljesit i az állam javára 
és nem kizárólag saját hívei érdekében. — Es habár 
a haladás a munkácsegyházmegyei gk. iskoláknál és 
népnevelésnél a köznép égpalji, talaji, gazdasági és 
lakási kedvezőtlen viszonyai miatt nem rohamos ugyan, 
de mindenesetre kielégítő. — Hol van tehát indok 
arra, hogy nekünk beszüntetni kellene a fennebb jel-
zett egyházi iskoláinkat, melyek eddig ugyT a kath. 
egyház, mint édes magyar hazánk szolgálatában becsü-
lettel tel jesí tet ték kötelességüket ? ! — Miért kellene 
tehát nekünk átengedni épületeinket és tanítóinkat, 
hogy azután kegyképpen biztosítani kénytelenit tessünk 
az igy megállamositott iskoláknál gk. okleveles taní-
tóinknak alkalmazását és befolyásunkat iskoláinkban, 
melyek most föltét lenül a m i e i n k ? ! — Az elsajátítási 
törekvés érthető lenne ott, hol az iskolákra semmi gond 
nem fordittatik, vagy hol azok a törvény kívánalmai-
nak meg nem felelnek. De azon érv alapján, 
mer t a fennebb jelzet t hitközségek egy-kettejénél 
vannak még be nem iskolázott tanköteles gyer-
mekek, a czélba vet t államosítás a hitközségek sérelme 
nélkül meg nem történhetik. De mert ezen eset nálunk 
fenn nem forog, mi sem logikai követelmény, sem 
opportuni tási szempontból nem érezzük magunkat ha j -
landóknak arra, hogy tényleg fennálló, kifogástalan 
egyházi iskoláinkat beszüntessük és államivá áten-
gedjük . — És a liol a mai nyomasztó anyagi viszo-
nyok mellett a h i tközségek között akad egy-kettő, a 
hol több tantermet felállítani és azokat okleveles tani-
tókkal ellátni ma még a hivek képtelenek, az állam e 
tekinte tben u j állami iskolák felállítása által segíthet 
a nélkül, hogy mi a hiveink oktatását irányító egyhá-
zi jogainkról lemondani és magunkat üdvös műkö-
désünk teréről leszorí t tatni kénytelenek legyünk. — 
Ha őszintén óha j t juk az oktatás és nevelés ügyének 
föllendülését, ne szüntessük meg azon iskolákat, melye-
ket az egyház oly sok verejtékkel, sok gond és 
nehézséggel hozott létre, és a melyekben a magyar 
nyelv is, mint kötelező tantárgy, egész szeretettel, és 
kívánt eredménynyel tan í t ta t ik ; ne bántsuk azokat 
csupán azon indokból, mert azok „felekezetiek." Az 
egyházi iskoláknak ugyanis épp oly lét jogosultságuk 
van, mint magának az egyháznak. — És a mun-
kácsi egyházmegye gk. hívei, jól lehet a múl tban nem 
bir tak palotaszerü iskolákkal, sem a legújabb szerke-
zetű taneszközökkel, mindazonáltal, a történelem tanu-
sága szerint, azokban a gyarló iskolákban is meg-
felelő kiképzést nyertek, azokban e mellett meg-
tanulták és unokáikra szent örökségképpen hagyomá-
nyozták a vallásosságot, a koronás király iránti hűsé-
get és a magyar haza szeretetet ; mennyivel inkább most 
a javul t viszonyoknál fogva, főleg, ha a magas kormány 
által segélyeztetnének, képesek lesznek az egyházi 
iskolák az oktatás és nevelés fentjelzet t magasztos 
czélját hathatósan megközelíteni. — Szerény nézetünk 
szerint, nem az országutak és nem a vasutak mentén, 
még kevésbé pedig a termő talajon fekvő tehetős nagy 
hitközségek jókarban levő és a törvény követelményei-
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nek mindenben megfelelő, kifogástalan egyházi isko-
láit kell elállamositani, melyekben iskoláikat az illető 
hitközségek hivei az állam különleges segélye nélkül 
is képesek fenntartani . -— Az állami beavatkozás ott 
indokolt, abol semmi iskola nincsen, avagy ha van, az 
a hozzá fűzött igényeknek és a törvény követelményei-
nek egyáltalán meg nem felelhet. — Ott vannak p. o. 
Ábránka, Bukócz, Bukovinka, Fedeles és Hercz-
falva, Felső-Kis-Bisztra, Fogaras , Hánykovicza, 
Igléncz, Iváskófalva, Jalova, Kis-Csorna, Kis-Mogyo-
rós, Koczkaszállás, O-Kucsova, Kustánfalva, Lanka, 
Léczfalva, Lnkova, Medvegyócz, Miskarevicza és 
Tissova, Nagy-Bisztra, Nagy- és Kis-Abránka Kusni-
czával, Nagy-Muzsaj, Olyenyova és Pálos, Perek-
reszna, Plavlja, Roszos, Skuratócz, Szászóka, Szerencs-
falva, Szidorfalva, Szuszkó-Jobbovicza, Timsor, Za-
gyilszka, és a többi elhagyott helyeken. -— Valóban 
hálás köszönettel lenne az egyház lekötelezve, ha ezen 
helyeken állitana fel az állam iskolákat, mer t a nép-
nevelés és oktatás jó té teményében az a nép ís része-
sülhetne, mely iskolákat a saját erejéből felállítani 
képtelon, — Ezen esetben mi is az egyházi közegek 
által is készséggel oda fognánk hatni, hogy az eddig 
még beiskolázatlanul maradt tanköteles gyermekek ezen 
iskolákba föltétlenül beirattassanak, beiskoláztassanak 
és a nevelés és oktatás áldásait kivétel nélkül élvez-
hessek. — Mi az állami iskolák iránt elfogult ellenséges ér-
zülettel távolról sem viseltettünk, sőt a nemes verseny 
ápolására azoknak kellő helyen való felállítását üdvös-
nek ta r t juk . — Mindazonáltal az állami iskolák indo-
kolatlan szaporítása iránti figyelemből oly helye-
ken, ahol egyházi iskola anélkül is létezik, egy-
általán nem vagyunk haj landók magunknak, a 
lelkészkedő papságnak ós taní tóinknak erkölcsi sze-
génységi bizonyítványt kiállítani ; mer t meglevő kath. 
jellegű kifogástalan iskoláink beszüntetése által te t t leg 
azt bizonyítanánk, mintha a népnevelés ügyét mi sem 
nem értenénk, sem azon lendíteni haj landók nem volnánk ; 
holott a lelkészeknek, állásukból kifolyólag, egyik leglé-
nyegesebb kötelessége a tanítás ; hosszú évek során át 
szerzett gazdag tapasztalataik, megfigyeléseik és a 
tanügygyel i szakszerű foglalkozásuk pedig mindenki t 
meggyőz az egyházi férfiak és a katholikus tanitók 
kifogástalan képesítése felől. — És it t helyén valónak 
aláljuk kiemelni ama megdönthet i en igazságot, hogy 
csak annak a népnevelésnek van reális becse és értéke, 
a mely valláserkölcsi alapon, hazafias szellemben tör-
ténik; már pedig a nevelésnek ezen két lényeges 
föltételét mi közvetlenebbül ellenőrizhetjük és fej-
leszthet jük saját iskoláinkban, saját közegeink által. 
— íme ezek azon döntő okok, melyek miatt egyház-
megyei kormányom kath. jel legű iskoláinak fentartá-
sához hiven és rendületlenül ragaszkodik és amelyek 
azon elhatározásunkat érlelték meg, hogy ezek beszün-
tetéséhez hozzájárulni nem vagyunk haj landók. •— Nem 
pedig azért sem, mert ha a közigazgatási bizottság 
súlyt fektet arra, hogy a millennium alkalmával men-
tül több és mentül inkább ki tűnőbb községekben 
mutathasson a népnevelés czéljából alapított állami 

iskolát, a mire az iskolát nélkülöző igen sok község-
ben alkalma van : nem lehet csodálkozni azon, hogy 
ugyanezen törekvések az egyház és felekezetek ambi-
cziójának méltó tárgyát képezik annálinkább, mert több 
mint százados fáradozás valóban megérdemli, hogy 
egyházi iskoláinkat a nagy világ előtt édes hazánk 
ezredéves ünnepén sajá tként az egyház mutathassa be, 
mint a melyik azt nagy ál dozattal eredetileg létrehozta 
ápolta és arra is vállalkozik, hogy azokat Is ten jóvol-
tából, híveinek és haza többi polgárainak kiképzése 
czéljából tovább fejleszthesse. — Kel t Ungvárt , 1895. 
november 17. 

Firczák Gyula, munkácsi püspök. 

EGYHÁZI TUBOSITÁSOK. 
Pár is. Egy pillantás visszafele az egyházra Fran-

cziaországban. — 
Az egyház siralmas, zilált állásfoglalásáról a 

szerzetes rendek anyagi tönkretételére czélzó adótör-
vényekkel szemben a „Semaine de Cambray" következő 
czikke szomorú, de teljes világítást van hivatva vetni : 
okt. 16-án hajtották végre először a szerzetesek kirab-
lására alkotott törvényt. Azon szerzetek, melyek több 
törvényszéknek, — sőt magának a legfőbb itélőszéknek 
határozata értelmében megtagadták az uj adó (droit 
d'accrissement) fizetését, — kötelezve lettek okt. 17-ig 
6 milliónyi öszzeget az államkincstárba befizetni. Ha ezt 
önkényt meg nem teszik, — akkor vonakodásuk miatt 
3 milliónyi pénzbirságban s a költségekben elmarasz-
taltatnak, -— a mi együttesen mintegy 10 millióra rug. 
Pedig a törvényt még csak néhány szerzetre alkalmazták! 

A többiekre majd valamivel később fogják foga-
natosítani ugyané törvény intézkedéseit. 

Midőn e zsaroló törvényt kihirdették, egy szó 
hangzott fel a sajtóban, s az jogtalannak, türelmetlennek 
bélyegezte azt. 

Nemsokára megjelent Richard és Langénieux bí-
borosok levele, mely igy szól : Nem lesz-e okosabb, ha 
mindjárt kezdetben az összes szerzetek azzal védekeznek, 
hogy anyagilag képtelenek megfizetni a kívánt adót, 
mintha néhány éven keresztül roppant erőfeszítéssel, — a 
mivel végelemzésben magukon úgysem segítenek, — 
eleget igyekeznek tenni a kincstár követeléseinek, — 
mint, ha önromlásukon dolgoznak, midőn, ha mindjárt 
csak egymásután is, dicstelenül s az ügyre nézve minden 
haszon nélkül elbuknak. 

A bibornokok ez iránt idézett levele azután hozzá 
teszi még: nA szent-szék nem helyteleniti a passziv 
ellenállást, mely észszerű is meg szükséges is 

Kevéssel ezután jelent meg Füzet püspöknek levele, 
mely épp az ellenkező tanácsot adja. Azonban emlé-
kezhetünk Langénieux biboros válaszára, valamint azon 
helyeslésre, melylyel e válasz mindenütt, de különösen 
a püspöki karban s a papság körében találkozott. 
Egyetlen hang sem emelkedett Füzet védelmére. 

A biboros levele ezt mondta : Hogy Rómától 
tanácsot vagy pedig buzdítást kérjünk, — erre még 
csak gondolnunk sem szabad. A pápa jelenleg általános ér-
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dekii kérdésekkel van elfoglalva, — ezért nem adhat hasonló 
ügyben tanácsot, — s valósággal szolgálatot teszünk a 
szent-széknek, ha kérelmünkkel nem háborgatjuk." Meig-
nan érsek ur mindazon által Rómához fordult tanácsért. 
Az államtitkár ekként felelt: „Nagyon jól tudja mindenki, 
hogy mily helytelen és veszélyes dolog volna, ha a szerze-
tes rendek nem egyöntetüleg járnának el e kérdésben. A 
Szent Atya egyenes óhaja, hogy a püspökök és szerzet-
főnökök egymással egyetértve mindenre kiterjedő körül-
tekintéssel igyekezzenek megállapitani az önérzetet, a 
sikerre vezető egyöntetű eljárást." 

Több megye szerzetesei együttes megbeszélés és 
tanácskozás után határozatilag kimondták, hogy a két 
biboros levelében ajánlott magatartást fogják követni. 

Azon szerzetes rendek, melyeknek anyaegyházuk 
Párisban van s melyek egész Francziaországban birnak 
társházakkal, — szintén gyűléseztek. A napvilágot látott 
adatokból azonban ki nem derül, vájjon minden ilyen 
rend képviselve volt-e a gyűléseken. 

Rövid idő multán egy emlékirat jelent meg, melynek 
következménye a kellemetlennél kellemetlenebb esetek 
egész sorozata volt. Ezt az emlékiratot öt, a kormány 
által elismert férfi szerzet intézte Louchet úrhoz, felvilá-
gosítást esdve az iránt, hogy mily következményei lehet-
nek reájuk nézve a „passziv ellenállásnak." 

E kérelem még semmiben sem köté meg a kérel-
mező szerzetek kezét, — s ugy is látszik, hogy egyik 
közülök, még pedig a tekintélyesebbek közül való, 
másként fog hátározni mint azok, melyeket az „Emlék-
irat" vezet. 

A hiba ott volt, hogy az Emlékirat tartalma nyil-
vánosságra került. Nem mintka kormányférfiaink ez által 
megtudták volna, hogy miként lehet e törvényt kiak-
názni, — óh. ők ezt nagyon jól tudták addig is, — 
hanem mert megkönnyítették a kormány helyzetét az 
által, hogy a közvéleményt mintegy előkészítették az 
erőszakos eszközök alkalmazására. Ki kell azonban 
jelentenünk, hogy a közzétételben nem volt mind az öt 
rend részes, — ez csakis egy szerzetnek, vagy éppen 
egy embernek a müve. 

Mi akkor azt mondtuk, hogy az Emlékirat nyilvá-
nosságra hozatalának csakis egy czélja lehetett: t. i. 
hogy biztosítsa magának a rend a közvélemény elné-
zését, — ha elpártolása majd világos lesz. 

Két újság, a L'Univers s a „Le Monde" hozta 
egyszerre az Emlékiratot. 

Addig e két lap, bár különböző alapon, de mégis 
épp ugy irt, mint a La'Vérité és a La Croix. Ez állí-
tásunkat itt (helyszűke miatt) be nem bizonyíthatjuk ; de 
egész bátran hivatkozunk egyfelől azokra, kiknek állás-
beli kötelessége több újságot olvasni és figyelemmel 
kisérni, másfelől a L'Univers és Le Monde előfizetőinek 
csodálkozására, midőn látták, hogy e két lap ugyanazon 
nap ily egyszerre irányt változtat. Bőven megnyilatkozott 
e csodálkozás magának a L'Univers-nek hasábjain. 

A katholikus sajtó e megha^onlása e naptól kezdve 
folyton élesebb lett és egyre nagyobb és nagyobb za-
varokat okozott. 

Az öt rend egyikének főnöke ekkor a rend bi-

bornokához irt, ki őt levelével az államtitkárhoz uta-
sitá. A rendfő kérdése ekként hangzik : „Vájjon valamely 
szerzet, nagyobb bajok kikerülésére, megfizetheti-e az 
adót, lelkiismeretének és beesületének sérelme nélkül?"" 

A kérdés e feltevéséből világos, hogy a főnök 
igenlő választ szeretett volna kapni. De ez nem követ-
kezett be: „0 Szentsége annak kijelentésével bizott meg, 
hogy — az ő óhaja szerént a f. é. április hó 16-án 
alkotott törvénynyel szemben Francziaország összes 
rendfőnökeinek teljes és sértetlen szabadságában álljon 
oly állást foglalni, mely meggyőződésük szerint saját 
érdekeik megvédésére a legalkalmasabb lesz." 

Hasonló feleletet kaptak mindazon püspökök, kik 
szükségesnek tartották Róma tanácsát kikérni. 

Április végén, jóval még a meghasonlás előtt, egy 
püspöki helynök levelében, melyet a „Le Monde" közölt 
ekként irt : „Midőn jellemgyöngességből engedtünk s 
lelkiismeretünk szava később mégis feléled, ilyenkor ön-
magunk megnyugtatására a leggyakrabban igy szoktunk 
felkiáltani : Nos hát, forduljunk XIII. Leóhoz, s meg-
látjuk, begy mi lesz? Azonban, beszéljünk nyiltan, 
sokszor nem tőrt vetünk e ekként a pápának, habár 
öntudatlanul is ? Mert vájjon ő, kinek a legkényesebb 
ellenvetésekre kell a feleletet megadnia, értesülhet-e 
minden pillanatban a küzdelem legapróbb részleteiről. A 
legtöbb esetben nem fog felelhetni, s akkor azt fogjuk 
mondani : Lássa, igazam volt, a pápa is a mellett vanr 

hogy engedjünk. — Azonban, ha tudunk az eseményekből 
olvasni és következtetést vonni, akkor nagyon jól tudjuk, 
hogy a pápa azt óhajtja, hogy mindenki betöltse saját 
állásánnk kötelességeit, ugy a mint ő is teljesiti saját 
kötelmeit az egyház élén. 

Mindezen intelmek daczára megkérdezték ő szent-
ségét, ki meg is adta a feleletet. 

Sehol senkinek sem felelte azt: „Adjátok meg 
magatokat", jóllehet szerettek volna ilyen feleletet kapni. 
„Ugy határozzatok, a mint az érdekeitek megvédésére 
a leghasznosabb lesz", ezek voltak szavai. Vájjon a 
megvédés hangoztatásából nem lehet-e arra következtet-
nünk, hogy a pápa a törvénynek való (activ és passiv) 
ellenállást indokoltnak találja ? *) E kifejezes mindenkor, 
de különösen a mai időkben, ha egyenesen a törvény-
hozás legfőbb ellenőrétől jő, — eleget mond azoknak,, 
kik érteni akarnak. 

Ime e tényeket rövideben felsoroltuk, mert közéig 
a végső elhatározás napia. 

Mielőtt befejeznők czikkünket, arra kérjük, a kik e 
sorokat olvassák, hogy — buzgó szivvel és álhatatos 
lélekkel imádkozzanak a legszentebb szűz Máriához, a 
keresztények segítségéhez, Francziaország királynéjához, 

*) Épp most érkezett hir Parisból a- pápa legújabb nyilat-
kozatáról Bonnet viviersi püspöknek f»zt mondta : Sajnálom, hogy 
utásitásaimat, melyek világosak és határozottak, a franczia katho-
likusok összesége nem értette meg. 0 nem kívánja senkitől, hogy 
politikai hajlandóságait vagy magánóhajait megtagadja. De kéri 
mindnyájokat, hogy őszintén lépjenek az alkotmány és törvényes 
alapra, hogy igy az egyház és hazájuk szentesült jogait jobban 
megoltalmazhassák. Tehát a franczia katholikusokat csak az menti, 
meg ha a politikai akczióban aktiv részt vennek. 
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szerzetes rendeink pártfogójához és szent Mihályhoz, a 
sátán és szolgáinak ellenségéhez ! 

Francziaországban az egyház nagy küzdelem elő-
estéjén van ! 

Róma, nov. 29. A keleti egyházak visszaegyesülésé-
rol— az „Osservatore Romano" fölöttébb jelentős tudó-
sításokat kapott Konstantinápolyból. A pápa encyclikájára, 
mely az egyesülést oly magasztos szellemmel szóba hozta, 
a konstantinápolyi görög nem egyesült patriarka encycli-
kával felelt. Erre vonatkozik az „Osservatore Romano" 
két tudósitása. Közlöm mind a kettőt. Az egyik, a beve-
zető, igy szól: 

Konstantinápolyból irják nekünk : A fanari patriar-
kátus encyclikája oly nagy jelentősségü esemény, hogy 
kötelességemnek tartottam egy igen illetékes személyi-
ségnek véleményét kikérni róla. 0 kérésemet szokott szí-
vességével fogadta s most szerencsés vagyok az „Osser-
vatore Romano" olvasóival közölni nem ugyan egy fele-
letet a nevezett encyklikára, mint leirását a hatásnak, 
melyet ez az encyklika, ily dolgokban Ítéletre képes em-
berekre tett. 

Ime itt van : 
Konstantinápoly, nov. 20. 1875. 

Mélyen tisztelt uram ! 
Nem vonakodom önnel kivánata szerint közölni vé-

leményemet a konstantinápolyi patriarka és zsinat ency-
klikájáról az egyházak egyesülésére vonatkozólag. A tárgy 
oly bő, hogy egy egész kötet számára elég anyagot szol-
gáltatna. Az idő rövidsége miatt néhány észrevételre fogok 
szorítkozni. 

Három dolog lepett meg különösen abban az okmány-
ban : a nagy ellentét, mely XIII. Leo pápa szózata és a 
patriarka válasza közt van ; a visszaegyesülés ellen felho-
zott ellenvetések gyengesége ; végül a helyzet logikátlan-
sága, melybe a keleti egyház belekerülni fog, hogyha 
ennek az okmánynak alapjára fog állni. 

A válasz hangja bizonyára visszatetszést fog szülni 
igen sokaknál azok közül, kik a görög nemzet legértel-
mesebb és legjózanabb fiai közé számittatnak. Míg XIII. 
Leo minden tette tiszta és ment a szemrehányásoktól, a 
patriarka avval kezdi, hogy a pápákat, Fóczius óta min-
den időbelieket, ki nem zárva a jelenlegit sem, hasonlatba 
állítja az emberinem ellenségének, gyilkosának (a gonosz 
léleknek) szolgáival, a ki az Ur mezejére konkolyt szo-
kott hinteni. Ime a visszatetsző, a kiáltó ellentét a két 
egyházat képviselők egymás iránt táplált lelkülete között. 

Aztán, még inkább visszatetsző és sértő az a súlyos 
gyanúsítás, hogy XIII. Leo Keletre katholikus papokat 
küldött a keletiek (orthodoxok) hazug látszata és ruhái 
alá bujtatva. Hogyha a pátriárkát és a püspököket, kik 
azt az encyklikát aláírták, valaki udvariasan felszólítaná, 
hogy hát idézzenek egyetlen egy esetet, hozzanak fel 
egyetlen egy bizonyítékot e sérelmes gyanúsítás támoga-
tására: bizony furcsa helyzetbe kerülnének a következmé-
nyekkel. Hát a patriarka nem tudja azt, hogy magában 
Konstantinápolyban évek óta vannak görög szertartásos 
katholikus papok, kik görög módra öltözködnek, kik az 
oltáriszentséget két alakban szolgáltatják ki ? A patriarka 

encyclikája, nyilván, főt. Pellegrini Arsenio, grottaferratai 
apát Smyrnába érkezésére czéloz, a ki egy ugyanazon 
rendbeli (bazilita) atya társaságában jött. Ugy látszik 
ők azok, kiket némely lapok „bárány bőrbe öltözötí far-
kasok"-nak nevezgettek. De hiszen nem csak a grotta-
ferratai konvent görög szertartású, hanem Délolaszország-
ban, különösen Siciliában, egész parocbiák vannak görög 
szertartáson, a hol merítéssel keresztelnek és az oltár, 
szentséget mind a két szin alatt szolgáltatják ki, és mindez 
századok óta van igy. 

Egyébiránt, hogy a patriárka mennyire tájékozatlan 
a katholika egyház ügyei iránt, — ugy annyira, hogy kath. 
egyház és latin rítus ő előtte azonos, — hogy egyebeket 
mellőzzünk, bizonyítja encyklikájának az a helye (4. §.) 
a hol a patriarka kijelenti, miszerint „nyilvánvaló ellen-
mondás egy és uagyanazon egyházról" beszélni, mikor a 
Szent Lélekre vonatkozó tanban való meg nem egye-
zésen kivül (a melyről mindjárt alább szólok), „az egyik 
a keresztségben hármas merítést, a másik leöntést használ, 
az egyik kovásztalan, a másik kovászos kenyérrel él, az 
egyik az Ur vacsoráját kehelylyel, a másik pusztán a 
kenyér alakjával szolgáltatja ki". Ez az idézet, a mely-
nek értelmében a görög egyesültek nem tartozhatnának 
ugyanazon egyházhoz, a melyhez a latinok tartozunk, 
hanem egy külön álló egyházat képeznek, mutatja, meny-
nyire idegenek és járatlanok maradtak a görög nem 
egyesültek a mi ügyeinkben. De nem foglalkozom tovább 
a patriarkális okmányban levő ellenvetések gyengeségé-
vel, a melyeket ez az okmány ugy állit fel, mint embe-
rileg legyőzhetetlen akadályait a visszaegyesülésnek. A 
mint hallom, rövid idő múlva válasz fog reá megjelenni ; 
azért is csupán annak kijelentésére szorítkozom, hogy 
ebben az okmányban a katholika egyház tanítása igen 
csekély szabatossággal van ismertetve. Igy például, hogyha 
katholikus ember arra vetemednénk, hogy azt állitaná, 
miszerunt a pápa az egész egyház legfőbb lelki és állami 
feje, Krisztusnak egyetlen képviselője az egyházban és 
minden malasztnak egyedüli osztogatója, az ily katho-
likus irónak ugyancsak meggyülne a baja nemcsak az 
Index-szel, hanem az Inquisitióval is, és ez az ember — 
megérdemlené sorsát. 

Egyébiránt, habár kellemetlen kötelesség a katholi-
kus tan ily visszataszító meghamisításának konstatálása, 
ez a meghamisítás, — még sok más példát idézhetnék, 
— míg egyfelől azt bizonyítja, hogy a legsúlyosabb ellen-
vetések „laborant falso supposito," hamis föltevésen alap-
szanak, másfelől reményre jogosít fel, hogy az egyesülés 
a katholikus tan igaz megismerése alapján mégis lehetsé-
ges, kivált hogyha a katholikus tudósok és írók mind-
nyájan törvénynek tekintik magukra nézve a katholikus 
tanoknak akár fejtegetésében akár védelmében a szoros és 
szigorú dogmatikus beszédhez ragaszkodni. Mind azon 
által én nekem nem nagy bizalmam van a vitatkozásban, 
különösen a nyilvánosban. Ez alkalmas lehet arra, hogy 
az igazságban megtartsa, a ki már benne van, hanem 
a mi az egyesülést illeti, századok tapasztalása bizonyítja 
a vitatkozás elégtelenségét. Egészen, más dolog lenne, 
hogyha a két egyházat elválasztó pontokra nézve arra 
alkalmas vegyes bizottságokban békességes megbeszélés 
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jöhetne létre a két egyház tekintélyes képviselői között. 
Ebből legalább is a lelkekközeledése származnák és na-
gyobb ismeretség a görögök részén a mi dolgainkra 
nézve, valamint a mi részünkön is az ő ügyeikre nézve. 
Azt hiszem, hogy ez által mindnyájan nyernének. 

(Vége köv.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET. 
— Az aquinói szent Tamásról nevezett bölcse-

lettudományi társaság egyes tagjai elhatározták, hogy a 
budapesti-balparti katholikus legény-egyesületben a folyó 
évi deczember hó 8-ikától kezdve vasárnaponként este 6 
órakor felolvasásokat tartanak szocziális kérdésekről. Az 
első előadást, deczember 8-ikán, dr Surányi János győri 
kanonok fogja tartani. A szocziális kérdés mibenlétéről és 
okairól. A következő vasárnapokon felolvasnak : Dr Bog-
nár István, Bundala Mihály, dr Giesswein Sándor, dr 
Gyürky Ödön, dr Kiss János, Kozáry Gyula, Notter 
Antal, dr Mihálovics Ede, dr Való Simon és dr Vucskics 
Gyula, az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság rendes tagjai, 
Rendes tagok, kik közreműködni óhajtanának, még min-
dig jelentkezhetnek dr Kiss János alelnöknél (Budapest-
Királyi Pál-utcza 13. sz.). A részletes prograinmot leg-
közelabb közzéteszszük. A felolvasásokon a legényegyesü-
let tagjain kivül más érdeklődőket is szivesen lát az 
egyesület vezetősége. 

VEGYESEK. 
* * * 

IRODALOM. 
Pályázat. 

A Szent-István-Társulat Tud. és írod. Osztálya 
elhatározta, hogy a magyar müveit nagyközönség részére 
egyetemes egyháztörténetet irat olyképpen, hogy a mű 
vonzó szemléltető előadásban egyes kimagasló szemé-
lyekhez, intézményekhez vagy eseményekhez kötötten 
tárgyalja az anyagot. 

Felhivatnak azok, akik a pályázatban résztvenni 
óhajtanak, hogy a mű megírására vonatkozó tervezetüket, 
valamint a megiradó műből egy részletet és pedig: nagy 
Konstantin kora, vagy VII. Gergely vagy a reformáció 
kora) 1896 évi szeptember hó 30-ig a Szent-István-Tár-
sulati titkári hivatalnál nyújtsák be. 

A legjobbnak itélt tervezet és kidolgozott részlet 
pályadíj a 200 korona, azonkívül szerző a mű megírásával 
megbizatik azon föltétel mellett, hogy a müvet sájtókészen 
1S97 doczember hó 31-ig lenyújtsa. 

A mü tiszteletdija nyomtatott ivenként 30 forint-
ban állapitatik meg. 

A pályázatra bocsájtott tervezeteket és részleteket 
idegen kézzel írva s jeligés levéllel ellátva kell benyújtani. 

Az igazgató választmány 1995 évi nov. 28-iki 
üléséből. 

A Szent-István-Társulat elnöksége. 

Emberfeletti munka egy országot, hogyha an-
nak állami hatalma elkereszténytelenedett, mint Franczia-
országban már száz év óta, visszavezetni Krisztus evan-
géliumának áldásaihoz. Épp most érkezett jelentés Parisból 
a kath. tudomány-egyetem megnyitó üléséről (séance an-
nuelle de rentrée). Ez abból áll, hogy a kath. tud. egye-
temet fentartó egyházmegyék főpásztorai összeülnek az 
egyetem fentartásáról és fejlesztéséről tanácskozni. Páris-
ban e czimen 4 érsek és 16 püspök tartott tud. egye-
temi évnyitó ülést. A jelentések felolvasása után beszédet 
mondott a párisi kath. egyetem lelkes mgr D'Hulst, az 
intézet programmját és czélját fejtegetve. Beszéde végén 
konstatálta, hogy annyi év annyi igyekezete daczára 
Francziaország felső iskoláiba járó 27,000 ifjú közül csak 
1,500 ifjú jár a hét kath. egyetemek valamelyikébe. Pá-
risra 600 tanuló esik. Mily csekély szám ! Hja, nehéz, 
emberfeletti dolog elkereszténytelenitett országot ismét 
kereszténynyé tenni. Miserentis Dei opus est hoc, non cur-
rents hominis. Hanem hát csekélységekből és lehetet-
lenségből alkot az Isten nagy dolgokat. Maga az egyház is 
kezdetben csak mustármag volt s csupa lehetetlenségek 
közt lett az egész világot beárnyékoló fává. D'Hulst azt 
a 1500 ifjút, kik Francziaországban kath. egyetemen végzik 
felsőbb tanulmányaikat, evangeliumi kovásznak nevezte. 
Vajha már mi is elmondhatnók itt Magyarországban, hogy — 
van már ily „evangeliumi kovászunk" kath. egyetem 
hallgatóinak százaiban ! 

— Abony, Kecskemét, Győr. Igy következnek a 
helyek, a hol a kath. nép egymásután elfogadja a haza 
megmentésének és a kath. vallás tiszteletének a zászlaját. 
Üdvözöljük az akczió embereit, s azokat, kik az ily 
akcziókban részt nem vehetnek, kérve-kérjük, esdjenek 
mindenapi könyörgéseikben Istentől áldást a jók igye-
kezetére. 

— Mi minösit a modern áilamokban valakit a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterségre, megmutatta a 
szabadkőműves Berthelot, Francziaország ez idő szerint 
való Bánffy Dezsője, az által, hogy radikális szabadelvű 
minisztériumában vallás- és közoktatásügyi miniszterré 
egy aposztata kispapot hivott meg Combes ur szemé-
lyében. Combes ur három papnevelő intézeten át kispap 
volt. Kijárt egy kisseminariumot, egy nagy seminariumot 
s végül a sulpicianusok párisi nagy intézetébe került 
papságra való előkészülésének befejezésére. Itt egyszerre 
mégváltozott, kilépett s orvosi pályára lépett. Hitvallá-
sára nézve materialista, a politikában radikális lett. S 
ez szolgált Berthelot szemében kiváló minősítésül arra, 
hogy Francziaországban a vallás- és közoktatásügy 
minisztere legyen clZ, cl kinek nincs vallása, mert azt 
megtagadta, s ki tudja, hogy hol lehet legérzékenyebben 
sújtani és károkat okozni az egyháznak, s a ki mint 
aposztata kispap engesztelhetetlen gyűlölettel viseltetik 
az egyház iránt, a melyet megcsalt ! 

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

Budapest. 1891». Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten- E 
ként kétszer : ; 

szerdán es szombaton. Ï 
Előfizetési dij: \ 

félévre helyben s posta- E 
küldéssel 5 f r t . E 

Szerkesztő lakása : E 
Budapest. E 

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

küldemény czimzendő. \ 

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

SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS. 
Szeplőtelen Fogantatás, 

Egészen szép, nagy és csodás, 
Ki megjelensz, segitni kész, 
Hol egy világ pokolba vész; 
Jelenj meg i t t a nép felett, 
Inségiből m ly esd, eped. 

Szeplőtelen Fogantatás ! 
Hol annyi szenuy, hol annyi gyász, 
Hol a szennyes bűnök miatt 
Egy ős nemzet sirba riad: 
Jeleoj meg a sirunk felett, 
Jer, feegitsd a Te népedet! 

Szeplőtelen Fogantatás ! 
Ha csak Te nem, segit-e más? 
Csak Benned nem csalódhatunk, 
Hisz mi a Te néped vagyunk, 
Téged keres szivünk, szemünk: 
Anyánk siess, vagy elveszünk! 

Szeplőtelen Fogantatás, 
Örvendetes füzér-fonás, 
Örömre-gyászra siránkozás, 
A sirból meg feltámadás : 
Kik vigadtunk, gyászban sirunk. 
De Te jösz s mi feltámadunk. 

Szeplőtelen Fogantatás, 
Hármas titok-nyilvánulás ! 
Te népidet vond egybe mind 
Örvendetes füzér szerint. 

S a sirból hol ma zárkózunk, 
Dicsőséggel feltámadunk. 

8zeplőtelen Fogantatás, 
Háromszor szent Feltámadás ! 
Add, fogadjuk szeplőtlenül, 
Anyánknak „rendületlenül"; 
Hivek leszünk, nem engedünk, 
Ki állhat ugy mi ellenünk?! 

Szeplőtelen Fogantatás, 
Ki győzve fenn világon állsz, 
Füzériden egybe kelünk, 
Emelkedünk, felesküszünk: 
Fel-fel te hős népes hazám, 
Győzzünk a bősz pokol hadán! 

Kálmán Károly. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E XIII. 
LITTERAE APOSTOLICAE 

DE PATRIARCHATV ALEXANDRINO COPTORVM 

LEO EPISCOPVS 
SERVVS SERVORVM DEI 

_ AD PERPETVAM REI MEMÓRIÁM. 

Christi Domini, Redemptoris humani gene-
ris, auctoris conservatorisque Ecclesiae, assidue 
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Nos et caritatem diviuam intueri et salutare 
provehere opus pro muneris Nostri sanctitate 
contendimus. Gratiamque ei debemus plurimam 
atque ex animo p ro fitem ur, quod Nobis in eas 
incumbentibus curas quae ad nomen catholicum 
sive inferendum reducendumve iu populos sive 
stabiliendum in illis augendumque attinerent, 
suis ipse auspiciis praesentique ope tarn beni-
gnus adfuerit. Cui etiam acceptum singulari 
modo referimus, quasdam biennio proximo obla-
tas esse temporum maturitates, quibus instituta 
catholici nominis incrementa licuerit Nobis stu-
dio impensiore atque opera persequi. Providentiae 
autem rationes quas in earn rem adhibere visum 
est, datis praesertim qua singillatim epistolis 
apostolicis, haud vacuae sane fructu, divina 
fovente gratia, cesserunt: atque adeo Nos enm-
dem insistentes cursum, laetiorem quotidie voto-
rum eventum fidenti cogitatione prospicimus. — 
Nunc inter ceteras nationem atque ecclesiam 
Coptorum complectimur peramanter, destinatum-
que habemus peculiaria quaedam in eius bonum 
et ornamentum ex apostolica potestate deeer-
nere. 

Copticam gentem paucis ante mensibus 
allocuti sumus epistolâ propria, et vetera eccle-
siae Alexandrinae monumenta commemorando 
excitavimus; idque duplici consilio, ut nimirum 
ex benevolentia atque hortatione Nostra quum 
catholici confirmarentur in coniunctione et fide 
erga Apostolicam Sedem, tum vero dissidentes 
ad eamdem coniunctionem invitarentur quaeren-
dam et renovandam. TJtraque ex parte fuit No-
bis quod caperemus conceptae spei solatium. 
Catholici in primis, ut aequum erat, maximum 
Nobis obsequium ac pietatem in morem filiorum 
testat i sunt, iidem praeterea grati quod episco-
pum e gente sua, Vicarii apostoliéi m un ere, se-
cundum vota dedissemus, Yenerabilem Fratrem 
Cyrillum, titulo Caesareae Pane dis. Quin etiam 
suae voluntatis apertius declarandae causa, id 
propositum susceperunt ut publicam ad Nos 
mitterent legationem ; quo nihil certe poterat 
neque ipsis honestius esse neque Nobis iucun-
clius. — Septembri igitur mense coram fuit 
legatio Coptorum, ex variis nationis ordinibus 
ipso Yenerabili Fratre praeeunte delecta. Ab 
ea perlibentes cognovimus praeclare affirmatum 
quo studio, qua reverentia, qua obtemperatione 
erga hanc beatissimi Petri Cathedram, nomine 
etiam suorum civium, affecti essent: permovit-

que intim os paternae caritatis sensus, qua 
ipsi fiducia suis item rebus ac dissidentium 
fratrum exposcerent a Nobis et expectarent 
ampliora praesidia. Atque illud praecipuum 
fore significaverunt, magnisque et humillimis 
precibus fiagitarunt, si decreto auctoritatis Nos-
trae Hierarchia catholica et Patriarchalis di-
gnitas apud Aegyptios instaurata resurgeret. — 
Aequam afferri et non inopportunam postula-
tionem plus una persuasit causa. Constat enim 
rei catholicae progressus non exiguos quotidie 
per Aegyptum haberi; clericos et sacerdotes 
nativos, quod plurimum interest, numero augeri ; 
scholas iuventutis similiaque rectae instituti-
onis subsidia multiplicari; vigere acrius in ani-
mis religionis amorem et cultum, atque fructus 
consentaneos largius provenire. In quo alacrem 
cleri operam valde quidem iuvant et sustinent 
nonnullae Religiosorum Familiae: ac sua de-
betur laus Franciscalibus, qui iam diu per ea 
loca élaborant, suaque debetur Alumnis Socie-
tatis Iesu et Missionalibus Lugdunensibus, quos 
Nosmetipsi auxilio submittendos curavimus. — 
Jamrero si Hierarchia in eis vei partim reno-
vetur certique praeficiantur pastores, ex maiore 
ipsa atque expeditiore vigilandi previdendique 
facilitate, multiplex profecto utilitas in clerum 
ac populum dimanabit. Patriarchalis porro di-
gnitas optime valitura est, tum amplitudine sua 
ad decus ecclesiae Coptae catholicae in opinione 
relevandum, tum ingenita vi ad vincula fidei 
et fraternitatis in omni natione obstringenda. — 
Nos autem re tota meditate perpensa eademque 
deliberata cum Consilio seu Commissione Car-
dinalium S. R. E., quam ad reconciliationem 
dissidentium cum Ecclesia fovendam iussimus 
Nobis adesse, ei ipsi Coptorum postulationi 
obsecundare censuimus. 

Itaque ad maiorem divini Nominis gloriam, 
ad fidei sanctae et communionis catholicae 
incrementum, Nos ex certa scientia motuque 
proprio ac de plenitudine apostolicae potestatis, 
Patriarchatum Alexandrinum catholicum resti-
tuimus et pro Coptis constituimus ; eique ac 
singulis qui ipsum obtenturi sint, honores 
omnes, privilégia, praerogativas, nomina, omnem-
que potestate m tribuimus, eâdem ratione qua 
generatim ea nunc a Patriarchis orientalibus 
rite exercetur : qua super re peculiaria prae-
scripta ab Apostolica auctoritate tempore et 
ocol impertientur. Sedi autem patriarchali sedes 
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episcopales dus, in praesens, deeernimus suf-
fraganeas; alteram in urbe Hermopoli maiore, 
vulgo Miniech, alteram Thebis seu Diospoli 
magna, ad urbem Luksor: ita ut Patriarchatus 
tribus interea dioecesibus constet, videlicet 
patriarchali Alexandrina, Hermopolitane, The-
bana: iutegro tarnen Nobis et successoribus 
Nostris pleno ac privativo iure sedes alias vel 
archiépiscopales vel episcopales excitandi, easque 
pro necessitate vel utilitate Ecclesiae immutandi. 

Alexandrinum Coptorum Patriarchatum ita 
constitutum, eatenus patere qua patet prore-
guum seu Kedivatus Aegypti proprie dictae ac 
provinciáé praedicationis sancti Marci, statuimus 
atque sancimus. — Limites autem singularum 
dioecesium quas supra diximus, hoc modo 
definire placet. Patriarchalis Alexandrina Aegyp-
tum inferiorem et urbem Cairum complectitur. 
Ad aquilonem habet mare Internum seu Medi-
terran eum; ad orientem, canalem Suesii; ad 
austrum, latitudinis borealis gradum trigesimum ; 
ad occasum, Tripolitanam Othomanici imperii 
provinciám. — Dioecesis Hermopolitana in 
Aegyptum mediam profertur. Ad septentrionem 
finitima est dioecesi patriarchali; ad orientem 
attingit sinum Hermopoliticum ; ad meridiem? 
continetur circulo fere medio inter gradus vi-
gesimum septimum et vigesimum octavum lati-
tudinis borealis, ubi scilicet locus iacet Sacci-t-
moussé ad Nilum flumen, qui pariter locus in 
(Utione esto eiusdem dioecesis; ad occidentem 
habet desertum Libycum. — Dioecesis Thebana, 
in Aegyptum superiorem porrecta, circumscri-
bitur ad aquilonem Hermopolitana; ad austrum, 
vigesimo secundo gradu latitudinis borealis ; ad 
occasum, deserto Libyco. 

Designationis primae tum Patriarchae tum suff-
raganeorum Episcoporum Apostolicae huic Sedi 
ius reserv mus. Interim, quoadusque ea desi-
g n a t e fiat, mandamus ut catholicarum coptici 
ritus, quotquot tota Aegypto versantur, penes 
eu m de m Yenerabilem Fratrem Cyrillum, nomine 
et auctoritate apostolica, administratio per-
m an eat. 

Ita posse N ;s de Patriarchatu Alexandrino 
pro Coptis restituendo providere, vehementer 
laetamur in Domino; eoque magis quia eius 
recordatio ecclesiae tarn grata accidit quam 
quae gratissima. Nam propterea quod earn 
Marcus, beatissimi Petri discipulus et interpres, 
auspicato constituit sancteque gubernavit, arctior 

quaedam et praeclarior necessitudo exorta est, 
quam alias commemoravimus, ipsam inter et 
Romanam ecclesiam ; cuius potissimum con-
iunctionisbeneficio extitit illa pernobilis, floruit-
que diu et splendore virtutum et doctrinae 
excellentia. Quare Nobis est optatissimum ut 
dissentientes copti Hierarchiam catholicam ex 
veritate coram Deo considèrent; earn nimirum, 
quae ob communionem cum Cathedra Principis 
Apostolorum et successoribus eius potest ec-
clesiam a Marco conditam legitime referre, 
solaque heres est memoriae omnis quaecumque 
Patriarchatui Alexandrino a priscis illis maio-
ribus est ndeliter tradita. Ex eo fiet, id quod 
rectus ipsorum animus et divinae gratiae benig-
nitas sperare admodum iubent, ut dimissis 
tandem compositisque dissidiis quae consecutae 
intulere aetates, ad unitatem redire velint 
Romanae ecclesiae, quae permagno eos desiderio 
charitatis expectat. 

Has litteras Nostras et quaecumque in 
ipsis habentur nullo unquam. tempore de sub-
reptionis aut obreptionis vitio sive intentionis 
Nostrae aliove quovis defectu notari vel impu-
gnari posse, et semper validas ac firmas fore, 
suosque eifectus in omnibus obtinere atque ab 
omnibus cuiusvis praeeminentiae inviolabiliter 
observari debere deeernimus. Non obstantibus 
Apostolicis atque in synodalibus, provincialibus, 
universalibus, Conciliis editis generalibus vel 
specialibus sanctionibus, ceterisque contrariis 
quibuscumque, peculiari etiam mentione dignis : 
quibus omnibus, quatenus opus sit, amplissime 
derogamus: irritumque et inane deeernimus si 
secus super his a quoquam quavis auctoritate 
scienter vel ignoranter contigerit attentari. 

Volumus autem, ut harum litterarum ex-
emplis etiam impressis, manu tamen Notarii 
subscriptis et per constitutum in ecclesiastica 
dignitate virum sigillo munitis, eadem habeatur 
fides quae Nostrae voluntatis signification his 
praesentibus ostensis haberetur. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno 
Incarnationis Dominicae millessimo octingente-
simo nonagesimo quinto, sexto Calendas Dé-
cembres, Pontificatus Nostri anno decimo octavo. 
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EGYHáZI TUBQSITÁSOIL 
Budapest, decz. 6. Ádventi gondolatolt. — 
Korunkat gyakran hasonlították már össze a római 

pogány császárok, az Augusztusok, Mark Aurélek, 
Trajánok, Dioklecziánok korával, a midőn a dicsőség, 
hatalom, gazdagság, és külső miveltség fényes külszine 
alatt a régi nagy pogány világ feloszlása végezte 
szomorú emésztő munkáját. 

Napjainkban is u. n. kulturkorszakot élünk, mely-
ben látszatra, külsőleg mioden ragyog és csillog; a 
lelkek mélyén azonban rettenetes romlás fészkel. A 
kinek épp keresztény érzése van, az a modern államok 
által terjesztett kultur-illat mögött érzi a pestites, a 
ragadós romlás szagát, s undorral és rettegéssel zárkózik 
be lelke magányába. 

Pogányokká lettek a keresztények, nem lelkök 
lényegében mert az emberi lélek Tertullián tanitása 
szerint természeténél fogva keresztény, „naturaliter Chri-
stiana", s azon felül rá van lelkökre nyomva eltöröl-
hetetlenül a keresztség, a keresztény lét isteni bélyege. 
Pogányok lettek a modern keresztények ethikailag, er-
kölcseikben, szokásaikban, gondolkozásukban, érzelmeik-
ben, tetteikben, egész életökben. „Homo homini lupus* ; 
ember emberrel ugy áll szemben, mint konczon össze-
veszett farkas, s az isteni fogadott fiúság méltósága 
nem megbecsülés, a mennyei örök boldogság nem as-
piráczió tárgya többé millió és millió ember lelke előtt. 
Isten ? Az egy régi elavult eszme, talajdonképpen semmi ; az 
édes „én" s az ő tetszésének a kielégítése minden áron, 
ez ma minden ! A keresztény civilizácziót a hires refor-
máczió s az általa szült híres emberi fiiozofia kegyetlen 
kíméletlenséggel besodorta magával a bellum omnium 
contra omnes, a struggle for lit, a maga tetszésén kivül 
más szabályt nem ismerő áramlatba, a megélhetés rette-
netes érdek harczába, a mely keresztül gázol palotá-
kon és viskókon, a kiégett agyvelőkön s az összetört 
sziveken könyörtelenül. 

Az uj pogányság, éppen ugy mint a régi, a min-
dennapi apró bajok ellen tud pillanatnyi sikereket fel-
mutatni ; de a bajok gyökeréig le nem hat sem az esze, 
sem az akarata. A modern pogányságnak éppen ugy 
mint a réginek legfőbb bölcsesége abban áll, hogy a ki 
nincs vele megelégedve, azt kegyetlenül eltiporja. Hiány-
zik a szeretet, mert hiányzik a hit. A vezetést minden 
téren az önzés foglalta el, mely az ő rideg számításával 
s kíméletlen logikájával ránehezedett a szivekre, s azok-
ból a szabadulás és megváltás után való sóvárgás só-
hajait sajtolja ki. „Ments meg, Uram, mert elveszünk ! 
Jöjjön el a te országod!" A világ tele van ilyen adventi 
gondolatokkal és sóhajokkal. Hajdan, az ó szövetségben, 
Izrael a próféták által tisztán tartott hitében a megigért 
szabaditóért epedezett; a pogány világ itt is sötétben 
tapogatózott. Tudta, hogy bajban, nagy bajban van ; de 
nem látva sehol reménysugárt, a kétségbeesés kínaiban 
emésztette magát. Most, mi keresztények világosan 
tudjuk, hogy a megváltás megtörtént, s hogy azt nem 
szükséges többé ismételni, hanem elég, ha az egyház 
fenséges szabad tevékenységével azt rajtunk végre hajtja. 

Abban az erős hitben, hogy a világ Megváltója az ő 
egyházában mint mentő orvos a beteg jelenkoron éppen 
ugy bebizonyítja hatalmas ujjászülesztő erejét, mint az 
ókorban tette a lelki betegségben szenvedő pogánysággal, 
ősrégi hymnuszokban friss fohászok szállnak mindennap az 
égbe: Harmatozzatok egek, onnan felülről! Jöjj oh jöjj 
hozzánk, Emmanuel, Isten velünk ! 

A szeretet, mint szent Pál apostol tanítja, minden 
tökéletesség összekötő kapcsa. A hol a szeretet hiányzik, 
ott a lelkek olyanok, mint a zengő érez és a pengő 
czimbalom ; nincs bennök élet, sem boldogság, csak 
látszata mindezeknek. Mennyire megfogyatkozott ez a 
meleg, ez az éltető keresztény szeretet az emberekben, 
a mindennapi tapasztalás sajnosan tanúsítja. Ismét benne 
vagyunk ama pogány elv uralmának béklyóiban : „inimici 
hominis domestici ejus", az embernek az ő emberei, az 
ő kanalas társai, az ő házi barátai, a legnagyobb ellenségei. 

! A munkás, akit a munkaadó táplál, megölné az ő mun-
I kaadóját egy kanál vízben. Viszont, a munkaadó nincs 
: tekintettel csak a maga érdekére s az ő munkását nem 
I tekinti emberi méltóságában, hanem gépnek , gép-

résznek, eszköznek tartja. Még a „jótevő" is a mai 
korban ugy teszi a jót, hogy mindjárt előre kihúzza 
belőle a hasznot, jót mulatva az odadobott „jótékony" 
adományon; vagy midőn az egyik kézével odaadja a 
jótéteményt, a másik kezével ráadásul arczul veri a 

i szegényt az ő nyomorában, mert ugy adja a jótéteményt 
mint kutyának szokás odadobni a száraz csontot. Nincs 
felebaráti szeretet, mert hiányzik az Isten iránt való 
szeretet. S ez a mai világra esett csapások legnagyobbika. 
A hol nincs szeretet az Isten iránt; ott nincs az Isten, 

j A hol nincs az Isten : borzad az ember lelke megmon-
dani, hogy mi van ottan! Pokol már itt e földön! Bát-
ran elmondhatni : hogyha felebaráti szeretet uralkodnék a 

I sziveken, a rettenetes társadalmi kérdés meg volna 
; oldva ; az osztálygyülölet, a felforgatás szenvedélye csak 

az ördög lelkében bírna otthonát, s az a rettenetes 
tömeg érez, melybe az európai népek vannak felfegyverezve, 
a hasznos munka és a csendes jólét eszközeivé lennének 
átönthetők. 

A mint a dolgok folynak, s a mint az emberek 
nagy többsége ezentúl is haladni szándékozik, nem 
képzelgés, hanem szörnyű valóság, ha azt mondjuk, hogy 
közeledik, ha már nincs itt a nyakunkon, a pokol 
hatalmának uralkodása. A ki lelkét szereti, arra nézve 
nincs másutt menekvés, mint Krisztus egyházában. A 
pokol hatalmát, mely annyira elhatalmasodott felettünk, 
csak az egyház törheti meg. Neki van megigérve Krisztustól, 
hogy a pokol kapui nem fognak erőt venni rajta. De 
valamint a pokolba vezető romlás nem lett volna képes 
annyira elhatalmasodni az emberek felett, hogyha ezek 
nem járultak volna közremüködésökkel a romlás hatal-
mának emeléséhez : éppen ugy az egyház sem segíthet 
csak azokon az embereken, azokon a népeken, a melyek 
magukon segittetni engednek, segíteni akarnak. 

Yolo, nunc coepi! Akarom, hogy az egyházban 
élő istenember Jézus Krisztus segítsen rajtuuk, segítsen 
hazánkon: tehát félre minden tétovázással, egész erőmmel 
megkezdem a közreműködést az uj pogányság leküz-
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désére, hogy Isten boldogsága töltbessem be minden 
jóravaló lelket. Ezzel az eltökéléssel kell kilépni minden 
nap a küzdelmek terére nemcsak a papnak, de minden 
embernek, a ki meg van keresztelve. Minden keresztény 
embernek kereszténynek kell lennie ismét; és a ki 
katholikus azr ne hajtsa, páratlan lelketlenséggel, a 
vizet az egyház ellenségeinek a malmára. S tudjátok-e 
mi a különbség a keresztány és a pogány ember között 
alapjában? A pogány csak magára gondol; mindenki 
neki csak eszköz. Neki csak jogai vannak ; a kötelesség, 
az másoknak a dolga, nem az ővé. Ellenkezőleg, a 
keresztény ember magában a kötelességek teljesítésére 
fekteti a fősúlyt ; másokban nem néz egyebet, mint a testvér 
jogát és igényeit. 

De hogyis lehetett a világ ismét ennyira pogány-
nyá? Jaj, ne vessünk minden okot azokra, kik hitet-
lenül élnek és cselekszenek. A bünrészességből abban, 
hogy a világ ennyire pogány lett erkölcseiben, legalább 
is fele rész azokra a hivőkre esik, akik hisznek ugyan, 
de nem hitök szerint élnek. A hitetlenek, kételkedők, 
tétovázók, „gyümölcseikből"-ből akarják megismerni a 
keresztényeket és a keresztény vallást. A hitetlen a 
hivőben nem a keresztényt, hanem tulajdonképpen elsőnek 
az embert keresi: ha ez imponál neki, meghajlik az 
ember hitre hivó szózata előtt ; ha nem imponál, szóba 
sem áll — az oly embernek, a ki nem vonz hitre s a 
természetfolöttiek gyakorlására hivó szózatával. Perraud 
antuni püspök, most már praeconisált kardinális, meg-
jelenésével s emberséges bánásmódjával egy hitetlen 
tudós betegágyánál anyira jutott, hogy a beteg, a ki-
eleinte csak udvariasságból fogadta a püspököt, utoljára 
maga kivánt meggyónni. Csak a tevékeny, élő s éltet 
adó hitről van megirva, hogy átalakítja a föld színét. 
Átalakítja pedig a remény és a szeretet segítségével. 
Merta mig e siralom völgyében élünk, bizony reménynyel 
kell táplálkozni a léleknek, hogy a küzdelembea el ne 
csüggedjen, a harcz hevében kapott sebek fájdalmában 
el ne fásuljon. A szeretet csak oly lélekben tud gyö-
kereket verni, a melyet az emberi zivataros vélekedések 
viharától megoltalmaz a hit nyugalma, és a szenvedélyek 
ostromában az erény végleges diadalának elmaradhatat-
lanságáról egészen bizonyossá teszen az örökkévaló bol-
dogság reménye. 

Ilyen hittel, ilyen reménynyel, akár az önfelál-
dozásra is mindig kész szeretettel — imádkozzuk ádventi 
imáinkat, végezzük ádventi kötelességeinket, mindennapi 
munkáinkat. 

Atyánk, jöjjön el a te országod, legyen meg a te 
akaratod ! 

Róma, nov. 29. A keleti egyházak visszaegyesülésé-
röl. — . . . 

Álljon itt még néhány szó arról, mily logikátlan 
lenne a keleti egyház helyzete, hogyha a patriarkátus 
encyklikájának álláspontjára helyezkednék. A két egyhá-
zat elválasztó külömbözetek előadásában ez az okmány 
allandóan lényegeseknek nevezi azokat, melyeket előad. 
Ebből az következnék, hogy a keleti egyházra nézve dogma 
volna, hogy a Szentlélek a Fiútól nem származik, hogy a Bold. 

Szűz nem büu nélkül fogantatott stb. De mi jogon mutatja be e 
tanokat a patriarkátus a keleti egyház dogmái gyanánt? 
Hiszen a keleti egyház azt hirdeti, hogy nem ismeri el a 
maga hite kifejezői gyanánt, csak a hét első egyetemes 
zsinatot ; azután csakis egyetemes zsinatokat tart feljogo-
sítottaknak a hitágazatok fogalmazására; ebből követ-
kezik, hogy a keleti egyháznak valamely definicziót, vagy 
legalább is valamely tüzetes magyarázatot kellene a hét 
első egyetemes zsinatból felmutatni, a melyekből kitűnnék, 
hogy például a Szentlélek, habár a keleti egyház az ő litur-
giái imáiban Őt a Fiu Lelkének nevezi, habár nem egy 
szent atya őt az Atyától a Fiu által származtatja : mind-
azon által a Szentlélek mégis egyedül és esakis az Atyá-
tól származik. Ugyanígy, a keleti egyháznak valamely 
világos végzést kellene idézni tudni a hét első egyete-
mes zsinatok valamelyikéből, arra, hogy a Bold. Szűz, 
habár a liturgiái hymnuszokban előforduló róla való meg-
emlékezések kizárnak mind lelki mocskot, habár szent 
Annát ezek a liturgiabeli hymnuszok felhivják, hogy mé-
hében tekintse meg é3 csodálja a kiválóan tisztát és szen-
tet: mégis, mint Ádámnak valamennyi más gyermeke, 
wem bűn nélkül, hanem bűnben fogantatott. A hallgatás 
soha sem volt, nem is lesz dogmatikai definiczió létre-
hozója, és soha sem fog arra szolgálni, hogy a szabato-
sitsa a hit előadását. j 

Logikai következetesség szerint, minden a kath. 
egyházban Fóczius óta definiált tannak — mert a görögök 
nem ismerik el még a lyoni és fiórenczi zsinatot sem, a 
hol képviselve voltak, hivatkozva arra, hogy a törökök 
és saját császárjaik nyomása alatt valának akkor, — a 
görögök előtt hinni szabad tannak kell lenni. Es hogy 
csakugyan igy áll a dolog, mutatja az a tény, hogy 
Damala, a néhai theologiai tanár Konstantinápolyban 
nyilvánosan tanította, a nélkül, hogy anathema alá 
esett volna, a Bold Szűz szeplőtelen fogantatását, a mint 
erről az Order of corporate reunion egyik alapítójának, 
Lee György doktorhoz, a híres londoni anglikán plé-
bánoshoz irt levele tanúskodik. Dr Lee „The sinless 
Conception of the Mother of God" czimü munkájának 

I homlokára Damala vallomását irta fel jeligéül. — Az el-
járásban való logikátlanság vagyis következetlenség egy 
másik példája a patriarkális okmányban ott van, hogy 
más, sőt ellenkező mértékkel mér az apostoli szent-
széknek, és mással az orosz egyháznak. Az orosz egyház 
a mint mindenki meggyőződhetik főtisztelendő Maká-
rius Theologiájából, érvényesnek ismeri el a keresztsége^ 
akár behintés akár leöntés által történjék ; és az ujeágok 
nem egyszer beszéltek protestáns herczegnőkről, kik 
a nélkül tértek át az orosz egyházba, hogy tőlük a meri-
téses keresztséget követelték volna. Azt kell ennélfogva 
mondani, hogy egy latin ritusu keresztény Pétervárott 
keresztény, Konstantinápolyban ellenben pogány, mert 
nincsen megkeresztelve : és igy a görög egyház és az 
orosz egyház vájjon egymással egyetértésben vannak-e 
a keresztségre nézve ? Ismeretes, hogy ez az eltérés 
ebben az oly igen lényeges dologban birta rá a jeles 
Palmer Vilmost a megtérésre. 

Összegezem a mondottakat és befejezem ezt az 
amúgy is már hosszura nyúlt levelemet. A nagy különb-
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ség XIII. Leo és a patriarkális okmány beszédmódja 
közt; az ebben az okmányban az egyesülés akadályaim 
felhozott okok gyengesége ; a keleti egyháznak ezen 
okmány által készitett logikátlan helyzete: — mind 
olyan hibák, melyeket hibáztatni fog mindenki. Hire jár, 
hogy a patriarkátus levelének franczia fordítását készítteti. 
Hogyha mindazok, kik olvasni fogják, elég komolyak és egy-
úttal a kath. vallás ismeretében elég jártasok lesznek, az a 
franczia kiadás a legkiválóbb apologia lesz az apostoli 
szent szék mellett. 

Sajnos, a nem egyesülés igazi oka is kirí a patriar-
kátus leveléből, és ez az ok csakis Isten által megkö-
zelíthető tájon fekszik. Nem ér az semmit, ha titkoljuk. 
Görögre nézve katholikussá lenni annyi mint lemondani 
nemzetiségéről. (!) Ez oly fény, melyet fájlalni igenis, de 
tagadni nem lehet. Ez egy századok által teremtett és a 
viszonyok ereje által fentartott helyzet, mely addig fog 
tartani, mig a görögök a magas portán nem lesznek kép-
viselve csakis a konstantinápolyi patriarka által.*) Ke-
gyetlen vagy — vagy — a lelkiismeret szózata és a hon-
tiaság között! Mély rokonszenvet merek kérni mindenki-
től. a kinek szive van s az az egyesülésért dobog, szakadár 
testvéreink iránt. Vajha, ha nyilatkoznak, ugy szóljanak, 
mint XIII. Leo, a kinek beszédmódja annyira hasonlit a 
Megváltó szólásához! A âjha a katholikus vitatkozók igye-
kezzenek beleélni magukat a görögök lelkébe ; számot 
vetni az ő történetükkel, az őket ért csapásokkal, az ő 
aspiráczióikkal, az ő zivataros reménykedéseikkel, az ő 
vagy alapos vagy legalább is menthető ellenvetéseikkel! 
Akkor, csakis akkor fognak szivökben szavakat találni, 
melyek elszakadt testvéreink szivéhez fognak érni. 

Es itt befejezem. Fogadja stb. 

T A R C Z A . 
XIII. Leo szobája Carpinetóban. 

Boyer d'Agen ur a L'Univers hasábjain leirja 
Carpinetói utazását. Innen közöljük mi is e czikket: 

Reggeli 9 óra volt, midőn a zónai gyorsvonatról 
Segni-nek kopár vidékén leszállottunk. A bárói kastély 
tornyán éppen d. u. 1 órát ütött, midőn folytonos emel-
kedés és hegymászás után, a postakocsi, 604 méternyi 
magasságban a tengerszine fölött, Carpinetóban a Ciucari-k 
fővárosában, XIII. Leo szülőhelyén megállott. Tehát 
négy teljes órát tartott, mig a déli Alpoknak roppant 
meredek de festői szépségű kanyarulatain áthaladtunk, 

*) Ennek csakis az lehet az értelme, hogy a hajdan hiras 
világuralom dicsőségében lagyogott görög nép, elvesztvén a ke-
resztény császári hatalom fényét, melyben sütkérezett, nemzeti 
nagylétének és önállóságának utolsó töredékéhez, a patriarchatushoz> 
mely a görög nemzetiséget egyedül képviseli a török hatalom 
előtt, a fajszeretet szenvedélyes erejével ragaszkodik s minden 
vele való szakítást nemzete ellen elkövetett árulásnak bélyegez. 
Hát i t t valóban csakis az Isten mulasztja képes sfgiteni a lelkek 
n élyén. Az •imberi ignorantia. sokszor mysterium, kivált ha bün-
tetés. Gsodálatos, hogy a szakadár papság századok óta nem képes 
belátni, hogy a legjobb szolgálatot nemzetőknek akkor teszik, 
ha engedelmeskednek az Istennek, s követik Krisztusnak egységre 
hivó főpapi imáját. A szzrlc. 

hol még a mesebeli rablókat is láttuk, kik csak éppen 
hogy meg nem állították a kocsit s ki nem fosztották 
az utasokat. A kíséretünkben levő két csendőr a fárad-
ságtól eltörődve szállott le lováról s étkezni siettett. 
Magam is éppen ki akarok szállni a kocsiból, hogy 
kövessem gyanuskülsejü ciceróné-mat, midőn hallom, 
hallom, hogy a vetturino (a kocsis) nevemet kiáltja. Az 
én nevemet — e vidéken, hová madár se jár s hol még 
a kecskék sem ismerik egymást! Éhségemben csakis azt 
hallom, hogy egy jó képű carpinetói suhancz valamit 
mormog, majd pedig kezébe kaparitja útitáskámat s 
azt mondja, bogy Pecci Lajos gróf várakozik reám 
házában, Házában, — én reám. . . .? Mily meglepetés; 
alig tudom elhinni, hogy engem érjen e rendkívüli 
szerencsés véletlen. Ekként tűnődtem s a rokonszenvet 
gerjesztő signor Seneca (kétségkivől rokona a római 
Senecának) és útitársam, a reményében csalatkozott ser 
Angelo társaságában, kinek hő kívánsága az volt, hogy 
harmadik feleségének és tizenegy csemetéjének bemutas-
son, kinos vergődéssel másztunk, mint valami létrán, egy 
sötét és szűk utczán keresztül, melyről kiséretem egész 
büszkeséggel mondja, hogy az a Corso. Azután egy 
nemesi kúriához értünk, melynek kapuja fölött felis-
mertem a Pecci czimer csillagát és a közepén levő 
fenyőfát. Majd egy még fiatal, előkelő mozdulatu férfit 
látok magam felé közeledni, ki barátságosan nyújtja 
hosszú fehér kezét. 

„Pecci Lajos gróf ur", szólt az ildomos Seneca, ki 
azután a bejárat folyosóin el is tünt a reményében 
csalatkozott ser Angeló-val együtt, kinek csupán sajnál-
kozását hallottam a távolból. 

A grófot a Pecciek ősi palazzojának termeibe kö-
vetve, minden szoba küszöbén meg akarok állani, hogy 

i zavaromat, mely elfog, kimagyarázzam ; de szívélyes 
I házigazdám, előttem haladva, már bevezetett a családi 

szalonba, hol valamennyi előd arczképe fel van állítva s 
; kik mosolyogva nézik zavaromat. A nagy, vörös szinü 

és aranynyal áttört zsölvlyék egyikébe vetem magamat, 
XIII. Leónak gyönyörű arczképe előtt. A pápa ornátus-
ban van ábrázolva, s kedves személyisége egészen betölti 
a nagy termet. Szemeivel, melyekből jóság és sz:gor 
sugárzik, mintha azt mondaná nekünk : Hozott Isten ! 
Ragycgó tekintete elárasztja az atyai házat, mely tele 
van egykori szülöttjének dicsőségével. 

Valóban ön nagybátyám vendége, mondja Lajos 
gróf. íme e két távirat, melyet a Vatikánból kaptam, 
tudatta velem, hogy ön Carpineíóba jön. Ön csakis mint 
utas akart itt keresztül utazni, de engedje meg, hogy 
mint barátomat fogadhassam. Hogy igy tegyek önnel, 
nagybátyám parancsolta, a mit azonban az ön engedé-
lyével szívélyes meghivásá változtatok. Most pedig, — 
folytatta a gróf/mialatt szobámba vezetett,— érezze magát 
otthonosan. Negyedóra múlva ebédelünk. Kissé pihenem 
kell. Tehát a közeli viszontlátásra!" 

Ez igazán szivélyes és főúri fogadás zavarba hozott, 
ugy hogy csakis néma meghajlással jeleztem, hogy e 
megtiszteltetést hódolattal elfogadom. E hódolatomat 
azonban egyszerű uti ruhám, melyben voltam, fájdalom ! 

J nem fejezhette ki eléggé. Nagy gonddal kikeféltem, még 
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ránczait is. Már éppen ki akartam lépni szobámból, mely-
nek csakis sárga és aranyszinü bútorzatát és kárpitját 
vettem észre, midőn egy falfeliratra esett tekintetem, 
melyből megtudtam, hogy ugyané szobában lakott egykor 
XIII. Leo, mint Perugia bíboros püspöke, ki azonban, 
minthogy pápa lett, oda többé nem fog visszatérni. 

HANG . QUAM . VIDÉS . HOSPES 

A VITAE DOMUS . DIOETAM 

LEO XIII 
ANTISTES . URBANUS . EPISCOPUS . IDEM . QUE 

CARDINALIS . PLURlES . INCOLVIT . 

EAMDEM 

LUDOVICUS . PECCIUS . COMES 

AD . HONOREM . PATRUI . AUGUSTISSIMI 

NOVO . CULTU . RESTAURANDAM 

CURAVIT 

ANNO . MDCCCLXXXIV. 

E dicső feliratnak, melyből kisugárzik a család büsz-
kesége, ügyes sserzője, maga Lajos gróf. Majd a szoba 
többi emléktárgyaihoz közelitettem, mint valami szentély-
hez. Itt egy aranyos ágy áll, ibolyakék ágyteritővel, 
vörös mennyezettel a párnák fölött, mig az ágy többi 
része szabadon van. Ebben aludt a nagy kardinális, majd 
utána szintén kardinális fivére, az elhunyt Pecci atya a 
Jézus társaságából. Ott egy fából készült, aranyozott ima-
zsámoly diszlik, melyet Ferrara müasztalosai készítettek 
XIII. Leónak, — ut ejus juventur preeïbus, — mint a 
felirat mondja. A nagy ágy mellett a falon Holbein nek 
egyik műremeke függ, mely a nagy művésznél szokásos 
sötét és komor színárnyalatban boldog Pecci Mária Mar-
gitot ábrázolja a szervita-rend öltönyében. Tojásdad ar-
czán, szabályos és szép vonásain a szent nő kis unokáinak 
arczjellegét könnyű felismerni. Az ágy lábánál, majdnem 
az imazsámoly fölött, a Pecciek családfája terjeszkedik. 
A képen egy grófi koronával ékített női alak áll, a mint 
az időt jelképező öreg embernek tollat nyújt kezébe, hogy 
e már is terebélyes faleveleire még sok századon át irja 
a leszármazók neveit. Felül e felírás olvasható : Albero 
della famiglia de' Pecci di Carpineto ; alul pedig Illustri 
Pecci di Siena. U. i. e városból származnak a Pecci-ek. 
Most egy gyönyörű Íróasztalt csodálok ; a hozzátartozó s 
indiai fából készült szék támláján a családi czimer van 
kifaragva. India Portugueza, ez van rávésve az íróasz-
talra, s ez megmondja, hogy honnan került ide. Majd 
elfelejtettem megemlíteni egy elefánt-csontból készült 
ereklyetartót, mely a sebeivel elborított szent Sebestyént 
ábrázolja; — s az egyszerű s kedves falusias virágcsere-
peket, melyekre a szerelmes Malatesta Pál van felpin-
gálva, a mint Francesca di Rimini *) lábai elé borul. — 
Egy rámába foglalt levél vonja magára figyelmemet; e 
levelet megindulástól reszkető karokkal Pecci cardinalis 
irta fivéreinek pápává választásának napján, s itt nevezi 
magát első izben XIII. Leónak. Szövege igy hangzik: 

*) Dante is mege'nekli a históriát Divina Comediájában. (II. 
Ének.) 

„A Vatikánból, 1878. feb. 20-án." 
Kedves Testvéreim ! 

„Tudatlak, hogy a ma reggeli szavazáson a szent 
collegium az én csekélységemet emelte szent Péter 
trónjára. Ez első levelemben családomnak mindennemű 
boldogságot kivánok, s szeretetemmel együtt apostoli 
áldásomat küldöm. 

Kérjétek az Urat érettem. 
XIII. Leo P. P." 

A negyedóra elmúlott. Kopogás hallatszik ajtómon. 
Lajos gróf jött értem, hogy az asztalhoz vezessen. Út-
közben áthaladunk a családi gyűjteményen, hol üveg-
szekrényekben edények állanak egymásra halmozva ; 
néhány mellszobor bámul reánk, amint áthaladunk e 
termen ; ott van Loubat gróf szobra is, ki mint vendég-
látóm mondta, egyike Carpineto legnagyobb jóltevőinek. 
Ismét itt vagyunk a diszszalonban, hol az ősei körében 
álló XIII. Leo fejedelmi tekintete fogad. Szinte ugy 
látszik, hogy lelép a vászonról, hogy előnkbe siessen. 
Az ebédlő a szomszédságban van. A bájos és fiatal 
Pecci grófné már várakozik reánk két gyermekével, 
kiknek szép nagy szemeik az örökzöldnek frissen sza-
kasztott és csak félig kinyílt virágához hasonlítanak. 
Bemutatásom után, s miután bocsánatot kértem, hogy 
miattam az étkezéssel várniok kellett, hozzáültünk az 
ebédhez, melynek tartama alatt a pápa és a cardinális 
nagybácsiról egész sereg adomát tudtam meg Lajos gróf 
révén, a melyeket én aligha fogok oly sokáik magamban 
megőrizni mint ő. Igazán nem tudnám megmondani, 
hogy a Pecciek e százados fészkében, hol XIII. Leo élt, 
felnevelkedett s ugyanazon asztalnál étkezett, mi bájolt 
el jobban: azon emlékek-e, melyeket a vallásos unokaöccs, 
Lajos gróf keltett fel valóban kellemes előadásával, vagy 
pedig a bolthajtásos alacsony terem, az ósdi bútorzat 
nemessége, mely mintegy befejezi a kedves ifjúkor em-
iekeinek elbeszélését, a mely kor emlékeit nem fogja 
többé soha benned, szent Atyám, felkelteni atyáidnak 
ősi termei a régi Carpinetóban, hol bölcsőd ringott s a 
hova lelked még most is ellátogat. 

IRODALOM. 
- f A házasság szentségéről. Adventi oktatások, 

különös tekintettel a megváltozott viszonyokra. Irta Bartha 
István csanádegyházmegyei áldozópap. Szeged, 1895. 8-r. 
32 1. Ara 30 kr. Megrendelhető a „Hitszónoklati Folyó-
irat" szerkesztőségében Szegeden (Alsóváros ) 

Adventre vaunak czimezve ; de az év bármely sza-
kában négy egymásután való vasárnap igen korszerű be-
széd-cyklust szolgáltat e becses füzet. Ragadjuk meg a 
hivek oktatását minden erőnkből. Most minden percznyi 
alkalom drága ; néha fölér a lelkek örökboldogságával. 
Most vagy soha, midőn a család, a társadalom elvallás-
talanitását törvények tűzték napirendre, kell megmutatni 
a papságnak a szószéken, és mindenütt, a hol alkalma 
nyílik híveivel érintkezni, hogy mit tud, s mennyi lakozik 
benne a kereszten értünk megholt Jézus és a lelkek iránt 
való szeretetből. 
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VEGYESEK. 
*„* Nincs kézben a nyitja, jön a jövő nagy 

tiika ! A magyar protestantizmus, mely oly büszkén 
és önérzetesen verte a nagy szabadelvű reformok dia-
dalmas napjain a mellét, hogy ime az a sok nagy és 
fényes szabadság az mind a protestáns szellem dicső 
vívmánya, lassankint kezd a diadalmámorból kiábrándulni 
s a hires protestáns szabad szellem következményei 
fölött nem minden aggodalom nélkül gondolkodni, Félti 
a jövőjét a saját főelvétől, a vallás ügyében való 
„szabad" gondolkodás és cselekvés szellemétől. A buda-
pesti : „Prot. egyh. és isk. Lap", mely még nem régen is 
büszke homlokkal sajnálkozást prédikált a katholitizmus 
fölött, mert ez a szabadelvüségnek nem akart mint ő 
tömjénezni, kezd a vallás szabad gyakorlatáról szóló 
legújabb törvény fölött csendesen s nem minden kese-
rűség és aggodalom nélkül gúnyolódni, ugy látszik, annyi 
szabadelvű tetszelgés és lárma után szégyenlik az atya-
fiak, hogy ily hamar megfordult bennök a borjú, azért a 
vallásszabadság fölött való gúnyolódásba bujtatott aggodal-
mas kesergést egyelőre rövid szavakba foglalták és eldugták 
a lap egyházi apróságai közé — lesbe, hogy valaki észre 
ne vegye a szégyenkezést. „A vallás szabadgyakorlatáról 
szó'ó törvényt, igy ir a nevezett lap mult szombati szá-
mában, november 26-án életbe lépett. Most már szabad 
a vásár. Lehetsz zsidó, ha tetszik, csak tartsd meg az 
áttérési törvény. Lehetsz felekezetnélküli, csak fizess öt 
évig az egyháznak, melyet oda hagytál. A szabadság e 
nagy kitörése törni, rombolni fog bizonyára a történeti 
egyházakban is. Minket, protestánsokat sem fog kímélni. 
A szektáknak felderül a napjok. Szabadon ellephetik 
gyülekezeteinket, szabadon prófétálhatnak és misszionál-
hatnak. Most fog kiderülni, hogy a külsőleg fényes, hogy 
a számban népes gyülekezetekben a belső erő arányban 
áll-e a külső diszszel-fénynyel ? Megpróbál bennünket az Ur, 
megpróbálnak a viszonyok: vájjon megállunk-e, vájjon 
erősek leszünk-e? Az a jövő titka, nincs kezében a nyitja." 
Hja, biz ugy van az édes atyafiak. A kinek Luther és 
Kálvin nem hagytak egyebet mint az igazság ellen való 
protestálásnak tetszésszerinti szabadságát, hát biz ott 
hiába panaszkodnak a szabad vásár esetleges rossz vége 
miatt s nem panaszkodhatnak, hogy nincs kezökben 
jövőjöknek a nyitja! 

— Meghalt Dumas Sándor, a leghíresebb franczia 
drámaíró. Eletének vége megmutatta, hogy ki volt. Em-
ber — keresztény vallás nélkül. Sosem keresett komolyan 
erőt az Istennél : azért lelke utoljára összeroskadt. Nem 
tudta utolsó drámájában a megoldást megtalálni. Elkese- j 
redett e miatt s meghalt, valóságosan, az emberi dicsőség-
től való megcsömörödésben. Ilyen az ember, a ki nem az 

.Istenre épit, hanem a maga humorának, kedvének, han-
gulatának homokjára! 

— A Szent-ístván Társulat Tudományos és Iro-
dalmi Osztálya 1895-ik évi deczember hó 11-én délután 
41/2 órakor osztály-gyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Folyó 

I ügyek. 2. Szakosztályi jelentések. 3. Tagajánlás. Az osz-
I tálygvülés napján délelőtt 11 órakor mind a két szakosz-
j tály értekezletet tart, melynek tárgya a tagajánlás lesz. 

— Nyitraegyházmegyei hirek. Segédlelkészi minő-
ségben áthelyeztettek: Szélessy László Felső-Elefánthról 
Nagy-Bossánba ; Imlauf Károly S/akováról Felső-Ele-
fánthra és Patrik János Csernéről Szkalitere. 

— A budavári Mátyás tempiomban advent alatt 
ünnep- és vasárnapokon Palestrina-féle vegyes szólamu 
klasszikus énekeket adnak elő. Istentiszteletek alatt a 
templom fűtve lesz. 

— A pápa prédikácziót hallgat. Az adventi pré-
dikácziókat a pápa előtt ezidén főt. Da Pieve di Cortone 
Pál kapuczinus Atya, Praedicator Apostolicus végzi. Az 
elsőt mult vasárnap mondta. 

— A keresztény bölcselet érzékeny veszteséget 
szenvedett. Eichstädtben Bajorországban f. évi nov. 15-én 
meghalt dr Stöckl Albert kauonok és bölcselettanár az 
ottani püspöki lyceumban. A magyarra s tudtunkkal fran-
cziára is lefzrditott híres filozófiai tankönyvét Münsterben 
irta, mint az ottani akadémián a bölcselet tanára. Az 
autodidakt scholastikusok közt elsőrangú. R. i. p. 

— Rendkivüli státusgyülés lesz Kolozsvárit 
folyó hó 14 én, melyre a következő meghívót bocsátotta 
ki az erdélyi püspök ur ő nagyméltósága: 4165—1895 
szám. Az erdélyi rom. kath. státusgyülést azon alapon 
és jog erejénél fogva, melyet ő császári és apostoli királyi 
Felségének 1867-ik évi augusztus hó 19-én kelt legfelsőbb 
elhatározása és a vallás és közoktatásügyi magyar királyi 
főméitóságu minisztériumnak 1867-ik évi szeptember hó 
12-én 896 és 1873-ik évi junius bó 16-án 1008 elnöki 
számok alatt kelt s a tisztelettel idézett legfelsőbb 
elhatározásra fektetett leiratai az erd. róm. kath. 
Státus számára biztosítanak, rendkívüli közgyűlésre 
f 1895. évi decz. hó 14-ik napjára Kolozsvárra össze-
hivandónak ítéltem és az Urnák szent nevében ezen-
nel összehívom. A gyűlés tárgyát képezi: a gróf 
Eszterházy István féle alsóbajomi, tatárlaki, oláhka-
rácsonyfalvi és völczi birtok megvásárlása. Ennélfogva 
van szerencsém Czimedet felkérni, hogy a folyó évi 
deczember hó 14-re ezennel kihirdetett státusgyülésen 
megjelenni, a tanácskozásban résztvenni és megjelenésé-
ről vagy akadályoztatásáról az Igazgatótanácsot mielőbb 
értesíteni szíveskedjék. Kelt Piskitelepen 1895 november 
hó 27-én. Lönhart Ferencz, s. k. erdélyi püspök. 

— A győri néppárti alakuló gyűlés történeti neve-
zetességű gyűlés. Azzá tette főt. dr Zalka János megyés 
püspök ur ő exljának jelenléte, mely a néppártra nézve több 
mint puszta megtisztelés és más pártoktól való egyszerű 
megkülönböztetés. Zalka János püspök ur oly kiváló 
tekintély az egyházban és oly tiszteletnek örvend a Vati-
kán részéről, hogy az ő jelenléte a néppárt alakuló gyű-
lésén az egyház magas fokú helyeslését jelenti a néppárt 
programmja és törekvései iránt. Ezt a történeti neveze-
tességű eseményt a néppárt nagy örömmel hirdetheti a 
jelen és az utókornak s abból oly erőt meríthet, melylyel 
más pártok nem rendelkezhetnek. Ennek a nagyjelentő-
ségű gyűlésnek szónokai voltak Zichy Nándor grófr 

Tomor Ferencz, Rakovszky István, Molnár János apát 
ós Esterházy Miklós Móricz gróf. 

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

Budapest, ISä1». Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.i 
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Budapesten, deczember iL 47. M sz. II. Félév. 1895. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok ; Az első egyházmegye Magyarországban, mely a honalapítás milléniumát vallásos ünnep-
léssel megszentelni siet. — Egyházi Tudósítások. G y ő r : Főpásztori szózat a papságához a honfoglalás milléniumi évfordulójának egyházi 
megünneplése ügyében. — P á r i s : A nevelés és tanitás államosításának rossz következményei. — Kath. Tevékenység. — Kath. 

Egyesületi Élet. — Irodalom, — Vegyesek. 

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

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

Az else ey^íiozme ye P/EHyyorerszo 
mely a honalapítás milléninmát vallásos ünnepléssel megszentelni siet. 

M L K Ä J Á N O S 
ISTEN IRGALMÁBÓL S AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KEGYELMÉBŐL 

A GYŐRI SZENTEGYHÁZ PÜSPÖKE, Ó SZENTSÉGÉNEK A RÓMAI PÁPÁNAK TRÓNÁLLÓ UDVARI FŐPAPJA, Ő CSÁSZ. S AP. KIR. 
FELSÉGE VALÓSÁGOS BELSŐ TITKOS TANÁCSOSA, RÓMAI GRÓF, A SZ. HITTAN TUDORA, A KATH. VALLÁSRÓL S A BOLD. SZŰZ 
SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSÁRÓL NEVEZETT RÓMAI AKADÉMIÁKNAK, A JOGTUDÓSOK SZ. PÉTERRŐL CZIMZETT RÓMAI TÁR-

SULATÁNAK S A BUDAPESTI MAGY. KIR. TUDOMÁNY-EGYETEM HITTANI KARÁNAK TAGJA. 

K isztusban Kedveseimnek, a győri egyházmegye valamennyi híveinek üdvöt az Urban 
s atyai áldásomat. 

Az örök idők Ura Istene, ki megváltoztatja az időket és korszakokat, megszünteti az 
országokat és ujakat alakit,1) a magyar nemzetet egy uj korszak kezdetére vezette, Illő, hogy ezen 
helyen, hol egyezer esztendőn át lakott nemzetünk, hálatelt szivvel emlékezzünk meg á vett jókról, 
s Istenbe vetett bizodalommal kezdjük meg a második évezredet. „A századok halhatatlan és lát-
hatatlan királyának, az egyedüli Istennek, legyen tisztelet és dicsőség mindörökké."2) 

Nagy szám az ezei% jelentékeny idő az ezer esztendő. A történelem mutat ja , mily viszon-
tagságokon ment keresztül nemzetünk ezen idő lefolyása alatt. Az esés és emelkedés, a balsors és 
szerencse esélyei, Isten áldásai és igazságos megfenyitései közepett haladt nemzetünk a századok 
lánczolatain, mig végre a négy folyam mellett, a három h,egy árnyékában, a kereszt ragyogásánál 
eljutottunk az első ezredév végéhez. 

Itt egy kevéssé megpihenhetünk, megemlékezvén a régi napokról, átfutván gondolattal az 

*) Dániel 2, 21. 
2) I. Tim. 1, 17. 
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előttünk élő nemzedékeket, s megkérdezvén atyáinkat, hogy hirdessék nekünk 3) a régen mult idők 
viszontagságait. 

Őseink átjővén Ázsiából s elfoglalván jelen hazánkat, közelébe jövének Európa szomszéd 
országainak. Kénytelenek voltak tapasztalni, miszerint gyakran elfordult tőlök a szerencse. 
Győzelmeik közé gyakori megverettetések is sorakoztak, ugy hogy levonhaták ezekből, miszerint 
fölhagyva végre a külföldön való pusztitó kalandozással. Ázsiából hozott erkölcseik ösvényeiről le keilend 
lépniök s Közép-Európa népeinek magoktartásához közelítniök. I t t létöknek első százada viszon-
tagságteljes volt. De ebben is az Isten gondviselését látjuk, mert csak a vesztett csaták után 
látták be, hogy más utra keilend térniök, más alapot választaniok, ha állandó hazát akarnak 
szerezni magoknak és maradékaiknak. Az első század végén Isten végnélküli irgalmassága meg-
mutatta az alapot, melyre helyezni keilend a nemzet fönmaradásának és megizmosodásának 
építményét. 

Ez az alap a kereszténység. Krisztus Urunk tanítása, világítása, az élet, ut és igazság. Innen 
kezdve kilenczszáz esztendőn át ezen alapon állva, ezen világosságnál s ezen uton járva, s ezen 
igazság által bátorítva és erősitve haladott nemzetünk az ezer esztendő jelen bevégeztéig. Az 
Istentől adatott szent férfiú, ki az uj alapot szerencsés volt kiválasztani, ki az Ur Jézus tanait 
apostoli buzgósággal hirdeté és hirdetteté, ki ösvényeinek világító lámpájául tekinté Krisztus 
Urunk világosságát, ki nem csak szóval, hanem cselekedetekkel is megmutatá és ajánlá az üdvös-
ségre vezető utat, s hitének egész melegével bizott Isten erejében, — e nagy férfiú szent István 
első apostoli királyunk vala. Átérezte ő szent Pál állítását,4) miszerint más alapot senki sem vethet 
azon kivül, amely vettetett, s ez Krisztus Jézus. Lelki öröm közt olvassuk a törvénytárban tizen-
három éves fiához, szent Imre koronaherczeghez intézett intéseit, a keresztény tanok főbb ágazatait, 
a katholikus egyház ajánlását, a főpapok és főrendek figyelembe vételét, a külföldiek s jövevények 
fogadását s megbecsülését, hogy a koronaherczeg majdan boldog legyen s nemzetét boldogítsa! 

De pártfogóról is gondoskodott, ki közbenjáró legyen istennél nemzetünkért. Ez a boldog-
ságos szent Szűz, Krisztus anyja Mária. Az ő nevéről neveztettek el a szent István által épített 
első nagyobbszerü templomok, a Duna mentében a győri, esztergomi, a kalocsai főtemplomok, a 
székesfehérvári nagyszerű templom. Az ő pártfogásába ajánlá haldoklásakor magát, egyházát, or-
szágát, népeit. 

Az alap Krisztusnak a katholikus egyházban előadott tanítása: a közbenjáró a boldogságos 
szűz Mária. Ezen alapon s e pártfogás alatt haladtak szent István utódai is, apostoli királyaink, 
velők nemzetünk. Ha veszedelmek érték, Krisztushoz folyamodtak s kikérék a szent Szűznek pártfogását 
A felhők szétvonultak és ismét világított az igazság napja, Krisztus a mi Istenünk. Őseink Jézus és 
Mária nevét oly tiszteletben tartották, hogy az első helyett édes Üdvözítő elnevezést használtak, 
a másik helyett pedig boldogságos Asszony, mint az eskütételnél máig is használatban van. Ezt 
azért, nehogy a legszentebb nevek gyakoribb kimondása által tiszteletlenség követessék el. Isten 
áldására s a szent Szűz pártfogás ira tet ték méltóvá magokat ezen tisztelet által, s virágzott nem-
zetünkben a boldogság. 

Sajnos, voltak idők, s van jelenleg is, hogy Krisztus és egyháza iránt s a szent Szűz 
iránt hanyatlott az unokákban, nálunk, az ősök tisztelete, hűsége, ragaszkodása: de meg kell 
vallani, ezen hanyatlással párhuzamosan jár a nemzet jólétének hanyatlása is. Mutatják ezt az 
ország jelen zilált körülményei, melyekben nem csekély aggodalmak közt vizsgáljuk az ezerév 
végét. Ellenben szent István azon intése, hogy a külföldiek, s a jövevények, kik hozzánk jönnek, 
megbecsülésben részesüljenek, egyik tényezője lett a nemzeti fejlődésnek. Igy jöttek őseink érint-
kezésbe velők, megismerték szokásaikat, tudományukat, művészetöket, fegyvereiket, kereskedésöket. 
Ezen uton haladva, s a művelt népek közé keveredve érte el a nemzet kifejlődésének azon örven-
detes fokát, mely a tudományokban és művészetekben je'lenleg mutatkozik. 

'ludjuk, miszerint a hit dolgában támadtak ezen ezer esztendő lefolyása alatt uj rendszerek, 

3) Móz. Y. 32, 7. 
I. Kor. 3, 11. 
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nagy elnevezések alatt túlbecsülvén a korlátolt emberi észt, s a gyakorlati téren fölállitván más 
inditóokot a jó cselekedetekre. Tudjuk ezt, de mi azon alapon maradunk a hit dolgában, melyet 
őseink kilenczszáz esztendő előtt okosak és szerencsések voltak elfogadni. Szép, de korlátolt az 
emberi ész. Mi tehát most is azt tartjuk igaznak s fogjuk tartani a megkezdett második ezer év-
ben is, mit Isten kinyilatkoztatott, mit Krisztus Urunk tanított , mit az apostolok hirdettek, mit 
a katholikus anyaszentegyház, hogy higyjük, előnkbe ád. A gyakorlati életben szeretjük Istent 
mindenek fölött önönmagáért, és felebarátunkat mint önönmagunkat Istenért. Fölkapott indok 
a humanismus emlegetése : de szebb ennél Krisztus Urunk intése s tanitása. Mi tehát a irgalmasság csele-
kedeteit néma humanismus nevében, hanem Krisztus Urunk nevében, intése s tanitása szellemében fog-
jak az uj ezredévben is gyakorolni. Gyümölcséről ismerjük meg a fát. A régi alapon nevelkedtek 
a nemzet dicsőségei, a hit igaz gyöngyei: Szent István, Sz. László nagynevű királyaink; 
Szent Imre, Szent Erzsébet, IV. Béla három szent leánya : Kinga, Jolánta, Margit s má-
sok. A régi alapon állottak Nagy Lajos, Mátyás királyok, Hunyady János, több társaikkal, 
kik hazánkat nagygy.í, dicsővé tették. Ezen kipróbált alaphoz ragaszkoduuk tehát mi is 
az uj évezredben, és annak pártfogásaért esedezünk, kit ezek oly nagy tiszteletben tartottak, kihez 
oly nagy bizalommal folyamodtak. Vezérelveink tehát jövőre is a keresztény katholikus hitvallás, 
és a Boldogságos Szűz pártfogása. Valamint eddig szerettük hazánkat s nem szövetkeztünk hazánk 
ellenségeivel saját előnyeink végett, u_y szeretni fogjuk ezutín is, ugy a szerencsétlen, mint a 
boldog körülmények közt, önzetlen szeretettel, nem azért, mert dicső, hanem mert a miénk. Mint 
a gyermek ragaszkodik anyjához, legyen ;>z bármily szegény, ugy ragaszkodnánk mi hazánkhoz, 
még elhagyatott állapotában is. 

Idő jártával országunkba más nemzetiségűek és más vallásúak is befogadtattak. A keresztény 
szeretetet, Krisztus Urunk tanitása szerint, ezek iránt is fogjuk gyakorolni: de hitünk ágazataiból 
egy hajszálnyira sem. távozunk. Adja az édes Üdvözítő szent malasztját, hogy szent hitünkhöz, 
h izánkhoz, királyunkhoz, minden bármily, nehéz körülmények között, hivek maradjunk szivünk 
utolsó dobbanásaig, s a Boldogságos szent Szűz legyen mellettünk, legyen hazánknak s királyunknak 
pártfogója szent Fiánál. 

Az uj év kezdetén tehát a hitvallás által éleszszük hitünket és könyörögjünk a boldogságos 
szűz Anya pártfogásaért: a szent mise áldozat p e d i g l e g y e n bemutatva országunkért, nemzetünkért, 
királyunkért és szentegyházunkért. Az Ur fogadja azt kegyesen s hallgassa meg könyörgésünket. 

Dicsértessék az Ur Jézus Krisztus és szent Anyja Mária. 
Kelt Győrött. Deczember 9-dikén, az Ur 1895-dik, püspökségem 29-dik, áldozárságom ötve-

nedik esztendejében. 
János s. k. 

p ü s p ö k . 
^.Dtt&ytt**. ? 

EGYHÁZI TUDÖSITÄSOK. 
Győr, decz. Főpásztori szózat a papsághoz a honfog-

lalás müléniumi évfordulójának egyházi megünnepelése ügyében. 

M i l l e n n i i s o l e m n i t a s c e l e b r a n d a ! 
VENÈRAB1LES FRATRES ET FILII IN CHRISTO DILECTISSIMI ! 

Rem Vobis haud ignotam expono, dum paucis apici-
bus his quoque in paginis adtingo ea, quae in toto Hunga-
nae regno — animos inflammante charae patriae amore 
praeparantur : puto festivitates Millennii Hungáriáé. Gens 
quippe nostra ante mille annos occupavit regiones Danubium 
et Tibiscum ambientes ; quaesivit hie, et invenit patriam et 
Deo propitio earn usque ad praesens tempus retinet. Laeto, 
gratoque animo intendit Hungaria recolere anniversariam 
memóriám tanti eventus, qui non tantum pro nobis, patriae 

civibus, magni est momenti, verum pro omni Christiana civitate. 
„Pannoniae namque regnum, — observante historico nostro 
Nicoiao Istvánfi, — ex quo christianam religionem ample-
xum est, semper nobilissimum atque florentissimum habitum 
fuit, diuque christianam rempublicam adversus barbarorum 
ineursiones defendit." Divina Providentia assignavit fixas has 
sedes genti nostrae, ut hic non solum suam operetur salutem 
sed etiam vicinis populis auxilio sit et defensioni. Regi 
itaque saeculorum immortali et invisibili, soli Deo sit laus 
et gratiarum actio ! 

Recentiori aetate Studium históriáé laudabili zelo coli-
tur et docili animo recolitur monitum Cassiodori: „Perdius 
et pernox patrum memóriám recole, scrutare gentis tuae 
cunabula, res gestas et annalium monumenta observa : turpe 
enim est in patria sua peregrinum esse." Haec quidem 
verissima sunt; antiquissima tarnen et fidem merentia monu-
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menta de rebus majorum nostorum aut non existant, aut 
quaerentium sagacitatem certe pertinaciter ludunt. Quid 
ante mille annos evenerit, quid item apud nos primo saeculo 
commorationis contigerit, paucis referunt rerum antiquarum 
scriptores, iique baud domestici. „Quod de quibusdam gen-
tibus. quae a modicis initiis ad insignem quamdam poten-
tiam pervenere. historic! tradunt, nempe negotiis bellicis 
plerumque occupatis, rerum gestarum glóriám apud serum 
posteritatem cordi tum primum fuisse, cum pacis artibus 
excoli coeperunt, etiam majoribus nostris apprime convenit : 
facere, quam praeclari facinoris famam et perennem memó-
riám quaerere maluerunt, contenti sermone, aut tudibus 
hymnis, quibus oblectarent se potius, quam docerent pos-
teros." Ita Glycerins Spányik. 

Ast faciès rerum successu temporis mutata est; majo-
res quippe nostri, exacto inter multifarias calamitates primo 
saeculo, amplexi sunt pacis studia, et susceperunt apostoli-
cis laboribus. S. Stephani anirnati, et gratia Dei illustrante 
et movente adjuti, religionem catholicam. Et sic gens 
nostra sub protectione Sanctissimae Yirginis Mariae ad 
finem noni saeculi tandem pervenit. S. Stephanus regno 
nostro fundamentum voluit esse religionem catholicam, et 
protectionem D. Mariae pio animo imploravit. 

Plantatio haec saneti Regis nostri novem saeculorum 
decursu varias experta est adgressiones. Inter ipsos Hun-
garos contra earn concitata est tempestas sub rege Andrea 
I.-o rebellibus dueibus Vatha et Jánus, sub Colomanno ab 
Ismaëlitis, sub Andreá II.-o ab Israëlitis, sub Bela - IV.-o 
a Tartaris, sub Ludovico II.-o a Turcis, mox a novatoribus 
saeculi XYI.-i. Non itaque semper in pace pulchertima et 
requic opulenta commorabatur gens nostra, verum ob ma-
jorum nostrorum peccatta etiam indignatio Dei se identidem 
manifestavit, imo manus ejus adhuc est extenta ! Possumus 
Moyse in Deuteronomio XXXII. 7. monente, etiam nos 
meminisse dierum antiquorum, cogitare generationes singulas 
interrogare patres nostros et annunciabunt nobis, majores 
nostros et dicent nobis. Misericordiae Domini, quod non 
simus consumpti. Misericordias Domini in aeternum can-
temus ! 

Rogemus itaque omnes, quae ad pacem sunt patriae, 
et ut juxta pristinos pacificos dies fiat nobis, Dei praepo-
tentis clementiam et patrocinium magnae Dominae nostrae 
imploremus ! 

In dioecesi nostra series devotionis haec erit: 

1. Ultima die currentis anni 1895. clauditur millen-
nium gentis nostrae primum cum consueta in fine anni 
devotione, cum „Te Deum." Post salutationem angelicam 
vespertinam, interjecta modica mora, horae quadrante con-
centus omnium campanarum annunciabit initium inchoandi 
in crastino secundi millennii. 

2. Die prima Januarii hora consueta ex ambone per-
legantur meae hie advolutae litterae pastorales ex hoc in-
cidenti ad populum datae ; dein 

3. Celebretur Sacrum sollemne cum exposito Sanctis-
simo, et ante ultimam benedictionem recitetur publice : a) 
professio fidei : cernui enim rogamus Deum, ut porro 
quoque idem maneat fundamentum regni nostri, quod posuit 
sanctus Stephanus. bene gnari. neminem posse fundamentum 
aliud ponere, quam quod positum est : Jesus Christus ; 

b) addatur oratio ad Beatissimam Virginem, ut intercedat 
pro nobis, ipsaque sit Mater et Patrona regni nostri etiam 
in secundo et ultra millennio. 

Suscipiat Deus propitio ae sereno vultu devotionem 
nostram ! 

Jaurini, die 9-a Decembris, anno Domini 1895. 

Joannes m. p. Episcopns. 

Páris : A nevelés és tanítás államosításának rossz 
következményei. — 

Az ingyenes oktatás, — melylyel az uralomra jutott 
szabadkőművesek oly szívesen előhozakodnak, — nem 
vált be. Hasonlítsuk csak össze a következő két adatot: 

Az államosítás előtt, 1876-ban, a népoktatás költ-
ségei - 63.515,429 frk 70 c. 

Az államosítás után, 1895-ben: 117.629,558 frk 23 c. 
A többlet tehát 1876-hoz képest 54.105,128 frk 53 c". 

Az az őrületes költekezés, melylyel az iskolákat 
valósággal palotákká emeljük, — végromláshoz vezethet. 
1876-tól 1885-ig 448.374 245 francot öltünk ily épít-
kezésekbe. Az 1885-iki költségvetés az összeget 618.028 
416 franc-ra emeli. 

Azonban a szabadkőműves ily csekélység miatt 
nem jő zavarba Azonnal kész a felelettel : 

„De hiszen, e költségeknek meg van a gyümöbse. 
Csak nyissa fel szemét, mert ön nem tudja megbecsülni 
az állami nevelés jótékony hatását" 

Erre azonban mi igy felelünk : 
Az elemi oktatás távolról sem tartóztatja vissza a 

növekvő nemzedéket a bűntől, de sőt felbátorítja rá. 
Nem látjuk-e hogy a törvényszék elitéltjeinek majd-
nem fele pályavégzett ? 

„A vallással együtt, — mondja egy vizsgáló biró, 
Guillot, a leggyakrabban a többi eszmény is szétfoszlik. 
Haza, család, kötelesség — épp oly nevetséges szólamok, 
mint : vallás. 

A cynizmus, a fiatal lelkek vadsága soha nem 
jelentkezett ily nagy mérvben." 

Az állami tanitásügy közlönye, a 7. idejében 
létesült „Elemi oktatás" is bevallja azt : 

„Az erkölcsi érzék egyre gyöngül a népben; a 
bűnös gyermekek egyre növekvő számában igazi társa-
dalmi veszély rejlik. 

S az iskola még sem követ el mindent e veszély 
elhárítására. 

Nevezetesen : a tanitók föláldozzák az erkölcsi 
nevelést, csak hogy vizsgáik minél fényesebb eredményt 
mutassanak fel ; 

Viselkedésükben nincs meg mindig az a méltóság, 
előadásukban az a szigorúság, elengedhetetlenül szükséges 
azoknál, kikre lelkek gondozása van bizva; 

Végre, ha a veszélyt ki akarjuk kerülni, akkor a 
tanárképző intézettől kezdve le egészen a legutolsó 
falusi iskoláig mindenütt szembe kell szállnunk azzal az 
irányzattal, mely a társadalom nagy épületének romba-
döntésére tör." 

Azonban a kriminalitás arányainak növekvése, a 
21 évnél fiatalabb öngyilkosok szaporodása, szintén meg-
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czáfolhatatlan bizonyítékok s még többet mondanak 
mint a föntebb közölt szomorú tapasztalatok 

Maga a Journal Officiel igy ir : 
„Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy a 16 éves 

kiskorú bűnösök abszolút száma folyton növekszik a 
fiuknál. 

a fiuknál : 
1886-ban . . 4.937 
1887-ben . . 5 781 
1888-ban . . 6.342 
1889-ben . . 6,743 
Vagyis négy év alatt 

véve 2,244 v. i. 2/5 rész. 
A kiskorú vádlottak növekvő számával lépést tar-

tanak a visszaesők (recidivisták) 
Számuk 1886-ban 92,825 

1888-ba n 95,871 
1889-be n 98,159 

A bűnösök képzettségi foka szintén emelkedik. A 
vádlottak majdnem %jA része, v. i. 74 % tud irni 

a leányoknál : 
1886-ban . 
1887-ben . 
1888-ban . 
1889-ben . 

mind a két 

659 
951 

1,009 
1,097 

nemnél együtt 

4 része, v. i. 74 °/o 
részesü 

hogy az öngyil-
olvasni, mig 18'4 % egyetemi kiképzésben részesült 

A hivatalos statisztika mutatja, 
kosok is egyre szaporodnak : 

1992-ben —irja a szerkesztő — 87 tizenhat éven alul 
lévő öngyilkos volt. 

1880-ban még csak 55 
1890-ben 80. 

A 16 és 20 é? között lévő kiskorúaknál az ön-
gyilkosság száma : 

1880-ban 
1890-ben 

267 
358 

1892-ben 475! 
Ebből az a tanulság, mit folyton hangoztatunk, 

hogy t. i. vissza kell térnünk az ifjúság keresztény neveléséhez, 
a katechizmus-hoz, vagyis, egyszóval, az anyaszentegy-
ház erkölcstanához. S Z Í V Ó S kitartással kell követelnünk 
a baj okának, az Isten nélkül való oktatásnak megszün-
tetését; mert a vallás és haza ellenségeinek kezében ez 
a legerősebb fegyver.*) 

KATH. TEVEKENY3ÉG. 
A budapesti Katholikus Kör felhívása 

a vidéki Kath. Körökhöz 
felolvasásokat rendező vidéki bizottságok alakítása iránt. 

Mélyen tisztelt elnökség ! 
Az ujabb időben a katholikus sajtó hasábjain és 

katholikus irói körökben többszörös megbeszélés tárgyát 
képezte az a gondolat, hogy módot kellene találni arra, 
hogy a katholikus irók, a fővárosiak és vidékiek egy-
aránt, de különösen a vidéken élők, a kik eddig egymás-
tól idegenül, szétszórtan éltek és működtek, szorosabb 
érintkezésbe jussanak egymással, közelebbi viszonyba lép-

*) Ezt jegyezzük meg a francziák okulásából Magyarországban. 
Az állami iskola, a mely igazi mivolta szerint az Isten ellen való 
tusakodásnak iskolája, a ker. vallás és a haza ellenségeinek 
kezében a legerősebb fegyver ! 

hessenek elvtársaikkal ; továbbá hogy módot és eszközö-
ket kellene találni arra is, hogy a katholikus irodalom, 
melyet a világi kath. közönség jóformán nem is ismer, 
megismertessék a világi közönséggel is, annak megfelelő 
termékei utat találjanak a kath. közönség olvasó aszta-
laira is, s igy a kath. irók által hirdetett magasztos esz-
mék befogadásra találjanak, hódítsanak ott, hol tulajdon-
képpen hatniok kellene, a kath. közönség szivében és 
lelkében. 

A Budapesii Katholikus Kör s annak „felolvasásokat 
rendező bizottsága", mely kizárólag kath. írókból áll, 
szintén megfontolás tárgyává tette ezt a felvetett eszmét, 
tanácskozott annak megvalósításáról, s egyik legutóbbi 
ülésén a következőkben állapodott meg: 

1. Tisztelettel felkéri a vidéki katholikus köröket, 
különösen pedig a főpapi székhelyeken s nagyobb vá-
rosokban létező katholikus körök m. t. Elnökségeit, hogy 
a székhelyükön és vidékükön élő kath. irókat összegyűjtve, 
minden kath. kör a saját kebelében alapítson a budapesti-
hez hasonlóan felolvasásokat rendező bizottságot. 

2. A vidéki kath. körök ezen bizottságai azután 
szoros kapcsolatba lépnének a budapesti Kath. Kör fel-
olvasásokat rendező bizottságával s állandó érintkezést 
teremtenének meg a fővárosi és vidéki katholikus irók 
között. 

3. A vidéki kath. körök ezen felolvasásokat rendező 
bizottságai, illetve ezek kiküldöttei évenkint közös érte-
kezletre, kongresszusra jönnének össze a fővárosban, a 
mely kongresszuson megbeszélnék saját ügyeiket s meg-
állapodásra jutnának a kath. irodalom felvirágoztatását 
előmozdító eszközök felől. 

A Budapesti Katholikus Kör felolvasásokat rendező 
bizottsága eme megállapodásait és határozatait a követ-
kezőkkel indokolja : 

Ily módon sikerülne egy élő, organikus összekötte-
tést és szervezetet teremteni meg a kath. irók között, a 
fővárosi és vidéki kath. irók között egyaránt. Olyan ösz-
szeköttetést és szervezetet, mely sokkal czélszerübb lenne 
a sokat emlegetett kath. irók körénél, a mi egyrészt na-
gyobb anyagi teherrel nyomná a kath. irókat, más-
részt ancak szervezetét egészen újból kellene meg-
alkotni, a mi nemcsak huzamosabb időbe kerülne, hanem, 
főleg napjainkban — számos nehézségekbe is ütköznék. 

A Kath. Körök kebelében megalakult felolvasó 
bizottságok megkönnyitenék továbbá a kath. körök 
munkáját is a felolvasások rendezésében, a mi tudva-
levőleg a kath. körök egyik legfontosabb feladata, ez 
levén azon eszköz, melynek segélyével legalkalmasabban 
hirdethetik a kath. eszméket és férkőzhetnek a legköny-
nyeben a nagy közönség szivéhez is. 

A Katholikus Körök felolvasó bizottságának tagjai 
ugy a felolvasások alkalmával, mint azonkívül a tár-
sadalmi érintkezés utján, azon kath. körben, melyhez 
tartoznak, ezer és ezer alkalmat találnának arra, hogy a 
kath. irodalom termékeit, annak kiválóan fontos al-
kotásait a világi közönség közé is bevigyék, a világi 
közönséggel is megismertessék. 

Végül a Budapesti Katholikus Kör ez uton véli 
megvalósíthatónak az országosad rendezendő kath. fel-
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olvasások eszméjét; is, bogy egy egységes, előre meg-
állapított programm alapján szervezett felolvasások ren-
deztessenek az ország minden nagyobb városában a 
minket, katholikusokat most legközelebb érintő korszerű 
kérdésekről. 

Mély tisztelettel kérjük tebát a nagyérdemű Elnök-
séget, s a bölcs vezetése alatt álló kört, hogy terve-
zetünket elfogadva : 

1. A helybeli és vidéki irók sorából felolvasásokat 
rendező bizottságot alakítani szíveskedjenek. 

2. Az igy megalakult felolvasó bizottság pedig 
jelentse be csatlakozását a Budapesti Kath. Kör felol-
vasásokat rendező bizottsághoz, küldje be hozzánk név-
sorát — esetleg már most megjelölve azokat, kik az 
országosan rendezendő felolvasásokban a kör székhelyén 
kivül, más vidéken résztvenni hajlandók lennének —• 
hogy körünk felolvasásokat rendező bizottsága is mielőbb 
megtehesse a szorosabb kapcsolat és összeköttetés érde-
kében a további szükséges lépéseket. 

Katholikus közügyeink előmozdítása, katholikus : 

irodalmunk érdekeinek istápolása vezette körünk felol-
vasásokat rendező bizottságát eme kérelem előterjesz-
tésére: bizton hisszük és reméljük tehát, hogy nemes 
szándékaink a testvér köröknél is ugyanazon lelkesedéssel 
fognak találkozni. 

Isten velünk ! 
Budapest, 1895. deczember l én. 
Pintér Kálmán. Csapodi István dr. 

a Budapesti Kath. Kör elnöke, egyetemi tanár, 
a Budapesti Kath. Kör felolvasásokat 

rendező bizottságának elnöke. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET. 
A Szeut-László-Társulat közgyűlése. 

A Szent-László-Társulat e. i. közgyűlése, a X X I X . , 
mely egyúttal szent László király halálának nyolczszá-
zados emlékünnepe volt, f. hó 10-én két részben folyt le. 

Mint az ünnep első része, reggel 9 órakor szent 
mise volt a Ferenczrendiek belvárosi templomában. A 
sz. mise-áldozatot 'Bán Sándor házfőnök muta t ta be az 
Istennek. Az alkalmi szent beszédet, Mészáros Kálmán 
ferenczrendi atya mondotta . Je len voltak a társulat 
főpapi elnöke dr Steiner Fülöp püspök vezetése alatt a 
társulat több tagjai. 

Az ünnep, illetve a közgyűlés második része a 
Kath. Kör helyiségében folyt le, a melynek nagyterme 
cl. u. 6 órára egészen megtelt . Je len voltak dr Schlauch 
Lőrincz bibornok és dr Steiner Fülöp püspök urak. 
Steiner püspök megnyitó beszéde után Németh Péter 
kúriai bíró olvasta fel szent László királyról „Szent 
László korabeli törvényhozás" czim alatt írt történelmi 
értekezését szent László király világhírűvé lett nagy ! 
szellemi alakjáról. Utána Bobitsek Ferencz dr nagy-ma- j 
rosi plébános tar tot t nagy érdeklődést keltő előadást a 
bukovinai magyarokról, iskolai s templomi pasztorá-
cziójáról és társadalmi életéről. A pénztári és szám-
vizsgáló jelentéseket tudomásul felvettek, melyek kap-
csán Zichy Nándor gróf a közgyűlés elismerése közt 

idézte fel emlékezetét annak, hogy Venczell Antal esz-
tergomi kanonok 20 évig volt a társulat pénztárnoka. 
A közgyűlés az igazgató-választmányba u j tagokul be-
választotta Krizsán Mihály pápai kamarást, Pokormj 
Emanuel hit tanárt , Tomor Ferencz nyug. tanárt , Fels-
mann József igazgató, Glatz József hi t tanár és Szent-
iványi Zoltán nagybirtokost . Az egyházi alelnöki 
cliszes állásra dr Városy Gyula kalocsai apátkanonok 
választatot t meg. A társulat e közgyűléséből 2000 
f rank péterfil lért küldött a szent atyának. 

IRODALOM. 
- f Boldog Alacoque M. Margit élete és a Jézus 

sz. Szive t iszteletének eredete. Irta Bougaud Emil 
levali püspök. 8. franczia kiadás után fordította Szentannai 
(Spett) Gyula gyomai plébános. Gyoma, 1896. 8-r_ 
444 1. Ara fűzve 2 frt, díszesen kötve 3 frt. Kapható a 
fordítónál. 

Mig Magyarország Jézus szentséges szivének tiszte-
letére föl nem lesz ünnepélyesen ajánlva, hiányoznia fog 
ez országnak valami, a mit az Ég tőle megvár. Jézus 
szentséges Szive tiszteletének isteni eredetéről egy remek 
franczia mű jeles magyar fordításban ajánlja magát a 
magyar katholikus papság figyelmébe. Adja Isten, hogy 
mindenfelé elterjedjen s hatásának fényes eredménye egész 
egyházmegyéknek s magának az országnak Jézus szent-
séges oltalmába való felajánlása legyen. 

= A KIS JÉZUS KÖNYVE. Kiadja a kalocsai 
növendékpapság szent Ágoston egylete. 2. kiadás. Fő-
pásztori engedélylyel, Kalocsán 1895. 12-r. 142 1. 

A gyermek Jézus élete csodás fogantatásától 10 
éves korában a templomban való csodás feltünéseig 
gyermekded kedves egyszerűséggel s olvadozó áhitatossággal 
van e díszes kis könyvben előadva. Karácsonyi s más 
alkalmi ajándéknak gyermekek számára igen alkalmas 
és ajánlatos. 

— A humanisták és scholasztikusok küzdelme 
a XVI. század elején. Irta Dr Acsay Antal, a budapesti 
kegyes tfcnitórendi hittudományi és tanárképző intézet 
tanulmány-felügyelője, theologiai rendes tanár. Budapest, 
1895. 8-r. 66. 1. 

Az emberi művelődés egyik legnevezetesebb, kor-
szakos fordulatára vett szerző igaz nyomon járó nagy 
tudással és világosságot terjesztő előadással fényt e takaros 
értekezésével, mely az elpogányosodott humanizmus 
hatását a hitszakadás fejlődésére szemmel láthatóvá 
teszi. 

= Válasz a „Res Strigonienses"-re. Irta: Stri-
goniensis. Ára 40 kr. Kapható Bárd Ferencz és testvéré-
nél, Kossuth Lajos-utcza 8. sz. Budapest, 1895. 8-r. 45 L 

Beküldték, tehát illik, főpásztorunkról szól, tehát 
fiúi kötelesség róla tudomást venni és megemlékezni. A 
bibornok herczegprimás védelme foglaltatik benne a „M. 
Á." támadásaival szemben. Szerző mindjárt müve homlo-
kán kijelentette, hogy e védelem írására őt senki fel nem 
kérte, azzal senki meg nem bízta. Tehát egészen magta-
jellegü felszólalás. Nem lehet tőle a jogosságot megta-
gadni. A hol támadás van, ott védelemre is jog van. 
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Nekünk fölöslegesen jött a védelem, valamint a támadás 
is meg nem tévesztett önálló Ítéletünkben s tiszteletünkben 
soha. A mi álláspontunk ismeretes. Egyszerű őrszemek 
vagyunk íőpásztoraink iránt való alárendeltségben, az egyház 
szolgálatában. Tehát custos, quid de nocte ? Mit látunk e 
röpiratban ? Sok erős nagy dolgot, vagdalkozásban ügyessé 
lett szerzőtől, az ellenfelek fejéhez vágva, de egyúttal nem 
egy oly koczkázatot, a melyhez sok szó férne. Kíméletlen 
támadásra, kíméletlen válasz. A ki mindent saját szemei-
vel akar látni, annak e füzetet el kell olvasnia. Ha igaz 
az, hogy a herczeg-primásnak, kellő időben, volt oly „mo-
dus vivendi"-je, melyet a kúria is, meg a magyar kormány 
is elfogadott, s mely Magyarország állami hatalmának 
törvényeiben való radikális elkereszténytelenedését távoz-
tathatta volna el hazánkról, de „felkent kezek" egy „sze-
rencsétlen czikk"-kel útját vágták az ily jói indult „mo-
dus vivendi" kifejlődésének: akkor ez a röpirat történeti 
nevezetességű. Vajha Isten angyalai mennyből lehoznák a 
szivekbe az igazi lelki béke alapjait, hogy az egyház Ma-
gyarországban egészen és osztatlanul a rémséges ellenség 
ellen való küzdelemnek szentelhetné minden erejét és 
figyelmét ! 

+ Gyürky Ödön. Ujabb költemények. 1892—1895. 
A közeledő karácsonyi ünnepek alkalmából, valamint 
egyéb névnapi, újévi, bérmálási ajándékul is a legmele-
gebben ajánljuk Gyürky Ödön költeményeit. Az összes 
kath. lapok és folyóiratok által melegen fogadott verses 
könyv a legalkalmasabb ajándékkönyvül szolgálhat, a mit 
a szülők, nevelők teljes lelkinyugalommal adhatnak fiaik, 
leányaik kezébe. Az igazi benső vallásos érzelem nyilat-
kozik meg ezen költeményekben, s nincs bennük egyetlen 
hing sem, mely az erkölcsi érzést* kellemetlenül érinthetné. 
Az elegáns kiállítású, pompás diszkötésü kötet ára 2 frt, 
fűzve 1 frt. Kapható a szerzőnél (Budapest, Korona-
herczeg-utcza 17. (Kath. Kör) 

VEGYESEK. 
— Vaszary alapitvány. Nagylelkű jótéteményeinek 

sorát nevezetes ténynyel gazdagította, fejedelmi bőkezű-
ségének fényes jelét adia, papsága iránt táplált atyai 
gondoskodásának nagy hálára kötelező bizonyságát szol-
gáltatta Vaszary Kolos bíboros hgprimás, midőn — decz. 
9-én — az esztergomi főegyházmegye elaggott és mun-
kaképtelen tagjainak nyugdijalapjára húszezer korona 
alapítványt tett és azt az eddigi tőkéhez csatolva, a fő-
káptalan kezelésére bizta. Midőn e sorokat sajtó alá 
rendeztük, érkezett az ujabb örvendetes hir, hogy ő eminen-
tiája szülővárosába, Keszthelyre, a szegény iparosok 
gyermekeinek segélyezésére, örök alapítványul 100,000 
koronát küldött. 

— Hogy példát vegyünk, mennyit kell még 
Budapesten a katholikus egyesületi élet terén tennünk s 
mennyire hátra vagyunk e tekintetben mind ekkoráig, 
szabad legyen ezúttal rámutatni Münchenre. Itt a kath. 
kaszinó, hálából elnöke, Preysing Konrád gróf iránt 

azért, hogy a német katholikusok 42. nagygyűlését 
ezidén Münchenben oly fényesen előkészítette, névnapi 
ünnepélyt rendezett, melyre vendégekül meghívta München 
főbb katholikus férfiú egyesületeit". S mit gondolsz nyá-
jas olvasó, hány ily egyesület képviseltette magát a 
nagyszerű katholikus agapén ? Negyvenkettő. Tanulságos 
a névsoruk. Ott volt maga a Kath. kaszinó, azután a 
Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst, aztán a 
Verein für christliche Kunst, aztán három egyetemi 
ifjúsági kör az Aenania, Ottonia és Alemania, aztán a 
bajor Centrumpárt Wahlverein-je, aztán a bajor kath. 
tanitó egyesület, aztán a kath. kereskedők egylete, aztán 
kath. polgári kaszinó 7 városrészből, aztán 4 kath. férfi 
egylet (Männerverein), aztán 5 kath. népegylet (Volks-
verein), aztán 5 kath. leányegylet, aztán 10 katholikus 
munkás egylet, aztán végül egy katholikus dalegye-
sület, — mind Münchenből. Mennyi tenni való van még 
Budapesten ! 

— A hosszú élelü emberek hazájában, Angol-
országban, most megtörtént az az ott is ritka eset, hogy 
fiu, apa, nagyapa egyidejűleg tagjai a parlamentnek. A 
fiu Warkworth lord dél-kensingtoni képviselő, az apa 
Percy earl warwicki képviselő, a nagyapa earl of Nor-
thumberland főrendiházi tag. Három nemzedék egyszerre 
szolgálja a közügyet. Nálunk a viharos köz- és magán-
élet gyorsan felemészti az erőket s jó ha egy generáczió 
adhatja oda megkurtított életét egyidőre a közügyeknek. 

— Figyelemre méltó kérdések. A „Lelki Vigasz" 
czimü derék hitbuzgalmi folyóiratunk szerkesztőségétől 
egy görög katholikus azt kérdezte. 1) miért nincsenek a 
görög katholikusoknál búcsúik (indulgentiae) ? 2) nyerhet-e 
gör. katholikus hivő búcsúkat a római katholikus (lat. 
szert.) egyház imáival?" Az idézett lap tudós szerkesz-
tője helyesen azt felelte, hogy gör. kath. hivő épp ugy 
megnyerheti a római pápa által engedélyezett búcsúkat 
mint a latin szert. róm. kath. hivő. 

— Szerencsés iíju nemzedék. A luganói „Credente 
Cattolico" irja, hogy a churi székesegyházban minden 
vasárnap és ünnepnap reggeli 8 órakor a város tanuló 
ifjúsága számára mise van, melyen a szülők is tömege-
sen megjelennek, mert a ki az ifjúságnak misézik és 
mise után az evangéliumot minden vasárnap és ünnep-
nap magyarázza, — maga a megyés püspök. 

— Változások a kath. sajtó körében. — Az 
„Egri Hiradó" felelős szerkesztésétől a nagyérdemű Luga 
László visszalépett, de azért a lap élén maradt mint főszer-
kesztő. A felelős szerkesztő tisztét dr Csutorás László 
vette által. Üdvözöljük ! — A „Fejérmegyei Napló" jelen-
tése szerint Budapesten néppárti napi lap fog megindulni 
„Alkotmány" czim alatt. Ertjük az alkotmány szóban 
rejlő czélzást. Az ország alkotmánya Csáky szalmája lett 
a liberalizmusnak. Tehát védelmére kell sietni az al-
kotmánynak, hogy az ország lángba ne boruljon. Csak-
hogy az alkotmány szó műszó, nem népies kifejezés. 
A nép előtt csattanósabb nevet kellene neki adni. Azon-
ban igy is üdvözöljük, csak térítse el a főváros kath. 
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népét a szabadelvüség bálványozásától. — Hir szerint 
uj évtől kezdve a „Tiszántúl" cz. nagyváradi kath. napi-
lap szerkesztésétől dr Persz Adolf akad. jogtanár ur visz-
szalép. — A Hedry Lőrincz, sirokai apát-plebános ur szer-
kesztése alatt megjelenő, már 14 évfolyamában levő 
„Sárosmegyei Közlöny", letevén a kaucziót, decz. 8-ika 
óta mint politikai lap jelenik meg. Árnyalata : nemzeti 
párt. Ugy látszik Sárosmegye az országban a leghűbb 
nemzeti párti megye.—A magyarországi kath. lapok száma 
1870 ben, a derék „Szombathelyi Újság" egy czikkelye 
szerint 12 volt 15,000 előfizetővel; jelenleg számuk 50 
körül jár (20 politikai van köztük) 80,000 előfizetővel. 
Még mindig messze vagyunk a németországi kath. sajtó 
nagysága és hatalma mögött, a hol 400 lapnak 1,500.000 
előfizetője vagyon. 

— Köszönettel vettük a magyar kegy estanitór end 
és a szentferencziek marianus tartományának évkönyveit 
1896 ra. Amannak élén rendtársai bizalmából Frank 
Ferencz b. rendfőnök áll, a mióta (1721.) a magyar rend-
tartomány önálló lőn, a főnökök sorában a 31-ik. A 
nagyérdemű rend tagjainak száma : áldozópap (9 arany-
miséssel) 259, diakónus 2, fogadalmas növendék 81, 
ujoncznövendék 30, összesen 372. A rend vezetése alatt 
24 rendházban és 29 tanintézetben közoktatásban része-
sült 1894/95-ben 8548 ifjú, a szaporodás az előző 1893/^. 
évleg képest 111. — A mariánus szentferenczi rendtarto-
mány főnöke Skrobanek Florid, a provincziálisok sorában 
a 146-ik. XIII. Leo pápa sz. Ferencz rendjét azzal tün-
tette ki, hogy protektora ő maga akart lenni. Ez a tar-
tomány 19 konventből és 1 rezidencziából áll, kezel 9 plé-
bániát 55,519 bivővel, tanit 36 iskolában 14,253 tanulót. 
Van benne 128 áldozópap, 23 kispap, 75 laikus testvér, 
összesen 226 tag. 

— „Felségsértés", mely ő felsége lelkes éljen-
zésével végződött. Ilyenféle volt a lelkes Lepsényi Mik-
lósé, a ki midőn most haza érkezett a leszenvedett fog-
ságból lapja szerkesztőségének udvarán a néphez néhány 
szót intézvén, beszédét a kiráiy éltetésével végezte. Éljen a 
király ! 

— Az angolok visszatérése a kath. egyházba, 
századunk e legnagyobb vallási ügye, igen nevezetes for-
dulat elé érkezett. — Az anglikánok egyesülésének évkönyve, 
a „Bulletin de TAssociation catholique" jelenti, hogy a 
katholikus vallás és az anglikanizmus közt levő eltérések 

részrehajlatlan tanulmányozására egy nagyobb szabású folyó-
irat indult meg : „Revue anglo-romaine" czim alatt angolok és 
francziák, egyháziak és világiak fognak bele dolgozni. A 
folyóirat szerkesztősége Párisban van, Rue Cassette 17. 
Egész évre előfizetve külföldiek 20, francziák 15 frankon 
rendelhetik meg. 

— Hitvalló a Petőfi-társaságban. Spiritus ubi vult 
spirat. Zichy Gréza gróf a Petőfi-társaság legutóbbi ülésén 
a lourdesi csodadolgokról oly lelkesedéssel, annyi tudással 
és hittel s oly elragadóan szólott, hogy elbeszélése, a mint 
nevezé, a keresztény hitlelkesedés és hitvédelem magyar 
nyelven megjelent legszebb irodalmi alkotásai közé soro-
landó. „Lourdesről, a csodák hónáról, egy meseországról, 
mely mint egy meteorid leesett az égből", a lourdesi 
„igazságról, hitről, csodákról" igy magyar nyelven még 
nem beszélt. Igazi századvégi esemény ez a lourdesi hitvi-
lágitás a skeptikus akadémia termében, a Petőfi-társaság 
kebelében. Az Ur utai a magyar nemzet szellemére való 
hatásában kifürkészhetetlenek ! 

— A szent Collegium halottja. F. hó 7-én hajnali 
2 órakor egy kapuczinus, a ki bibornok volt, Persico Ignácz 
a bucsuk és ereklyék congregatiójának elnöke, lelkét vissza-
adta teremtőjének. Szívszélhűdés vetett véget földi életének. 
Szül. 1823-ban. Bibornokká creálta XIII. Leo, 1893. jam 
16-án R. i. p. 

— Magyar család a pápánál. F. hó 6-án fogadta 
magánkihallgatáson XIII. Leo pápa Ausztria-Magyarország 
ügyvivőjét Ambró Béla urat neje és édes anyja társasá-
gában. 

— Pápai és királyi jótékonyság. Pápa ő szentsége 
a zaklatott örmények segítségére Azarian patriarkának Kon-
stantinápolyba 50,000 frankot küldött; ő felsége, a mi kirá-
lyunk pedig Macarius kopt patriarkának megígérte, hogy a 
kopt egyház védnökségét elfogadja, 45,000 frankot adott át 
templomépitési czélokra. 

f Gyászhir érkezett a következő jelentéssel: A 
maroskerületi róm. kath. papság ugy a saját, valamint a 
rokonok, a szász-régeni hitközség buzgó hívei és számos 
jó barát nevében a meghatottság érzetével tudatja, hogy 
főtisztelendő Finta István nyugalmazott sz.-régeni plé-
bános, alesperes és szentszéki-ülnök életének 76., áldozó-
papsága 52-ik évében hosszas szenvedés közben, a hal-
doklók szentségének áhítatos fölvétele után f. é. Decz-
ember 3-án az Urban csendesen elhunyt. A boldogultnak 
földi részei f. é. Deczember 5-én d. u. 2 órakor helyez-
tettek a boldog feltámadás reményében örök nyugalomra a 
szászrégeni róm. kath. temetőbe ; lelki üdveért pedig az 
engesztelő szent mise-áldozat Deczember 6-án d. e. 10 
órakor mutattatott be az örök Atyának. Nyugodjék 
békességben ! 

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

Budapest. 1895. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 

ÜS®?" Az előfizetés mennél előbb való megújítására van szerencsénk m. t, olva-
sóinkat ezennel felkérni. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán es szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest. 

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

küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
binden 

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

könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 

3. 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 
Ö T V E J S T N E G K Y E 

Budapesten, deczember 14, 48. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 
D I K ÉVFOLYAM. 

sz. II. Félév. 1895. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Ad S. Joseph Sp. B. V.! — A Mária-Társulat tagjaihoz intézett beszéd a Szeplőtelen 
Fogantatás ünnepén. — Mélt. és főt. dr Steiner Fülöp székesfehérvári püspöknek, pápai trónállónak, a Szent-László-Társaság XXiX. 
közgyűlését megnyitó elnöki beszéde. — Egyházi Tudósítások, f Jedlik Ányos. — B u d a p e s t : Sárospataki és debreczeni protestáns 
hangok. — Kath. Tevékenység. Az ország milléniumi felajánlásának imaja Magyarország Nagyasszonyának pártfogásába a győri egyház-

megyében. — Vegyesek. 

Ad S. Joseph Sp. B. V.! 
(Pia suspiria occasione festi iubilaris Patrocinii S. Joseph, 

doni. HI. Adv. 1895.)*) 

„Magne Joseph, Fili David, 
Custos date Virgini," 

Quem patronum vocat pie 
Grex fidelis Domini : 

Fines late Hungarorum 
Pressos nimis respice, 

Clerum, plebem ad Te Patrem 
Suspirantes protege ! 

Ecce genti Te colenti 
Dominantur „perfidi," 

Et potenter invalescunt 
Satiati haeresi. 

Eja Joseph, Vir fidelis, 
Divi Tutor Jesuli : 

Serva fidem et fideles, 
Clamant senes, parvuli. 

Jure regni sat nefasto 
Profanantur sabbata, 

Dei Trini sine laesa 
Blasphemantur nomina. 

*) Ezt meg kell zenésíteni és magyarra is le kell 
forditani, had szóljon templomainkban megzenésített 
nemzeti ima. 

Divae Prolis alme Custos, 
Tanta ne malitia 

Imputetur innocenti 
Fidae plebi, impetra! 

Rodens vermis in radice 
Mox corrumpit arborem ; 

Hostis vafer venenosa 
Disciplina iuvenem. 

Tantum scelus procul pelle, 
0 Patrone, miserens; 

Duc parentes et docentes, 
Serva proies condolens ! 

Paradisi flos mirandus 
Sacra vincla coniugum, 

Yitiati salutare 
Generis remedium. 

Torvo spectat inimicus 
Huncce florem oculo; 

Ast Tu, Joseph ! salva sanctum 
Ore, corde obsecro. 

Fumi sedet in cathedra 
Ater rex mendacii, 

Quem milleni nequam cingunt, 
Fraude capti servuli. 

Tuae, Joseph, est commissa 
„Veritas" custodiae : 

Verax nobis patrocinans 
Turmam foedam cohibe! 

48 
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Panem creat satque frugum 
Pinguis ager Pannonis; 

Merum offert generosuni 
Dulcis unda palmitis. 

Fames anri panem justum 
Aratori surripit, 

Et pro mero aegro, lasso 
Virus serpens porrigit. 

Exstirpare tale nefas, 
Juste Joseph! propera, 

Qui Te colunt, laeti sumant, 
Quae producunt, munera. 

Cédant omnis fraus, usura, 
Dolus et nequitiae; 

Domin are iustus nobis 
Jesu cum et Virgine! 

Omnis legis fons, origo 
Maiorennis populus, 

Régna qui seseque regit 
Mendax clamat spiritus. 

Vulgus phrasi hac séductum 
Dura gemit onera; 

Ssd iam spirat, quo momento 
Saeva vin cat vincula. 

Juste Joseph, Patriarcha 
Semper promptus obsequi! 

Fac, ut plebes Christi cara 
Vere iuris sit sui. 

Fac sub cruce consignatam 
Ad triumphos pervehas, 

Celsa semper Te patrono 
Vincat, regnet Veritas. 

Capistfano. 

A Mária-Társulat tagjaihoz 
intézett beszéd a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén. 

K. Mária-hivek! Középkori és modern mes-
terek egyaránt törekedtek a boldogságos szűz 
Anya ábrázolásában a kereszténység hervadha-
tatlan eszményének művészi jelképzésére. Előt-
tem Rafaëlnak hires képe : a Madonna della 
Sedia. Rajta egyesítve a szűznek tisztasága és 
az anyának méltósága. A kereszténység Eszmé-
nye, a boldogságos szűz Anyának, a Szeplőtelen 
Fogantatásnak homloka körül fűzte gyöngyös 
koszorúba a földnek legszebb ékességet: a Szűz-
nek tisztaságát és az Anyának méltóságát, E 
kettős eszmény a mai ünnep jelentősége, fogla-

latja. .Nincs hozzáfogható semmiféle vallásban, 
alapitotta legyen bár Zoroaszter, Konfucscse 
Mohamed vagy Sakya-Muni. Ezen eszménynek, a 
föld legszebb két méltóságának ünneplése a 
názáreti Szűzben, ki Isten-anyaságának trónjáról 
irgalmas szivvel tekint le i t t összesereglett gyer-
mekeinkre, hozott össze k. Mária-hivek ma mind-
nyájunkat i t t : a papot az oltárnál, Isten szolgá-
ját a szószéken és titeket oly számosan az oltár 
körül. Mintha megannyi Bernardette térdelne az 
oltár előtt. A sóvár tekintetek a szűz Anya 
tisztaságos homlokán pihennek. Mintha hallanám 
a lourdesi kijelentés titokzatos szózatát: ,,Je 
suis l'immaculée Conception!" En vagyok a 
Szeplőtelen Fogantatás ! 

K. Mária-hivek! Minden hive Máriának, ki 
ma a tisztaságos Anya oltáránál megjelenik, ön-
tudatosan vagy öntudatlanul a kereszténység 
eszményét ünnepli. Az eszmények elhomályosod-
nak, miként a Vénusz csillaga; fellegekbe borit-
hat ja őket előitélet, érzékiség és szenvedély. Az 
anyag ideig-óráig kielégíthet; az érzékiség má-
morba ringathat, midőn bűvkörébe von; egye-
sek, népek, nemzetek ós társadalmak sülyedhet-
nek az anyagias ág, az érzékiség örvényébe. Az 
eszmény napja felragyog, ha elvonulnak a felle-
gek. Az érzékiségbe merült egyén, nemzet, nép 
és társadalom elcsenevészedésnek indul, elsat-
nyul, a megsemmisülés örvényébe merül, legyen 
szive egyébként bármily nemes, elméje bármily 
művelt, kulturája bármily kápráztató, ha ideje 
korán el nem taszítja magától az érzékiség ré-
szegítő poharát . . . És ha nem ? A tisztaság és 
erény eszménye az évezredek homályán is ke-
resztül ragyog, mint a nap, hogy áttöri őszszel 
a lomha ködtömeget . . . Élni fog tovább bol-
dogabb népek és nemzetek szivében, kik meg-
őrizték az erkölcsök tisztaságának Veszta-lángját. 
kik tisztelik Máriát, a tisztaságos Anyát . . . 

Mária tisztelete örök, miként Krisztus és az 
anyaszentegyház. Az Eszménynek napja az össz-
emberiség sorsa fölött le nem áldozhatik. Krisz-
tus és Mária tisztelete meg nem rövidülhet, mig 
az erénynek, az önfeláldozásnak, a szent szere-
tetnek, a tisztaságnak egy csirája él az emberi 
lélekben ; mig emberi sziv dobog a földtekén . . . 
Mert az emberiség sorsa fölött az Isten-Anyja 
virraszt és a Fiu-Isten erős keze őrködik. 

Sőt! kihűlhet a földgolyóbis; egyensúlyát 
vesztheti az erők egyeteme : és megdermed az élet; 
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megfagy minden gondolat. Ki tudja, nem kel-
nek-e az idők méhétől uj világok ? Nem teremt-e 
Isten ujabb életcsirákat, embereket vagy maga-
sabb fajú értelmes lényeket?! És ha igen, Krisz-
tus és a Szeplőtelen Anya Na jai ködfoltok 
nélkül fognak fönn ragyogni az értelmes lények 
eszményeinek égboltozatán. . . Ha élnek értel-
mes lények, Krisztust két térdre borulva imádni 
fogják és tisztelni Máriát. Szintén hallom, mert 
fülembe bug, a tisztelet örök dallamát, mely a 
mai napnak is csengő khórusa: „Máriát dicsérje 
lelkünk, Máriát dicsérje szánk!* 

Ez ünnepélyes pillanatban hazámra gon-
dolok, szegény elhagyatott árva nemzetünkre, 
melyre ostort font a hitetlenség, és mely az el-
hagyatott és hitében felzaklatott szentélyekben 
bus Mária-gyermekként sir, zokog . . . Sirj, zo-
kogj porba omolva oh szegény hazánk, mint 
sirtak és zokogtak Jeruzsálem fiai és leányai? 
látván sirba dőlni hazát és nemzetet! Bus sirámod 
egekig hasson ! Szűz Anyánk, régi jó Patrónánk 
és szent Fiának trónjáig hatoljon esdeklésed, 
könyörgő panaszszavad . . ., az egetverő jere-
miád ! , . . 

Oh ja j nekünk! ha csak őseinkre hivatko-
zunk, kik ezer balsors és ezer viszály között 
szivük mélyében megőrizték Mária iránt való 
tis/.teletük. És volt gyógyulás, volt feltámadás 
török tatárdulások, Sajó, Mohács, a dicső negy-
vennyolczra következő gyászos zsarnokság vér-
násza után ! 

Oh ja j nekünk ! ha csak a mult dicső alak-
jaira hivatkozhatunk, kik Jézus, Mária nevének 
hangoztatásával rohantak a csaták tüzébe, mint 
a kereszténység vitéz virágai: Zrinyi. Kapisztrán 
és a Hunyadyak. Kardvasuk markolatjára hős 
eleink Mária olvasóját tűzték. 

Hollós Mátyás ! Európát bámulatba ejtő sikereidnek 
kettős kulcsa vagyon. Az egyik lángelmédnek, a másik 
kardodnak ereje. De kardodnak foglalatján e szép szavak 
olvashatók: „Szűz Mária könyörögj Mátyás királyért!" 
Oh jaj nekünk ! mindez ez csak a múlté és az emlékezeté. 

A történelem regél róla. És ma? Egészen más 
eszmények után futunk. Nézzük csak a törvényekben 
lerakott, szinházakban, szépirodalomban időszaki és napi 
sajtóban, művészetben terjesztett elveket, és elszorul 
szivünk. . . . Oh jaj nekünk! ha a magyar nem egyéb 
most, mint rut sybarita váz! 

„Undok vipera fajzatok dúlják fel a várat,*) mely 
sok ádáz ostromokat mosolyogva nézett. 

*) A következő néhány sor Mindszenti után készült. 

Most lassú méreg, lassú halál emészt . . . 
Nézel : a kevély tölgy, melyet az éjszaki szélvész 
Le nem dönt, benne termő 
Férgek erős gyökereit megőrlik. . . 
. . . S egy gyenge széltől földre terittetik ! 
Igy minden ország támasza, talpköve 
A tiszta erkölcs, mely ha megvész, 
Róma ledől s rabigába görnyed !" 

Oh jaj ! Mária képe leesett szobánk falairól. . . . 
A mai műveltség szégyenleni kezdi a valódi műveltség 
és női méltóság anyját; visszatérünk lassankint az érzéki 
Évához, ki elveszte a paradcsomot. . . . És a fal többé 
nem a családi erény vára, hanem a bú és panasz komor 
visszhangja, az elégületlenség siralomháza. 

Mária olvasója kiesett a kezeinkből. . . . Es mivé 
lett a kéz? Könyörtelenné, mely nem töröl könnyeket, 
mely nem ismeri a szeretet és irgalom myrrháját. Nincs 
ki öntözze a világ sebeit ! 

Mária neve elfeledve ajkainkon. És mivé lett az 
ajak ? Káromlóvá, mely botránkoztat, mely nem vigasztal, 
mely megmar és judási csókkal árul el. 

Mária érme leszakadt a keblünkről. És mit akasz-
tottunk helyébe? A fényűzés rablánczait, melyek lekötik 
egyéni szabadságunkat, megemésztik vagyonunkat, vásár-
piaezra viszik erényeinket s feloldják családi boldog-
ságunkat. 

Mária tisztelete kiszakítva szivünkből. . . . És mivé 
lett a sziv ! Nem a csendes családi béke temploma 
többé, hanem a legvészesebb szenvedélyek: a birvágy, 
irigység és élvezet zajos csatapiacza, örökös hányatás, 
bajvivás, és küzdelem. Valóságos küzdelem a létért. Az 
erősebb elnyomja, ha lehet, eltiporja a gyengét, mint a 
daiwinisták óhajtják. 

Az ifjak szégyelnek Mária-társulatokba lépni. Ezért 
oly nagy azok száma, kik nem tudnak, nem akarnak 
atyjokra, anyjokra ismerni . . . A felnőttek szégyenlik 
üdvözölni hajnalban, délben és este; azért nincs nyugal-
muk sem hajnalban, sem délben, sem este. Mindnyájan 
elfordulnak attól, ki az élet kenyerét és borát szülte. A 
jó Isten tudja, nem azért szenvedünk-e szükséget mind-
akettőben . . . pauperizmus kisért; az anarchia világfor-
radalma fenyeget. 

Láttam egy képet, k. Mária-hivek, melynek felira-
tán az vala olvasható: „Az emberiség sorsa* És e kép 
Krisztust ábrázolá, a szelid szeretet és irgalom Istenét, 
kire bizalommal tekint föl minden küzdő és szenvedő, 
tehát az egész emberiség typusaiban. Ha művész volnék, 
egy pendant-képet festenék, melynek ugyanaz volna a 
czime: Az emberiség sorsa. És Máriát festeném. Szeret-
ném e Madonna-képre varázsolni a művészet minden báját, 
fényét és erejét. Szeretném e képet egyesíteni a cinque-
cento szinpompáját, a régi mesterek idealizmusát és a 
modern művészek igazságát. Nem tudom, mit emelnék ki 
jobban: az anya-sziv emberi vonásait, vagy az Isten-
anyai méltóság mennyei glóriáját ? De annyit tudok, hogy 
a Szeplőtelen Szűz Anya lábai elé festeném az atyát, 
anyát és gyermeket, az ábrándos ifjút, a küzdő férfit és 
az ezüstfürtü aggot: az ifjú reményt, a tört szivet és az 
aggott fájdalmat, szóval az egész emberiség képviseletét. 
Mert ha az emberiségnek atyja Krisztus; az emberiség 
nek anyja Mária, kitől született Jézus Krisztus. 

40* 
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Mária k. hivei ! kik ma összesereglettek a Szeplő-
telen Fogantatás ünnepén a tisztaságos Anya oltáránál, 
maradjatok még néhány szóra itt! Oh jaj nektek, ha el-
tértetek Mária zászlajától és a bün zsoldjába szegődtetek ! 
Mondjátok igazán, leltetek-e hont a bűn országában ? 
Bolyongtok, mint a száműzött. Ha elhagyja hazáját, néma 
fájdalom titkos férge őrli szivét. Hiába iparkodik eltelej-
teni ! Hiába kér száműzetése földjétől részegitő gyönyö-
röket, hogy elfeledhesse a fájdalmat, mely kinozza ; a 
szomorúságot, melynek súlya- alatt összeroskad! Hazát 
felejteni nem lehet. 

Térj vissza tehát, eltévelyedett,[Máriához.'A bün ré-
szegitő örömei és tivornyái közt nem felejthetted el a 
kegyelem Anyját, a sziv békéjének szent birodalmát . . . 
Vissza ! vissza Máriához ! Ujitsd meg mai nappal szent 
fogadásodat! El ne pártolj soha többé a zászlótól, mely-
nek lobogója alatt a bün ellen csatáztál és boldogító 
honra leltél! 

Oh ártatlan lelkek, Szüzek és tiszta Anyák, imád-
kozzatok a Szeplőtelen Fogantatás királynéjához, a tisz-
taságos Anyához velünk együtt ! A jelen válságos küzdel-
mek között, midőn koczkára téve a mult, és kétes a jö-
vendő, nagy szükségünk van arra, hogy a hány magyar 
sziv dobog, magyar ajk szól, egy szivlángban, egy imában, 
egy sóhajban egyesüljön: „Oh Sziiz Anyánk, régi jó 
Tatrónánk, könyörögj érettünk'. " 

Es jönni fog, mert jönni kell egy jobb kornak, 
melyért buzgó imádság epedez százezrek ajakán: Szűz 
Anyánk oh el ne hagyj, oh el ne hagyj ! Miként ott vir-
rasztál a bölcsőnek fejénél, melyben államiságunk ringott, 
mikéntté őriztél a veszélyek idején : légy őrzőjangyalunk most 
is a válság óráiban . . . El ne veszítsünk Téged, hogy te 
se veszíts el minket, hanem nyerj meg mindnyájunkat a 
te Fiadnak, Jézus Krisztusnak, most és^mindörökké. Amen! 

1895. decz. 8. Kozáry Gyula. 

Méltóságos és főtisztelendő 
dr Steiner Fülöp, 

székes fej érvári püspöknek, . pápai trónállónak, a Szent-
László-Társaság X X I X . közgyűlését megnyitó 

elnöki beszéde. 
Dicsértessék az Ur Jézus Krisztus ! 
Főmagasságu Bibornok Elnök ur ! 

Tisztelt közgyűlés ! 
Fokozott örömmel az áhitatteljes kegyelet ünnepi 

hangulatával gyűltünk ma össze. Nem egyedül társulatunk-
nak magasztos érdekei, nem egyedül a társulat áldásos 
működésének hatványitása vezérelt e közgyűlésünkre. Ma 
a társulat ünnepet ül. Mennyei védnökének, szent László-
nak, a dicső magyar királynak van szentelve e nap. 
Nyolczszáz éve, hogy Magyarországnak e daliás szent 
királya eltávozott e drága földről, felszállt az Árpádház 
ragyogó sarjainak dicskörébe, mint győzelmi keresztény 
bajnok, Isten trónjához, ahol fénylik mennyei dicsőség-
ben s imádkozik magyar népeért. Régen távozott, sirja 
fel van dúlva, miként honalkotó szent királyunké. De 
élt emlekezete, miként szent István királyunké, a lefolyt 
századokon át a magyar nép szivében s él most is, él 
lelkesült tisztelete s kegyelete. 

E honnak bérczeiről, rónáiról sereglett össze Ma-
gyarország minden rendű, rangú gyermeke néhány év 
előtt Várad ősi városába, hogy zengje szent László 
dicséretét, esdjen áldásáért s ünnepelje hálás szívvel 
hétszázados emlékét ama napnak, amelyen az egyház 
fejének csalhatlan szava hirdeté széles e világnak a 
nagy király megkoronáztatását az égben. Az ünnepi 
fény, az áhitat, a buzgalom, melynek szent László városa 
akkoron szinhelye volt, katholikus multunk dicsőséges 
napjait látszottak visszaidézni. S a jelen évben, véd-
szentünk halálának nyolczszázadik emlékévében, a katho-
likus magyar szivek millióinak vigaszára, reményére, 
örömére hódolt a haza reménye, a kath. ifjúság széles e 
hazában szent királyunk nagyságának ; elzarándokolt 
Győr ősi székesegyházába, miként egykoron királyaink, 
nagyjaink s népünk Váradra, a . daliás magyar király 
szent ereklyéjéhez, hogy zengje a dicső király dicséretét; 
lelkesüljön drága emlékén, esdje áldását szentegyházunkra, 
királyunkra s hazánkra, ígérje drága nyomainak hűséges 
követését. 

A Szent-László-Társulat tiszteletének, dicsőítésének, 
hálájának ünnepélyes nyilatkozatát védszentje iránt, mai 
ünnepélyünkre halasztá. Mielőtt ez év, szent László 
boldog halálának nyolczszázadik emlékével legördül a 
múltba, társulatunk e helyen, ős Budavárának tövében, 
ahol a nemzet két legdrágább kincsét őrzi, első szent 
királyának dicsőséges szent jobbját s dicsőségövezte 
szent koronáját, szivében egyesítve Magyarország katho-
likus millióinak szent áhítatát, forró szeretetét szent 
Lászól király^iránt ; egy szívvel, egy lélekkel, dicsőíti 
szent védnökét, esd hathatós pártfogásáért Istennek 
trónja előtt, egyházunkra, királyunkra, hazánkra s leg-
hőbb vágya, hangozzék e magasztaló szava, e hő imája 
végig minden századon át szent István, szent László 
örökében a magyar hazában. 

E szent kegyelettel zárja be társulatunk ez évi 
működését, de egyszersmind lelki szemei elé állítja a 
nagy király dicső alakját és szent erényeinek csodálatában 
fellelkesül azok hűséges követésére áldásos működésében. 
E dicső alakban katholikus anyaszentegyházunknak lelke 
mélyéig hűséges gyermeke ragyog felénk, rendithetlen 
kath. szent hittel, lángoló szeretettel ez édesanyánk 
iránt, amelynek szent tana s kegyelme nevelte e hazának 
e dicső áldástosztó szent királyt. E rendithetlen sz. 
hitből, e lángoló szeretetből fakadt az áldás, amelylyel 
elárasztá népét szent László király. E rendithetlen hit 
s lángoló szeretet Krisztus egyháza iránt példaképünk 
társulati működésűnkben. 

Hármas czélja van társulatunknak. A kath. egyház 
közszükségei fedezéséhez telhetőleg járulni, főleg a) 
pápa ő szentségét, különösen jelen zaklatott állapotában, 
segélyezni; b) a szűkölködő keleti keresztényeknek és 
ezek között kivált az ott letelepedett magyaroknak 
nevelő, oktató és egyéb jótékony intézetek felállítása — 
és fenntartására segítséget nyújtani ; c) hazánkban a 
szegényebb sorsú egyházak építését és mindezek, mind 
egyéb kath. jótékony intézetek fenntartását gyámolítani. 

Ime a társulat magasztos programmja, amelynek 
érvényesítésében a kiindulási ptont : Credo unam Sanctam, 
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Catholicam et Apostolicam Ecclesiam. Hiszek egy, szent 
közönséges és apostoli anyaszentegyházat, miként szent 
László királyunk szivéből s ajkairól nyolczszáz év előtt 
hangzott el e hitvallás s osztá áldásait. 

Krisztus egyháza, a kath. anyaszentegyház, Isteni 
alapitójától nyeré a feladatot s a hatalmat hirdetni 
szent tanát, osztani malasztját széles e világon s vezé-
relni a lelkeket az örök üdvhez. A kath. anyaszentegy-
háznak, az ő láthatatlan Fejének, Krisztus Jézusnak 
szeretetével át kelle karolnia minden népet, a megváltott 
emberiség nagy birodalmává, világegyházzá lennie. 

Attól született, aki Világosság: a Világosságtól. 
Azért, lőn alapítva, hogy űzze a sötétséget, terjessze 
Krisztus világosságát a szent üdvtanokat, amelyeket az 
Üdvözitő irgalma hozott, védelmezze a keresztény hit s 
józan ész jogait a hamis bölcseség^szofizmái ellen és a 
hitetlenség támadásai ellen. 

S fel lőn hatalmazva, öntse a lelkekbe, öntse az 
emberi észbe, az emberi akaratba, öntse az emberi 
szivbe szent malasztját, hogy az ember felemeltessék 
Isten fogadott gyermekének dicső méltóságára, az észnek, 
az akaratnak, a szivnek minden ténye az örök üdv 
magasztos rendjében tündököljék. 

Igy haladt ő századról századra s kétezer éves 
utja diadalut vala. Megmenté a lelkeket, megnyitá, meg-
szentelé az egyént, megszentelé a családot, a társadalmat ; 
egyedül biztos alapjára fekteté s megszentelé az államot 
szent tanával, szent malasztjával áthatott, átalakított 
minden földi viszonyt, czivilizálta a barbárokat, össze-
törte a békókat, megtörte a zsarnokságot, bármily alakban 
jelentkezett az, elárasztá a földet a szeretett emlékeivel 
minden nyomorral szemben, felkarolta, megmenté, meg-
szentelé, fejleszté, megvédte a tudományt, a művészetet. 
Igy haladt eredetétől fogva, igy fog haladni a világ 
végezetéig lálhatatlan Fejének Ígérete szerint. S társu-
latunk Krisztus egyházát, rendithetlen kath. hittel, melyet 
ő nyújtott, a szent kegyelem erejével, melyet ő önt a 
szivekbe, támogatja áldásos szent feladatában. Egy szent 
és magasztos, áldásteli feladat ! S Péter az alapkő, a 
melyen nyugszik az egyház, amelyben minden hivő, 
minden pásztor be van illesztve s amely nem inog, hogy 
ne inogjon az egyház. Péternek adatott meg a legfőbb 
tanitói, a legfőbb kormányzati hatalom. Ha Péter az 
alap, addig kell állania, mig áll az egyház, ez pedig 
állani fog Krisztus Ígérete szerint a világ végezetéig. Ha 
Péter a legfőbb tanitó, a kulcshatalom legfőbb hordnoka, 
az egyházban kell maradnia, mig áll az egyház. Ha 
Péter főpásztora Krisztus nyájának, ki kell terjeszkednie 
minden időre, minden pásztorra, minden hivőre. 

E szó: Te vagy Péter, hatalmas, teremtő szó, nem 
ember, nem fejedelmi kegy, nem Péter utódainak sze-
mélyes tulajdonai, adják az egyháznak az alapot. Az 
Urnák szava adta azt egyedül. Azért Péter isteni jognál 
focr va, Krisztus akaratából bir utódokat s él egyházában, 
hogy hirdesse a hit igazságait, oszsza Krisztus áldásait, 
kormányozza birodalmát. Péter felment egy második 
Kalváriára, a Janikulus ormára, hogy ott Krisztusért 
még egyszer tanúbizonyságot tegyen, mint egykoron 
Cezarea Fiiippinél, tanúságot tegyen kereszthalálával; de 

a legfőbb hivatal és hatalom, melyet nyert Krisztustól, 
nem távozott vele, él az utódaiban XIII. LEO-ig s élni 
fog a világ végezetéig. Sz. Péter utódjai. Nérótól 
Deciusig, Detiustól Diocletiánig, kézről-kézre adják szent 
Péter pásztorbotját a vértanusággal, s midőn az utolsó 
közülök, sz. Özséb, befejezi a pápa-martyrok sorát a 
pápaság ragyogva lép ki a katakombákból, homlokán 
hordozván a dicső sebhelyek mellett a martyr koronát, s 
halad Péter utódaiban, a századok minden viharain át, 
hirdeti az üdv igéit, megszenteli a lelkeket, vezérli örök 
üdve felé Krisztus nyáját s pásztorait. Védi az igazságot 
s a jogot, védi a tekintélyt s a szabadságot, a legfőbb 
tanitó és birónak, Istentől nyert tekintélyével s 'hatalmá-
val, az atyának szeretetével. íme ez a pápa, s azért aki 
az egyházat támadja, a pápát támadja, aki a pápát 
támadja, az egyházat támadja, aki az egyházhoz hü, 
kell hogy a pápához hű legyen, aki a pápához hű, 
egyházahoz hű. 

S azért Rómába tekintünk élő hittel, rendithetlen 
hűség és engedelmességgel, lángoló szeretettel, sz. László 
példájára, mert Róma a mi vallási egységünk központja, 
ott van az Isten által rendelt legfőbb tanítónk, ott a 
szikla, amelyen épült és áll az egyház, ott van a pász-
torok pásztora, akire Krisztus egész nyája bízva van, az 
egyház legfőbb kormányzója. Ha őt támogatjuk segé-
lyünkkel, szent hitünknek, az emberiség legszentebb, 
legfelsőbb érdekének, legfőbb őrét támogatjuk, minden 
jognak, minden szabadságnak menhelyét; mert a pápa 
ügye minden jognak, minden szabadságnak ügye. 

Tisztelt közgyűlés ! E rövid vázlatban feltüntetém 
társulatunk feladatának magasztos, áldásos voltát; már e 
rövid vázlatban ecseteltem kimerítően az áldásokat, 
amelyeket szent egyházunknak, szentséges Fejének se-
gélyezése áraszt a földi élet minden érdekeire. 

De meg kell még külön emlékeznem a szeretetről, 
amelylyel társulatunk megemlékezik szegény hitsorssaink-
ról, ugy e házában, mint határain tul. A legnemesebb 
keresztény honszeretet ez. Szent vallásunk tüzén lángra 
gyul a dicső keresztény erény, a hazaszeretet, amelyet 
Krisztus könyeivel szentelt meg, az az erény, amely 
Istenért, Isten akaratából szolgál a haza jólétének, vé-
delmének, dicsőségének, s kész a hazáért feláldozni 
mindent, kész feláldozni életét is. Vessünk egy tekin-
tetet az első keresztények ragyogó példájára, mig a 
társadalom, amelynek tagjai valának, a kegyetlenség 
legkeresettebb eszközeivel ontja vérüket, távol attól, 
hogy ádkozzák a római birodalmat, amely számukra 
csak kint s csúfos halált nyújtott, távol minden bosszútól, 
hűséges odaadással szolgálják a hazát. Imádkoznak a 
római birodalom jóléteért, hősi kitartással küzdenek sere-
gei között, vérüket ontják védelmeért, dicsőségeért, győ-
zelemre viszik pogány bajtársaikkal a római sast. Nem 
vala a római birodalomnak hűségesebb, jobb katonája 
mint azok, a kik a Sebestyének, az Eustachok vezény-
lete alatt ugyanazon hősi bátorsággal indultak a barbárok 
ellen, miként hitükért, vallásukért a fenevadak elé. S 
szóljak-e dicső katholikus őseinkről, sz. Istvántól kezdve 
a mohácsi nagy temetőn át korunkig? Nem szükséges. 
Elég sz. László mennyei Védnökünknek daliás ragyogó 
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alakját szemünk elé állítani, a magyar haza lángoló 
szeretetében. Az egyház, amely őt neveié, tevé e szent 
lángot szivébe. Az ő dicsőséges példáján lelkesülünk. S 
tőle tanuljuk, hogy a katholikus hívőre nézve szeretni 
hazáját nem egyedül annyit'tesz, mint szeretni a drága föld-
területet, amelyen bölcsőnk ringott, amelyet szereztek, 
amelyen éltek apáink, hanem egyszersmind szeretni, 
védeni dicső múltját, vallási nagyságának, dicsőségének 
örökét, a magasztos hitvédelemnek szentelt munka örökéti 
szeretni, védeni oltárainkat, amelyeken épült e haza. 
Ezen igazi, keresztény hazaszeretet magasztos tényét 
végzi társulatunk. 

Tisztelt közgyűlés ! Azok unokái vagyunk, a kikről 
a ker. honszeretet lángjával irja a nagy magyar kodi-
fikátor, Verbőczy, hogy semmi nemzet sem küzdött a 
keresztény egyházoltalmazásáértésterjesztéséért buzgóbban, 
állhatatosabban, mint a magyar. Azok unokái vagyunk, akik 
századokon át a keresztény világ védbástyája valának ; 
azok unokái vagyunk, kiknek ragyogó érdemeit Krisztus 
hitének, egyházának terjesztésében, védelmében, csodálva 
az egész katholikus világ szine előtt lelkesült örömmel s 
a legnemesebb önérzettel felkiálthatunk : Gesta ! De1 

per Hungaros. Kövessük példájukat a rendithetlen kath. 
hitben, a lángoló szeretetben szent egyházunk iránt. 
Azok unokái vagyunk, akik eláraszták e házat kath. 
szivük lángoló szeretetének jótéteményeivel, szentegy-
házunk felmagasztaltatására, édes hazánk boldogitásara. 
Haladjunk nagy szeretetük dicső nyomdokain ! 

Tisztelt közgyűlés ! Szent László gyermekei vagyunk. 
Éljen bennünk rendithetlen katholikus hite, lángoló 
szeretete szentegyházunk iránt. Esdjünk buzgón hathatós 
pártfogásáért. Terjeszsze társulatunk buzgó munkássággal 
szent Lászlónak, a magyar nép, a magyar haza boldog-
ságaért lángoló buzgalommal fáradozó szent királynak 
áldástosztó szellemét. 

A közgyűlést megnyitom. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

f J E D L I K Á N Y O S , 
1800-1895. 

A pannonhalmi sz-Benedek-rend győri székházának 
tagjai mély fájdalommal jelentik, hogy szeretve tisztelt 
rendtársuk Dr Jedlik Ányos István, aranymisés áldozópap, 
bölcselettudor, a budapesti egyetem kiérdemült rektora és 
tanára, kir. tanácsos, a vaskorona-rend lovagja, a m. tud. 
akadémia tiszteletbeli, a m. kir. természettudományi társu-
sulat alapitó tagja (született Szémőn, Komáromm. 1800. 
jari. 11 , a rendbe lépett 1817. okt. 25., a győri főgymn, 
tanára lett 1823, nov. 4 én, egyetemi tanárrá lett 1840-ben, 
nyugalomba vonult — a tanári pályán töltött 55 év után — 
1878-ban), f. hó 12-én éjjel 2 órakor, a haldoklók szentségének 
ájtatos felvétele után, életének 96. évében végelgyengülésben 
elhunyt. A boldogultnak hült tetemét f. hó 14-én d. u. 3'/2 óra-
kor fogjuk a rendä sírboltjában örök nyugalomra helyezni, "lelki 
üdveért pedig ugyanaznap 9 órakor lesz a gyászmise a rend 
templomában. Győrött, 1895. deczember 13. Az örök világos-
ság fényeskedjék neki ! 

Budapest, decz. 10. Sárospataki és delreczeni pro-
testáns hangok. — 

Felfordult a világ! Sá.c?patak megijedt a „vallás-
szabadság" előzményeinek „sürü ködé"-től, zűrzavart lát 
mindenfelé s visszavonulásra kiáltja el a jelszót — az 
„ősi vallásosság felkeltése" irányában. 

Tehát Sárospatakon az a jelszó, hogy „vissza!" 
Debreczenben, a prot. orthodoxia eddigi hagyomá-

nyos székhelyén, megforditva, „hajrá, előre" lett a 
jelszó. 

De halljuk mind a két prot. riadót a maga valósá-
gában : 

„Zűrzavar." E felírással kezdi a „Sárospataki La-
pok" a saját szellemétől szorongatott protestántizmus ije-
delmeinek ecsetelését.' 

„Kétségtelen, úgymond, és eltagadhatatlan, hogy a 
református egyház kebelében, ez idő szerint, ide-oda kap-
kodás, az egymásnak ellentmondó intézményekben bizo-
nyos zűrzavar nyilvánul, a melyről nincs az a próféta, a 
ki biztosan megmondhatná : vájjon a keletkező uj aera 
zűrje, vagy a közel vég zavaros összekavarodása-e ? A 
jelek — utoljára a próféták is csak jelekből Ítéltek — 
nagyon szomorúak, nagyon kedvezőtlenek. 

Ott látom az elnéptelenült theologiai intézeteket 
és . . . hogy egy ujat szentelünk hozzájuk, mintha az 
intézetek buzditnák fel az ifjúságot, s nem az ifjúság töl-
tené meg az intézeteket. Odább látok a félelmesen meg-
növekedett életszükségletek s a szerencsétlen pénzviszo-
nyok hullámai közt kétségbeesetten vergődő papi osztályt 
— százados (akkori viszonyokhoz szabott) conventiójával, 
mely — figyelem nélkül az előbbiekre — régi alakjában 
maradt s ma már a hajótöröttnek csak bizonytalan deszka-
szálul szolgál ; . . . mellette félig kitervelt nagyszerű in-
tézetet, mely e roncsok forgácsaiból akarja megtölteni 
gépjének sok tüzet emésztő, telhetetlen gyomrát. — De 
még egy sirály is ott csapkod felette, mely mint vihar-
madár vészt kiáltva, egyúttal az éhségét csillapító falat-
kákat ragadja el —stóla megszüntetés — a kétségbe esett 
elől. — A vallásszabadság sürü ködből felvillant napját 
két rémítő felleg előre nyomulása fenyegeti elborulással : 
a fanatizmus és a felekezetnélküliség. 

Hát a kapitányok, a kormányosok mit tesznek ? Ne 
kérdezzük. Az nagyon szomorú. — Egyenetlenség, túlsá-
gos aggodalom, egymásnak ellentmondó intézkedés stb. ; 
ezek azok, a melyek Miskolczról, Budapestről, Debreczen-
ből stb intenek felénk. 

Ha a lapokat olvassuk, az uj viszonyokról : a hány 
kerületből megjelen, a beállott uj viszonyokkal szemben 
annyi álláspontot foglal el. Hát nem zűrzavar ez? Hát 
lesz ebből valami jó ? Adja Isten, hogy legyen ! 

Ha azt hiszi valaki, hogy administrativ intézkedések-
kel a veszedelmet elhárítjuk : az veszedelmesen csalódik. 
Már maga az a félelmes kapkodás, mely az eszközök vá-
logatásában nyilvánul, mutatja, hogy nagy baj van az 
anyaszentegyház hajójában. Hiába a kormányrúd változ-
tatása, a vitorlák összevonása, ha alapjában recseg a hajó; 
ha bordáinak eresztékei megtágultak; ha elnéptelenedett 
a templom; üres falak visszhangozzák az Isten igéjét; 
régi becsét vesztette a sairamentum ; nem mindennapi 
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•táplálék az életnek kenyere : az irás ; nem a lélek itala 
az ima ; mellékes dolog a vallás ; chimaera a tiszta er-
köbs; nem életszükség a vallásos nevelés, szóval: ha al-
szik a Krisztus a hajóban. 

Mit teszünk? Azt-e, a mit a remegő tanítványok; 
kiállják e aggódva, de az Urban vetett hittel : „Uram ! 
kelj fel, mert elveszüük ! ?" Bár tennők ! 

Nem. Mi adminisztrálunk. Hisz az olyan kényelmes, 
olyan jó, olyan üdvös, ugy, hogy agyon adminisztráltuk 
már százados egyházunkat, mely a szabadság és autono-
mia bőséges táplálékot öntő emlőin növekedett fel nagy-
gyá s erősödött meg a multak rettenetes vészei között. 

Csalódom talán? Vallásomért, egyházamért égő, 
olthatatlan szeretetem aggodalma rajzoltak rémképet 
elém ? Vajha ugy volna, ez lenne az életben a legédesebb 
csalódásom. . 

Tehát a „Sárospataki Lapok" szerint elég baja van 
az agyon adminisztrált protestántizmusnak magában. 

A „Debreczeni Prot. Lap" szerint nem a maga fel-
gyülemlett bajaival kell törődnie a protestántizmusnak, 
hanem uszitani kell a kath. egyházi javak saecularizú-
cziójára és tovább ordítani a vallástalanság törvényesitését 
imént bevégzett szabadelvű u. n. reformerekkel. 

Azzal kezdi, hogy a vallástalanságot, az állami ha-
talom elkereszténytelenedését statuáló, állítólag a vallás 
szabad gyakorlatáról szóló törvénynyel „az állam és egy-
ház viszonya Magyarországon a maga teljességében s e 
viszony minden vonatkozásaiban még véglegesen rendezve 
nem lett." Vájjon az istentelenség felszabadítása után 
még mi kívánságuk, mi „rendezni" valójuk van debre-
czeni protestáns atyánkfiainak ? Megmondja és kifejti 
a debreczeni Sión hirnöke a következőkben: 

„Tudvalévő dolog, hogy az állam és egyház 
között ma mind sürgetőbb megoldást igénylő anyagi 
és vagyonjogi kérdések alig jutottak az előkészítés 
stádiumáig, holott e kérdések az egész vonalon, az 
összes hazai egyházakra nézve mielőbb megoldandók. A 
r. kath. egyházra nézve a kongrua kérdése éppen oly 
időszerű jelentőséggel bir, mint protestáns egyházainkra 
nézve az állami dotáczió kérdése. Es ezek a kérdések 
nemcsak időszerűség és jelentőség tekintetében állíthatók 
párhuzamba, hanem egymással szoros kapcsolatban is 
vannak. Az államnak egy általános elvekre alapított 
következetes tervezet szerint kell eljárnia e kérdésben, 
ha azt összebonyolítani nem akarja. A radikális megoldás 
ideje a r. kath. egyházra nézve, ugy látszik, még nem 
következett el, értvén ez alatt a korunkban mindig 
nagyobb visszásság és anakronizmus gyanánt tekinthető 
kath. főpapi uradalmaknak az állam által részben vagy 
egészben való visszavonatását s eredeti rendeltetésükhöz 
hiven, az ország közczéljaira leendő felhasználását. 
Nagyon könnyen megtörténhetik azonban, hogy a meg-
oldás ezen módjának alkalmazására fogja idő előtt kény-
szeríteni az országot épen az a tényező, az a testület, mely 
ettől leginkább irtózik, t. i. maga a kath. klérus. (Ahah !) 
A mint t. i. egyes-egyedül a klérus törvényellenes magatar-
tása vonta szükségképpen maga után az uj szabadelvű egy-
házp. törvények létesitését: éppen ugy idézheti fel a klé-
rus hasonló botor (!) magatartásával, t. i. az uj törvények 
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ellen való izgatása és daczolása által a főpapi javak sze-
Jcularizáczióját. A néppárttal való erőszakoskodások, a 
mely pártnak a legönzőbb osztályérdeknél ! egyéb létalapja 
nincs, éppen ugy elvezetheti az államot a szélső eszközök 
alkalmazásáig, mint a béke, a „pax" jelszava alatt indí-
tott klerikális háború elvezette az uj törvényekig. Mert 
hiszen nagy igazság van abban, a mit Borsodmegyének a 
szekulárizáczió érdekében tett indítványa tárgyalása alkal-
mával az 1844 iki országgyűlésen Vukovics Szabbás Te-
mesmegye követe mondott, hogy t. i. „most a katholikus 
klérus daczol minden közhatalommal, minden köztörvény-
nyel. Miért? Azért, mert nagy birtokaiban elbízza magát!" 
A visszaélésekre alkalmat adó túlságos hatalom alapjait 
kell elvonni, ha azt másképp korlátozni nem lehet." 

Eddig a debreczeni szózat. 
Debreczen, Debreczen, mi biztosit téged arról, hogy 

ha egyszer megindul az általad javasolt „törvényes" rablás 
és vagyonelkobzás, az a kakasos tornyok előtt tisztelettel 
meg fog állapodni?! A zsidónak mindegy: akár pápistán 
akár kálvinistán jusson neki egy kis rebach. 

Bámulatos, de igaz, hogy ebben az országban a tu-
lajdon tiszteletének szellemét csak a katholikusok bírják, 
csak ők őrzik ! = 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
Az ország milléniumi felajánlásának imája 
Magyarország Nagyasszonyának pártfogásába 

a győri egyházmegyében. 
Emlékezzél meg Istennek dicsőséges anyja, magya-

rok Nagyasszonya, szentséges szűz Mária ! emlékezzél 
meg örökségeidről, melyet hü szolgád, első királyunk s 
apostolunk, szent István neked fölajánlott, s végrende-
letében neked hagyott. Tekints kegyes arczczal orszá-
godra, s dicső érdemeid által légy közbenjáró és szószóló 
szent Fiadnál Krisztus Jézusnál. Hozzád kiáltottak atyáink, 
s minden inségökből kiszabadultak, mert folyvást vi-
gyáztak szemeid örökségedre, oh mindörökké áldott 
Asszonyunk ! Ezt mi bizonyosnak tartván, gyakran 
folyamodtunk hozzád s már tapasztalásunk után mond-
hatjuk el, hogy éretted áldott meg minket az Ur. 
Ilyetén reménytől buzdittatva s bizalom által lelkesítve, 
oltalmad alá futunk mi, — a Te néped, örökséged s 
nyájad, — kik gyermekeidnek neveztetünk, s különös 
pártfogásodért Mária országnak hivatunk. Azért föl-
emeljük hozzád szivünket kezeinkkel együtt, s alázatosan 
kitárjuk szined előtt könyörgésünket : 

Oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásod által 
minden lelki és testi gonosz ellen hazánkat, hogy az 
Isten dicséretére s néped vigasztalására virágzó legyen. 
Nyerj esedezésed által az anyaszentegyháznak s a katho-
likus hitnek nálunk s mindenütt a földön fölmagaszta-
lást; főpapjaink és lelkipásztorainknak s az egész pap-
ságnak isteni segítséget ; nekünk tanulékony, engedelmes 
és a hit cselekedeteivel s gyümölcseivel bővelkedő szivet, 
nehogy Fiad akármikor is méltán haragudjék ránk, s 
erszágát elvigye tőlünk. Éleszd fel bennünk atyáink 
szivét,, s vezéreld a hitetleneket az igazak okosságára, 
hogy egy szájjal, egy szivvel, ugyanegy hittel szolgáljunk 
Fiadnak, ami Urunknak, és tiszteljünk s valljunk Téged 
Asszonyunknak s pártfogónknak, miként tiszteltek atyáink. 

Könyörgünk, Asszonyunk, apostoli királyunkért, 
hogy hosszú életet, csendes országot, biztos házat, erős 
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hadsereget, hü tanácsadókat, jó népet, a világ békességét 
s mindazt nyerd meg neki, amit <3 mint ember és mint 
király kiván, hogy népét szentségben és igazságban 
sokáig szerencsésen kormányozhassa, azután pedig az 
örök élet koronáját elnyerhesse. 

Könyörgünk, Asszonyunk, országunk törvényhozóiért 
s tisztikaráért, hogy a Szentlélek ajándékai által föl-
világosítva, megismerjék az igazságot, megbüntessék a 
gonoszt s mgevédjék az igazat; hogy a közjó előmoz-
dítására őszintén törekedvén, az árváknak, özvegyeknek, 
ártatlanoknak igaz lelkiismerettel szolgáltassák ki az 
igazságot. 

Könyörgünk, Asszonyunk, egész népünkért, hogy 
fordítsd hozzánk anyai irgalmasságodat, s örökséged 
polgárait, kiket védelmed alá vettél, megőrizzed minden 
bűntől, kegyességed által kormányozzad, s Isten sze-
retetében s félelmében megtartsad. Nyerj esedezésed 
altal a szüzeknek tisztaságot, a házasfeleknek jámbor-
ságot, a bűnbánóknak bocsánatot, az igazaknak állha-
tatosságot, az özvegyeknek s árváknak gyámolitást, a 
szegényeknek pártfogást, az utasoknak megérkezést, a 
szomorúaknak vigasztalást, a megholt híveknek örök 
nyugodalmat. 

Ne vesd meg esdeklő fiaidat, s a bűneik bocsánat-
jáért könyörgőket régi irgalmasságod karjával fogadd el ; 
mert noha mi elhagytuk a fiúi kegyeletet, Te nem szűn-
tél meg anyánk lenni. 

Légy szószóló mellettünk Fiadnál, hogy akaratja 
szerint intézzük életünket, s Téged Nagyasszonyunknak 
és védőnknek valljunk s tiszteljünk életünknek minden 
napjaiban. 

Végre ma, midőn nemzetünk a szent István kirá-
lyunk által elfogadott keresztény katholikus alapon elérte 
Országunkban való lakásának ezredik évét, sőt megkezdi 
a második ezredet, szent királyunk halálos ágyán mon-
dott szavaival fejezi be mindegyikünk országunk jelen 
fölajánlását : „Mennyországnak királynéja, a világ jeles 
megjavitója, a Te pártfogásodba ajánlom a szentegyházat 
a püspökökkel s papsággal ; a Te könyörgésedre bízom 
az országot annak nagyjaival s népével; s utoljára elbú-
csúzván, kezeidbe ajánlom lelkemet," 

Kelj föl tehát, Anyánk ! Te uralkodjál fölöttünk, és 
Fiad Jézus Krisztus, ami Üdvözítőnk. Fogadd el könyör-
gésünket, melyet szined elé terjesztettünk, hogy közben-
járásod által segitve, a jelen élet után az örökké-
való boldogságba juthassunk. Ti is hazánknak védszentei : 
sz. Béla püspök és vértanú, sz. István, sz. László király, 
sz Imre herczeg, sz. Erzsébet asszony, sz. Margit szűz, 
Isten minden megdicsőült szenteivel együtt esedezzetek éret 
tünk ami Urunk Jézus Krisztusnál Ámen. 

VEGYESEK. 
Magyarország biboros herczegprimásáuak 

ímlléniumi körlevele uj évre fog megjelenni. Ő eminen-
tiája most dolgozik rajta. A történetbuvár és az apostol 
vállvetve nagy dolgok kiemelője lészen. 

— Fejedelmi lélek elhatározása. A gróf Károlyi 
család Bánffy alatt a millénium ünnepelésében részt nem 
vesz. Gróf Károlyi Tibor felszólitotta a család tagjait, hogy 
a Károlyiak összes műkincsét állítsa ki a kiállításon; erre 
a felhívásra gróf Károlyi Sándor, a család legidősebb 
tagja akként válaszolt, hogy a Bánffy-kormány alatt nem 
kiván részt venni semmiféle . ünnepi manifesztáczióban. 
(Tiszántúl.) 

— A magyar if júság lelke forrásba jöt t . Ki-
nyílott a szeme és meglátta, hogy ha az elkereszténvtele" 
nedést terjesztő szabadelvüség az országot tönkre teszi, 
akkor neki nincs jövője. Felocsúdott s kezdi lelkét regene-
rálni. Most, most volna szüksége ennek az ifjúságnak, 
hogy valaki lelki atyjává lenni válalkozzék; most, most 
volna szükség Pázmány tudomány-egyetemén ifjúsági hit-
tanárra és egyetemi hitszónokra. E lap szerkesztője, mint 
rektor, az ország szine előtt, az egyetemi közgyűlé-
sen jelen levő Csáky miniszter hallására megtette az 
indítványt, hogy az egyetemi hitszónokság állíttassák 
vissza. Vox clamantis in deserto. E helyett megcsinálták 
az egész ország dechristianisatióját, alkotmányának elvallás-
talanitását. Most mondja valaki, hogy a Szent-Imre-Egye-
sületre az egyetemi ifjúságnak nincs szüksége, mint mon-
dogatták akkor, midőn katholikus jövőnk zsengéje e mene-
dékhelyének alapjait ásogattam ! A magyar ifjúság lelke 
forrásban van. A szabadelvüséget vezető zsidóság igen sokat 
megengedett magának mindenütt, az egyetemi ifjúság köré-
ben is. Specialis zsidó lapokat vittek be a kör olvasó ter-
mébe, a „Zsidó Híradót" és az „Egyenlőség"-et. Mi katho-
likus lapok, és valószínűleg a protestáns felekezeti lapok is, 
kivoltak zárva a körből. Legújabban e visszásság ellen akczió 
indult. Meginterpellálták a titkárt, hogy vagy minden hit-
vallás képviselve legyen lappal a körben, vagy egy sem. 
Hova fog vezetni ez a mozgalom, nem tudhatni ; de az tény, 
hogy addig nem lesz normális állapot, mig a katholikus 
ifjúság biztosítva nem lesz ősei hitének. 

— A beteg pécsi püspök ur állapota a mult napok-
ban komoly aggodalmat okozott környezetének, mert ő 
excellenciája a hosszú álmatlanság következtében annyira 
elgyengült, hogy gyakran öntudatát is elvesztette. Ezért 
vasárnap reggel Pozsgay József oldalkanonok a püspöki 
kápolnában végzett szt. mise után az Ur testét nyujotta 
ismét a beteg főpásztornak és az utolsó kenet szentségében 
is részesítette. A szent ténykedés alatt a beteg öntudatnál 
volt és mélyen megvolt indulva. Azóta állapota láthatólag 
jobbra fordult, de gyöngesége oly mérvű, hogy rendes 
szobasétáját sem végezheti, hanem karosszékben ülve tölti 
idejét. Nehéz lélegzése miatt még az éjet is karosszékben 
kell eltöltenie, a mi az álmatlanság mellett szintén oka 
gyengeségének. (P. K.) 

— A párisi Notre-Dame és a hivő Páris. Mind a 
kettő nagy, grandiózus fogalom, akarom mondani valóság. 
Vannak alkalmak, midőn a hivő Páris valóban nagyszerűen 
mutatkozik be Isten előtt az ő világhírű Notre-Damejában. 
Ilyen ünnep volt e napokban az Oltáriszentség .örök imá-
dásának ünnepélye, körmenettel. Az óriás nagy harang hivó 
szavára megmozdult a nagy hivő Páris s elküldte legjobbjait 
hódolatra a kenyér szine alatt rejlő Megváltó imádására. 
4000 férfi gyertyával a kezében vonult el háromnegyed óra 
alatt az Oltári szentség előtt térdhajtással. A templomon 
belül és kivül összegyűlt sokaságnak száma — megszám-
lálhatatlan. Richard bibornok, a főpásztor, „szent, felséges 
méltósággal" hordozta körül a legszentségesebb szentséget. 
A világon jelenleg csak három helyen lehet a kath. isteni 
tiszteletnek ezt az ámulatba ejtő majestását látni: Rómá-
ban a szent Péter templomában. Lourdesban és Párisban. 

— Templomépitő bizottság alakult a főváros szom=-
szédságában Kispesten. Ennek a templomépitő bizottságnak 
elnöke nem csekélyebb ember, mint Magyarország volt mi-
niszterelnöke dr Wekerle Sándor. 

— Főpásztoraiukj ótékonysága. Schaszter Konstan-
tin váczi püspök az egyházmegyei papi nyugdijalap javára 
legújabban 15,000 frtot adományozott. Csúszka György ka-
locsai érsek ur elismerő és buzdító levelet irt a Zeneiskola 
vezetőségéhez és az intézet czéljaira 100 frtot küldött. 

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

Budapest, Sándor nyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.) 

D V Az előfizetés mennél előbb való megújítására van szerencsénk m. t. olva-
sóinkat ezennel felkérni. 



TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Milléniumi kath. Indítvány. — Az Egyház helyzete Svájczban. — Egyházi Tudósítás. 
B u d a p e s t : Négy nyilatkozat és egy tanulság. — Kath. Tevékenység. A győri egyházmegye milléniumi ünnepén, a hívek által 

leteendő római katholikus hitvallás. — Irodalom. Sire Károly szentség hirében elhalt jézus-társasági atya életrajza. — Vegyesek. 

\ Megjelenik e lap heten-
I ként kétszer : ; 
Ë szerdán es szombaton. \ 
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küldéssel 5 frt. E 
Ë Szerkesztő lakása : E 

Budapest. \ 
: VI.. Bajza-utcza 14. sz., \ 
Ë hova a lap szellemi ë 
: részét illető minden : 
Ë küldemény czimzendő. \ 

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

Budapesten, deczember 18, 49. 

Előfizethetni 

13 I K É V F O L Y A M . 

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

könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 

8. sz. alatt, hova a 
netaláni reclamatiók is, 

bérmentes nyitott 
levélben, intézendők. 

DALMI ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 

Milléniumi kath.. Xnditirány. 
Magyarország minden rendű és rangú katholikus 

híveinek, 
legfőképpen pedig a lelkipásztoroknak figyelmébe. 

Miután alapos reménynyel várható, hogy, a 
mint a győri egyházmegyében történt , Magyar-
országminden egyházmegyéjében milléniumi isteni-
tiszteletek lesznek elrendelve : 

ennek alapján Magyarország katholikus nagy 
közönsége előtt felvetem a következő indítvá-
nyokat: 

1. Tekintse magát Zichy Géza gróf v. b. t. 
tanácsos ur, mint vallásos ihletű zeneköltő és 
lelkes hitvédő, országosan felkértnek aziránt, hogy 
milléniumi katholikus hymnuszt irjon, mely Isten 
szine előtt a templomokban is elénekelhető 
legyen. 

2. A milléniumi katholikus isteni tisztelet 
három részben, három napon tartassék meg, or-
szágszerte. aj Uj év na, ján legyen minden katholi-
kus templomban évnyitó milléniumi istenitisztelet. 
b) Junius 28-án, midőn az ország törvényhozói és 
tisztviselői karának a fejei, a királylyal és az 
uralkodó család tagjaival élükön, a budavári ko-
ronázási templomban Te Deum-ot fognak tar -
tani, legyen az egész ország minden katholikus 
templomában külön milléniumi főünnep, az egy-
házi ünnepek minden kötelességével és szertar-
tásával. c) Az év végén a szokásos hálaadó isteni-
tisztelet ez évben tartsuk meg mint milléniumi 

évzáró ünnepélyt, a szokottnál nagyobb igyeke-
zettel, fénynyel és hatásossággal. 

3. Ezeken a milléniumi templomi ünnepe-
ken, az egyházmegyei hatóság engedelmével, mise 
előtt és mise után, a nép orgona-kiséret mellett 
énekelje el mindenütt a Milléniumi. Istent-dicsőitő 
és Hálaadó Hymnuszt, melyet meg lehet toldani 
a Zichy Géza gróf ur által remekül megkompo-
nált s már ismeretes Katholikus Hymnusz elének-
lésével, a miért is a két hymnusz megszerzését 
minden lelkipásztor, betanitását minden tanitó-
kántor kötelességének tartsa. A Milléniumi Hym-
nuszt 1896-ban minden vasárnap és ünnepnap 
el kell énekelni. 

A milléniumi vallásos felpezsdülés emléke-
zésének megörökitésére, ezentúl, vagyis 1897-től 
kezdve, némely nagyobb egyházi és nemzeti 
ünnepen. Karácsonkor, Húsvétkor, Pünkösdkor, 
Péter-Pál napján, szent István napján, Nagy 
Asszonyunk ünnepein, a magyar szentek napjait 

) követő vasárnapokon, az u. n. bucsu vagy egy-
háznapján, továbbá a pápa és a megyés püspök 
trónfoglalása napjait követő vasárnapon stb., 
országszerte, minden egyházmegyében, minden 
katholikus templomban, az ünnepi szent mise 
után énekelje el a nép a Katholikus Hymnuszt. 

4. A milléniumi nagy évforduló alkalmából, 
valaki- azok közül, kik a pápai trónhoz legköze-
lebb állnak, kérje fel szentséges atyánkat XIII. 
Leo pápát, hogy Magyarország ezredéves ünnepe 
alkalmából „ad regnum Hungáriáé et populos 

49 
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eius" pápai szózatot intézzen. Magyarok beván-
dorlása, letelepedése, honfoglalása, földi érdek, 
politikai esemény, melylyel szemben a pogány 
nemzetiségi egoismus berzenkedhetik ugyan a 
maga nein keresztény, hanem pogány önzésében 
ámde a bölcseség pápája tudni fogja egy nép 
Európa közepén való letelepedésében meglátni és 
dicsőiteni az isteni Gondviselés intézkedését, mely 
az által, hogy éppen a Duna-Tisza mentén tele-
pitette magyar őseinket, a keresztény czivilizá-
czió kellő közepébe való beoltását kezdette meg 
Magyarországnak. 

Uj idők uj, nagy idők nagy eltökéléseket, 
nagy tetteket követelnek. 

Isten felvilágositó Szent Lelke legyen ve-
lünk. 

Budapesten, 1895. decz. 15-én 
a 

Religio-Vallás 
cz. budapesti kath egyházi lap, 

mint Magyarország összes lapjainak 
legidősebbike. 

Az Egyliáz helyzete Svájczban. 
Néhány évvel ezelőtt a párisi festőmüvészeti kiállításon 

egy értékes kép vonta magára a figyelmes látogató 
tekintetét. A kép Svájcz egyik legkiválóbb szülöttjét 
ábrázolta : — Mermillod püspököt. Hermelin prém kö-
penye pompásan simult testéhez, szemeiből határozottság 
sugárzott, s a hitvalló egyik ujjával sz. Anzelmnek e 
hires mondatára mutatott : Nihil magis diligit Dens in 
hoc mundo, quam libertatem Ecclesiae suae. Semmit sem 
szeret Isten e földön annyira, mint Egyházának sza-
badságát. 

Mivé lett manapság Svájczban Krisztus jegyesének 
ez elidegeníthetetlen kiváltsága, az Isten egyházának 
szabadsága, mely oly becses kincs volt a nagy genfi 
püspök előtt? S mi lesz e kiváltság sorsa a jövendőben? 
E két kérdést tűztük magunk elé. 

I. 
Svájcznak politikai kormány-formája már önma-

gában is eléggé kedvezőtlen a vallási béke s a vallási 
érdekek szempontjából. Különböző s egymásiránt ellen-
séges indulata vallásfelekezetekhez tartozó 22 kis állam 
alkotja a köztársaságot vagy szövetséget, melynek tör-
vényhozása közös. A közös kormány . Bernben székel, s 
ugyancsak itt gyűlésezik a törvényhozás két háza, t. i. 
a Nationalrath és a Ständerath.*) A kettő együtt véve 
Bundesversammlung. A nemzet e legfőbb képviselői által 
megszavazott törvények ereje kiterjed Svájcz egész j 
területére. 

Nos vájjon e szövetség jelenlegi képviselőit milyen 
szellem vezérli? Felekezeti szellem, Calvin szelleme, 

*) L. Meyers Hand-Lexikon, 1207 lap. 

megerősbülve a szabadkőművességgel ; ezzel minden meg 
van mondva. Az 1873-ik és 1874. év gyászos törvényei a 
következők: a nuntiatura eltörlése; a jezsuitáknak s a 
velők kapcsolatos társulatoknak kiűzése; a szerzetes rendek 
kitiltása, a szerzetházak újjáépítésének tilalma ; az egy-
házi ítélkezés és egyházi hivatalok beszüntetése ; a 
közös iskola behozatala. Igaz ugyan, hogy a későbbi 
törvények e legutolsó intézkedést némileg javították, de 
elégtelenül. 

Fájdalommal telik el a katholikus ember szive ez 
általános szemlénél. S ha a részletekre kiterjeszkedünk, 
itt sem találunk vigaszt. 

A katholikus kantonok közül Wallis, Freiburg, 
Unterwald, Uri, Schwitz ugyan derekasan törnek előre. 
Küzdenünk kell, de a törhetetlen kitartással vívott küz-
delem előbb-utóbb megtermi a győzelem gyümölcsét. 
Különösen érdemes megjegyezni azt a tényt, hogy 
daczára az 1873. év üldözéseinek s a központosításra 
czélzó közös törvényeknek a kantonoknak a Sonderbund 
megkötése óta sikerült oly erélyes kormányra szert 
tenniök, mely őket képes volt megvédeni. Sajnálatunkra 
azonban két kanton, Solothurn és Tessin, kivételt képez-
nek. Mindazonáltal az elsőben —jóllehet a hatalom az ó-
katholikusokat beczézgeti — az Egyház hű fiai tömörülni 
kezdenek és tért hódítanak ; a másodikban pedig a 
radikálizmust, mely jelenleg a hatalom gyeplőit igazgatja, 
a derék nép csuful kijátszotta nem régiben. Erre 
később még rátérünk. 

A többi kantonokban a Kulturkampf nyomaival 
még sűrűn találkozunk, s még mindig több kivételes 
törvény létezik, melyeket a helvét türelmetlenség egy-
általán nem siet eltörölni. Lássuk nagyjában e törvények 
történetét. Az igazságtalanságok e bosszú sorozatának 
láttára elvtársaink meg fogják érteni, hogy egyenesen 
Jézus szent szivének mindenható türelmére van szükség, 
hogy Svájcz katholikusai visszakapják jogaikat s vissza-
szerezhessék az igaz akolba eltévedt testvéreiket, kik 
oly sokan vannak. 

II. 

Az egyház elkeseredett ellenségei között első helyen 
áll Genf. 1872-ben feloszlatta a tanitó szerzeteket; 
1873-ban Mermillod püspököt egy igazságtalan végzés 
számüzé s két csendőr által Fernecbe kisértette. Ugyanez 
évben születik meg a vallásról szóló uj törvény. A 
klérus minden egyes tagja köteles a kormány előtt 
megesküdni, de az esküforma egy elpalástolt apostasiával 
ér föl. Az ellenszegülők elvesztik javadalmukat, s temp-
lomaik szentségtörő kezek közé jutnak. — A katholikusok 
helyzete manapság sem jobb. A szakadárok szövetsége 
még mindig birtokában tartja a kitiltott vallás temp-
lomait, többek között a Notre Dame egyházat, melyet 
részben franczia pénzen Mermillod építtetett fel. Ha a 
katholikusok vissza is keríthették azt a két vagy három 
templomot, melyeket a sírjához közelgő „ó-katholikus" 
párt elhagyott, mindazonáltal az Egyház kirablására 
alkotott törvények még mindig érvényben vannak; a 
katholikusok léte nagyon ingatag, s a papok csupán a 
szeretet filléreiből élnek. 

Bern a gyűlöletben és igazságtalanságban méltó 
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versenytársa Genfnek. A kormány itt is üdvösnek látta 
a papok kiűzetését, kiknek egyedüli vétkök az volt, 
hogy büen ragaszkodtak püspökjükböz. Templomaik ó-
katholikus kezekre kerültek s ott vannak még mindig. 
Az 1874-ik év november havában a kormány egy theo-
logiai tanszéket szervezett, tisztán a szakadárság ápo-
lására. Az utóbbi időkben a katholikusok odáig jutottak, 
hogy kénytelenek isteni tiszteletüket protestáns temp-
lomban sebtében összerótt oltár felett tartani. Épp ezért 
nem régiben magán házban egy tágas helyiséget bé-
reltek ki, — de ime, a „közjóiét" hivei *) (l'armée du salut) 
innen is kizárták őket, megveszik a házat. A régi Tör-
ténelmi Muzeum első emeletét voltak kénytelenek a 
katholikusok kibérelni, addig, mig végre templomban 
tisztelheti az Urat a hivők egybegyűlt serege. De fáj-
dalom ! — meddig kell még ez időre várakozniok ? ! 
Azonban Berne érdemes papja (Stammler) talán még sem 
eredmény nélkül gyűjti a könyöradományokat a jó Isten 
részére. Mi azt reméljük, hogy e szentély, mely után 
oly sok kebel sóvárog, s melyre oly sokan áldoznak, 
már a közel jövőben fel fog épülni. 

A vallásüldözés terén Basel sem marad vissza. 
Törvénykönyve az egyedül elismert ó-katholikus vallást 
is örök időkre kárhoztatja. Egy olyan megyegyülés 
félén, melyen hét kanton vett részt, a solothurni nagy-
szeminárium eltörlése után (1870. ápril 2.) megtiltották a 
papoknak a pápai csalatkozhatatlanság tanitását (nov. 19.), 
majd pedig felelősségre vonták Basel derék püspökét, 
Lachat-t ugyané bitczikkely tanítása miatt s azt követelték 
tőle, hogy két aposztata papra (Egli és Gschwindre), 
mondott egyházi fenyítékét vonja vissza. A püspök ezt meg-
tenni vonakodott, a miért javadalmától megfosztották és 
száműzték; a káptalant feloszlatták, a püspök tulajdonát 
elárverezték (1873—1874.) Mindazonáltal, lia a napról-
napra szaporodó katholikus alapítványokat figyelembe 
vesszük, azzal biztathatjuk magunkat, hogy az egészséges 
szellem itt is ébredezni kezd. 

Zürich, a svájczi Athén. Végtére ugy látszik beleunt 
a folytonos vallási villongásokba. A kormány nem törő-
dik a szakadársággal ; a hivő lelkek pedig itt ütik fel 
áldásthozó működésük góczpontját. Ez azonban nem 
annyit jelent, hogy véget vetnek a szakadárok bitor-
lásainak ; ezek még folyton tartanak magában Zürichben 
is és Winterthurban. A gyászos mult szomorú emlékei 
még élnek.^ A kanton kormánya 1862-ben eltörölte a 
régi rheinaui apátságot, 1873-ban a város plébániai 
egyházait átadta az ó-katholikus pártnak. 

Luzern városában, bár katholikus, — a szakadárok 
nem régiben templomot emeltek : világos jele annak, 
hogy a szabadelvüség még mindig uralkodik. Sok évre 
nyúlnak vissza e rendszer túlkapásai. 

1844-ben, Leu József tanácsos indítványára a 
város visszahívta a jezsuitákat. A radikálisok féktelen 
dühükben valóságos hadjáratot szerveztek az állítólagos 
„jezsuita kormány" ellen, de eredménytelenül. Végre 
egy orgyilkos megszabadította őket a nemes lelkű Leu 
Józseftől. Azután a protestáns kantonokkal egyetértve a 

*) Talán a szabadkőművesek? 

Sonderbund ellen intézték támadásaikat, s fájdalom, 
győzedelmeskedtek is. 

Aargauban az igazságtalanság uralma folyton tart. 
Az egykor oly forrongó Sanct Gall ez idő szerint 

aránylag a béke napjait élvezi. A katholicizmus életereje 
hatalmasan fejlődik Egger püspök erélyes és bölcs 
vezetése alatt. 

Graubündenben ellenben a katholikusok ellenségei-
nek nagy örömére a szomorú testvér-harcz dul. 

Neuenburg, a többi protestáns kantonok példájára, 
elnyomja az Egyház szabadságát. Nemrég Chaux-de-Fonds 
katholikusai vissza akarták szerezni régi templomjukat, 
melyhez joguk volt. Törekvésük hasztalan volt! Calvin 
fiai igy magyarázzák a szabadságot. 

III. 

Ilyen az Eg) ház helyzete jelenleg. 
Milyen le3z a jövőben? Ez a jó Isten titka, de 

szivünk reménynyel telik el. Igen, szívesen időzünk 
I annál a gondolatnál, hogy a teljes szabadság napja fog 

ragyogni végre valahára e nemes föld felett is, melyen 
már oly hosszú idő óta dul a szakadárság és eretnekség. 

És bizalmunk nem alaptalan. 
Első helyen emiitjük a Luzernben nem rég alakult 

kath. néppártot (Katholische Volkspartei). Eredménydus 
és szerencsés eszme ! Egyesülni anynyi mint győzni. 
Azon szavak, melyeket Coimbre érseke a közel múltban 
mondott a portugall szabadkőművesekről, nagyon igazak: 
„E népség azért oly vakmerő, mert azt hiszi, hogy mi 
félünk." Svájcz "katholikusai nem akarnak a félénkek 
közé tartozni. Üdv nékik ! 

1894. aug. 12-én tartotta e kath. néppárt első 
gyűlését Luzernben, az Union-Hotelben. Meghívták e 
gyűlésre a kanton-gyülésbsli katholikus párt töredékét, a 
konzervatív párt képviselőit s a kantonbeli katholikus 
egyesületeket. Ezek engedtek is a meghívásnak. A katho-
likus kantonok konzervatív irányú vezéremberei, a pro-
testáns kantonok katholikus notabilitásai s a józan 
irányú sajtó legkiválóbb képviselői nagy számmal gyűltek 
egybe. Montenach ur, a Pius-Verein s a Franczia-Svájc/. 
kath. szövetségének képviseletében volt jelen, mely 
szövetség már öt kantonban (Freiburg, Neuenburg Waadt, 
Genf és Wallis) virágzik. A párt programmja a szövet-
séges törvényhozás minden ágára kiterjed, hogy azt 
katholikus, következőleg valóban nemzeti érdekek szol-
gálatára szorítsa. 

Két más társulat csatlakozik e tekintélyes ligához : 
A svájczi tanulók szívessége s a Männer und Arbeiter-
Verein. Ez utóbbinak nemcsak politikai, hanem társa-
dalmi czélja is van; különösen a munkás osztályt 
tömöriti egybe a Német-Svájcz különböző vidékein. 
Burtscher püspöknek és más kiváló férfiaknak (Decur-
tins, Beck, Feiglawinter) vezetése alatt e társulat hatal-
massá vált, melylyel a szoczialistáknak is kellett számol-
niok. Három évvel ezelőtt a biennei gyűlésen különösen 
a katholikusok fáradozásai következtében, a protestáns 
munkások is tetszéssel fogadták XIII. Leo egyik ency-
klikáját. (Folytatjuk). 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, decz. 17. Négy nyilatkozat és egy ta-

nulság. — 
T. olvasóink lapunkra vonatkozólag a többi közt 

kettőt tudnak : 1. bogy az hagyományánál fogva nem po- i 
litikai pártlap, hanem az egyház tanainak őrálló szeme j 
minden politikai pártok felett, tehát még maga a néppárt 
felett is, mert ennek is köteles megmondani az iga-
zat. 2. hogy a mi „Religio-Vallás"-unknak szántszán-
d*kos eljárása igénytelenül szolgáltatni a politikával 
foglalkozóknak észrevételeket és ujmutatásokat, a melyek-
ből egészen tőlük függ kivonni a következményeket, , 
őket illetvén természetesen a felelősség is a következte- j 
tésnek esetleg elmaradásaért. 

Ma négy nyilatkozatot állítunk itt össze, a melyek-
nek bonezoló elmével teljesített összevetéséből kiki, ma-
gára és a közügyre nézve, rendkívül fontos következ-
ményt vonhat le, a melynek világánál némileg már most 
hetekinthetni a mi minden igaz katholikus ember által 
hőn üdvözölt néppártunk — jövőjébe. 

Az első, villámszerűén tájékoztató nyilatkozat Zichy 
Nándor grófé, a derék „Fejérmegyei Napló" decz. 13-iki 
számában. T. laptársunk az „Alkotmány" cz. alatt meg-
indítandó néppárti napilapra vonatkoztatja e nevezetes 
„ír" ást. S igaza van. erre is vonatkozik. De vonatkozik 
az az irás az „Alkotmány" ügyét és irányát érintve, tu-
lajdonképpen a Lepsényi kiszabadulása alkalmából kifej-
tett kath. néppárti tüntetésre, s ennek elitélését foglalja 
magában. 

A második, villámszerűén tájékoztató nyilatkozat a 
berlini Centrum-párt elnökségének válasza az osztrák ka-
tholikus néppárt elnökségének a levelére, a mely válasz-
ban a német katholikusok világhirü politikai pártjának 
elnöksége a sikerek által koszorúzott tekintély óriás ere-
jével domboritja ki azt a legeslegfőbb vezérelvet, a mely 
mivel minden államkormányzási, törvényhozási és egyéb 
politikai teendő számára magában hordja az irányadó ve-
zéreszmét, minden ker. kath. emberre nézve a politikai 
magataitás iránytűjét kell "hogy képezze. 

A harmadik nyilatkozat az „Osservatore Romano" 
bécsi tudósítása az imént alakult osztrák kath. néppártról, 
a mely nyilatkozatból rendkívül sokat tanulhatunk mi 
magyarországi katholikusok. Hogy mit, az majd alább fog 
kitűnni. 

A negyedik nyilatkozat a „Magyar Állam" decz. 
14-iki számának egy „Tárogatóu-beli közleménye a 
Lepsényi-féle tüntetésekről, a mely közlemény egy kor-
nutus okoskodásával oly eszmét vitt be a Lepsényi-
tüntetés ügyének megvilágitásába, a melyre a néppárt 
ezidőszerinti fővezére, mikor fent emiitett s emitt tüstént, 
következő nyilatkozatot megirta, nem volt tekintettel. 

Aregyük serba ezeket a villámszerűén kivillant 
tájékoztatást adó nyilatkozatokat. 

Zichy Nándor gróf nyilatkozata. 
„Remélem, hogy az „Alkotmány"*) valóságos kö-

*) Ez lesz a neve a néppárt ez időszerinti vezérei budapesti 
„hivatalos" napilapjának . 

vetője lesz nézeteinknek, melyeknek a Fejérmegyei Napló 
már eddig is hű kifejezést adott. Biztos vagyok abban, 
hogy a Fejérmegyei Napló a maga körében akkor is, 
midőn az „Alkotmány" már tért foglalt, tovább is ezen 
nézeteknek hű és teljesen megbízható tolmácsául fog 
tekintetni. Kiválólag súlyt fektetek arra ez időben, 
mivel a néppárti programmnak és a mi változatlan 
politikai irányunknak határozott kifejezése annál szük-
ségesebb, minél élénkebb az ellenünk irányzott agitáció 
és minél izgatottabbá válának megtámadtatásunk folytán 
a kedélyek. 

Meg kell különböztetnünk a néppárt élveit és főleg 
politikai magatartását mindattól a mi ezen irányban is 
túlzás néha a jóindulatu rokonszenvnek elragadtatása, 
vagy bármi menthető oknál fogva is elveinktől eltérő 
magatartás is politikai tévedés és hiba. Ilyennek vagyok 
kénytelen jelezni azon tüntetéseket, melyek Lepsényi 
hazatérése alkalmából rendeztettek, és a melyek, bár-
mekkora része is legyen bennök az egyén iránti rokon-
szenvnek és a különbeni működése iránti elismerésnek, 
a mi élveinkkel és politikai magatartásunkkal meg nem 
egyeztethető. Zichy Nándor gróf.* 

A német centrumpárt elnökségének válasza 
az osztrák katholikus néppárt elnökségének levelére. 

„A német birodal om centrumpártja nagy örömmel 
fogadta az üdvözlést, melyet önök Lieber dr képviselő ur 
által hozzánk átküldeni szívesek voltak, és az alulirt 
elnökséget megbízta, hogy önöknek ez üdvözlésért és a 
maga 25 éves működésének meg nem érdemlett elisme-
réseért, mely üdvözletüket kisérte, szívből fakadó kö-
szönetet mondjon, s részünkről az önök által az osztrák 
birodalmi tanács számára a képviselőházban alapított 
kath. néppártnak barátságos indulattal szerencsét kívánjon. 
Mid ón íme e kedves kötelességet teljesítjük, minden 
tekintetben a mi centrumpártunk kipróbált elvének és 
hagyományainak szellemében járunk el, midőn — a 
nélkül, hogy más, velünk bármily szorosan szövetkezett 
államnak belső ügyeibe avatkoznánk — önöknek szeren-
csét kivetnünk abbeli elhatározásukhoz, hogy az ottani 
politikai élet középpontjában egy oly önálló partot 
állitának fel, a mely a katholikus egyházban levő keresz-
ténységnek tanait és parancsait, mint az állami és népélet 
minden ágazatában való fejlődésnek alapjait, és a mai 
általános felbontás közt egyedüli mentő tényezőt, kép-
viselve. magának czélul azt tűzte ki, hogy az igazságnak, 
szabadságnak és jognak a társadalom jogi és gazdasági 
életében, a mennyiben ezt törvényhozás és kormányzás 
által befolyásolni lehet, elismerést szerezzen és győzel-
met készítsen elő. És hogyha a Német Birodalom 
és Ausztria-Magyarország nehéz, de, Istennek legyen 
hála, rövid megpróbáltatás után nemzetközileg oly szoros 
szövetségben élnek, hogy ennek java a mi javaink és a 
mi bajunk az ő baja leszen : legyen szabad nekünk is a 
nagy szellemi harezhoz testvéri jobbot nyújtani, és az 
önök munkáit és fáradozásait, az önök harczait és szen-
vedéseit szerencsekivánatainkkal kisérni. Kövessük a 
német császár intő felhívását, Európa népeihez igaz ér-
telmében, és önök ott, mi itt — külön felvonulva 
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együttesen harczolva — a keresztény szellem szent kincseit, 
a mennyire csak tőlünk a két monarchiai katholikusaitól 
telik, férfiasan és rettenthetetlenül védjük meg, a hazának 
és a két monarchia szövetségének javára és állandó fen-
nmaradására. 

Isten áldja és éltesse Ausztria kath. néppártját! 
A német birodalmi gyűlés centrumpártjának elül-

járósága nevében. 
Hompesch gróf 

elnök." 
Az „Osservatore Romano" 

az osztrák katholikus néppártról és annak a többi nem 
szabadelvű pártokhoz való viszonyáról. 

„A Hohenwart-klub különvált tagjai, a mint ismere-
tes, katholikus néppártot alakítottak, a melynek elnöke 
Dipauli báró és alelnöke Ebenhoch dr. Tagjai : Schorn dr, 
Fuchs dr, Doblhammer, Wenger, Oberndorfer, Peitler, 
Zehetmayr, Rapp dr, Gasser, Rogl és Morsey báró. A 
különválás okait nyilvánossá tette Ebenhoch a linzi ka-
tholikus kaszinó gyűlésében. Azt mondá, hogy a kilépés 
főleg azért történt, mert a Dipauli-Ebenhoch csoportnak 
a Hohenwart-klub megtiltotta, hogy interpellácziót intéz-
zen a kormányhoz a miatt, hogy Luegernek polgármes-
terréjjtörtént megválasztásához a megerősítés megtagadtatott. 
A katholikus nép pártja magatartására nézve Ebenhoch dr 
kifejtette, hogy az szabad kezet tart fenn magának min-
denkivel szemben, és nem leszen sem kormánypárti, sem 
föltétlen ellenzéki ; sőt hathatósan fogja támogatni a kor-
mányt, ha az ipar, íöldmivelés, adó és a képviselőválasz-
tások ügyeiben reformokat terjeszt elő. Kerülni fog min-
den túlzást a kormánynak való kedvezésben, hasonlókép-
pen, ha ellenezni fog keltenie valamit, nem fogja soha az 
obstructio és a fakcziózus ellenzékieskedés radikális eszkö-
zeit használni. A mi a képviselőház többi nem szabadelvű 
pártjaihoz való viszonyát illeti, nemcsak igyekezni fog 
velők szemben minden összeütközés kikerülésére, sőt ke-
resni fogja a barátságos érintkezés pontjait valamit a 
konservativ (Hohenwart-féle), ugy a keresztény-sociális 
(Lueger-hg Lichtenstein-féle) pártokkal, a nélkül azonban, 
hogy akár az egyikkel, akár a másikkal magát azonosí-
taná . . . Kijelenté azután, hogy a kilépést illetékes 
személyek helyeselték.11 

A Magyar Állam nyilatkozata a Lepsényi tüntetésről. 
„A Lepsényi-tüntetés ellen! — Még mindig van olyan 

liberális koponya, amelynek sötétségébe nem bir bele-
hatolni annak az igazságnak a világossága, hogy Lepsényi 
Miklós sohasem volt királysértő csak a zsidó esküdtszék 
imputálta neki, minélfogva Lepsényi ártatlanul ült hat 
hónapig a szegedi államfogházban. Legújabban valami 
Cserő Ede szegedi ügyvédnek támadt az az ideája, hogy 
reparálni fogja a világrendet, amely azáltal bomlott meg, 
hogy Szeged független gondolkozású polgárai is ünne-
peltek Lepsényit, mikor a méltatlanul szenvedett fogság-
ból kiszabadult. Ez az imént emiitett ur ma a lapokban 
világgá kürtöli, hogy ő, rnár mint Cserő Ede, Szeged 
város deczemberi törvényhatósági ülésén indítványozni 
fogja, hogy fejezzék ki „megbotránkozásukat" a „király-
sértésért elitélt Lepsényi" kiszabadulása alkalmával 

Szegeden a Mátyás-templomban és környékén történt 
tüntetések felett. — Hát tisztelt megbotránkozó urak ! 
Vagy királysértő volt Lepsényi, vagy nem. Ha az volt, 
(amit tagadunk,) akkor megszenvedett érte ; önök tehát 
a folytonos szemrehányásért, gúnyolódásért, melylyel 
a bűnéért lakolt, de már kiszabadult embert szüntelen 
illetik, törvény elé és börtönbe valók ! Ha pedig Lepsényi 
nem volt királysértő, aminthogy nem is volt, akkor önök 
közönséges rágalmazók és Lepsényi jól tenné, ha perbe 
fogná önöket, egyenként, mint rágalmazókat." 

* 

Ezekben, ime, itt van a négy nyilatkozat, történeti 
hűséggel előterjesztve. 

Most a sor tulajdonképpen a tanulságra került 
volna. 

Ámde azt vonja le nem ez a czikk, hanem vonja le 
az élet. 

A német katholikusok centrumpártjának leveléből 
igazolva domborodik ki az a világtörténeti nagyságú tényi 
hogy az országok és nemzetek törvényhozó testületeiben 
a katholika anyaszentegyházban egyedül megőrzött ke-
resztény vallás és a rajta alapuló keresztény czivilizáczió 
képviseletére külön, önálló politikai pártra van szükség és 
jog, mindenütt, a hol katholikusok vannak. Az osztrák 
katholikusok parlamenti élete pedig szomorú figyelmeztetés 
az egyenetlenség kerülésére; figyelmeztetés erre az által, 
hogy a katholikusokat, eltekintve nemzetiség szerint való 
szétforgácsoltságuktól, három politikai pártra feloszolva, 
tünteti fel. 

S mit mutat vájjon a hazai katholikus néppárti élet 
viharos zajában kipattant két ellentétes nyilatkozat? 

Azt, hogy — ha embereink nem vigyáznak, s ha 
Isten nekik, őket is másokat is felvilágositó malasztjával, 
nem segit, — nem lesz egységes keresztény néppártunk, 
hanem osztrák mmtára klubbokra törünk széjjel. 

Ne mondja senki, hogy figyelmeztetés nem jött 
senkitől, kellő időben! ? ? 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
A győri egyházmegye milléniumi ünnepén 

a hivek által nyilvánosan leteendő 
római katholikus hitvallás. 

En N. N. erős hittel hiszem és vallom mind azokat, 
mik azon hitvallásban foglaltatnak, melylyel a római 
szentegyház él; tudniillik: Hiszek egy Istenben, minden-
ható Atyában, mennyek és földnek minden láthatónak 
és láthatatlannak teremtőjében. Es az egy ur Jézus 
Krisztusban, Istennek egyszülött Fiában, ki az Atyá-
tól született minden időnek előtte, Isten Istentől, vilá-
gosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől. A ki 
született, nem alkottatott, ki az Atyával egy lényegü, 
ki által mindenek teremtettek. Ki miérettünk embe-
rekért7 és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott. 
És a Szentlélektől megtestesült szűz Máriának méhében 
és emberré lett. És megfeszíttetett miérettünk Pontius 
Pilátus alatt, szenvedett és eltemettetett ; és hogy harmad 
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napra föltámadott az írások szerint : és mennybe fölment, 
ül az Atya Istennek jobbja felől : és ismét dicsőséggel 
eljövend Ítélni eleveneket és holtakat, ki országának vége 
nem lészen. Es a Szentlélekben, Urban és elevenitőben, 
ki az Atyától és Fiútól származik, ki az Atyával és Fiú-
val együtt imádtatik és dicsőíttetik : ki szólott a próféták 
által. Hiszem az egy, szent és közönséges apostoli anya-
szentegyházat. Vallok egy keresztséget bűneinknek bocsá-
natjára, és várom a halottaknak föltámadását, és a jövendő 
örök életet Amen. 

Az apostoli és anyaszentegyházi hagyományokat, 
és ugyanazon anyaszentegyház egyéb szokásait és vég-
zéseit elfogadom és helybenhagyom. A szentirást is 
azon értelem szerint, melyet tartott és tart az anya-
szentegyház, melyet egyedül illet a szentirás igaz értel-
méről és magyarázatáról Ítéletet hozni : és azt soha 
másképpen nem veszem és nem magyarázom, hanem a 
szentatyáknak egyenlő értelme szerint. Vallom azt is, 
hogy az uj törvények hét igaz és valóságos szentségei 
vannak, melyek a mi urunk Jézus Krisztustól rendeltettek, 
és szükségesek az üdvösségre noha nem mindenik minden-
kinek szükséges tudniillik : a Keresztség, Bérmálás, Oltári-
szentség, Penitencziatartás, Utolsókenet, Egyházirend és 
Házasság ; és hogy ezek malasztban részesítenek, és hogy 
ezek közül a Keresztséget, Bérmálást és Egyházirendet 
szentségtörés nélkül ismételni nem lehet. 

A közönséges anyaszentegyháznak bevett és helyben-
hagyott törvényeit és szertartásait is a feljebb megneve-
zett szentségeknek ünnepélyes kiszolgáltatásában elfoga-
dom és helybenhagyom. Mind azokat is, miket az ere-
dendő bűnről és megigazulásról a tridentumi szentséges 
gyülekezet végzett és világosan megmagyarázott, elfoga-
dom és helybenhagyom. 

Hasonlóképpen vallom, hogy a misében igaz, való-
ságos és engesztelő áldozat mutattatik be az Istennek az 
élőkért és holtakért ; és hogy a legszentebb Oltáriszent-
ségben igazán valóságosan és lényegesen a mi urunk 
Jézus Krisztusnak teste és vére lelkével és istenségével 
együtt jelen vagyon : és hogy a kenyérnek és bornak 
minden lényege testté és vérré változtatik, mely változást 
a közönséges anyaszentegyház lényeg átváltozásnak 
nevez. Vallom azt is, hogy csak az egyik szin alatt is 
egész Krisztus, és valóságos szentség vétetik. 

Állhatatosan tartom, hogy purgatórium vagyon és 
hoffv az abban levő lelkek a hívek imádságai által 
segittetnek. Hasonlóképpen, hogy a Krisztussal uralkodó 
szenteket is tisztelni kell és segítségül hívni, és hogy 
ők az Istennél miérettünk imádkoznak, és hogy az ő 
ereklyéiket tisztelni kell. 

Erősen állítom, hogy Krisztusnak és mindenkor 
szűz Isten anyjának és egyéb szentnek képei méltán 
tartatnak és hogy azoknak köteles tisztelet és becsülés 
méltán adatik. 

Allitom azt is, hogy az anyaszentegyházban a 
búcsúknak kiosztására Krisztustól hatalom hagyatott és 
hogy az azokkal való élés a keresztényeknek igen 
üdvös. 

A közönséges, apostoli és római szentegyházat 
minden gyülekezetek anyjának és tanítójának ismerem és 

a római Pápának, az apostolok fejedelme- szent Péter 
utódjának, Jézus Krisztus helytartójának igaz engedel-
mességet ígérek és esküszöm. 

Es mindazokat, miket a szent végzések és közzsi-
natok, kiváltképpen a szentséges tridentumi gyülekezet és 
vatikáni közzsinat hagyott, végzett és megmagyarázott, 
jelesen a pápa elsőségéről és tévmentes tanításáról, ké-
telkedés nélkül elfogadom és vallom. Es minden ezekkel 
ellenkezőt és mindennemű eretnekségeket, melyeket az 
anyaszentegyház elitélt, elvetett és kárhoztatott, hason-
lóképpen én is elitélek, elvetek és kárhoztatok. Ezt az 
igaz katholikus hitet, melyen kivül senki nem üdvözülhet, 
melyről mostan szabad akaratom szerint vallást teszek, 
és a melyet igazán tartok, ugyanazt épen és tisztán 
életemnek utolsó lehelleteig Isten segedelméből vallom 
és megtartom. Es azon leszek, hogy az alattvalómtól is, 
vagy azoktól, kiknek gondviselése hivatalom szerint 
engem illet, megtartassák, taníttassák és hirdettessék, a 
mennyiben rajtam áll, ugyan én igérem, ajánlom és 
esküszöm. Isten engem ugy segéljen és Isten szent 
evangéliumai ! 

IRODALOM. 
Sire Károly szentség hirében elhalt jézus-társasági 

atya életrajza, 

melyet iratai és azok taousága nyomán, kik őt 
közelebbről ismerték, összeállított fivére, Sire 
Vitái; az eredeti franczia kiadás után fordította 
Rózsahegyi Gyula, váczi papneveidei lelkiigazgató. 
Győr, Győregyházmegye könyvnyomdája. 1895. 

Mindenki ismeri a példa hatalmát a paedagogia és 
askésis terén, ki valaha neveléssel vagy önmaga fegyel-
mezésével foglalkozott. Példák csak töredékek, egész az 
élet. Remek mozaiknál is szemléltetőbb a hű szobor. 
Példákban jellemvonásokat látunk, a jellem egészen az 
életrajzból tűnik ki. 

Jelen életrajz, mely méltán sorakozik Hofbauer 
Kelemen, Perboyre Ján. Grábor, Vianney Ján., Ségur 
abbé, Don Bosco — az újkor e szentéletü férfiainak élet-
rajzához, nem rendkívüli tények elsorolása és magaszta-
lásával foglalkozik, hanem arra tanit, milyen az a vita 
abscondita cum Christo in Deo. (Col. III. 3.) s milyen 
változatosak nyilatkozatai ; megtanít arra, hogy a tettei-
nek nem feltűnő volta, hanem belső erkölcsi értéke által 
érdemet szerezni kivánó miképpen haladhat lépésről-
lépésre türelmesen, évről-évre kitartóan, fokról-fokra buz-
góbban kitűzött czélja felé. 

Sire Károlynak, életrajzunk hősének, szent élete 
máris oly befolyást gyakorolt a lelkekre, hogy ma Fran-
czia, Angol- és Olaszországban a 400,000-et haladja meg 
azok száma, kik őt tisztelik és segítségül hívják ; életrajza 
pedig több ezer példányban forog kézen u. a. orszá-
gokban. 

Francziaország főpapjai .közöl többen örömüket fe-
jezték ki az életrajz megjelenése fölött ; néhánynak nyi-
latkozata a főpásztori jóváhagyással együtt a mü elején 
olvasható. 
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Ft. Deliale, a szerző püspöke, a többi között 
ezt irja: 

„. . . Azt tartjuk, hogy nevezett irat megérdemli 
teljes jóváhagyásunkat ; hogy, ha közzététetik, az egy 
s/ént élet és korai tökély példányképe, mely a leghite-
lesebb okmányok után rajzolva, az ifjúságnak és érett 
kornak, a papságnak és világiaknak egyaránt kellemes 
illatul szolgál a jámborságnak és erénynek, és hogy épp 
oly vonzalommal olvassák majd, mint a szellemre és 
szívre áradó haszonnal." . . . 

A mi a fordítást illeti, mennyiben sikerült az eredeti 
nehéz franczia stylust visszaadni, arról a klasszikus mű-
veltségű váczi papnevelő-intézeti lelkiigazgató ur szelleme 
s kipróbált irótehetsége kezeskedik. 

A könyv kis 8-ad rétben 25 ivre terjed ; kiállítása 
elegáns és a győri egyházmegyei nyomdának dicséretére 
válik. 

Ara fűzve 1 frt 50 kr, vászonba kötve 2 frt. disz-
kötésben 2 frt 50 kr. 

Kapható Győrött: Győregyházmegye könyvnyomdá-
jában, Káptalan-domb 18. sz. 

Sire Károlynak jelszava, melybe egész lelkét s éle-
tét bele mondta, ez volt: „Que ne ferait-on pas pour 
Dieu! Mit nem tenne meg az ember Istenért!" 

Ebben a szerencsétlen felfordult világban, midőn 
éppen akkor kezdett az ország törvényhozása harczot az 
ég és a keresztény vallás ellen, midőn amannak is emen-
nek is leginkább rászorul a szegény magára hagyatott 
magyar nemzet a segítségére és oltalmára, sok, sok min-
denre szüksége van Magyarországnak ; de a legszüksége-
sebb a szükségesek közt, a végett, hogy ez az ország 
trónjával, törvényhozásával, kormányával együtt alázatos 
és bűnbánó meghódolássa! visszatérjen Isten szolgálatára 
és Krisztus evangéliumának követésére, — a legszüksége-
sebb, mondom, e nagy és kimondhatatlanul nehéz feladat 
megvalósítására mégis csak az, hogy oly papság neveked-
jék az Isten szolgálatára és az ország nagyjainak és ki-
csinyjeinek pasztorácziójára, a mely Isten tisztelendő szol-
gája, Sire Károly atya jelszavának •— »Mit nem tenne 
meg az ember Istenért!" — szellemétől csontig-velőig 
áthatva, minden áldozatra, még az élet feláldozására is 
kész és képes legyen. 

Minden pap olvassa el ezt az életrajzot, s igyekez-
zék mennél magasabb fokban magáévá tenni az Istenért 
és a lelkek üdvösségeért minden áldozatra kész igazi 
papi szellemnek ott megnyilatkozó szívverését és észjá-
rását. Különösen a növendékpapok szerezzék meg e 
müvet tömegesen, s tegyék azt mindennapi olvasás és 
elmélkedés tárgyává. 

Részletesebb megismerés végett álljon itt a műnek 
egész tartalomjegyzéke, a mint következik : 

Előszó. Jóváhagyások. Előszó a magyar kiadáshoz. 
I. Fejezet. Károly a. gyermekkora. II. Fejezet. Károly a. 
a kisebb papneveldében. I. Magaviselete első sz. áldozása 
előtt és utána. II. Növekvő buzgósága a társulatokban. 
III. Buzgalmának növekedése a második osztályban és a 
rhetorikában. IV. Mily emlékét őrizték meg Polignanban. 
V. Hangulata távozásakor a Miasszonyunkról nevezett 
polignani intézetből. III. Fejezet. A toulousei nagyobb 
papnevelde. 1. Czikk. Az erényekről, melyek Károlyban 

az első és második év alatt tündököltek. I. Pontossága 
és engedelmessége. II. Önmegtagadása és szerénysége. 
III. Szeretete. IV. Károly a. kevésbé szembetűnő erényei 
2. Czikk. Károly előléptetése a tonsurára, Az erre követ-
kező szünidő. 3. Czikk. Károly nevezetes haladása az 
erényben a nagyobb papneveldében töltött harmadik év 
alatt. IV. Fejezet. Hivatása a szerzetesi életre. I. Isten 
hivó szava; az ifjú Károly levelezése. II. Károly könyörög, 
hogy beléphessen Jézus-társaságába ; beveszik ujoncznak. 
V. Fejezet. A noviciatus a t. jezsuita atyáknál Toulouse-
ban. 1. Czikk. Károly testvér viselkedése ujonczkora első 
hónapjában ; buzgalma és öröme. 2. Czikk. Károly 
testvér viselkedése harmincz napi nagy lelki gyakorlata 
előtt, alatta és utána. I. Előkészület a sz. gyakorlathoz ; 
Jézus és Mária szent szivének tett fogadása. II. Károly 
testvér állapota a nagy lelki gyakorlat alatt. III. Károly 
testvér viselkedése a nagy lelki gyakorlat után ; az 
állhatatosság eszközei. 3. Czikk. Károly testvér viselke-
dése ujonczkora második évében. Megteszik intőnek. 4 
Czikk. Károly testvér viselkedése ujonczkora vége felé ; 
első fogadalma. VI Fejezet. Károly a. régenssége a La 
Grande-Sauvei collegiumban Bordeaux mellett. 1. Czikk. 
Általános fogalom Károly a.-ról mint régensről. 2. Czikk. 
Károly a. mint tanár. I. Buzgósága és sikerei. II Tanári 
erényei, 3. Czikk. Károly a. mint másodfelügyelő. I. 
Buzgósága és sikerei a nevendékeknél II. Buzgósága és 
sikerei az idegeneknél. VII. Fejezet. Károly a. scholas-
ticatusa Valsban, le Puy-en-Velay mellett. I. Buzgósága 
az egyházi tudomány megszerzésében. II. Buzgósága a 
papi életszentség megszerzésében. VIII. Fejezet. Missiója 
a tengeren tul I. Isten és elüljárói hívása; Károly a. 
levelezése. II. Károly a.-t pappá szentelik ; első miséje. 
III. A búcsúzás. IV. Az elutazás és átkelés a tengeren. 

IX. Fejezet. Károly a. Réunion szigetén I. Károly a. 
első megpróbáltatásai, II. Károly a. betegsége. III. Károly 
a. elhagyja Bourbont, hogy visszatérjen Francziaországba. 
X. Fejezet. Károly a. utolsó napjai a hajón ; halála a 
sik tengeren. XI. Fejezet. Károly a. halálánál és halála 
után előfordult rendkívüli események. 1. Czikk. Károly a. 
halálára és mennyekbe jutására vonatkozó kijelentés. 
2. Czikk. Katalin mindenféle kegyelmet nyer. 3. Czikk. 
A Károly a. tiszteletének megalapítása végett Istentől 
müveit csodák. 

VEGYESEK. 
— Rómából két ritka ünnepélyről adhatunk tudósítást. 

Rómának, mert a pápaság székhelye, sajátságos viszonyai 
vannak. A kik ott papi pályára lépnek és pápaság világ-
egyházi kormányának szolgálatába állnak, azoknak a leg-
különfélébb ajkú nemzetekkel kell tudni érintkezni. A római 
kúria papságának sok, igen sok nyelvet kell értenie. Nagyon 
természetes tehát, hogy Rómában valóságos polyglotta nyelv-
tanító istola jött létre és áll fen Scuola Polyglotta Antikariense 
név alatt. E polyglotta iskolának 7 nyelvkurzusban 650 tanít-
ványa van jelenleg. A spanyol osztályt ebben a polyglotta 
iskolában Benavides praelatus alapította 8 év eló'tt. Az iskola 
védó'szentje sz. Damasus pápa. Az ő tiszteletére a spanyol 
osztály — mert Damasus spanyol eredetű volt — irodalmi 
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és zene-ünnepélyt rendezett, mely fényesen sikerült. A disz-
terem ajtaja fölött mons. Canori tollából következő klasszikus 
emléksorok voltak olvashatók : 

Damase Sancte 
Magni Nominis Pontifex 

Hispanae Gentis Decvs Nobilissimvm 
Hac Tibi Sacra Sollemni Die 

Tvis Fréta Avspiciis 
Et Ope Academia Antikariensis 

Te Yotis Te Prece Fatigat 
Vti 

Yolens Ysqe Propitivs Sies 
Tvm Gramatices Tradendae 

Doctoribus Egregiis 
Tvm Nobis DCL Tironibus 

Qvi Te Patrono 
Evropae Et Asiae Lingvas Addiscimvs 

Romae III. Idvs Décembres MDCCCXCY. 
A másik irodalmi és zene-ünnepély a Yatikánban folyt le, a 
pápa, a szent collegium, a diplomatiai kar s más rangú fényes 
közönség előtt, Segneri Pál, a legnagyobb olasz egyházi szónok 
emlékezetére, a kinek háromszázados jubileuma erre az évre 
esett. A Scuola Leonina, a pápa által a szépirodalom müve-
lésére alapitott iskola növendékei, töltötték ki az irodalmi 
részt. A zenét a pápai énekkar végezte. 

— Az erdélyi ka tho l ikus s tá tus rendkívü l i gyű-
lése. A deczember 14-én megnyilt rendkivüli státusgyü-
lésen megjelentek : Lönhardt Ferencz püspök, Jósika 
Samu báró világi elnök, Győrffy Gyula alelnök, Esterházy 
János gróf, Jósika Gábor báró, Szentkereszty Zsig-
mond br., Fábián Sándor püspöki helynök stb. Lönhardt 
püspök fél 11-kor nyitotta meg az ülést, melynek legfőbb 
tárgyát az igazgatótanács ama jelentése képezte, hogy a 
státus számára 450,000 írtért megvette Esterházy István 
gróf alsó-bajomi uradalmát. A státusgyülés a jelentést egy-
hangula elfogadta. 

— A hol a javadalomból nem f u t j a , kerül a hivek 
lelkesedéséből. Anconában történt a következő épületes eset. 
Manara anconai püspököt XIII. Leo pápa a legutóbbi con-
sistoriumban bibornokká kreálta. Az „uj rend" alatt Olasz-
országban a püspökök anyagi helyzete nem valami rózsás. 
Szűken vannak anyagiakkal ellátva. Manara püspöknek sem 
tellett bíbornoki berendezésre. Segítettek rajta tehát a hivek. 
Mikor f. hó 11-én Rómából hazaérkezett s a templomból 
palotájába ment, termeit újonnan berendezve találta s hivei 
egy fényes fogattal lepték meg. 

— Főpász tora ink jó tékonysága . Dr. Schlauch 
Lőrincz bibornok 1000 forint karácsonyi ajándékot osztat 
szét Nagyvárad humánus intézetei között. Ajándékot kap-
nak : a biharmegyei nőegylet (200 frt), papnövelde (100 frt), 
szent Yincze-intézet (100 frt), teleki-utczai irgalmas nővérek 
zárdája (100 frt), Orsolya-szüzek zárdája (100 forint), a 

v.-velenczei irgalmas nővérek zárdája (100 frt), Erzsébet 
leány-árvaház (50 frt), tanitó képző-intézet (50 frt), szent 
József-intézet (100 frt), városi tíízoltók egylete (50 forint), 
önkéntes tűzoltók egylete (50 forint). — Hiclasy Kornél 
szombathelyi püspök ur a karácsonyi ünnepek alkalmából 
következő adományokat osztott ki szegénysorsú s jó vise-
letű tanulók között : a püspöki iskolánál 30 frtot, a községi 
iskolánál 20 frtot, a kereskedelmi iskolánál 20 frtot, az 
óvodánál 20 frt. Ezenkívül az irg. nővérek karácsonyfájára 
20 frtot s a szombathelyi nőegylet karácsonyfájára szintén 
20 frtot adományozott. 

— Változások a kath. sajtó körében. A győri 
„Dunántuli Hirlap" szerkesztését Csippék Ferencz vette 
át, a ki a legrégibb s legtapasztaltabb kath. publiciszták 
egyike. 22 évig szolgálja már a kath. ügyet. Kezdte a „M. 
Állam"-nál, mint annak belmunkatársa, aztán Jósika Kál-
mán báróval átment a „M. Korona" alapításához, a mely-
nek szerkesztésében nagyon élénk munkásságot végzett. 
Később a „Religio-Yallás" belmunkatársa volt. Mint a 
budapesti egyetem volt hittanhallgatójának theologiai is-
meretei is vannak. Egyidőben egy ifjú Semseyvel Fran-
cziaországban élt Angersban s az ottani katholikus tudo-
mányos és társadalmi állapotok avatott ismerőjévé lőn. 
Legutóbb keresk. iskolai franczia tanár volt. Üdvözöljük 
uj helyén s az egyház és haza szolgálatában sok sikert 
kívánunk neki. A „Dunántuli Hirlap" eddigi érdemes 
szerkesztője nem válik meg a katholikus sajtóügy szol-
gálatától, hanem, mint búcsúzó nyilatkozatában mondja, 
az ország szinében, Budapesten fogja folytatni katbj 
publicisztikai tevékenységét. — Esztergomban jan. 1-én 
uj kath. hirlap indul meg „Esztergom" név alatt, dr 
Rrohászka Ottokár főmunkatárs támogatásával Keményff g 
Dániel szerkesztése alatt. Esztergomot vezérlap dicsősége 
illeti meg Magyarország politikai vezetésében. Szivünkből 
gratulálunk. 

f Gyászhír. Mély részvéttel a következő gyászjelen-
tést vettük: A jászóvári prémontréi Kanonok-Rend nagy-
váradi társasházának tagjai és a főgimnázium tanári kara 
fájdalmas szívvel jelentjük, hogy szeretett társunk Mar-
kóczy Ferencz Gábor, jászóvári prémontréi kanonok s 
főgimnáziumi nyilvános rendes tanár, a folyó év deczem-
ber hónapjának 16-ik napján 55 éves korában, rendi éle-
tének 37-ik, áldozó-papságának és tanárságának harmincz-
harmadik évében hosszas szenvedés és a haldoklók szent-
ségeinek ájtatos felvétele után, déli 12 órakor az Urban 
elhunyt. A megboldogultnak földi maradványait f. hó 
18-án a d. e. 9 órakor a prémontréiek templomában 
bemutatandó engesztelő sz. mise-áldozat után helyezzük 
örök nyugalomra a várad-olaszii temetőben. A gyász-
szertartásra az elhunytnak rokonait, tanítványait és 
tisztelőit meghívjuk. Nagyvárad, 1895. deczember 16. 
Az örök világosság fényeskedjék neki! 

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

öuoapest, 18Ö1». Nagy Sándor lönvvnyumctajából. (Papnövelde-ufieza 8. si-> 

IMT" Az előfizetés mennél előbb való megújítására van szerencsénk m. t. olva-
sóinkat ezennel felkérni. 
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Budapesten, deczembsr 21, 50. 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Kisded született nekünk. — Az Egyház helyzete Svájczban. — Egyházi Tudósítás-
H a j d ú - D o r o g : A püspöki külhelynökség betöltése'ről. — Kath. Tevékenység. Magyar kir. miniszteri kiváncsiság kielégitve vagyis 

a nagyváradi kath. kör alapszabályai. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az előfizetésre való felhívás a lap 
végén olvasható. t=SM 

KISDED 
SZÜLETETT N E K Ü N K , 

Fin adatott nekünk. (Izai. 9, 6.) Istenfia 
megtestesülése, az üdvözítő Jézus születése, a 
szent karácsony, kiinduló pontja az ég és föld 
közös mennyei ekonomiájának. A második isteni 
személy, a Fiuisten, az ég és föld ura, királya, 
kinek fejedelmi vállain a mindenség nyugszik, 
leszállott az égből s lőn emberré, hogy mind-
nyájunkat magához vonzzon, hogy tanítson, meg-
váltson s megmutassa nekünk élő szóval és pél-
dával az utat és a módot, melynek nyomán e 
földi tartózkodás és zarándoklat után végren-
deltetésünk helyére, az örökkévalóságba átköl-
tözhetünk, eljuthatunk. „Én vagyok az ut, az 
igazság és az élet" (Jan. 14, 6.) Mint ha mon-
daná: igazság utján az életre. A földi élet ennél-
fogva az igazság útja az örök életre. Ebben nyi-
latkozik és pontosul össze az emberinem üdvö-
zítésének isteni ekonomiája. Az Üdvözítő, mint 
Isten szólhatott ugyan hallhatón, ám látható 
példát a bűnben tévelygő emberinemnek nem 
adhatott. Isten képében megbocsáthatott, irga-
lommal vegyes igazságot gyakorolhatott, de éret-
tünk és helyettünk eleget nem tehetett, nem 
szenvedhetett, meg nem halhatott, a bűn által 
megbántott isteni Felséggel ki nem engesztelhetett, 

Jövevények vagyunk e földön; jobb haza 
után sóvárog lelkünk az égben, (Zsid. 11, 13.) 
Es mi tudjuk, hogy ha földi házunk, sátorlaká-
sunk, testünk leomlik, van épületünk, hajlékunk 
Istentől, nem emberi kézzel alkotott, hanem 
örökkévaló az égben, melybe csakis felöl-
tözve, nem meztelen, vagyis jó cselekedetekkel 
felruházva költözhetünk át s fogadtatunk be. 
Aki minket arra fölszerel ós képesít, Istenember 
az, ki zálogát adá lelkünknek a felől; — midőn 
emberré lőn és meghala mindnyájunkért, hogy 
mi is, kik élünk, már ne magunknak éljünk 
csupán, hanem annak, ki érettünk meghalt é& 
feltámadott, (2. kor. 5.) hogy vele feltámadjunk 
és elváltozzunk mindnyájan. (1. kor. 15, 51.) 

E mennyei gazdászat e földön folyik, ez 
életben érvényesül, nem csupán az égben. 
„Megjelent a mi üdvözítő" Istenünk kegyelme 
minden embereknek, oktatván minket az em-
berré lett Isten, hogy lemondván az istentelen-
ségről és a világi kívánságokról : a hitetlenség-
ről, a testi vágyakról, a rendetlen pénz és gaz-
dagság, tisztelet és dicsőség hajhászatáról, jó-
zanul, igazán és istenesen, vallásosan éljünk e 
világon/ (Jit. 2, 11. 12.) E nyilatkozat az egész 
morált, az emberi erkölcsös élet teljes körét 
öleli át : józanul, e szó önmagunk, igazán, ez 
mások iránt, istenesen, a Teremtő iránt való 
kötelmeinket jelezi. 

A világnak a jelen korban szabadsága 
egyenlőség, testvériség a jelszava. Szép szó, bár 

50 
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nem az újkor találmánya, még kevésbbé fran-
czia forradalomnak a vivmánya. Nincs mit 
büszkélkednie benne. Lopott s megfertőztetett 
jóság az. A szabadságnak rabszolgaság az ellen-
téte, a rabszolgaságnak tudatlanság és erkölcs-
telenség az alapja, kútforrása. Van-e nagyobb, 
szánalomra méltóbb rab mint a lelki vakság 
és a bűnnek rabja? S ki váltott meg bennünket 
e kettős rabság bilincseitől? Ki hozta meg a 
rabszolgákaak, az ókori műveltség eme gyászos 
és siralmas termékeinek a szabadulást ? Ki az, 
akiről irva van és akin szóról szóra beteljese-
dett, ami róla mondatott : „Az Ur lelke én 
rajtam, azért kent föl engem és elküldött 
engem örömhirt vinni a szegényeknek, meggyó-
gyítani a töredelmes szivüeket, szabadulást hir-
detni a foglyoknak és látást a vakoknak, nem 
csupán testi, de lelki vakoknak is; szabadon 
bocsátani a sanyargatottakat, hirdetni az Ur 
kedves esztendejét, a jubileumi évet," — mi-
dőn a rabszolgákká lett izraelitáknak szabadu-
lás igértetett és meg is hozatott. (Luk. 4. 18, 
19.) Ki, vagy mi, melyik intézmény az, mely 
máig is küzd és harczol e nagy haladás és 
felvilágosultság mellett a világnak egy nagy 
részében még mindig fenálló rabszolga keres-
kedés megszüntetéseért. Melyik intézmény szülte 
és nevelte az önfeláldozásnak ama hőseit, kik 
magok adák oda zálogba magokat, hogy rab-
szolga ember társaiknak visszaszerezzék a sza-
badságot ? (Élűiről) A kinyilatkoztatásban, az 
anyaszentegyházban nem ismeretlen szó ós fo-
galom a szabadság. A szabadság-szó tizenkilen-
czer fordul elő a szentírásban, az eszme, fogalom, 
értelem számtalanszor. „Ti szabadságra vagytok 
hivatva," mondja a keresztényekről határozottan 
sz. Pál (Gal. 5. 13.) De egyúttal komolyan 
értésünkre adja azt is, hogy nincs valódi sza-
badság azon szabadságon kivül, amely szabad-
ságra Krisztus szabadított fel minket. (Gal. 4, 
31.) s7. Péter pedig aggályosan óv azoktól, 
akik, nem mint Isten szolgái, a gonoszság el-
palástolására használják a szabadság szép nevét. 
(1. Pét. 2, 16.) Igazi szabadság csak Isten tör-
vényének korlátai közt létezik; amely szabad-
ság az isteni törvény korlátait áttörve tulcsa-
pong, már nem szabadság, hanem visszaélés a 
szabadsággal, szabadosság. Ez a jelen kor sza-
badsága, a megfertőzött szabadság, 

Az egyenlőségnek a ma született Üdvözitő 
igazi, élő. imádandó példája, ki Isten alakját 

viselvén. Istennel egyenlő levén, megtagadá ön-
! magát s szolgai alakot öltvén hasonlóvá lőn 

hozzánk, emberekhez; külsejében ugy találtatott 
mint ember, a bűnt kivéve. (Filipp. 2, 6, 7.) 
Ezen időtől fogva, midőn még csak a zsidó 
volt, mint Istennek kegyelt, de elbizakodott 
népe méltóságban, a pogány pedig utálat és 
megvetés tárgya ; az ur szabad és minden, a 
szolga semmi ; a férfiú zsarnok, az asszony 
rabszolga vala: — „nincs többé zsidó, sem 
görög, vagyis pogány, nincs szolga, sem szabad, 
nincs férfiú, sem asszony, hanem mindnyájan 
ezek vagyunk Krisztus Jézusban." (Gal. 3, 28.) 

Az apostol jelölte emez egység a krisztusi 
hitre való hivatás- és vallástételről s a feleba-
ráti szeretet személyi gyakorlatáról értendő. 
„Egy test és egy lélek, amint hivatástoknak egy 
reményére v gytok hivatva." (Efez. 4, 4.) 

A jelenkor ezt az egyenlőséget, vagy egy-
séget a különféle confessiókra viszi át, nem is-
mervén el a különbsé et a különböző vallások 
között, olyannyira, hogy még a teljes vallás 
nélküliséget s ezzel a vallástalanságot magát is 
törvényesíti, Krisztust Beliállal egy osztályba 
helyezi; kíméletlenül gátolja le az ország nagy 
többségét magában fogl ló kath. egyháznak vete-
ményes kertjét, a házasság szentségét ; az em-
berben csak a polgárt veszi tekintetbe, az ő 
szemében megszűnik az ember vallásos lény 
lenni, kit szentesitett, mit is mondok, bankóval 
megtoldott emberi törvények segélyével illik 
kormányozni csupán. Sajátszerű egyenlősitése, 
egységesítése a polgári elemnek a hazában! Az 
ember mint társadalmi és vallásos lény: indivi-
duum, e.'yed. Az individuumot dividálni, az egye-
det megosztani nem lehet, nem szabad; és ha őt 
önmagával meghasonlásba kényszeritjük, hogyan 
létesül s érvényesül az egyedekből álló nagy 
nemzettestben az egyenlőséget föltételező egység? 

A testvériség sem legújabb keletű fölfedezés. 
Az emberinem négy évezred multán el látszott 
ugyan felejteni, hogy egy mennyei Atyának fiai, 
egy apának, Ádámnak, gyermekei ők; olyannyira 
látszottak már azt nem tudni, hogy egyik a 
másikát, mint igavonót eladta, embertársaival 
kereskedést űzött és űz manapság is és ezt 
pedig a müveltebbje cselekszi; sőt egyik a má-
sikát fel is falja; s ezt már az emberevő vadak 
viszik véghez. Az Istenfia ennek következtében 
leszállott az égből, hozzánk hasonló emberré lőn. 
tanitván s meggyőzvén az emberi nemet arról, 
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hogy a mi atyánk egy a mennyekben és mi 
mindannyian testvérek vagyunk. Igy lőn Krisztus 
is a mi testvérünk, ki, midőn egykoron hirül 
adák neki egy házban, hol tartózkodék, hogy 
anyja s atyafiai keresik őt beszélni óhajtván vele, 
— kérdé : ki az én anyám és kik az én atyám-
fiai? és körültekintvén a körülte ülő seregen, 
mondá: ime az én anyám és atyámfiai, testvé-
reim. (Márk 3, 32—84.) 

Az apostolok széltében atyafiaknak, test-
véreknek czimezik leveleikben és szólítják be-
szédökben mindazokat, akik hallgatják, ha nem 
is követik még őket. Az uj szövetségi szentírás 
proximus-nak, ennek nyomán a magyar nyelv 
felebarátnak, mintegy másik felének mondja 
és barát jának nevezi az embertársát. A szónak 
ezt a jelentményét nem ismerte a klasszikus 
pogány kor, egyszerű közelséget értvén a l a t t a : 
„praximus egomet mihi" Tárták ők, mintha 
mondanók: se nem ingem se nem gallérom, 
vagy miként a német mondaná: Das Hemd ist 
mir naher als der Rock. Még az Istennek vá-
lasztott népe se fogta fel ez elnevezésnek fen-
ségesb jelentményét, mig azt az Üdvözitő egy 
gyönyörű példázatban, az irgalmas samaritánus-
ról, meg nem világitá. A'.. Üdvözitő két fő 
parancsolatot emlit : az Isten és a felebarát 
szeretetét s e két parancsolatot hasonlónak 
mondja egymáshoz. Sz. János a felebaráti sze-
retettől teszi érthetővé s mintegy függővé az 
Isten szeretetét az ember végéről. „Aki azt 
mondja — igy szól ő — Szeretem az Istent, 
és felebarátját gyűlöli, hazu az." (I. 4, 20.) 

A testvér szép és megtisztelő elnevezést a | 
szabadkőművesek is a szentírás könyvéből csem-
pészték át, de e megtisztelésre csakis mélységes 
ti tkaikba beavatott malterkanalas társaikat mél-
tat ják. 

Egyébként ez égi eszmét is megfertőztette 
a jelenkor önzése, önérdeke, kapzsisága, pénz-
és dicsvágya, az osztály- és pártérdek. A test-
vériségből csak a testiség és az anyagiasság 
maradt meg. Korunkban ugy látszik, csakis 
anyagi, materialis érdek terén lehet még „sére-
lemaz eszményi világ körében nem tételezhető 
fel többé sérelem. 

Minden kornak van a maga eszméinek, 
szellemének, típusának megfelelő sajátos termi-
nológiája, kifejezései A jelen, anyagiasságba, 
hogy ne mondjam, állattiasságba merülő kornak 

az élet a létért való küzdelem — mely alig kü-
lönbözik az oktalan állatok életétől — és nem 
az erényre, a halhatatlanságra, az örökkévaló-
ságra irányzott törekvés. 

A szabadság, az egyenlőség és testvériség 
háromszínű zászlaja, ugy rémlik, csakis a jám-
borok megtévesztésére lőn kitűzve, hogy az a 
visszaélés, a gonoszság leple gyanánt szolgáljon. 

Sem a valódi szabadság, sem az igazi egyen-
lőség, sem a kölcsönös testvériség bizonyos mérvű 
önmegtagadás nélkül nem képzelhető. A szabad-
ság egyetemes, közfogalom. A szabadság csak 
ugy állhat fenn és boldogíthat egyeseket, nem-
zeteket, ha nem csupán magunknak vindikáljuk, 
de másoknak is megadjuk azt. Igy létesülhet csak 
az egyenlőség s érvényesülhet a testvériség is; 
különben zsarnoksággá elnyomássá, testvérharcz-
és vérontássá válnék az. 

Soha és sehol nem nyilatkozott a szabad-
ság, az egyenlőség és a testvériség fenségesebben, 
tökéletesebben, mint a betlehemi istállóban, a 
jászolyban, Jézus születésekor és életében. 

Egy nagy, egy hatalmas, egy dicső nemzet, 
mely e három nagy szót ajkaira vette, de tettei-
vel nem követte, meglakolt érette. 

Szabadság, egyenlőség, testvériségnek böl-
csője a betlehemi istálló és a jászoly, nem He-
ródes tanácsterme, királyi széke; jelvénye a 
kalvár a keresztje, nem a nyaktiló. 

A Nemezis bosszút állott e nemzeten. Előbb 
saját véreit mészárolta le az eltévedett nemzet. 
Aztán karddal rohant rá az ellenség, melyet 
maga hitt ki maga ellen; elvágta az Istentől 
elrugaszkodott nemzet testének egy jelentékeny 
részét, s a megalázott nemzet négy milliárd árán 
vál that ta csak meg magát é hazáját . . . 

Mi ugyanezen a nyomon járunk, haladunk 
könnyelműen. Pedig nekünk nincsen veszteni va-
lónk ; hisz a haza földje, melyet tapodunk, már 
is alig a miénk. Honnan vesszük majdan vált-
ságunkat ? . . . 

Édes üdvözitő Jézusunk, születtél újból 
sziveinkben ; válts meg tévelyeinktől, válts meg 
bűneinktől, édes Jézusunk! Zelestyei. 

Az Egyház helyzete Svájczban. 
IY. 

""Hogy mily erő rejlik az egyesülésben, azt a szt. 
Gotthard túloldalán lakó szövetségeseknél is tapasztalhat-
tuk néhány rövid hónappal ezelőtt. Szívesen mondtunk el 
egyet-mást e dicső választási küzdelmekből : Francziaor-

50* 
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szág katholikusai tán majd megtanulják, miként kell 
nekik is viselkedniök, — s tán buzdulni fognak. 

Alig jutottak Tessinben a szabadkőművesek és radi-
kálisok uralomra, első dolguk volt egyházellenes törvé-
nyeket alkotni. A törvényjavaslat többi között azt is 
tartalmazta, hogy a nép megfoszthatja lelkészét a java-
dalomtól. Ez annyi lett volna, mint a lelkészkedő papsá-
got mindenféle jött-ment izgató szeszélyeinek kiszolgál-
tatni. 

Azonban a vatikáni őrszem ébren volt. XIII. Leo 
brevében szólította fel Malo, luganói püspököt, hogy az 
Egyház jogainak erélyes védelmére keljen hasonló törek-
vésekkel szemben. „Erre nézve pedig, irja a pápa, okve-
tetlenül szükséges, hogy a katholikusok minden megha-
sonlást kikerüljenek, szilárd egyetértésben egyesüljenek, 
önnek, mint pásztoruknak, s az önhöz hü papságnak ve-
zérlete alatt. Ekként egyesülve buzgón védelmezzék a 
vallás és igazság Isten — adta jogát minden támadó elle-
nében, — s teljes erejökből támogassák azokat, kik egész 
életüket e szent jogok védelmére szentelik." 

E fontos szavakra a püspök egy erélyes és népies 
hangon irt pásztorlevéllel felelt. Viszont a tessini papság 
is erélyes tiltakozást olvasott fel a szószéken. A kanton 
összes plébániai templomában, mely a fölháborodott lelki-
ismeret következő határozott tiltakozásával végződött: 

„És mi (Tessin papjai) lelkünk összes erejével tilta-
kozunk e törvény ellen, mely a nép erkölcsi érzékét ki-
ölné s áldatlan testvér-harczra vezetne. 

Az elárult igazság, a megzavart béke s az elnyo-
mott személyi szabadság nevében tiltakozunk. 

Innen, az oltártól, Isten nevében tiltakozunk, mert 
ezzel vallásunknak, Istenünknek szent és sérthetetlen jogait 
akarjuk megvédeni." 

E lelkes felszólításra a jólelkű emberek tömörülni 
kezdtek. Még csak az asszonyok is belevegyültek a küz-
delembe, s egy megindító imát szerkesztettek ! (felhívást 
bocsátottak ki). Mire nem képesiti a derék nőket a hit-
buzgalom ! 

Végre, elérkezett a szavazás napja. Megelőző ïiap, 
az összes újságok azt irták, hogy ő magassága is részt 
fog venni a szavazáson, — a mit eddig még egyszer sem 
tett meg, a mióta püspök. Ha a hadvezér maga is bele-
vegyül a küzdelembe, a közkatonán lelkesültség vesz erőt. 

A törvényjavaslat 1600 szótöbbséggel megbukott, 
még pedig a kormány minden erőszakoskodása, a radiká-
lis sajtó tajtékzó gyűlölködése és a sok protestáns szavazó 
daczára, kik ezen, a reformált vallással semmi összefüg-
gésben sem levő kérdésben megtévelyedtek. 

Ha még felemlítjük, hogy két hónappal ezelőtt a 
szövetség-gyülés (Bundesversammlung) a katholikus Zemp 
urat nevezte ki a helvét szövetség elnökévé, akkor egész 
biztosra vehetjük, hogy Svájcz vallási ujjáébredése közel 
van, annál is inkább, mert e politikai intézménynek veze-
tése 1848-ban történt alapítása óta most van első ízben 
katholikus férfiara bízva. 

„S midőn mi — jegyzi meg nagyon helyesen a 
„Genfi Közlöny" katholikus férfiút emiitünk, ez alatt ! 
hivő s buzgó, — nem pedig csak névleges katholikust 
értünk, sem pedig olyant, kit bátran tiszteletbeli katho 

likusnak nevezhetnénk, a milyen fájdalom, nagyon sok 
létezik." 

„Ne féljenek elleneink, — mondja a „Freiburgi 
szabadság". Ez, a katholikus és konzervatív főtisztviselő 
nem fogja a „középkor éjszakáját" ránk borítani. A 
reakczió szelleme nem űzi el műveltségűnk világosságát, 
a modern szellem vívmányait nem semmisíti meg. Mind-
azáltal nézzék el, ha a jó keresztények ez eseményt gond-
viselésszerűnek tekintik s azt szeretett hazánk számára 
mint a béke, igazságosság és egyetértés uj korszakát üd-
vözlik." 

V. 

Reményünk egy másik oka: a freiburgi egyetem. 
Végelemzésben mégis csak eszmék szabják meg a világ 
folyását. Ha tehát a józan tanok e székhelyeit megalkot-
juk és elősegitjük, ezzel vallásunknak és hazánknak egy-
aránt nagy szolgálatot teszünk. Örök dicsősége marad a 
freiburgi törvényhozó testületnek, hogy 74 szóval (ketten 
tartózkodtak a szavazástól) elhatározta e felső katholikus 
intézet létrehozását, s igy teljesítette szentséges atyánk-
nak, XIII. Leónak kívánságát, melyet ő a közoktatásügyi 
miniszter úrhoz (Python) intézett brevéjében kifejezett. 
Egy ily nagy horderejű intézmény önmagában elégséges 
arra, hogy a hivek érdeklődését és nemeslelküségét föl-
keltse. 

S azután Jézus szentséges szivének tisztelete, mely 
ez országnak heresistől nagy részben megdermedt szivét 
napról-napra jobban tüzelni kezdi, nem indokolja-e eléggé 
egy jobb jövőbe vetett reményünket? 

"Wallis kormánya és népe ünnepélyességgel fölajánlja 
magát e szent szivnek a Valère-i nagy zarándoklat alkal-
mával. A freiburgi tanács elnöke több kiváló személyiség 
kíséretében Paray-le-Monialba megy, hogy a kormány és 
honfitársai nevében lerójja a tisztelet adóját a szent sziv 
iránt; a jó freiburgi nép nagy ünnepein büszkén tekint 
zászlójára, melynek egyik oldalát a kanton fehér és fekete 
szinei disziték, másik oldalán pedig Jézusnak szeretettől 
lángoló szive van ; a hálás kegyelet elhatározza, hogy 
Posieux-ben a szent sziv tiszteletére templomot emel, 
annak emlékére, hogy a negyven év előtt tartott hires 
gyűlés felszabadította Freiburgot a radikálisok zsarnoki 
uralma alól: Svájcz főbb városaiban meghonosul a becsü-
letrend; s Jézus szent szivének társulata, v. i. az ima-
apostolság is számos városban szives fogadtatásra talál, s 
e társulat legutóbbi igazgatóját a közelmúltban püspöki 
méltóságra emelték. 

Ki tudja, vájjon 6. Canisius halálának három száza-
dos évfordulója, melyet svájczi testvéreink nagy fénynyel 
készülnek megülni, nem lesz-e a vallásszabadság pirhadó 
hajnala? Három év előtt Freiburg lakossága, mintegy 
megelőzve a közelgő ünnepélyt, nagyszerű körmenetben 
vonult Isten nagy szolgájának sírjához, ott voltak egy-
más mellett a város összes előkelőségei, összes egyletei 
s a hivek ezrei. 

A százados évforduló még nagyszerűbb jelenségek-
kel fog meglepni; a németek zarándoklata, a freiburgiak 
nemzeti zarándoklata, a boldoggá avatott tiszteletére fel-
állítandó szobor lelepzése, különböző kongresszusok, töb-
bek között a katholikus tudósok nemzetközi kongresszusa, 
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mely mult évben, B r ü s s z e l b e n Freiburgot jelölte ki a 

legközelebbi találkozás helyéül, mindez emelni fogja az 
ünnepély diszét. Ez utóbbi nagy gyülekezet óhajai között 
kétségkivül ott lesz az a hő óhaj is, melyet mi már elő-
zetesen ü d v ö z l ü n k , hogy t. i. vajha minél előbb meg-
kapná a s z e n t e k dicskoronáját b. Canisius Péter, kit az 
Egyház a heresisek kalapácsainak, Nemetország apostolá-
nak dicső czimmel tisztel. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Hajdil-Borog. deez. 10. A püspöki külhelynökség 

betöltéséről. — A „Kárpáti Lapok"-ban az a következő fel-
szólalás jelent meg : 

Az „Ung" hetilap, egy fővárosi lap közlése után 
indulva, legutóbb megjelent számában közölte azon papi 
egyének neveit, kik a jelenleg üresedésben levő h.-dorogi 
püspöki külhelynöki állomásra állitólag pályáznak. 

E, részben kacsahirrel szemben, hitelt érdemlő for-
rásból, az ezen állomás betöltése iránt érdeklődőknek a 
tényleges állapot és a való igazságnak megfelelőleg a 
következőket jelenthetjük: 

A hajdu-dorogi vikáriátusság betöltése iránti ér-
deklődés az egyházmegyei papságnál igen csekély ; jó-
formán még a magyar vidékeken is alig észlelhető némi 
mozgalom. 

Ezen állomás elnyeréseért eddigelé a következő 
tiszteletreméltó egyének jelentkeztek u. m. : Fekete 
István, szabolcs vármegyei főesperes, nyíregyházai lelkész, 
Somiyay Mihály, cz. kanonok, birii lelkész ; Görög Pál, 
szentszéki ülnök, bökönyi lelkész ; Antalóczy Imre, szent-
széki ülnök, lelesz-polyáni lelkész, kiérdemül ales-
peres és amint hirlik, a fiatalabb nemzedékből : Mik-
lóssy István, s.-a.-újhelyi esp. lelkész, szentszéki ülnök is 
mint egyik elsőrendű aspiráns erősen mozog. 

Nem kívánunk ezúttal a fennebb nevezett aspiráns 
lelkész urak szellemi képességei és munkakedve fölött 
érdemleges bírálatot mondani, annyit azonban személyi 
tekintetek nélkül kénytelenek vagyunk már most is 
kinyilvánítani, mikép a magyarajku görög katholikusok 
feltétlenül megkövetelik, hogy a hajdu-dorogi püspöki 
helynökség ne legyen többé „sine cura" állomás, hol a 
hó végével csak a nyugtatványt kelljen aláírni bírni, 
hanem azon egyén, ki arra ki fog neveztetni, minden 
halogatás és biztatgatás nélkül feleljen meg a magyarság 
ezen állomáshoz kötött várakozása és jogos követel-
ményeinek. 

E követelmény pedig egyszerűen abból áll, hogy 
amennyiben a h.-dorogi külhelynökseg a hitélet foko-
zásán kivül kizárólag a magyar nemzeti érdekek elő-
mozdítására, a magyar nemzeti test tömörítésére, a 
magyar nemzeti érzület fejlesztése és terjesztésére, illetve 
a magyar államnyelvnek, a görög katholikusok, mint 
nemzeti egyház oltárára való emelésére alapíttatott, az 
oda kinevezendő egyházi férfiú hazafias és lelkiismeretbeli 
kötelességének ismerje a gör. kath. egyház ó-szláv 
nyelvű összes szertartásait a lehető legrövidebb idő alatt 
magyar nyelvre átültetni és igyekezzék a legközelebb 
mult husz és egynegyed évnek mulasztásait lehetőleg 

minélelőbb helyreütni, mert tagadhatlan tény, hogy 
eltekintve a IX tagu biz. munkálkodása és M. E. es-
peres lelkésznek magán fordításaitól, e helynökségtől 
2OV4 év beforgása alatt az egyedüli „Zboraik"-on kivül 
sokkal több munkálkodást és eredményt várhatott volna 
a gör. kath. magyar nép és ezzel együtt maga a magyar 
állam érdeke is. 

Azt tartjuk különben, hogy e kiváló fontosságú 
állomásfélnyeréséért való fáradozás és futkározás feles-
leges és kárbaveszett munka. 

A magyarajku görög katholikusok és a magyar 
állam szem elől nem teveszthető érdekei és fejlődési irá-
nya feltétlenül megkövetelik, hogy ezen kizárólag magyar 
jellegű püspöki külhelynöki állomásra oly egyén alkal-
maztassák, ki ezen álláshoz kötött hazafias, nagy hord-
erejű feladatok megoldására alapos szakképzettséggel bir 
és ki koránál fogva képes is, tud is, akar is a fordítás 
terén kifogástalan eredményeket felmutatni és az általá-
nos közóhaj s várakozásnak minden tekintetben s minden 
irányban kellőleg megfelelni. 

Egyébiránt az ezen állomásra alkalmazandó egyén 
kiválasztása, illetve kinevezése, kizárólag a munkácsi me-
gyés püspök bölcs belátása és hazafias érzületétől függ-
vén, a főpásztor pedig igen jól ismervén összes papjainak 
szellemi, testi és lelki képességeit, készültségét és munka-
erejét, nem képzelhető, hogy ő ezen fontos állomást, arra 
kellőleg nem képes, munkátlan, rest, vagy kevéssé érde-
mes egyénnel töltse be, ezért bizzuk mi a kiválasztást 
egyelőre a főpásztor ügyes, tapintatára, mint akitől e 
magyar hazának minden hű fia következetesen elvárja, 
hogy — félretéve minden más mellékérdekeket — mint 
aki eddigelé még minden időben és minden helyen, ahol 
csak tere és alkalma nyílt, oly szép és félremagyarázha-
tatlan tanújelét adta igaz magyar hazafias érzületének, 
ezúttal is a kath. egyház és a magyar állam érdekeit 
fogja feltétlenül szolgálni és hogy őt ezúttal is a vallás-
erkölcsi hitélet fejlesztésére irányuló főpásztori törekvése 
és az édes magyar haza életérdekeinek megóvását czélzó s 
igaz igyekezete, e haza iránti hűsége és szeretete fogja 
ez állomás betöltésénél vezérelni, hisszük és reméljük, 
hogy ő, ki eddigelé sem szóval, sem tettel le nem tért 
az igaz hazafiság útjáról, ez alkalommal sem fog más, a 
magyar nemzeti közérzület és irányzattal ellentétes ös-
vényre tévedni. y. 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
Magyar kir. miniszteri kíváncsiság kielégítő 

vagyis 
a nagyváradi kath. kör alapszabályai. 

Magyarország belügyminisztere kiváncsi volt arra, 
hogy katholikus püspök hajlandó-e egy-egy katholikus 
körnek védnökségét elfogadni. A dolog tulajdonképpen 
igen érdekes furfang. 

A nagyváradi kath. kör alapszabályai miniszteri 
láttamozásának attól való függővé tevéséről van szó, 
vájjon Nagyvárad bíboros püspöke hajlandó-e a nevezett 
kath. kör védnökségét elfogadni. 

Nagyváradi ügyről levén szó, átadjuk a szót az ottani 
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jeles kath. napilapunknak, a „Tiszántúlénak, a mely 
igy adja elő ezt a történeti nevezetességű dolgot: 

„Mikor a belügyminiszter ismeretes végzése lejött, 
mindjárt kifejezést adtunk azon meggyőződésünknek, hogy 
ez csak akadékoskodás. Az a hirhedt 2. §. benne volt 
már más hasonló körök alapszabályaiban is, a nélkül, 
hogy kifogásolta volna a miniszter. 

De meg természetes dolog is, hogy egy tisztán ka-
tholikus czélu és irányú egyesülettől, mely politikával 
nem foglalkozik, az illetékes főpásztor nem tagadhatja 
meg hozzájárulását. IIa a holt betűkből nem is vehette 
ki, de az alapítók tisztességérzetétől feltételezhette volna 
a miniszter, hogy püspökük háta megett s annak akarata 
ellen ilyen fontos dolgot nem cselekszenek. 

Tamás apostol hitetlenségének az a haszna volt, 
hogy Krisztus feltámadásáról saját érzékeikkel győződhet-
tek meg az apostolok. 

Perczel miniszter hitetlenségének is meg van immár 
a jó eredménye: bibornok-püspökünknek hitvalló lélekről 
tanúskodó levele. 

Lelkünk mélyéből mondunk köszönetet főpásztorunk-
nak e szép levélért. E levél a kath. körök leghathatósabb 
apológiája. Hisszük, hogy a bibornok szava eloszlat min-
den akadályt. Hisszük, hogy főpásztorunk nyilatkozata 
után nem lesz többé magát katholikusnak valló ember a 
városban, ki a kath. körrel szemben ellenséges állást fog-
lalhatna el. 

A bibornok-püspök emiitett levelét, melyet Palotay 
László apát-kanonokhoz, mint a kör egyházi elnökéhez 
és benne azt is, amelyet Sal Ferencz, kir. tanácsos, pol-
gármesterhez intézett, — a következőkben adjuk : 

2711/1895. sz. 
Főtisztelendő Apát-Kanonok 

Egyházi Elnök Ur ! 
A nagyváradi „Katholikus Kör" alapszabályainak 

meg nem erősítéséről, illetve a 2-ik §. kijavitandásáról 
tudósitó f. hó 14-én 110. sz. a. kelt beterjesztése kapcsán, 
Főtisztelendőségedoek, mint a kör egjházi Elnökének, — 
további szives eljárás végett tudomására hozom, misze-
rint a nagyméltóságú m. kir. Belügyminisztériumnak 
Nagy-Várad város polgármesteréhez intézett f. hó 4-én 
104., 116. sz.|a. kelt leiratára Nagy-Várad polgármes-
teréhez a következő s a katholikus Kör védnökségének 
elfogadásáról biztositó levelet intéztem : 

160/1895. ein sz. 
A nagyváradi l. sz. Bibornok-Püspöktől. 

Nagyságos királyi tanácsos, 
Polgármester Ur. 

A nmltgu m. kir. Belügyminisztérium f. é. de-
czember hó 4-én 104., 116. sz. a. kelt s Nagyságodhoz 
intézett leiratában kérdés intéztetett, váljon hajlandó 
vagyok-e én a Nagyvárad városában alakult római kath-
körnek védnökségét elfogadni? 

Van szerencsém kijelenteni : hogy igenis elfogadom 
e védnökséget és meg vagyok győződve, liogy ezt utódaim 
is meg fogják tenni. 

Én kezdeményeztem e Körnek létesítését, mert kö-
telességemnek tartottam azon kapcsokat szilárdítani, melyek 
a katholikust katholikushoz fűzik és nem képzelhetni 
katholikus püspököt, a ki e tekintetben katholikus híveivel 
solidaritást nem vállalna. 

A politika ki lévén zárva, teljes megnyugvással 
vállalhatom a Katholikus Körnek védelmét. 

Fogadja kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását, 
melylyel maradok Budapesten, 1895. deczember 16. 

Nagyságodnak alázatos szolgája dr Schlauch Lőrincz 
bibornok, nagyváradi püspök. 

Egyébként ájtatos imáiba ajánlottan állandó szives 
hajlammal maradok 

Budapest, 1895. deczember 16. 
Főtisztelendőségednek 

szives rokona az Urban 
Lőrincz, 

bibornok, püspök." 

IRODALOM. 
Árpád-házi boldog Margit élete. Legendák é& 

egyéb történeti kútfők nyomán irta Demkó György, hit-
tudor, egri érseki lyceumi hittanár. Főpásztori engedélylyel. 
Budapest, 1895. 8-r. 280 1. 

Szerző „tanulságos és lélekemelő élettörténetet" szán-
dékozott Árpád-házi boldog Margitról irni. Szivesen nyuj-
tunk innen is babérkoszorút neki : czélját elérte ; valóban 
tanulságos és lélekemelő könyvet irt nekünk magyaroknak, 
egy királyi vérből származott magyar női lélek példás, 
csodás eszményi életéről. Nincs Magyarországban vallásával 
törődő katholikus ember, a ki, ha elolvassa e könyvet, 
elismeréssel ne siessen hálás lenni szerzőnek szent ihletű 
eltökéléseért és gondos munkásságáért, melylyel a magyar 
hitbuzgalmi irodalomnak ezt a legeslegújabb gyöngyét 
kidolgozta. A szegénység és szűkölködés fájdalmas érzetével 
néztük néha különösen a franczia katholikus irodalomnak 
hitéletre, vonzó példák előállítása által oktató és lelkesítő 
termékeit. Azok a [francziák annyi sok példás keresztény 
lélekről oly sokat és szépet tudnak irni ! . . . Azonban, hála 
legyen az Istennek, ez alatt a rettenetes néhány év alatt, 
mely alatt a törvényhozás hűtlenül megtagadta Magyar-
ország államiságának százados keresztény jellegét, a nagy 
hittagaclás közepette egy jobb jövő biztató reménysuga-
rait láttuk az égen felragyogni. Mintha valami ébresztő 
angyali szózat járta volna be e hazát, olyan hatást tapasz-
talunk. A népben uj életre kezd támadni az egyházhoz való 
ragaszkodás ; a papság lelkében pedig, mint a tavaszi 
rügyfakadás idején, nagy erővel uj működésbe kezd jönni a 
a népeket éltető apostoli szellem és buzgólkodás. Mennél 
több lelket megnyerni az Istenhez való törekvés boldogito 
irányzatának : ez kezd a papi lelkek megújhodott élvezete 
lenni. Hogy ezt vonzó példák által sokkal biztosabban és 
sikeresebben lehet elérni, mint bármily szép szavak által, 
az rég ismeretes dolog, most is legfőképpen ajánlatos. A 
példaállitás által való papi,apostoli hatás e nemes, szent vágyá-
nak az idén a lelki épülés két kitűnő könyvét köszönhetjük : 
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Irsik Ferencz „Hám János "-át és Demko György „Árpád-
liázi boldog Margit"-ját. Mind a kettő irodalmunk gyöngye, 
Istentől sugallt oktatás és buzditás, hogy a XIX. század 
végén kiki a maga pályáján mindnyájan igyekezzünk tanul-
mányozni és telhetőleg utánozni a köztünk élt szenteket, 
az istenes életnek nekünk szánt példaképeit. 

Az egész könyvet ki kellene Írnunk, hogy Demkó 
munkájának szépségeit varázsuk egész nagyságában feltün-
tessük. Maga a Bevezetés egy kis remekmű, egy papi lélek 
legszebb inspiráczióí egyikének szép alkotása. A hangulat 
melegsége, az érzelmek tisztasága, az eszmék ragyogása 
meghat és magával ragad. Milyen szép és hatásos például 
az, a hol azt indokolja, hogy nőt állított korunk hitetlen 
sorvadása közepett a magyar keresztény nővilág szeme elé. 
„A ború, a csüggedés idején, ragyogtassuk föl, úgymond, a 
szent hajdán lelkesítő tényeit. Hősöket a gyöngék elé. Ide-
álokat a vergődők elé. Eszményeket főképp a gyöngéd nem 
szeme elé. A vallásos női nem az újkor választott népe, ő a 
veszélyeztetett hitkincs gyakorlati letéteményese. Oh a vallá-
sos nő poklokat rengető hatalom. Gyengeségében van ereje. 
Fegyvere: a köny, az ima és életének példássága." 

A magyar családok életének ily remek olvasmányokkal 
valé ellátása—Magyarország keresztény újjászületését fogja 
jelenteni. 

Pályázati jelentés. 

A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem hittu-
domáűyi karának 1895. deczember hó 16 án tartott II. 
rendes ülésén, a kar által megbízott bírálók jelentést tet-
tek a Horváth-alapitvánvból kitűzött pályatételre „Aki 
titeket hallgat, engem hallgat" jelige alatt beérkezett, a 
keresztény hit alapforrásait tárgyaló pályamű felől. 

A kar, miután a két bírálónak egyező s kellőleg 
megokolt jelentését meghallgatta, azok javaslatát magáévá j 
tette, és a pályadijat a pályázó mű szerzőjének kiadni 
határozta. 

A fölbontott jeligés leveikéből dr Szentes Anzelm 
zircz-cisterci rendű áldozár neve tünt elő. 

Kelt Budapesten, a hittudománykari tanártestületnek 
1895. deczember hó 16 án tartott II. rendes üléséből. 

Dr Bognár István, 
e. i. dékán. 

— Buzárovics Gusztáv kiadásában Esztergomban 
éppen most jelent meg: Karácsonyi Pásztorjáték, 
Erdősi Károlytól. Kis 8 adrét. 36 oldal, szines borítékban 
fűzve. Ara 15 kr. Kapható minden könyvkereskedésben. 

A megszokott és sablonos pásztorjátékok keretéből 
kiválik az a kis füzet, melyet most kaptunk ismertetésül. 
A kis Jézus születését egy érdekes kis történet keretébe 
foglalja és e mellett a pásztorok beszédmodorában, 
hangjában a mi népünk fölfogását tükrözteti vissza, hogy 
igy a kétezer évi valóságot annál közelebb hozza. Kevés 
helyet leszámítva, az egész pásztorjáték gördülékeny ver-
sekben van írva s ez — különösen a végső jelenetekben 
— uagy segítségére szolgál az emelkedett hangulatkel-
tésnek. Egy föltűnő : az, hogy a sz. Család egy tagja 
sem beszél s csak pasziv szerepre van utalva; azonban 
ez sem helytelenithető, mert igy a darab előadása sokkal 
könnyebb és egyszerűbb. Egyáltalán a darabban adott 

utasítások nyomán megvan e pásztorjátéknak az a nagy 
előnye, hogy előadása semmi technikai nehézségbe nem 
ütközik s a legszerényebb dekorácziók mellett is előadat-
ható Éppen ezért melegen ajánljuk legényegyleteknek, 
a főt. lelkészkedő papságnak s a vidéki tanitó uraknak. 

= Fhiiöthea ujabb kiadásban. Szalézi sz. Ferencz 
legkitűnőbb munkája, Philothea, jelent meg ujabb, kivo-
natos, népszerű kiadásban, Haugg Leo plébánostól. 

A Philotheának kivonatos, népszerű kiadása indo-
kolva van az által, hogy ezen elsőrendű classicus mü ma-
gyar nyelven még nem terjedt el annyira, amennyire 
czéljánál fogva is szükséges volna. 

Ara diszes vászonkötcsben 80 kr. 
Hogy ezen kitűnő munka minél szélesebb körben 

elterjedjen, s hogy ezt mindenki megszerezhesse, azért e 
legújabb Philotheának egyes önálló részei külön kia-
dásban is kaphatók, u. m. 

1.) Útmutatás az erkölcsös életre, ára 20 kr. 
2.) „ az erényes „ „ 20 kr. 
3 ) „ az állhatatos „ „ 20 kr. 
Az árát előre beküldők bérmentve kapják. 
Karácsonyra, újévre, névnapra, bérmálásra stb. 

ajándékul e müvek kiválólag alkalmasak nem csak 
csinos külsejök miatt, hanem főképen tartalmuknál 
fogva is. Kaphatók: Reizer János könyvkereskedésében 
Szatmáron. 

-f- Darwin á l la tpsychologiá ja . Elvek, tények, fejte-
getések. Irta dr. Szilveh Lajos. Budapest, 1895. 8-r 158 1. 

Alapos és nagy tudással s az irás művészetének játszó 
kezelésével van megirva e könyv és pedig oly erős bizo-
nyító erővel, hogy a legnagyobb világirodalmakban is szá-
mot tenne. A mai anyagelvi világvázlat ellen valóságos 
fegyvertára a czáfolatnak. Kapható szerzőnél Pécsett. Ára 
1 frt 20 kr., növendékpapoknak 1 frt. Szipendiumokért is 
kapható. 

= Karácsonyi pász to r j á t ék . Két szakaszban. Irta 
Erdősi Károly. (Előadatott 1894. karácsonyján az eszter-
gomi papnevelő intézetben.) Ára 15 kr. Esztergom, 1895. 
Buzárovits Gusztávnál, kis 8-r. 36 1. 

Nem bánom hogy elolvastam, mert a bethlehemi pász-
toréletet egyszerű, mesterkéletlen magyar népünk felfogá-
sában bemutatva látni — élvezet. 

VEGYESEK. 
— A herczegpr imás adománya. Vaszary Kolos 

biboros herczegprimás, a selmeczbányai r. kath. iskola épü-
letének újraépítésére 500 frtot adományozott. Azon esetben, 
ha az épület fölemelése többe kerülne, ennek fedezését is 
magára vállalta. 

A nagyérdemű cziszterczi rend öröme. Az 
„Osservatore Romano "-ban olvassuk, hogy a cziszterczi rend-
nek sikerült a világhírű czitaux-i apátságot, a hol a rend 
bölcsője ringott s apátjai 700 éven át rezideáltak, tulajdo-
nául megszerezni. Teljes egy száz évig tartott saecularisatio 
után régi jogos tulajdonosa kezébe került vissza. 
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— Változás a ka th . sa j tó körében . Az Esztergom-
ban, Buzárovits kiadásában megjelenő „Isten Igéje" cz. egy-
házszónoklati folyóiratot a jövő évi, XXI. évfolyam kezde-
tével Jagicza Lajos ravaszdi lelkésztől, az eddigi nagyérdemű 
szerkesztőtől, Halmos Ignácz ur, az esztergomi papnevelde 
alkormányzója veszi által. Megjegyzendő, hogy egyházszó-
noklati irodalmunk e legrégibb közlönye ezentúl a főegyház-
megyei hatóság jóváhagyásával fog megjelenni, vagyis egy-
házi czenzurán fog keresztül menni, a mi értékét nagyban 
fogja emelni. Előfizetési ára marad évi 2 frt. 

— A szent Collégium gyásza. F. hó 14-én hunyt 
el Rómában a porosz egyházüldözés egy számüzöttje, Blei-
chers Pál bibornok, volt kölni érsek. Szül. 1813-ban jan. 
6-án Münsterben. Jogi pályára készült s már állami tiszt-
viselő volt, mikor hivatást kapott az egyházi pályára. Há-
romszoros büntetéssel sújtotta Bismarck, mert az egyházat 
védelmezte. Első izben 6 hónapi fogságra Ítélték, azután 
„megfosztották" érseki állásától, mire a lelkes főpásztor 
Hollandiába menekült. Minthogy távolból is védte Ist/en 
egyházának jogait, Bismarck végre száműzte őshazájából. 
Ekkor Róma felkarolta a hitvalló érseket és biborral diszité 
fel. Előbb azonban a béke kedveért lemondott érseki állá-
sáról. Most, temetésekor, mely f. hó 16-án a német-magyar 
collegiumból, tiszteletére megjelent Németországnak a Vati-
kán mellett képviselője, von Bülow teljhatalmú miniszter is. 
igy fordulnak az idők. A hitvalló érsek Isten "szine előtt 
imádkozzék értünk! 

— Nyitraegyházmegyei k i rek : Lónszky Gyula alsó-
hricsói káplán megkapta a liethavai plébániai javadalmat; 
segédlelkészi minőségben áthelyeztettek: Patrik János 
Szkaliteről Csernere, Opatovszky József Liethaváról Szka-
litere és Fáhry László katonai káplán Bécsből a Duna 
melletti Kremsbe. 

— Sajtóhiba-igazítás. Lapunk előbbi számának vezér-
czikkében junius 28-ika helyet 8-ika olvasandó. 

Szerkesztőségi .telefon. 
E. és Baracska. A latin hymnus forditóinak forró köszö-

net. — Szepesliely. Jegyzőkönyvük kivonata büszkeségem tárgya. 
Denique az oltári szolgálat ifjú sarjadékának lelkesültsége még 
a vén csontokba is ifjú lelkesedést varázsol vissza. Istené a 
dicsőség, mienk az igyekezet. Elteszem a lap története számára, 
a Religio okmánytárába. 

F E L H Í V Á S 
a ^Religio-Vallás" 1896-iki, ö tvenötödik évfolyamára. 

Isten megélni engedte a róm. katholikus vallás ez 
egyházi közlönyének, hogy száz meg száz lapot keletkezni 
és kidőlni látva maga mellett, ő évek óta Magyarország 
öászes lapjai legidősebbikének, a magyar sajtó doyen-jának 
dicsőségét élvezi. 

Feladata e lapnak az emberi élet legfelségesebb, leg-
szükségesebb, legfőbb, sőt tulaj donképen egyedül bol-
dogító tényezőjét, a vallást, Isten ismerését és szeretet-
től sugallt tiszteletét, a maga elvi fenségében hirdetni a 
magyar sajtó körében, hogy mindenben Isten akarata legyen 

meg közöttünk, és mindenben dicsőíttessék Krisztus, az 
Isten egyszülött Fia, a ki érettünk a keresztfán meghalt, 
hogy mi Isten fiaivá lehessünk s emberhez méltó életet 
élhessünk. 

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

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

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

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

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

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

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

Budapest. 1891». Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán es szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

küldemeny czimzendő. 

Előfizethetni 
uimden 

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

könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 

8. sz. alatt, hova a 
netaláni reclamatiók is, 

bérmentes nyitott 
levélben, mtézendők. 

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

Budapesten, deczember 25 51. 

DALMI ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 
DIK ÉVFOLYAM. 

sz. II. Félév. 1895. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok • Dicsőségével betelik az egész föld. — Kai-ácsonyra. — Zsendovics József emlékezete. — 
Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Dicsőség a magasságban Istennek s a földön békesség a jó akaratú embereknek! — P á r i s : 
A „feket: mise." — R ó m a : A pápa beszéde. — Katii. Tevékenység. Nova e t v e t e r a . A magyar katholikus napisajtó köréből. — Vegyesek. 

DICSOSEGEYEL 
b e t e l i k e g é s i ç f ö l e i . 

Mennyei kisded nyugszik a betlehemi jászol-
ban, arczárói istensége sugárzik le, szemeiből min-
denhatóság és mindentudás ragyog elő, ajkain a 
béke ós igazság csókja ömlik el. Melette azon 
tiszta Szűz térdel, kiről Izaiás megjövendölé : 
„íme egy szűz méhében fogan és fiat szül, ós 
neve Emmánuelnek fog hivatni." *) Angyali se-
regek jelennek meg és hirdetik az ő dicsőségét. 
„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön 
békesség a jóakaratú embereknek. 2) Minden körül-
mény azt bizonyitja, hogy ő az, ki megdicsőítette 
Ephratát: „És te Betlehem Ephrata kicsiny vagy 
ugyan Juda ezrei között, mégis tebelőled szár-
mazik nekem, ki uralkodó legyen Izraelben, az ő 
kijövetele kezdettől, az örök napoktól vagyon." 3) 
Az angyal nagy örömet hirdet a pásztoroknak, 
mely örömére leszen minden népnek; „most ma 
született nektek az Üdvözitő, ki az Ur Krisztus, 
Dávid városában." 4) Csodálatos kisded, az ő neve 
Isten, a békesség fejedelme. 5) 0 tudja, hogy 
az emberek nem fogadták be, ádáz gyűlölséget 
forralnak ellene; tudja, hogy majdan keresztre 

Iz. 7, 14. 
2) Luk. 2,14. 
3) Mik. 5, 2. 
4) Luk. 2, 11. 
5) Iz. 9, 6. 

feszitik, — s mégis szeretet, békességi nyugalom 
honol lelkében, mert szeretete legyőzi a világot, 
és áldott lesz az ő fölségének neve mindörökké, 
ós dicsőségével betelik az egész föld. 6) 

Áldott bethlehemi bölcső, az egyház élete 
van benned elrejtve. Krisztus él az egyházban. 
Az isteni kisded lelkével bölcsességet hirdet, szavá-
nak erejével igazságot és békességet terjeszt, 
mindenfelé népeket hódit meg, államokat boldogit, 
megszenteli az egész emberiséget: és mindezekért 
a szenvedése kelyhét nyújtják neki, tagadják tani-
tását, elferditik igazságát, lábbal tiporják jogait, 
börtönnel, halállal sújtják tagjait. De azért 
mennyei nyugalom ömlik el egész lényén és összes 
működésén, mert az isteni kisded szeretetével 
meghóditja a sziveket, — s az igazság fénye 
keresztül hat a sötétségen, a vad erkölcsök meg-
szelídülnek, a szenvedés ti tka feltárul, a kereszt 
dicsősége elhat az egész világra, és Krisztus nevét 
imádva magasztalják a nemzetek. 

Az egyház szenvedései közepette önmagából 
merit vigasztalást, isteni bölcsességet, erős akara-
tot, vértanúi kitartást. Midőn' a világba lépett^ 
ellenséges hatalmak támadták meg minden oldal-
ról. Nemcsak tanitása ós életszentsége ellen kel-
tek ki, hanem kinzásokkal ós a halál ezer nemé-
vel a föld szinóről is ki akarták irtani. De nem 
félt a haláltól, a vértanuk milliói tanúskodnak 
mellette. Üldözői elől a föl alá vonult, ott hir-

e) Zsolt, 71. 19. 
48 
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dette az üdvösség tanait, ott osztotta ki a szentsé-
geket, onnan igazgatta, erősitette, bátorította és 
lelkesítette a nagyvilág zajában küzdő fiait. Ott 
készitette elő a keresztény társadalmi ós politikai 
életet. A bensőjében rejlő isteni erőt igyekezett 
kifejteni; látta, bogy a pogány áramlat erősza-
koskodásait folytonos nyilt harczban fel nem tar-
tóztathatja, s azért ha szükség volt, ellent állt 
ugyan neki és ezer életet áldozott az igazságért 
és az erényért, de átalakító működését nem a 
nyilt harczban, hanem isteni élete kifejtésében 
kereste. 

Midőn áldásos munkálkodása folytán meg-
alakultak a keresztény államok, szívesen fogadta 
a hálás nemzetek segitő közreműködését és tovább 
fejleszté megkezdett müvét. Mihelyt azonban ellen-
séges irányt tapasztalt, bátran sikra szállt és küz-
dött, de valódi életét bensejében igyekezett érvé-
nyesíteni, mert tudta, hogy szent ügyét nem 
emberi erő fogja diadalra juttatni . 

Az isteni kisded szenvedést ós üldözést tapasz-
talt a föld hatalmasaitól és daczára ennek égi 
tanait kihirdeté, egyházát megalapitá, az emberi-
ség váltságát befejezte. Az eg}rháznak is e szen-
vedés és üldözés jutot t osztályrészül ; ós mégis hir-
deti az isteni tanokat, tanitja a nemzeteket, az 
üdvösség utján vezeti, folytatja a megváltás mun-
káját : a betlehemi csudálatos kisded titka az, 
mert ő él az egyházban, az ő fölségének neve 
áldott mindörökké, és dicsőségével betelik az 
egész föld. Dr. Kádár Ambrus. 

Si az ác s on y za. 

Áldottak, szentek e napok 
Örök üdv lön megnyitva ; 

Me\j után a bűnös világ, 
Bánat könyűit sírta. 

Örvend a megváltott ember 
Megnyerve boldogsága ; 

Hacsak abból gonosz bűne 
Meg újra ki nem zárja. 

E nagy öröm emlékének 
Te tudod okát szivem ; 

Angyal mondá: testvérednek 
Ma született az Isten. 

A megigázott vén világ 
Ma hallott szent .Glóriát1 

De ezt a sok tudós, s bölcsek 
Tanítani nem bírták. 

Ma hallotta a vén világ : 
Mindenkinek szent béke ; 

De mit a lángeszű bölcsek 
Tűzláng esze nem érte. 

Ma — ez az első szabadság — 
Mind egy, s szabad ur, szolga; 

Mivel rólunk a bűn lánczát 
Jézus kegy gyei leoldta. 

Nem oktathattak a régi 
S uj bölcsek a szent hitre ; 

De melyre megtanított jól 
A testté lett szent Ige. 

Istent imádni és hinni 
Ez Üdvözitőkn műve ; 

A temérdek kint, fájdalmat 
E drága kinesért tűrte. 

Oh drága szent Üdvözítőm ! 
Köszönöm a kegyelmet; 

Jertek bölcsek, és lássátok 
Hogy e tan a szeretet. 

Oh Üdvözítő Istenem ! 
Ki szétveréd a homályt: 

Ez égi fény országodba 
Vezessen a síron át. 

Balassy István. 

Zsendovics József emlékezete.*) 
1831—1893. 

Irta és az egri egyházmegyei irodalmi egyesület 1895. 
november 13-án tartott közgyűlésén felolvasta 

Dr. Kerekes Arvéd, 

egri főegyházmegyei pap. 

Tisztelt Közgyűlés ! 
Összejöttünk, hogy áldozzunk ama szellemnek, ki éltető 

eleme volt irodalmi egyesületünknek. A Gondviselés intéz-
kedéséből távozott ugyan testileg körünkből, de szellemének 
hatalmas nyilvánulását örökségül hagyta nekünk. A nap is, 
ez éltető elem leáldoz, de visszatekintő sugarai biztatóan 
adják értésünkre, hogy újbóli megjelenésében alkalmunk 
leszen gyönyörködni. Igen olyan volt mint a nap, mely 
nemcsak világit, hanem fentart és ápol; mert bármihez 
fogott is, siker koronázta törekvését. Midőn nemes elhatá-
ozása testet öltött, be kellett ismerni, hogy alkotásában 
jól átgondolt és előrelátó volt. Mennyire felfogta korának 
irányzatát kitűnik minden nyilatkozatából, már 1867-ben 
egy barátjához — Tárkányihoz — irott levelében tett kije-
lentéséből láthatni, mint fogta el nemes keblét egyháza 
iránti buzgalma és ama meggyőződés, hogy az irodalmi tér 
elfoglalása szükséges. Ám álljanak itt saját szavai: „Fáj 
lelkemnek — úgymond — hogy legalább másnak nem köl-
csönözhetem a vágyat, melytől égek, egyházunkért és 

*) Az egri főmegyei papság e kiváló tagjának nagy érde-
meire való tekintetből. A szerit. 
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hitünkért működhetni, és ha kell szenvedni!" és ismét: 
„mások nagy költséggel teremtenek közeget véleményeik 
nyilvánítására, elveik keresztülvitelére: mi a meglevőt sem 
használjuk fel! a jajveszékelés nem ment meg; a jelenlegi 
küzdelem nem a fegyverek, hanem az elvek küzdelme. Ezt 
az ellen jól tudja, azért buzgó tevékenységgel igyekszik 
elveinek érvényt szerezni, mi kárhozatos közönnyel nézzük a 
küzdelmet. Hová fog ez vezetni?" 

Uraim! ime a sirból újra hangzanak hozzánk ez aggo-
dalomteljes szavak, melyek a magasztosért hevesen dobogó 
sziv érzületének tolmácsai, kifejezést adva az aggodalomnak 
egyszersmind pedig felhívás a kitartó munkásságra. Ilyen 
volt ő ! teljes lényét feláldozta a magasztos eszméknek és 
azoknak teljesülése képezte egyedüli vágyát. — Ily vezér, 
ily utmutató kijelöli nekünk a követendő irányt, mely az 
ő kijelentése szerint, csak a toll fegyverével vívható ki. Meg 
kell védeni szent Egyházunkat és annak boldogító elveit 
fentartani. Jól mondja Montesquieu : (Esprit des lois XXIY. 
I. 6.) A keresztény vallás, mely a kölcsönös szeretetet 
parancsolja, bizonyára azt is óhajtja, hogy a népek a leg-
jobb politikai és polgári törvények oltalma alatt éljenek, 
mert ezek, a keresztény vallás mellett, a legnagyobb jók 
miket az emberiség egymásnak adhat és egymástól elfogadhat. 
Éppen a valódi keresztényekben oly polgárokat birna a világ, 
kik kötelmeik felett tisztában levén, ezek teljesitése 
mindenek felett való reájuk nézve. Az önvédelem ter-
mészetadta jogát felismerve, minél inkább adósoknak éreznék 
magukat a vallással szemben, annál inkább volnának a haza 
iránti kötelmek pontos betöltésének szentségétől áthatva. 

Bámulnunk kell a keresztény vallás hatályossága 
felett, mely bár első sorban túlvilági életünk rendezésével 
van elfoglalva, földi boldogságunk föltételeit is magában 
hordja. 

De hol tűnt fel e fényes csillag, mely vezetőnkül 
szolgál ? 

A megboldogult kanonok az 1831. év junius 17-ikén 
a Hernád kies völgyében fekvő, abaujmegyei Nagy-Kér 
községében született, tisztes polgári szülőktől. — Vallásos 
nevelést nyervén, már zsenge gyermekkorában kedvet és 
hivatást érzett a papi pályára ;:nemes vágy töltötte el szivét, 
életét Isten dicsőségének s az emberek üdvének munkálá-
sára szentelni. Midőn tehát a várva várt idő bekövetkezett, 
minden habozás nélkül s ifjú lelkesedéssel vétette fel magát 
az egri papnövendékek sorába. A szeminárium falai között 
megtalálta azt, a mit keresett; a szivnyugalmat, a világ 
zajától ment csendes munkakört — s mindezt törhetlen 
akaraterővel használta föl elméje kiképzésére és szive nemesí-
tésére. A kitartó szorgalom megtermé óhajtott gyümölcseit: 
y tehetséges ifjú fényes sikerrel végezte el az egri lyceum-
ban philosophiai és később theologiai tanulmányait. 

A szép reményekre jogosító pályavégzett növendék 1855-ben 
szenteltetett áldozópappá s első szent miseáldozatát bemu-
tatván a Mindenhatónak, mint erdőtelki káplán kezdte meg 
magasztos papi működését. 1856-ban már Miskolczon talál-
juk a buzgó fiatal áldozárt, ugyancsak kápláni minőségben 
Hogy mily odaadással teljesité itt kötelességeit, annak fényes 
bizonyítéka a főpásztor magas kegye, ki az 1856-ik év decz. 
30-án egyházmegyei levéltárossá és iktatóvá nevezte ki a 
tehetséges és szorgalmas ifjú káplánt. Mint udvari pap aztán 

fokonkint emelkedett rangban és a főpásztor elismerő kegyei-
ben : 1861. decz. 31-ikén szentszéki aljegyző; 1866. nov. 
6-án szentszéki főjegyző és másodtitkár; 1871. jul. 12-én 
első titkár; 1872..jan. 18-án székesegyházi kanonok ; s 1872. 
decz. 12-én Heves- és Külső Szolnok megyék iskolai taná-
csának hitfelekezeti képviselője lett. Sokoldalú tehetségeit s 
fáradhatlan munkakedvét csakhamar felismerte b. e. Barta-
kovics érsek utóda : Kegyelmes Főpásztorunk is, s már 
1874-ben reá bizta az egyházmegyei tanfelügyelőség szép 
és nagyfontosságú, de kiváló testi és szellemi erőt igénylő 
tisztét, sőt ugyanakkor az egri képezdék igazgatójává is 
kinevezte. Mint kanonok számos egyházi kitüntetésben ré-
szesült: csakhamar megkapta a szent Erzsébetről nevezett, 
szepesváraljai czimzetes prépostságot, majd gyors egymás-
utánban pankotai főesperes, székesegyházi főesperes, h, 
zsinati vizsgáló s 1891-ben őrkanonok lett, mely méltóságát 
1893. márczius 4-én bekövetkezett kimúlásáig viselte. A 
főkáptalan is megtisztelte bizalmával a kiválóan munkás és 
lelkiismeretes férfiút, boldogult Kovacsóczy halála után őt 
bizván meg jószági kormányzásával, a nagyfontosságú dékáni 
tiszttel melynek teendőit teljes odaadással töltötte be egész 
halála órájáig. 

Hogy kegyelmes Főpásztorunk Dr. Samassa József 
érsek úr ő Nagyméltósága, mily nagyra becsülte és meny* 
nyire birta megelégedését, kitűnik azon főpásztori szavaiból'" 
melyekkel kedves munkatársának, szeretett elnökünknek 
elhunytát, egyházmegyéje papságával közölte : „Agili semper 
animo et eximio studio pro utilitate et commodo tam eccle-
siae quam patriae, naviter esantlatis laboribus optime de 
utraque republica meruit ; dignus proinde, ut memória eius 
maneat in animis hominum." 

Fölséges szavak, melyek a felett hangzottak el, kinek 
nemes szive oltár volt, melyen naponkint feláldozta a fele-
baráti szeretet aranyát, az alázatos és kitartó imádás töm-
jénét és az önsanyargatás myrrháját. 

Sokoldalúsága az alaposság rovására nem volt, mert 
ismertük őt mint nevelőt és tanítót, mint papot, hazafit 
és polgárt. 

A népek a Gondviselés által kijelölt helyeiken csak-
úgy tölthetik be hivatásukat, ha szervezetükkel és intézmé-
nyeikkel az összhangot nemcsak nem zavarják, hanem elő-
mozdítják avagy tökéletesitik. Vannak válságos idők, midőn 
a bátor és elszánt vezérférfiu is csak akkor működhetik 
eredményesen, ha cselekedeteinek kiinduló pontját és táma-
szát azok körében találja, a kik közül kivált. De az ily 
jöltételek csak oly nemzetnél lelhetők fel, mely neveltetni 
engedi magát. „Sanabiles fecit Deus nationes orbis tera-
rum" — mondja az örök bölcseség. — A nevelés azon 
befolyás következtében, melyet a gyermekre és családra, a 
társadalom ez egyszerű alapelemeire, gyakorol, megteremti 
a jó erkölcsöt és előkészíti a nagy erényeket, ezáltal a 
népek erkölcsi és vallási megújhodását eszközli. A nevelés 
teremti a népek nagyságát és fényét és ha netalán elbuktak 
őket újból fölemeli. Ha az Isten egy népet megbüntet, meg-
vonja tőlük a nevelőket, ekkor sülyed a nép. Jól mondja 
azkás: „Cum prophetia defecerit, dissipabitur populus." 

Az ész, a hithűség és egyeneslelküség ama tulajdon-
ságok, melyek a népek nevelőit megkülönböztetik. A geniális 
ember csak akkor szolgál az emberiség javára, ha becsü-

•51* 
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letes és józan értelmű. Ily alakban gondviselésszerű, és 
kitűnő jótéteményeivel megnyeri a sziveket, az általa hir-
detett tanok befogadására készíti, amaz útra terelvén őket, 
melyen haladva, megerősödnek és méltóan töltik be a szá-
mukra kijelölt helyet. A nevelés társul fogadja a tanítást, 
ezek békés összemüködése idézi elé az eredményt, mely a 
világra jött egyszerű embert azon kör hasznos tagjává képezi, 
melybe hajlama vagy a körülmények helyezik. 

De lássuk, melyek a helyes nevelés kellékei. A vallás, 
az oktatás, a fegyelem és a test edzése. Mert a nevelés 
képezi a gyermekben az egész embert. Természetes, hogy 
a nevelés a zsenge gyermekkorban vegye kezdetét. Az esz-
közök helyes megválasztása teszi lehetővé a teljes ember 
kiképezését. Már Plátó nyilatkozik erről, midőn a nevelés 
módjáról gondolkoznék: „Folytonosan fáradunk a tudomány 
és gyakorlat megtalálásában, igy szól, melyek alkalmazásával 
az ifjak nevelését oly sikeresen vihetnők, hogy férfiakká 
váljanak." E tétel fontossága nagy, mert csakis a helyes 
eszközök megválasztása adhatja a sikeres eredményt. Ha 
csakis testi fejlődését tartjuk szem előtt, — parlagon marad 
a szellem és szive fejletlen lesz. Ha csak pusztán az erény 
gyakorlása lebeg szemem előtt, akkor elhanyagolom a testet. 
Testi gyakorlatokat kell tehát alkalmaznom, hogy testét 
kimiveljem, de tanitás és alkalmazott erénygyakorlat a sziv 
nemesítését mozdítják elő, a jellem és akarat megerősödik 
és az értelem gyakorlása által szelleme képeztetik. 

Szellemi képességét az ismeretek és megismerések 
által foglalkoztatom. Akaratát fegyelmezem, midőn a vallásos 
erények gyakorlására szorítom, midőn a parancsok megtar-
tását követelem, hogy szive megszokja és megszeresse, de 
egyszersmind tökéletesítse is azt. Eme működésben nemcsak 
az oktatás, hanem az erkölcsi fegyelem, a vallás tanítása 
és a test gondozása is elfoglalják helyeiket. Négy elem 
alkalmazása eszközli a test és szellem kifejlődését. A testi 
és szellemi képzés, a fegyelmi és vallásos nevelés. Ezek 
egységgé lesznek, mely a sikerült testi és szellemi neveit-
ségben nyer kifejezést. 

Ha vizsgálom a gyermeket, oly működő szellemi 
képességeket fedezek fel benne, melyek lehetségesitik az 
értelmes ember kiképezését. ilyenek az emlékezőtehetség, 
az értelem, a képzelőtehetáég és az itélő képesség, — de 
van még egy értelmi nyilatkozata, és ez a szabadakarat, 
mely ezeket szabályozza és fegyelmezi. Az említett szellemi 
tulajdonságok együttműködése szüli a lelkiismeretet, midőn 
az igaz és igaztalan, törvény és legfőbb birói hatalom köré-
nek elbírálására képes vagyok. A lelkiismeret ama kötelék, 
mely a halandót a hallhatatlansággal fűzi egybe, mely szüli 
a változhatlan szép, igaz és jó iránti szeretetet, melyek a 
•tiszta sziv sajátosságai. Mindezeknek összhangja biztosítja a 
gyermeknek nemes férfiúvá képzését. 

De térjünk át a népoktatás és népnevelés terére ! 
A tanitás az ismeretek közlése által kimiveli az értel-

met, mely tanulás, a szellemi képességek gyakorlása és az 
ismeretek elsajátítása által szereztetik meg. A tanitás, ha 
nem tervszerű, gyakran csäk ismereteket szül, a szellem 
kimivelése és a tehetségek kifejlesztése nélkül. — A nép, 
mely a teljesítendő nehéz munkában megedzi testét, fogé-
kony marad a szellemi kiművelésre is. de minden esetben 
figyelembe veendő a mérték, melyben részesítendő. A tanitás 

és nevelés czélja nem az alsóbb rendű foglalkozásoktól való 
elidegenítésből áll, hanem ellenkezőleg azok megkedvelte-
tésében, és a nyert képzés folytán azoknak czélszerübb és 
eredményesebb végzésében. Az isteni Gondviselés ugy intézte, 
hogy az emberek foglalkozásukra nézve különböző csoporto-
kat képezzenek, eme csoportbeli együvétartozás azonban nem 
változhatlan, mert a szellemi képesség foka mindenesetre 
változó, és igy egyes tagok nemcsak megengedett, de hiva-
tott lehetősége is megvan a kiválásra. 

A népoktatás és nevelés alapköve a lelkész és tanitó ! 
mindakettő tanit, mindakettő nevel, —de csak a két tényező 
együttműködése, még pedig tervszerű együttműködése biztosítja 
a sikert. Mert ha a tanitó csak tanit s nem nevel is egyúttal és 
egyszerre, nem szilárdítja meg a pap nevelői hatását. Pedig 
az kell. Miután pedig a nép, az általános képviseleti rendszer 
behozatala folytán, magának az államháztartásnak egyik 
tényezőjévé vált, szükséges annak kimivelése, hogy eme 
államalkotó vagy államfenntartó működésének lényegét meg-
ismerve, saját, bár korlátolt működése körében érvényesítse 
magát. A törvény rideg szelleme azonban itt fontos tényezővé 
válik, amennyiben a népoktató anyagi helyzetének olyannak 
kell lennie, mely őt függetlenítvén az élet gondjaitól, tisztán 
hivatásának élhessen. — A néptanítók általános helyzete 
azonban nem e képet tárja elénk, mert nagyobbrészt elége-
detlen emberek kezében látjuk letéve az ifjúság képezését. 
Előtanulmányai teljesen eltérő világot tártak fel előtte, mint 
a milyent valóságban talál, nem képzelhető tehát összhang 
működésében. Miután pedig a sikeres oktatásnak és neve-
lésnek ezen összhangja képezi alapját, — mi jót sem mond-
hatunk eme fontos és államalkotó működés eredményéről. 

A nép ismereteinek, mennyiségi tekintetben, korláto-
zott volna, természetes ; azonban itélő képessége kifejlődhetik. 
A józan ész, e gyakorlott iskolamester, erőteljes és hatalmas 
legyen, a hamisról és igazról tiszta forgalommal bírjon, de 
ezt csak Krisztus igaz tanítása adja meg. A nép erkölcsi 
élete nem a bölcseleti leliozásokon épül fel, hanem a valódi 
erény gyakorlásában, a^kötelmek felismerése és betöltésében, 
és a szeretet gyakorlásában áll. Az oktatás által hivatás-
szerű foglalkozásában való ügyességre kell tanítani, és azt 
vele megkedveltetni. HaMgy jár el, — czélt ért, ha nem, 
csak hiábavalósággal töltötte meg fejét, akkor megrontója 
leszen tűzhelyének, elkomoritja kedélyét és létezését gyii-
mölcstelenné teszi. 

De mindenekfelett vallási szellem lengje át az oktatást; 
a tanitás az észt foglalja le. de ott van a sziv, a lelkiismeret^ 
a jellem, melyek kiképezendők. A kereszténység sem nem 
veti meg, sem nem magasztalja túl a népet, hanem becsüli 
és szereti, szegénységét felismeri és vele megosztja, alacsony 
származását megszenteli, és nyereségét kicsiszolja. Az isme-
retek korlátozott mennyisége, nem zárja ki, hogy mint ér-
telmes és becsületes ember, emberi méltóságát minden 
körülmény között megóvja. De a tudás egymagában ezt 
létrehozni nem képes ; mert látjuk, hogy a hol ez tényleg 
ugy van, a folyton gyarapodó bűntényeket megakadályozni 
e tudás nem képes. Bizonyos, hogy a? oktatás keresztény 
erkölcs nélkül lángokat szór a nép közé, melyek háborgásba 
hozzák. Mig a vallással párosult oktatás jótétemény, — a 
vallástalan oktatás a nép szellemi képességét összezavarja, 
józan értelmének ártalmára lesz, elméjét felgyulasztja és a 
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társadalmat veszélybe döntheti. Mi tehát a teendő ? mit kell 
a rend, a valódi felvilágosultság barátainak oliajtaniok? csak 
azt, hogy a vallás vezérfonala mellett történjék az ismeretek 
közlése. Ez éleszti feljbenne az illendőség iránti érzéket, ez 
készti enbecsülésre és másoknak megbecsülésére, szegénységét 
felemeli, nyomorát vagy szenvedését megnemesiti. A vallás-
talan nép felfuvalkodott és durva lesz, beszéde a nagyzás és 
nyereség vegyüléke, embertársát pedig megveti. Oda kell 
tehát törekedni, hogy az egyszerű házias szokások feléled-
jenek, a családi együvétartozás erős gyökeret verjen, az apai 
tekintély helyreálljon, az anyának példája tiszteltessék, hogy 
a gyermekek az engedelmesség és szeretet által, a munkás-
ság folytonosságával, a vagyoni jólét és gyarapodáshoz hoz-
zájáruljanak ; az önérdek-kizárassék, a becsületesség életsza-
bályul szolgáljon : — a szivnek ily kinemesitése biztositja 
sorsának javulását, a nélkül, hogy az ábrándok tengerében 
elsülyedjen. 

A népnevelés szerény keretbe szorítkozik anélkül, hogy 
a magasabb eszményt kizárná. A jó példaadás rugóját alkal-
mazza. A szemtelenség és jellemtelenség ellen természet-
szerű idegenkedést fog szülni, keresztény leszen, mely mind-
arra ösztönöz, mi nagy és nemes. Ez ama magaslat, melyre 
a vallásos nevelés helyezi a népeket. Nem valami fényes 
nevelés, de ép oly tisztességes mint hasznos, mert feltalál-
hatni benne az emberiség kincseit: a józan értelmet, mun-
kát, vallást és tisztességet. 

Az elme és munka önmagáért, a vallás Istenért és 
mindenkinek becsüléseért, — eme becsülés erénynyé válik, 
mely egyszersmind az igazságosság, a szeretet, a törvények 
iránti tiszteletet, a szerencsétlenségben az önmegadást és a 
menny iránt a reményt foglalja magában. Ha mindig a val-
lás vezérelné a népnevelést, ha nem akadályoznák működé-
sében, egyszerűségében nagygyá leszen mindenkoron, eré-
nyében rendithetlen, munkájában nemes és termékeny; — 
ily alapon a nemzet nyugodt és gazdag volna belszervezeté-
ben, kifelé tisztelt és legyőzhetetlen. 

Ime! mindezeket a megdicsőülttől tanultam!' 
Mert a mi megdicsőültünk, midőn szabad ideje engedé, 

midőn az őt gyakran környező társaság kötelékeitől meg-
szabadult, kisded házi körében legszívesebben szokott és 
szeretett különösen a népnevelés magasztos és szükséges 
voltáról eszmét váltani, meggyőződését s élettapasztalatait 
velünk közölni. Nemcsak akkor szokott és szeretett ő a 
népnevelés feladatáról gondolkodni s lelkesen beszélni, 
midőn a népiskola és a képezde fulladt légkörében fordult 
meg, hanem mindannyiszor, valahányszor házi körülményei 
ezt neki megengedék. Lélekemelő, szivinditó volt hallanunk 
ajkairól az örök igazságokat, melyeket Krisztus keresztje 
tövénél szivott lelkébe, s melyekre mint alapokra kivánta 
az országos népnevelést fektetni s helyezni. Krisztus nélkül, 
Krisztus ellenére nem lehet nevelni népeket, országokat. 
0 a szegletkő, melyet megvetnünk nem szabad. 

A népnevelés és népoktatás tekintetében a múltból 
felette kevés örökség maradt az ujabb nemzedékre. Az ó-kor 
arisztokratikus államaiban nem találkozunk népiskolával, 
mindezekben a polgárjog csak egy kiváltságos kisebbség 
osztályrésze volt. A középkori feudál államokban sem tenyész-
hetett; az ujabbkori államok éltető levegőjében verhetett 
gyökeret, midőn a törvényes alapon szervezkedett községek 

kebelében keletkezett. A tulaj donképeni népiskolák születési 
ideje a 16—17. századokra esik, midőn Németország a nép-
iskolák szervezését megindította. Régente csak kevés felvi-
lágosúlt elme alkotott magának némi képet a népiskoláról ; 
igy Nagy Károly császár — 8. század — már foglalkozott 
a papok általi népoktatás eszméjével, ugyan erről elmélke-
dett a középkorban sok fenkölt gondolkodású, magasabb 
vagy alsóbb rangú egyházi férfiú is, de nem találtak visz-
hangra. 

A protestantismus biblia olvasási szabadalma felköl-
tötte az olvasás megtanulásának vágyát, de csakis erre szorít-
kozott. A harmincz éves háború vihara elsöpörte a gyenge 
alapra fektetett népiskolákat, melyekben a templom szolgá-
latában alkalmazott világi egyének szerepeltek tanítókul. 

Comenius — 1592 — volt első, ki a népoktatás és 
népnevelés fontosságát hirdette műveiben, ilyen: „Didactica 
magna, seu omnes omnia docendi artificium." Kizárólag a 
népoktatással foglalkozik a Poroszországban 1736-ban meg-
jelent : „Principia Regulativa", mely már az általános 
iskolakötelezettségről szól. Az 1777-ben megjelent „Piatio 
Educationis" XII. §. szól már „De Regiis vernacularum 
(seu Nationalium) scholarum Inspectoribus, — mely szerint 
a kerületi tanfelügyelő köteleztetik minden harmadik évben 
meglátogatni az iskolákat. Csakis két helyen foglalkozik a 
a népiskolával ; egyik a fentebb emiitett rendeletben, a másik 
a LXXXII1. §-ban : G-enerales considerations circa scholas 
vernaculas (seu Nationales), bárha itt is inkább a városi, 
úgynevezett normális (osztott) iskolákrol szól, mire mutat a 
3-ik pont: „considerandum venit latini sermonis notitiam 
iis, qui Hungáriám, eique junctas Provincias incolunt, 
vehementer esse necessariam, — mihez csatlakozik a 4-ik 
pont: Germanicae vero linguae usum insigniter utile m. 
Többet mond a LXXXYI. §. „Generales considerationes —• 
comparate ad pagos." Amennyiben itt már az osztatlan 
tehát a tulajdonképeni népiskoláról emlékezik. Hol azonban 
a mesterről azt mondja: „qui, nempe magistri, more jam 
recepto, templo quoque servire debent." 

A népoktatás hivatásszerű mivelőjét azonban Pestaloz-
ziban — 1746 — tiszteljük. Szerinte amaz oktatásmód, 
midőn az összetett fogalmak széttagoltatnak, az elvontak 
szemlélhetőségében, a megfigyelés és utángondolás támoga-
tásával. E Pestalozzi-féle meghatározás sokoldalú alkalma-
zásában főleg Diesterweg néptanító tünt ki. Szerinte oly 
iskola ez, mely nemcsak legalsó osztályában, hanem az össze-
ségben ama szemléletet, ismeretet és ügyességet tanítja, melyek 
a műveltségnek és neveltségnek alapföltételei gyanánt tekinten-
dők. Mit öleljen fel az ismeretek világából, mindig ama mivelő-
dési fok határozó, melylyel az ifjúságot felruházni óhajtjuk. 
Magában foglalja a tanítást, nevelést és a figyelmet. Az 
elérendő czél erős erkölcsi alap és a sokoldalú érdeklődés 
felköltése által biztosíttatik, és az értelmet egészséges ki-
fejlődéshez vezeti. A tanítás tárgyai : a vallás, anyanyelv, 
írás és olvasás, számolás, földrajz, természetrajz, hazai 
történelem, — ének, rajz a fiuknak, kézi munka leányoknak. 

Ausztriában és Magyarországban, a hol különböző 
tartoffiányokban különféleképen fejlett a népiskolai ügy, az 
1868-9 . években történtek alapvető intézkedések, melyek a 
népoktatási ügynek hatalmas lökést adtak. Hollandia példá-
jára, hol a felekezeti népiskolák először szerveztettek, nálunk 
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is éltek e joggal a különféle vallásfelekezetek, és rohamos 
léptekkel alkottattak felekezeti jellegű népiskolák. A katho-
likus egyház, megemlénezve Cicero mondásáról: „Quod 
munus reipubticae adferre maius meliusve possumus, quam 
si doc-emus atque erudimus juventutem" ; — nagyszabású 
intézkedéseivel igyekezett pótolni a mult hibáit. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Budapest, decz. 24. Dicsőség a magasságban Isten-

nek s a földön békesség a jó akaratú embereknek ! — 
Ha valaha, most van szükségünk nekünk itt Ma-

gyarországban, hogy minden katholikus ember részt 
vegyen az ur Jézus bölcsője felett angyali énekkar által 
elzengett mennyei üzenetnek — megvalósításában ; igen 
ls, ha valaha, most van szükségünk arra, hogy minden 
katholikus ember szivére vegye és kövesse az angyali 
karok karácsonyi intő szózatát és buzdítását, s lelkiisme-
retesen részt véve az elkereszténytelenitett közügyeknek 
a keresztény vallás boldogító elvei alá való visszatere-
lésében a sajtó, a politika, a társadalom, az egyházi 
élet terén, szóval mindenütt mindenki sohase a maga, 
hanem mindig az Isten dicsőségét keresse, mert csak igy 
jöhet létre s igy válhatik sokszorosan s áldásosán 
gyümölcsözővé az emberek közt — a jóakarat és az 
abból fakadó békesség, minden jó ügy megérlelésének 
Isten áldotta talaja. 

E lap utolsó előtti számának ugyané helyén, prognosz-
tikont, jövő időbe való betekintést kísérlettünk meg az 
adott tények és a fejlődésben levő események alapján. 
Magyarország keresztény államisága, őseink legdicsőbb 
öröksége, tönkre van téve. A nemzet lelke feljajdult az 
ég ellen elkövetett e nagy merénylet vakmerő erőszako-
lásakor s fájdalmában szent eltökéléssel megfogadta, 
hogy Magyarország államiságának, nem tekintve se 
küzdelmet, se szenvedést, visszavívja a keresztény jelleg 
boldogító dicsőségét. Magyarország népeinek a lelkén 
végig viharzott a szégyen és bűnbánat keserves érzése 
elveszett keresztény államiságunk felett s a világra 
szóló szabadelvű botrány megcsinálóival szemben népünk 
lelkéből kitört a harag és bÜQtetés Ítélete, kimondva az 
elkereszténytelenedés áramlata felett a kárhoztatást. El 
vele, el a keresztény vallástól való hűtlen elpártolással ! 
Vissza az Istenhez, vissza Krisztus keresztjéhez! Revízió, 
revízió ! Igy született meg a néppárt Magyarország 
keresztény népeinek a lelkéből : az egyház reménye, hivő 
népünk szemefénye, az elkereszténytelenitett magyar 
haza keresztény aspiráczióinak utolsó menedéke ! 

S most, most a kezdet kezdetén, keresztény nép-
pártunk szervezkedésének hajnalodó egén — mit látunk ? 
Látjuk a növekedő zsörtölődésnek viharokat és csapásokat 
rejtegető vészfelhőit. Ne mondja senki, hogy a jövőt 
nem lehet előre látni. Már hogyisne, lehetne! Nem lehet 
tisztán látni, mint az Isten látja; de lehet emberileg, 
következtteések által, homályosan látni. j[Hisz mi a 
jövő egyéb, mint a jelen folytatása? A mik a jelenben 
történnek, azok a jövőben folytatódnak. A jelenben mu-
tatkozó ellentétes irányzatok, ha a megegyezés és meg-

békülés révébe nem sikerül beterelni az elméket és 
sziveket, lassankint kiviszik keresztény néppártunk hajóját 
a nagy viták és apró érdekharczok viharos tengerére, a 
hol annak micsoda vége leszen, előre lehet látni. 

Azért a „Religio-Vallás," mint minden politikai 
pártárnyalattól és akcziótól tartózkodó tisztán egyházi, 
mintegy templomi szószólója a keresztény igazságnak és 
a katholikus érdekeknek, kérve kér mindenkit, üdvösségünk 
nagy napja, a szent karácsony alkalmából, hogy vonul-
junk vissza lelkünk szent magányába s tartsunk mind-
nyájan Isten szine előtt lelki vizsgálatot, lelki gyakor-
latot, legszentebb elhatározásunkat vive a kisded Isten-
embernek ajándékul, kérve őtet, hogy távoztassa el 
Magyarországról a katholikusok legjobbjainak egymás 
közt felmerült félreértéseit és kezdődő egyenetlenkedéseit, 
s adjon isteni szent megegyezést és békét a jóra törekvő 
lelkeknek, egymás előrehaladásában örvendező diadalmas 
nagy szeretetet az egymásra utalt, az egymással egész 
országot boldcgitani képes, egymás nélkül, egymás ellen 
okvetlenül privát sikertelenségbe és országos szerencsét-
lenségbe roskadó — nemes sziveknek. 

Dicsőség a magasságban Istennek és a földön 
békesség a jóakaratú embereknek ! ? ? 

Páris, decz. 12. A fekete mise." — 
Egy szenzácziós részletekben igen gazdag pör indult 

meg tegnap az itteni fenyitő törvényszék (8. kamara) előtt. 
Alapja a bűnvádi eljárásnak az az állítás, hogy Páris külön-
féle részeiben több helyen férfiak és nők gyülekezeteket 
tartanak s azokban „fekete mise" nevén nevezett szemér-
metlen orgiákban a kath. vallás szentségtörő gyalázását 
űzik. A mint az egyik védő jogtudós kifejtette, ez a sátán-
tisztelet egy feszület előtt történik, melyen a felfeszitett 
alak fejjel függ lefelé; és lopott konszekrált ostyák meg-
szentségtelenitése kevertetik be az orgiákba. „Le Diable au 
XIX. siècle" czim alatt egy katholikus lap czéljául tűzte 
ki az ördög kultusának dolgait leleplezni. Ezt a lapot egy 
Lucie Claraz nevű, svajczi Freiburgban lakó kisasszony 
beperelte, mert azt közölte róla, hogy ő (a kisasszony) 
szerezi meg az istentelen sátán-tisztelet hivei számára a 
konszekrált szent ostyákat. Claraz Luczia kisasszony Frei-
burgban egy házat vett meg, mely addig a szabadkőműves-
ség tulajdonában volt, és kápolnává alakitotta át. Claraz 
Luczia kisasszony mindennap járult az Ur asztalához. 
Egyik vasárnapon a lelkész, a kisasszony meglepetésére, 
vonakodott neki az Oltáriszentséget kiszolgáltatni. Az 
eset nagy port vert fel s mindenütt beszélni kezdték, hogy 
a kisasszony hive a sátán tisztelőinek s hogy ő szerzé a 
szent ostyákat. A fent nevezett katholikus lap hirei közé 
fölvette az esetet, a kisasszony pedig rágalmazás czimén 
bepörölte. Igy került az egész sátán-ügy a biróság elé. A 
kisasszony még külön 500Ü frt kárpótlást is követel. Fel-
peres ügyvédje a hallgatóság rengeteg bámulatára leirta a 
fentebb vádolt sátán-kultuszt és közié, hogy ennek az isten-
telen gonoszságnak már külön lapja is van „Le Bulletin de 
Diable" czimmel. És ő a lapot tüstént be is mutatta, rész-
leteket olvasva fel belőle. Egy ily felolvasott helyén a lap 
igy szól: „Nagyon örvendünk, hogy az occultizmus 
nagy lépésekben halad előre, és kijelentjük, hogy a hollandiai 

J) Magyarországban ama törvény szerint : „Mindenki követ-
het bármely hitet, bármely vallást" . . . már jogosult volt ez a 
vallás, mielőtt megszületett. Magyarország államl'érfiai egyenesen 
provokálják a legbadarabb s legistentelenebb — „vallás"-okat J 
Tűrhető ez ! Revizio — erre kevés. Az ország, egész nevelés-
és tanitásügyünk regenerácziójára van szükség ! 
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Huysmans leleplezéseiben teljes igazságot mondott, midőn 
azt irja. hogy a „fekete misét" Párisban négy vagy öt helyen 
celebrálják, "és hogy a „gonosz" kultuszának igen sok köve-
tője vagyon." 

Róma, decz. 23. A pápa beszéde. A pápa ma ün-
nepélyes szertartással fogadta a bibornokokat, püspököket 
és prelátusokat, kik üdvözölték a karácsonyi ünnep al-
kalmából. A bíbornoki kar doyen-jének, Monaco bibornok 
beszédére a pápa azt válaszolta, hogy a számos, világra-
szóló megpróbáltatás, melynek az egyház ki van téve, 
kötelességgé teszi, hogy szaporítsuk forró imáinkat, hogy 
teljes sikert biztosítsunk a már több nemzetben újra 
ébredt katholikus akcziónak, hogy elérjük a katholikus 
disszidensek visszatérését és legyőzzük az istentelenség 
szellemét, mely ellenszegül a legfelsőbb lény akaratának 
és az ifjúság vallásos nevelésének. A pápa beszéde fo-
lyamán megemlékezett arról, hogy a fejedelmek és a 
nép nyilvánosan Istenhez fohászkodtak, a midőn arról 
volt szó, hogy oltalmát kérjék fontos vállalatukhoz, 
vagy segélyét szerencsétlenségekben. „Jóságos Minden-
ható" — igy fejezé be a pápa beszédét — mily uagy 
szüksége van a jelenkornak áldásodra!" A pápa kitűnő 
jó színben van. A fogadás egy óránál tovább tartott. 
Utána az összes jelen volt személyiségek elvonultak a 
trón előtt. 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
NOVA ET VETERA. 

A magyar katholikus napisajtó köréből. 
A magyar kath. napisajtó történetében uj korszak 

küszöbe elé kerültünk. — Újévvel megindul Budapesten 
„Alkotmány" név alatt a második katholikus napilap, a 
néppárt alapitóinak és vezéreinek fővezérlete és felügyelete 
alatt. A néppárt hivatalos lapjának is szokás nevezni. Mel-
lette, fennállásának harminczhetedik évfolyamába lépve, 
fogja folytatni működését korára nézve veterán, de erőre nézve 
ifjú erejű első kath. napilapunk, „független kath. program-
mal", a „Magyar Állani." Mint részrehajlatlan egyházi őr-
szem, előterjesztjük mind a két lapnak felhívását, az „Alkot-
mányiét leendő, a „Magyar Állam"-ét szerzett érdemei 
alapján, figyelmeztetve már most mindenkit, akit illet, a két 
lap hangjának eltéréseire, szivünk mélyéből kívánva kath. 
akcziónkra mennyből származó összhangot. 

I . Az „Alko tmány" felhívása. 
„Magyarország alkotmányos szabadságában él. Ezen 

alapra fektették őseink és első királyaink országunkat, ez 
alapon épült fel a magyar állam ezer esztendeig ; azért ezen 
az alapon lehet és kell fenntartani a jövőben is. 

Ezt akarjuk ! 
A nép javát, törvényes jogát, szabadságának védelmét, 

hitének tiszteletét követeljük az államtól, kormánytól és tör-
vényhozástól. 

Ezért alapítottuk a néppártot és ezért indítunk 1896. 
évi január 1-tŐl kezdve egy politikai napilapot ezen czimmel: 

„Alkotmány." 
Az „Alkotmányu megindításával meg kívánunk felelni 

azon óhajtásnak, mely évek óta és mindig sürgősebben oly 
keresztény napilapot kíván tőlünk, mely a néppárt részéről 
kifejtett politikai és társadalmi programnak országos közege 
legyen. 

Az „Alkotmány11 egész határozottsággal és a szó leg-
tágabb értelmében politikai lap kiván lenni. 

Az „Alkotmány" hazánk ezredéves történetéből és ezen 
történetből fejlődött alkotmányunkból fog kiindulni. 

Az „Alkotmány" képviselni fogja azon mozgalmat, 
melyet a szabadelvű párt egyházpolitikájának ellenzése kel-
tett; ezért kizárólag felekezeti vagy egyházi lap nem leszen. 

Az „Alkotmányi az alkotmány szentségét, a magyar 
állam és nemzet érdekeit teljesen megőrizni kívánja és ezt 
a hon minden nyelvű polgárai irányában egyenlő igazsággal 
akarja szolgálni. 

Az „ A l k o t m á n y a kiegyezést, az 1867. évi XII-ik 
törvényczikket ujabb viták tárgyává tenni nem kívánja, 
hogy minden erőt egyesíthessen. 

Az „Alkotmány" törekvéseinek egyik főczélját képezi 
a nép anyagi érdekeinek biztosítása és fejlesztése; mert az 
anyagi jólét az erkölcsi szabadsággal és politikai független-
séggel együtt jár. 

Az „Alkotmányu a politikai jogok szabad gyakorlatá-
nak biztosítását követeli. 

Az „Alkotmány" az igazságot és jogot mindenki iránt 
és mindenkivel szemben megakarja védelmezni; azért e hon 
minden polgárát valláskülömbség és polgári állásra való 
tekintet nélkül előfizetőinek sorában reméli egyesíthetni. 

Az alkotmány az államnak és társadalomnak legfőbb 
biztosítéka, melyben az anyagi függetlenség és az erkölcsi 
szabadság gyökerezik; ezért jelszavunk legyen az alkotmány 
védelme. 

Budapest, 1895. deczember 8-án. 
Hazafias üdvözlettel 
Zichy Nándor gróf, 

Esterházy Miklós Móricz gróf. 
Az „Alkotmányu politikai czikkeit közéletünk kiváló 

férfiai és a magyar hirlapirodalom legkedveltebb publicistái 
fogják írni; hírlapíród almi és közgazdasági részét kipróbált 
erők szerkesztik s benne a zsurnalisztikái tisztesség és be-
csületesség teljes mértékben meg fog tartatni. 

A néppárt uj politikai, irodalmi és közgazdasági napi-
lapjának mutatványszámai már karácsonykor a lap saját 
nyomdájában fognak megjelenni ily czimmel: „Alkotmány." 

Az „Alkotmány" előfizetési ára a legolcsóbb: Egész 
évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr, egy hóra 1 frt. 
Egyes számok ára helyben 3 kr., vidéken 4 kr. 

Kapható az ország összes dohánytőzsdéiben Mutat-
ványszámok 100,000 példányban fognak szétküldetni. Szer-
kesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Baross-utcza 59. szám, 
hova az előfizetési pénzek, reklamácziók és a lap szellemi 
részét érdeklő összes közlemények küldendők. 

I I . A „Magyar Ál lam" felhívása. 
Harminczhetedik évfordulójának küszöbén a Magyar 

Állam bizalommal fordul a harczok és küzdelmek viszontag-
ságai között kipróbált barátaihoz, előfizetőihez, kérvén őket 
előfizetésük megújítására és uj előfizetők szerzésével a füg-
getlen katholikus sajtónak pártolására, terjesztésére. 

Egy emberöltőnek munkássága, harminczhat évnek tör-
ténete áll a a Magyar Állam mellett a becsülettel meg-
vívott harczoknak egész sorozata hirdeti hithüségét, hirdeti 
azt a nagy igazságot, hogy csakis a független katholikus 
sajtó képes irányitáni a közszellemet, védeni az egyházat, 
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mert csak ennek a sajtónak van ereje, hivatása és bátor-
sága megmondani az igazat. 

Politikai küzdelmünkben csak egy igaz ut van. az el-
veknek kérlelhetetlen, minden következéseikkel együtt való 
érvényesítésének követelése. A Magyar Állam ez irányban 
haladott és ez irányban fog haladni ezentúl. Szabadon, füg-
getlenül küzdünk a mi igazainkért, nem kötjük össze a 
katholiczizmus védelmét a kiegyezés politikájával, nem re-
ménykedünk sem az udvar, sem a katonai körök, sem az 
osztrák arisztokráczia támogatásában, mi a magyar katho-
likus népben keresünk támaszt, a népnek és az egyház 
igazainak hatalmával -akarunk győzedelmeskedni, azokkal 
akarunk törvényt hozni, a hazát boldogitani. 

A független katholikus sajtó az egyetlen hivatott har-
czosa a katholikus hit ügyének. A pártalakulások kivétel 
nélkül oly szerencsétlenek, a pártok vezérletei kivétel nélkül 
oly ingadozók, hogy lapunkat semmi pártnak, semmi párt-
vezérnek le nem köthetjük. Pártok és pártvezérek egyaránt 
hibázhatnak, azért van a független sajtónak minden árnya-
latában mérhetlenül nagyobb ereje a pártsajtóknál, melyek 
a saját hibáikat meg sem látják, vagy ha meglátják is, 
azokat nem orvosolni, hanem szépiteni igyekeznek. A katho-
likus politikai pártalakulás még nem befejezett. Az eszmék 
forrnak és mindig többfelól hangzik a panasz a programm 
és a harczmód helytelensége ellen. Ily körülmények között 
a független kath. sajtó teheti csak meg azt a szolgálatot, 
hogy szeretettel "és igazsággal bírálván az embereket és 
eseményeket, elősegíti az eszmék tisztázását, a minden 
katholikusra alkalmas közös elvek megállapítását, a forron-
gásban levő programm helytelen pontjainak kiküszöbölését. 
A Magyar Állam örömmel nyitja meg hasábjait a kath. 
közszellem előtt, örömmel ajánlja fel közreműködését min-
den pártnak, minden pártvezetőnek, amelyek és akik a 
katholiczizmus javára működni hajlandók, de vakon nem 
követ senkit. 

Bizalommal, az igaz ügy nevében kérjük lapunk régi 
barátjait, előfizetéseik megujitására ésuj előfizetők szerzésére. 

Isten nevében : Előre ! 
Budapest, 1895. decz. 18-án. 

A Magyar Állam szerkesztősége. 
Efőfizetési feltételek : Egész évre 20 frt, félévre 10 frt, 

évnegyedre 5 frt. 
Ezen rendes előt'. feltételeken kivül nyújtja a kiadóhivatal 

továbbra is a már évtizedek óta fennálló kedvezményt, bogy a 
szűkebb ellátásuak évi 16 irton, a káplán, a tanitó növ.-pap urak 
évi 12 frton is megrendelhessék a lapot. 

VEGYESEK. 
Magyarország bíboros ligprimásáiiak MILLÉ-

NIUMI KÖRLEVELE az ur Jézus születése napján fog 
útjára kelni, hogy rajta legyen a kisded Jézus szerető szent-
séges szivének az áldása. 

-j- Milléniumi fogadalmi templom. Ettől a gondo-
lattól Magyarország meg nem fog szabadulni, migcsak meg 
nem teszi a sugallatot. Mi legyen Budapesten a Gellért-

í hegyen ? Erre a kérdésre vonatkozólag a „Fejérm. Naplódban 
ezt olvassuk: „Lapunk egyik fővárosi barátja e kérdésre, mely 

1 egyidős a gellérthegyi citadella lebontásának kérdésével, ép 
! oly szép, mint életrevaló inditványnyal felel. Annak kifejté- . 
i sével, hogy a hegytetőre monumentális műnek kell jönni, a 
I mi nem lehet szobor, (mert valóságos monstrumnak kellene 

lennie,) ajánlja egy fogadalmi templom építését a magyar 
szentek Üsztetetére és a millenáris ünnep emlékezetére. A tem-
lom közköltségen volna felállítandó. Az ország minden 
keresztény polgára hozzájárulna e mű létesítéséhez, mely 
dísze lenne nemcsak a fővárosnak, hanem az egész országnak." 

— A pécsi megyés püspök ur, a legújabb hír szerint, 
igen gyenge ugy, hogy segítség nélkül székéről is alig bír 
fölkelni. Tekintettel a betegség aggályos voltára, Walter 
Antal püspöki helynök, apát kanonok, f. évi decz. 14-én kelt 
körlevelében az egyházmegyei papságot imára hívja fel a 
szeretett főpásztor egészségeért. (P. H.) 

— Tanúbizonyság a katl iol izmus mellet t . Az angol 
positivisták feje, tehát mondhatni az angol hitetlenek vezére, 
Mr. Frederic Harrison, minap a Nevton-Hallban tartott 
előadásában, mellékesen olyan dicséretet mondott a kath. 
egyházról, amely annak legfényesebb védelme. Azt mondá, 
hogy „a katliolizmus az egyedül logikus, egyedül lehetséges 
és egyedül észszerű vallás", továbbá, hogy „a katholikus 
egyház a legelőkelőbb, legjellemzőbb, legállandóbb alakja 
a kereszténységnek". Megjegyzendő, hogy Harrison Frigyes 
legidősb fia nem régen tért vissza a kath. egyház kebelébe. 
Mikor kezdenek magyar protestáns atyánkfiai gondolkodni 
az ily dolgok felett ? ! 

— A nemzetközi békebiróság ügyét a bajor ország-
gyűlés előtt f. hó 11-én nem csekélyebb ember vetette fel, 
mint Löwenstein Károly herczeg. a német katholikus nagy-
gyűlések állandó vezér megbízottja. 

= Római l i i reink közöl emiitjük azt, hogy most 
karácsony táján várják XIII. Leó pápa levelét Langénieux 
rheimsi bíboros érsekhez Klodvig franczia király megkeresz-
telésének centenáriumára. Ez a keresztség volt kezdete a 
frankok világhirü megtérésének a keresztény vallásra, mely 
esemény, hogy mily hatással volt a nyugateurópai keresz-
tény czivilizácziónak a kath. egyház vezetése alatt való 
megalakulására, a világtörténelemből tudja mindenki a ki 
tudja. — Az elhúnyt Persico bibornok helyébe az Indul-
gentiák és Reliquiák Congregatiójának praefectusává ő 
szentsége Steinhuber bibornokot nevezte ki. 

f Gyászhír . Gundy Mihály aranymisés pap, a pécsi 
egyházmegye Nesztora, mint mély részvéttel értesülünk — 
90 éves korában — folyó hó 18-án d. e. 10 órakor Pécsett 
elhunyt. Gundyt 1829-ben szentelték pappá. 1842-ben kine-
vezték bakonyai plébánossá és a szentlőrinczi egyházkerület 
esperesévé, 1887-ben nyugalomba vonult. A boldogult, nem rég 
is, mig ereje birta, igen buzgón forgatta a tollat. Hálásan 
emlékezünk meg a „ReligioB-ba irt czikkeiről, melyek nagy 
olvasottságról tanúskodtak s az egyházat lelkesen tudták 
védeni. Temetése e hó 20-án délután 3 órakor volt Pécsett. 
Az ö. v. f. n. ! 

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : B n r n i ; BÓll, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanar. 

Budapest, 189e». Najjy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-uteza 8. az.) 

UflF* Az előfizetés mennél előbb való megujitására van szerencsénk m. t. olva-
sóinkat ezennel felkérni. 
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az ország milléniumi jubiláris évének kezdetére. 

Millesimo solemnibus ineunte anspiciis anno, quo Patres nostri linquentes decumana ante 
saecula suas in Asia sedes, has ingressi sunt Domino terrarum auspice piagas, dum Venerabiles 
Fratres! renovato ita temporum eursu, pro antiquo ritu, novo tarnen, imo recentissimo salvere 
Yos iubemus pateroi cordis affectu: dies ominamur aventi animo laetos: una precamur a largi-
tore bonorum Deo ter Optimo, tum Yobis in partem sollicitudinis nostrae vocatis, tum omnibus, 
quorum in Dominicae vineae cultu geritis curam, fidelibus, mentis omnimodam et corporis salutem, 
opiferamque coelestium munerum ubertatem, ut sanctae gaudia laetitiae „nova Unigeniti per car-
nem nativitas" quae attulit Salvatoris, item et alma recolentes mysteria hodiernae festivitatis, 
pari omnes assensu bymnum gloriae cum sanctis Angelis concordi possimus modulamine, etiam 
interno pectoris motu mentisque affectu alacriter exclamare: „Grioria in excelsis Deo, et in terra 
pax hominibus bonae voluntatis",1) simul vero millenaria, quae instant solemnia, devota mente 
ac débita gratiarum actione celebrare valeamus. 

Hodie itaque fausto dum advenit omine rutilans, Oriens ex Alto, nesciens occasum Aurora 
et nova mentis nostrae oculis iam illuxit „Lux vera",2) „Soi iustitiae" ;3) exorientibus simul novi 
millenario solemnis anni auspiciis, grata in primis necesse est veneremur memoria, immensa Dei 
in nos bénéficia, gentis et constitutionis primordia, signata fastis tempóra, eruta priscis annalibus 
sacra et festa domestica nobis ! 

Barum sane anno exoriente ac mirum praebet Hungaria, praedilecta patria, spectaculum, 
in quo humanis ludens Divina Providentia rebus cooperatrix optima et actrix sapientissima invenitur. 

Spectator equidem omnium et praescius cunctorum Deus, qui „mutat tempóra et aetates ; 
transfert régna et constituit revelat profunda et abscondita et novit in tenebris consti-
tuta"4) pro sua misericordia „cuius non est numerus", pro sua bonitate „cuius infinitus 
thesaurus", pro sua sapientia, quae „attingit a fine usque finem fortiter, et disponit omnia sua-
viter"5) . . . . educens virtute omnipotentis dexterae populum Asiae bello et pace inclytum, Patres 
quippe Proavosque notros ex Oriente, post plures rerum conversiones vicissitudinesque constituit 
eos principes huius terrae, quam ab orbe condito, mirabili plane atque adoranda liberalitate Hun-

1) Luc. 2. 14. 
2) Joan. 1. 9. 
3) Mal. 4. 2. 
*) Daniel 1. 21. 22. 
5) Sap. 9. 1. 

U V Lapunk jelen száma 16 oldal. 48 
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garorum genti - - nihil tale merenti — destina vit. Infinita procul dubio Dei miserentis bonitas, 
ingens providentis benignitas et immensa sapientis largitas! 

Terra siquidem tradita incolenda, charissirna nostra patria, dulcis Hungaria, suorum pro-
diga beneficiorum natura affatim cumulata, foecunda est nimis omniumque dives, cui nihil omnino 
ad bene beateque vivendum deesse voluit Deus Optimus Maximus, numquam satis adorandus. 

Sed praeterea alia est causa dignior eaque prorsus singularis, quam ob rem recolenda 
nobis memore gratulatione millenaria veniunt solemnia. Novae siquidem beneficio patriae nondum 
exhaustus divinae thesaurus clementiae, maioribus adhuc benignitatis et gratiae .populus Hungarus 
mox est muneribus mirifice auctus ac fere obrutus, i ta ut merito regium illud cum iubilo possimus 
occinere: „Non fecit taliter omni nationi."6) 

Quos etenim Deus, sum mus ille Agricola, sedentes in umbra mortis ex Ásiae oris educens 
pulchra ditavit patria, illos per ineffabilem Unigeniti gratiam ex tenebris „in admirabile lumen"7) 
et ad nominis agnitionem sui vocans: verae luce fidei perfudit ac sacro regenerat ions fonte lava-
tos toto terrarum orbe cliífusae aggregavit familiae christianae, ut fructiferi essent palmites „ Vitis 
verae"*) -Jesu Christi. Mira sane Dei miseratio, quae gentem ferocem sed nobilem in communi ge-
neris humani locavit societate : ex fero cultu ad mansuetudiuem traduxit atque humani ta tem : 
Europaei nominis concessit auctoritatem ! 

Lectissimorum etenim copiam munerum tribuunt volentibus, et concurrentibus sacra Chris-
t iana: eiuratis idolis, dum ponunt ferocia Hungari corda volente Deo, sub suavi paulatim Christi 
mitescunt iugo, culturae patientem accomodant aurem, ad debitam referunt generosos animos 
docilitatem, suo mores exemplo moderante ac praeeunte s. Rege Stephano. Nascentis itaque iacta 
regni fundarnenta, culturae ac prosperitatis posita futurae elementa : ubi gens Hungara fidei chri-
stianae suavia adamavit rudimenta. 

Haec fides intemerata ac religio sancta. quarum custos alma mundi Domina est Mater 
Ecclesia, gentem nostram patriamque titulis inclytam roboravit et magni nominis fecit. Haec fides 
ac religio est, quam s. Stephanus, gloriosissimus Protorex et Apostolus Hungáriáé, desudando invexit, 
sammo studio propagavit et exornavit; haue fidem amplexi ac prof'essi sunt Patres nostri; hanc 
contra Turcas continenter gladiis, vita et sanguine propugnarunt ; in omni rerum discrimine optimi 
natiouis nostrae banc reges, castam illibatamque servarant. Haec fides inde a primordiis regni 
constitucionis, arctioribus per saecula vinculis erat iuncta Hungarico decori, ita, ut religionem 
defendere idem fuisset ac patriam tueri : pro fide sanguinem fundere idem ac pro patria mori: 
Ecclesiae sanctae filium se profiteri, idem ac patriae se exhibere fidelem. 

Inclyta tunc erat foecunda Pannónia, a suo Protorege s. Stephano Familici Sanctae Mariae 
appellata; gloriosum regnum ac nomen Hungarorum, qui sub Magnae Dominae auspiciis praelia 
dimicabant pro Deo et Patria. 

Religio quippe catholica, nationem ex indole martialem, in Marianum transfonnavit mili-
tera, ita quidem ut ex gente non sancta fieret acquisitionis populus ex medullis catholicus undique 
Marianus: qui Almam Dei Genitricem s. Stephano auctore appellat Magnam Dominam, mox vero 
agente s. Ladislao vocat Regni Patronam. 

Sane memorabilia illa tempóra, ubi natale solum sanctos aluit cives ac integros vitae 
viros, qui sincera in Deum pietate ac religione nec minori in Matrem Ecclesiam elucerent devo-
tione. Profecto felix regnum, beatusque populus, de quo Aeneas Sylvius haec scripsit praeconia 
laudis: „Nec gens fuit in orbe toto, quae vestrum tunc regnum lacessere änderet, tam venerabile 
erat ubique terrarum Hungarorum nomen." 9) 

Stabat videlicet potens illa Dei inanus pro nobis et patribus nostris, dum fides pietasque 
staret in mentibus eorum. Erat fulgor armorum nostrorum terribilis hostibus, ubi ilia amor, zelus 
et gloria implebat ; sed quando edax livor rubiginem induxit, tota fere patria praeceps in exitium 

6) Ps. 147. 20. 
') I. Petr. 2. 9. * S 
s) Joan. 15. 1. 

In ep. ad Dionys. Card. Széchy. 
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ruit. Infelicitas etenim qüasi sempiterna huius patr iae: non hostes adeo exeterni, quam interni ; 
fraternae nempe invidiae, graves diuturnaeque simultates; faces discordiarum infausto sidere ac 
bellorum intestinorum agitatae. Aut cui nostrum ignota sunt foedissima ea, quae signis infestis 
furebant filiorum cum parentibus, f ra t rum, patruorum, et aliorum agnatorum contra suos legitimos 
dominos, sacra Regni corona redimitos principes certamina? 

Profecto execrabiles hae inimicitiae ac tot innocentis sanguinis profusiones causabant 
tum praeproperum magnae stirpis Arpácl interitum, tum pericula, quae inde originem trahebant? 
totius gentis ruinae ac fere communis exidii, 

Sic pro sua haec infelicitate pulchra ter ra fere semper domesticis aemulorum studiis 
distracta, propriis semet at terebat armis, ingenti non minus rei publicae, quam privatae detri-
mento. Innuisse sufficiat ex innumeris miseriis, immanem illam irruptionem Tartarorum, qui terram 
hanc triennio ferro ac igne evastarunt atque in nudas mutasque solitudines redegerunt. Sane nullo 
unquam tempore funestior patriae aspectus, quam post ingentem a Tartaris illatam ad fluvium 
Sajó Hungaris cladem, quam ipse infelix Béla IV. Rex ultrici divinae adscribit manui, memorabili-
bus his verbis: „Ad universorum notit iam volumus pervenire, quod nolens Deus eorum 
(omnium hominum in regno degentium) mali t iam impune ulterius pertransire, rabiem Tartaricae 
gentis excitavit, per quos potentiam suae Deitatis genti pro fide ostenderet et eos de terra deleret, 
propter quorum etiam peccata a nobis suam misericordiam elongaverat . . . " 10) 

Satis quoque nota sunt de regno certamina, quae exstinctis familiis regiis stirpium Árpád 
et Anjou, necnon post mortem Ioannis Hunyady eiusque filii Mathiae Corvini regis, hanc tot annis 
miseram exercebant patriam, illique mortem iamiam praesensque minabantur exitium. Etsi vero 
haud fuerit „ullum hominum genus, quod citra arrogantiam dictum velim, cui plus debeat Chris-
tiana religio, quam Hungarico robori ac virtuti, qui ingenti ac excelso animo tot iam annorum 
curriculis per assiduas caedes et vulnera omnem Turcarum impetum, nefariosque conatus, quantum 
in eis fuit, arcere ac propulsare non formidarunt" : " ) tamen discrimen evitäre haud valuit 
regnum, tot iam infortuniis extenuatum. 

Ad internecionem usque deletur die 29. Augusti 1526. ab hoste christiano nomini infenso, 
immani nempe Turcarum exercitu nomen Hungaricum ad locum Mohács; ubi rex, magno episcopi 
numero et primores cum toto pene nobilitatis flore ac spe nationis futura perierunt. Tristissima 
sane imago tunc patriae fui t ; hostis grassatur, ardent oppida, delentur pagi, evertuntur templa, 
destruuntur monasteria; conculcantur segetes, madent pra ta sanguine, caedibus et incencliis horrent 
omnia; centenae myriades civium vel cadunt sub ferro vel in miserrimam abiguntur servitutem. 
Scinditur insuper regnum maximo gementis patriae detrimento inter ambitiosos et regnandi cupidos. 

Ingemiscit per saeculum et amplius ad tan tam regni ruinam, ad tarn fatale gentis exitium 
totus terrarum orbis: acrius infremiscit ad exitialem christiani nominis propugnaculi lapsum, uni-
versus Europae Occidens, ast, qui suppetias venisset fuit nemo . . . . Sola et unica Ecclesia 
Catholica, altrix nationum : educatrix gent ium: conservatrix vitae populorum: mater amantissima 
filiorum, succurrit cadenti; uti hoc haud obscure eruitur ex litteris Generalium Regni Comitiorum 
Posonii die 12 Mártii 1596. ad d e m e n t e m P. P. VIII. datis, ubi his sitnilibusque verbis suum grati 
animi explicant sensum: „ . . . . ad praesentia pro | ublicis regni negotiis indicta comitia non ita 
pridem convenimus; nihil nobis antiquius habendum esse censuimus, quam débitas immortalesque 
Beatitudini Vrae pro singularibus in nos et patr iam nostram, in extremo fortunae cardine nutan-
tem, beneficiis gratias ageremus non fuit ullus mortalium repertus, qui desperatis 
rebus nostris, maioribus, quam Beatitudo tua, praesto fuisset auxiliis Devinctos itaque 
nos quam maxime tot tantisque Tuae Beatitudinis beneficiis confiteamur, necesse est  
quia nullám referendae tantae gratiae commoditatem nobis videmus; Deum 0. M. pro felici 
Beatitudinis Vrae regimine et incolumitate exorare et memóriám eximiae huius pietatis recolendam 
ad posteritatem t ransmit te rs non omittemus" "etc. 

10) Epist. Bélae IV. apud. Pray. Tom. I. p. 274. 
11) Oratio in conv. imp. Vormatien. 3. Apr. 1521. habita. 
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His iam praeineditatis, si temporum ante actorum, vicissitudinmn ac laborum exantlato-
rum devota mente memores, multiplicatam Divinae in nos Providentiae clementiam solerti scru-
tinio recenseamus: si sparsa item semina de Matris Ecclesiae gremio seminata colligamus: habemus 
procul dubio unde Numini Altissimo humiliato spiritu in vocem confessionis erumpamus, solaquo 
eius nos gratia superstites esse ac vivere humiliter fateamur. 

Haec prae oculis habentes nec utique tam facile obliviscemur quanta charitate Deus 
populum suum excepit, quando dextera sua virtutem faciens, eum a rugientibus eripuit Turcis : 
regnumque tanquillitati et integritati restituit ac gentem Hungaram adusque tempóra haec con-
serva vit incolumem. 

„De temporibus autem hodiernis et momentis, non indigetis ut scribamus vobis. Ipsi enim 
diligenter scitis" 12) — nam propriis cernitis tristem rerum inclinationem oculis — quantae ubique, 
late qua patet pulchra haec patria, vigeant et concertent „inimicitiae, contentiones, aemulations, 
irae, rixae, dissensiones." 13) Profecto non possunt haec summa tristitia non afficere corda, moes-
tissimo dolore non percellere pectora, non illud menti ingerere Apostoli: „Quod si invicem mor-
detis, videte ne ab invicem con summamini." 14) 

In tanta animi desolatione, nullam dum in humanis rebus reperimus medicinám, saepius 
acerbo pressi dolore exclamamus: Domine! Quid erit ex nobis? 

Verum tacitis spem addamus votis, etenim, qui factus est nobis Dominus in refugium, 
erit quocjue Deus spei nostrae in adiutorium, et qui largitus est clementer vitae spatia, tribuet 
quoque dulcia abs dubio afflictis solatia. 

Accédât itaque votis ac spei amor patriae, ne noster unquam honos infractaque cedat 
fama loco, nam qui zelo flagranti ardemus ac aestu rei catholicae religioisque a vitae, blando 
quoque ac suavi decet ut agitemur amore patriae. Utriusque igitur amor rei publicae, sacrae item 
ac civilis dirigat actiones nostras; bene gnari, patriam aut religionem patrum avitam prodere 
nullo modo licere, imo sanguinem fundere aut vitam ponere tum pro patria tum pro fide debere. 

Ista quidem ob hanc rem palam publice profiteri visum est, quia haud raro perduellionis 
recenter accusamur iniuste, qui tarnen haud minus acriter gloriamur catholico, quam iure 
meritoque superbimus nomine Hungarico. 

Absit igitur, ut populus Hungarus dissimilis unquam fiat sibi aut foedum inferat gloriae 
suae crimen ; absit ut degeneret avita maiorum fides ac piatas aut sensus gratitudinis in mentibus 
posterorum. 

Venite itaque fideles Patriae filii, cives et regni incolae omnes: „Venite adoremus et 
procidamus ante Deum; ploremus coram Domino, qui fecit nos"15) et conservavit sospites; attollite 
suplices ad Coelum oculos; sufferte exutas vinclis ad sidera palmas; gaudio exoltantes uno ore, 
uno corde voces in Altum iactate: Numen Benignum magnificanteâ, laudes Domino aeterno reddenteS, 
gratias magno Deo Immortali exhibentes, quia saeculis non auditam fecit nobiscum misericordiam ; 
annis quippe mille plenis adversitatum superatis: vivimus adlmc et sumus. 

Tu quoque laetare Pannónia! millenaria celebrans solemnia; exulta praedilecta Patria, 
dulcis Hungaria! Plaudite tergemini colles, fulmineas quondam nubes qui vidistis tempestatesque 
frementes : „conventum facite omnes qui diligitis eam" 16) patrum acquisitam sanguine salutatis 
terram ; maiorum rigatam cruore colitis patriam ; natalis foecundam soli, gemmis cariorem, vomere 
vertitis glebam, solertem sudantes exercetis industriam. 

Plaudite manibus, fortis propago Orientis, gens electa Hungarorum! procellis iactata decem 
saeculorum. Laetamini omnes regni cives iuclyti, fraterno more dilecti, amici longo temporum usu 
€oniuncti, fortunae participes secundae et adversae effecti. 

Etquoniam „nemo patriam quia magna estamat, sed quia sua", insuper vero „et earn patriam 

12) I. Thess. 5. 1. 2. 
13) Gal. 5. 20. 21. 
11) Gal. 5. 15. 
15) Ps. 94. 3. 
16) Isai. G6. 
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ducimus ubi nati, et illam qua excepti sumus"; quos aut labium peregrinum insermone aut germen 
diseernit in origine, cunctos iubilari hoc anno in unam pariat familiam causa laetitiae, omnes in 
unam solidam efformet nationem amor patriae. 

Iam nunc ad Te convertimur Domine sancte, gentium Pater omnipotens, misericordiarum 
totiusaue Deus consolationis Clemens! Te Deum laudamus, Te Dominum conßtemur, et immortales 
agimus Tibi gratias propter magnam gloriam, maiorem misericordiam et maximam tuam clementiam. 

Tu es Domine, qui. novae nos patriae mactasti beneficio; Tu, qui dedisti veram patribus 
fidem. Tu Domine stator et rex noster conserva porro hanc patriam incolumem; conserva omnes 
in avita religione, conforta operarios vineae, quam plantasti manu Protoregis s. Stephani: da eis 
zelum, pietatem, charitatem et nominis tui sancti amorem. 

Fac ut floreat in hac terra Studium ecclesiae et patriae : concordia et mens una animorum: 
dilectio proxnmorum: pietas actionum et integritás morum. 

Et Tu 17) „o Gloriosa Dei Genitrix Magna Hungarorum Domina, Sanctissima Virgo Maria! 
n emento haereditatis tuae, quam fidelis servus tuus, primus Rex, et Apostulos noster, sanctus 
Stephanus Tibi commendavit, ac testamento transscripsit. Respice benigno vulto super Regnum 
tuum, et gloriosis meritis tuis intercede et sta pro populo Tuo apud Filium tuum Iesum Christum. 

Ad Te clamaverunt Patres nostri, et salvi facti sunt ex univeris tribulationibus suis; 
quia vigilavit oculus tuus assidue pro haereditate sua, o Domina in aeternum benedicta! Quod nos 
certissime scientes, quemadmodom frequenter rogavimus, ita experimento etiam didicimus, quia 
propter Te benedixit nobis Deminus. Tali ergo spe erecti, ac fiducia animati sub tuum praesidium 
confugimus nos populus Tuus, nos haereditas tua, nos grex Tuus, qui gloriosa nomine Filii tui 
insignimur, et ob singularem tutelam tuam Regnum quoque Marianum appelamur. Ideo levamus 
cor nostrum cum manibus ad Te o Domina: precesque nostras ante conspectum tuum humiliter 
effungimus. 

Protege, ac defende potentissimo patrocinio tuo Patriam nostram contra omnia tarn 
spiritualia, quam temporalia mala, ut efflorescat ilia in laudem Dei, et consolationem populi Tui. 
Impetra Sanctae Matri Ecclesiae et fidei Catholicae apud nos, et ubique terrarum exaltationem : 
Praesulibus, et Pastoribus nostris ac universo Clero Divinum adiutorium : nobis cor docile, obsequens, 
et fidei operibus, ac fructibus foecundum, ne quando iuste irascatur nobis Filius Tuus, et Regnum 
Suum auferat a nobis. Converte corda Patrum in filios, et incredulos ad prugentiam justorum, ut 
uno ore, uno corde, eademque fide serviamus Filio Tuo Filio tuo Domino nostro et colamus Te 
Dominam, ac Patronam nostram, sicut coluerunt et Patres nostri. 

Oramus Te Domina! pro Rege nostro Apostolico, ut vitám prolixam, impérium securum, 
domum tutam, exercitus fortes, senatum fidelem, populum probum, orbem quietum, et quaecunque 
hominis, et regis vota sunt, ei obtineas: quatenus populum sibi subiectum cum sanctitate et 
justitia diu prospéré gubernare, et dein coronam consequi valeat aeternam. 

Oramus Te Domina! pro Statibus, et Ordinibus, et rei nostrae publicae administris, ut 
Spiritus Sancti donis illustrati, vera cognoscere; prava castigare; justa vindicare valeant: ut 
Communis Boni sincero studio incensi, Pupilo, Viduae, Innocenti judicium, et justitiam recta 
conscientia administrent. 

Oramus Te Domina ! pro universo populo nostro, ut oculos maternae misericordia 
tuae super nos convertas, et cives haeredititatis tuae, quot sub tutelam tuam recepisti ab 
omni peccato custodias, pietate tua gubernes, in amore, et timore Dei conserves. Impetra virgi-
nibus castitatem, coniugatis sanctimoniam, poenitentibus indulgentiam, iustis perseverantiam, viduis 
et orphanis sustentationem, pauperibus protectionem, peregrinantibus reditum, legentibus consola-
tionem, defunctis fidelibus requiem sempiternam. 

Agnoscimus quidem o Domina! quia peccavimus contra filium tuum, Salvatorem nostrum, 
et multum recessimus ab avito cultu magni, dulcisque Nominis tui ; propter quod invenerunt nos 

1T) Ex oratione Pauli Esterházy Principis et palantini Regni Hungáriáé. 
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mala sine numero. Sed noli meminisse iniquitatum nostrarum: memento autem manus tuae, et 
nominis tui in tempore isto. 

Ne despice supplices filios, et criminum veniam postulantes misericordiae tuae antiquae 
brachiis amplectere: etsi enim nos exuerimus filios, Tu Matrem non exuisti. 

Loquere pro nobis bona apud Filium tuum, ut secundum Eius voluntatem vitam nostram 
instituamus, et Te Dominam, ac Patronam nostram veneremur omnibus diebus nostris. 

Surge ergo Mater: dominare Tu nostri, et Filius tuus Iesus Christus, Salvator noster: ne 
tradas alteri gloriam tuam et dignitatem tuam genti alienae. 

Suscipe preces nostras, quas coram Te effundimus, ut intercessionibus tuis adiuti, post 
praesentis vitae finem, ad aeternam perveniamus haereditatem." 

Vos quoque patriae nostrae invocamus patronos! S. Stephane, Emerice, Ladislae, Elisa-
betha. item b. sorores coelieolae: Margaretha. Cunegundis, Jolentha, intercedite pro nobis. 

1. Dominica infra octavam Nativitatis Domini seu die 29 mensis ac anni _ currentis, in concione instituenda 
edoceatur populus de instantibus festis iubilaribus domesticis. ac in primis exponatur breviter vis varietasque beneficiorum, 
piibus Deus 0. M. regnum Hungáriáé, constitutionis millenaria celebraturum solemnia, decursu saeculorum est prosecutus. 

2. Ultima exeuntis anni die ad solis occasum usitata ubique gratiarum actio celebretur; et quidem (post 
concionem, ubi est in usu) recitabuntur coram exposito Sanctissimo, Litaniae ss. nominis Jesu cum orationibus congru-
entibus. Deinde cantetur hymnus „Imádunk sz. Ostya" cum secunda quoque stropha: „Aldd meg országunkat11 ; mox 
.,Te Deum laudamusu cum solita oratione pro gratiarum actione, cui addatur collecta pro Papa et Rege. 

3. Summo mane Calendarum Januarii seu prima millenario solemnis anni die, dato signo salutationis angelicae, 
interiecta tarnen modica mora cunctarum ubique ecclesiarum campanae omnes, per mediae horae spatium pulsentur. 

4. Sub sacro solemni, in festo Circumcisionis Domini decantato Evangelio Missae, celebrans aut alius sacerdos, 
iscendit ambonem et omnibus in genua procumbentibus, eliciet solemniter professionem fidei catholicae, iuxta formám 
Tridentino-Vaticanam. (Vide Rituale Strigon. pag. 90 et seq.) In fine proffessionis recitabit orationem ad Magnam 
Dominam nostram (habetur in Stat. dioec. 174. et adiicitur quoque in segmento). Qua finita et „Credo" intonato, 
pulsentur omnes campanae usque ad Canonem Missae. 

ö. Inde a 5. Januarii usque finem anni (20 Decembris) addenda erit cunctis tantum diebus Dominicas in omni 
nissa tum cantata tum privata — exeptis festis dupl. I. et II. cl. — oratio qua imperata de s. Stephano protorege, 
vineam Hungaricam plantante. (Desumpta collecta ex 20 Aug. ex P. P. R. H. aut 2 Sept. in Missali.) 

Diebus vero sabbatis per totum annum, sumatur oratio imperata de Magna Hungarorum Domina seu Patrona 
Regni (Oratio ex missa votiva B. M. V. tempori congruente.). Illud denique permittimus, ut nonnumquam in missa 
solemni, si nempe maoir est collectarum numerus, omitti possit arbitrio celebrantis una oratio, alias imperata pro 
Papa aut Rege. 

Datum Strigonii 25. Decembris, festo Nativitatis Domini 1895. Claudius 
Card. AEppus. 

Ä Z Ê Y Y É G É N . 
Szent Józsefhez.*) 

(Capistrano után latinból.) 

1. 

Dávidházból felkelő fény, 
Szűzanyánk Orcsillaga, 

Gyászos éjben a hiveknek, 
Üdvsugárzó oszlopa! 

Bizalommal rád tekintünk 
A jelen bús alkonyán: 

Oh segits a nagy vihar közt 
Szenvedő magyar hónán! 

*) Ha t á r t a l a a örvendezéssel j e len t jük m. t. olva-
sóinknak, ho^y Capis t rano latin h y m n u s / á t sz. Józsefhez 
igénytelen felhivásuukon („Rel ig io-Val las" 48. sz.) ke t t en 
is l e fo rd í to t t ák magya r ra . Közöl jük a beérkezés so r rend-
jében mind a ke t tő t . A szerk. 

lm' a néked hódoló nép 
Tévedők közt martalék, 

Az eretnek — had uralma 
Ránk tevé zsarnok kezét. 

Oh szent József, Jézusunknak 
Gondos Őre nézz reánk, 

Légy ótalma a hiveknek, 
S tartsd a hitben szent hazánk' ! 

3. 
Az erőszak vad hatalma 

Szentjeinket dúlja szét, 
Gúnykaczaj közt káromolja 

A Háromság nagy nevét. 
Pártfogónk, hozzád zokog fel 

Az esdeklők bús kara: 
Hogy ne légyen e sok vétség 

A hivő nép ostora. 
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Titkos férgektől kipusztul 
A diszes fa törzsöke : 

Áltanok mérges lehétől 
Romlik ifjaink szive. 

Szabadíts meg e veszélytől, 
Nyújtsd felénk védő kezed, 

Ifjaink vezérletére 
Adj hithű, bölcs őröket! 

5. 
Édenkert dicső virága, 

Áldd a hitvesek frigyét, 
Gyarló emberek tünének 

Üdvhozó ellenszerét. 
Vad szemekkel dul a sátán 

E virág ép gyökerén, 
Védd a szentet, oh szent József, 

Szív vei-ajkkal kérlek én. 
6. 

Véreinknek nyújtja mérgét 
A sötétség szelleme, 

Szolgaságba ejti szivök 
A hazugság fegyvere 

Szent igazság őre József, 
Te vagy égi pártolónk, 

Szerte-űzvén a vad ellent 
Légy bajunkban ápolónk! 

7. 
Dús kalászt hoz a kelő mag 

Szép hazánk zöld téréin, 
Édes n dvet a borágak 

Vadregényes bérczein. 
Ámde kincsszomj megrabolja 

A vetőnek udvarát, 
S a munkába görnyedőnek 

Bor helyébe mérget ád. 
8. 

Szent József, segits kitépni 
E gaz átkos bokrait, 

Hogy fáradságuk gyümölcsét 
Visszanyerjék hi veid, 

Félre álnok cselszövények, 
Jó Atyánk, oh el ne hagyj ; 

Szűz Anyánkkal s szent Fiával 
Főerősségünk Te vagy ! 

9. 
„El a hon, jobb kor virágzik, 

A szabadság napja süt." 
Igy kiáltoz a hazugság 

S ő uralg most mindenütt. 

E hiú szóval vezetve 
Sínyli népünk terheit. . . . 

Immár fogy türelme s kezdi 
Zúzni rabbilincseit. 

10. 
Hozzád sir föl bús keservünk, 

Szent József, kegyes Atyánk! 
Üzd el a gyászt és a vészt, mit 

Zsarnok önkény mért reánk. 
Védd a zászlót, rajta lángol 

Az igazság és a hit, 
Kérjed Istent, diadalra 

Hosry vezesse hiveit ! 
V. 0. 

Buzgó fohászok. 
Se. József B. Sz. M. Jegyeséhez JJrj. I I I . vas. alkalmából. 

Oh szent József Dávid sarja! 
Ki a Szűz Védnöke vagy, 

Ki a hivő védelmének 
Szentül tisztel, és hőn vall. 

Az elnyomott magyaroknak 
Oh léjrv szintén oltalma! 

Papság, népség keserveit 
Könyes szemmel zokogja. 

Iliveidet, íme nézzed 
Hitetlenek kinozzák, 

Hitvallókat hűségükért 
Eretnekek tiporják. 

Oh szent József dicső Védnök! 
Ki megóvtad Jézuskát, 

Kicsinyek és aggott vének 
Oltalmadat hőn várják. 

Dúlják hazánk jogát, hitét, 
Jézus keresztje titkát, 

Isten nevét, s mindent mi szent 
Gonosz ajakkal szidják. 

Üdvözítőnk dicső Őre, 
Imádkozzál ugy értünk 

Hogy az undok vétkes mocsok 
Ne tudassék be nékünk. 

Terebélyes magas fákat 
Mint őrli meg a féreg ; 

Ugy ejti kárhozatba le 
Bűn is az erős népet. 

~ Ily nagy vétket háríts tőlünk 
Könyörülő Pártfogónk, 

A szülőknek, nevelőknek 
Légy nékünk is gondozónk. 
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Éden csodás virágszála 
Házastársak szemfénye, 

Bűnnel terhelt sok léleknek 
Gyónószékhez vezére. 

A pokolnak sötét népe 
Megtépni kész virágunk, 

Oh szent József óvj meg minket 
Védelmet tőled várunk. 

A hazugság romlott lelke 
Gonosz életre izgat, 

Gyönyör-kéjjel mézet kinál 
Mindent élvezni biztat 

De Istenről rád van bízva 
A mennyei igazság, 

Törd össze a sátán hadat, 
És állni fog a világ. 

Bőven terem a szántóföld 
Dicső magyar honunknak, 

Magtár, csűrök rakott pallás 
A súlytól roskadoznak. 

Jólétben még sincs a magyar, 
Aldástalan a dolga, 

Ős birtokát, kincsét, házát 
Adó és kard*) elhordja. 

A czégéres gonoszságot 
Irtsad néped szivéből, 

Hogy hiveid vigan vegyék 
A bő áldást Istentől. 

Távozzék el minden gazság 
Csalás, lopás, uzsora, 

S uralkodjék felettünk már 
A szent egek jó Ura 

Minden törvény bő forrása 
A nagykorú szabad nép, 

De ezt álnok — hamisnak is 
Mutatja az életkép. 

Megcsalva nyög iga alatt 
Hajdan boldog szép ország ; 

De kelnek már, hogy a jármot 
Kérzől, lábról leoldják. 

Oh szent atyánk dicső József! 
Ki megóvtál még minket, 

Könyörgésed Jézusunknak 
Tartsa meg lelkeinket. 

*) A fényűzés. 

Imádkozzál szent Pártfogónk, 
Legyen boldog ez ország ; 

Uralkodjék rajtunk Jézus, 
Ki élet, ut, igazság! — 

Balassy litván. 

Zsendovics József emlékezete. 
1831-1893. 

Irta és az egri egyházmegyei irodalmi egyesület 1895. 
november 13-án tartott közgyűlésén felolvasta 

Dr. Kerekes Arvéd, 

egri főegyházmegyei pap. 
- (Vége.) 

1872-ben lépett megdicsőültünk a szoros értelemben 
vett népoktatás terére, midőn a Heves és Külsőszolnok 
megyei iskolatanácshoz hitfelekezeti tagul s képviselőül 
kineveztetett. Csakhamar megszerezte az alapismereteket, 
és hatalmas szervező tehetségének nagy tér nyilt, midőn 
1874-ben egyházmegyei tanfelügyelő lett. Tudta, hogy éle-
tünk fő-momentuma, nem valamely állásra való helyzésünk-
ben áll, hanem hogy határozott irányú legyen tevékenységünk. 
Mint sziűe választottját ápolta a népiskolát, önmaga is 
anyagilag támogatva e törekvés valósulását. Az adott körül-
ményekhez képest benépesítette az egyházmegyét katholikus 
népiskolákkal, nehogy az állam, mindent egyenlősitő irány-
zatával, vallás nélküli iskolákat állitson. De a népiskolák 
számára tanitókat nevelő intézeteket, mint a férfi és női 
tanitókúpző intézeteket is, figyelmére méltatta, és azok igaz-
gatásában fáradhatatlan tevékenységgel működött. 

Társadalmi életének alapvonása amaz igazság meg-
I ismerésében nyert kifejezést, miszerint nem mesterség a 

világ zajában élni, ha annak vakon hódolunk ; a magány 
elvonultságában pedig saját vágyunkat követelhetjük. De az 
igazi férfiú nevet az érdemli, ki bér a nagy tömeg körében 
mozogva, jellemének megőrzését szeliden bár, de követke-
zetesen viszi keresztül. Önmaga iránt szigorú volt, de más-
nak ügyével nem törődött, tudva azt, hogy sok kellemetlen-
ségtől kiméli az meg magát, ki nem törődik szomszédjának 

! cselekedeteivel, de önmagát annál inkább megvigyázza 
mindezekben, és azok tisztaságára és jogosságára vigyázz; 
nem mérlegeli mások erkölcsi életét, hanem a kitűzött uton 
halad, anélkül hogy jobbra balra tekintgetne. 

A társadalmi rend javítására törekedett, midőn saját 
működési körét teljesen kihasználta, elkerülve a gondatlan-
ság vagy hanyagság okozta károkat, — a szeretetet válasz-
totta vezetőül, kutatva a szegénység okát, és lehetőleg meg-
szüntetve azt. — Ama bölcselettől pedig távol állott, mely 
mindennek gyenge oldalát keresi, mely nem szül sem erényt, 
sem elmésséget, mely mindig azt hangoztatja : hiábavaló 
minden, az élet felemészt bennünket, csakis az a kérdés, 
ki marad utolsónak martalékul, — mert ez elveszi elmés-
ségünk végokát, így mimagunk zárjuk ki magunkat a 
mennyországból ! 

Folytonos munkálkodás közepett ki nem kerülte figyel-
mét a jelen idők irányzata, mely az egyesületek szervezé-
sében és a szellemi termékeknek lapok utján való közlésében 
nyilvánul. Az „Eger" czimfí helyi lap, mely politikai czik-
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ket is közölt, buzgó munkását birta benne. A „Népiskolai 
Tanügy" alapitója és első kiadója volt. Az „Egyházmegyei 
Közlöny" egyik alapitóját tiszteli benne, Ha e lapok fela-
datát figyelemmel keressük, önkénytelen bámulat fog el a 
minden körülményt és viszonyt megfigyelő egyéniség iránt, 
kinek cselekedetében sem az önérdek, sem dicsekvés nem 
volt a vezéreszme, hanem a vallás és a haza dicsősége és 
nagysága. Helyesen járt el, midőn látva a sajté hatalmát, 
ha szűkebb körrel is, de kihatással biró ily közegeket 
teremtett, melyek gondoskodásának és tapintatának kétség-
bevonkatlan tanujelei maradnak. 

De nemes lelkének teljes melegével csügött az „Egri 
egyházmegyei irodalmi egylet" sorsán, melynek működési 
képességét az anyagi erő megteremtésével állapította meg. 
Mindenki tudja egy nem régen elhunyt jelesünk végintéz-
kedését, melyre bizonyára befolyással volt ; de azt is tudjuk, 
mily tetemes anyagi erőt bocsájtott végakaratilag dicsőül-
tünk is ez egylet rendelkezésére. Mi készté őt minderre? 
jósága! ismerte Seneca mondását: Quid tibi opus est, ut 
sis bonás ? velle ! — igen akarta, hogy az egylet kiadói 
képességre emelkedjék, és annak concret alakot kölcsönzött 
a fent említett anyagi támogatása által. 

Azon emberek közé tartozott, kik szerencsések min-
denütt örömet kelteni megjelenésökkel. Befolyásuk alatt a 
sziv legkelemesebben hangolódik. Világítanak, anélkül hogy 
azt észrevennék. Nemes szivök az istenes munka folytonos-
ságában nyilvánul. Hogy valaki állását betölti-e, leginkább 
nyilvánul akkor, ha a közvélemény kiemeli azon minőségét, 
mely kötelmeinek körét betölti. A jé pap nevét teljes mérv-
ben kiárdemelte, mert az Úr háznak disze volt lelkének 
övömé, és anna emelése összes törekvése. Jó rokon volt, 
szerény körölmények között élő hozzátartozóit erkölcsileg és 
anycgilag támogatva, nem felodkezett meg amaz axiómáról : 
a papi jövedelem fölöslege a szegényeké, kik között a 
rászoruló rokonok az első helyet foglalják el. Mint ember 
szigorú önmaga iránt, másokkal szemben elnéző. Mint polgár 
és hazafi, kötelességének ismerte tádományát, jellemét szol-
gálatukban érvényesiteui. 

Yégelemzésül, otthonunk, ama kiváltságos tulajdonunk, 
melylyel a hírnév, földi javak bősége és kitüntetés föl nem 
érnek. Az életben gyakran akadunk oly népre, mely gond-
talan egykedvűséggel szemléli a világeseményeket, de olyanra 
nem, mely buzgón ne ápolná szivében szülőföldje és hazája 
iránti szeretetét; — mely magában foglalja otthonát. Soha 
sem tudjuk meg, bár mily hosszura nyúljék is életünk fo-
nala, ki adta meg otthonunknak ama bájt, ki övezi azt a 
kimondhatatlan kedvességü légkörrel, mely bennünk kedves 
érzetet kelt fel és a föld ama pontjává teszi, hová fáradt 
keblünk nyugalomra tér, és a sikertelen küzdés által zakla-
tott szív nyugalmat lel. Ez értékesebb talizmán Midásénál, 
habár érintésével minden tárgyat aranynyá változtatott rs. 
itt simulnak el a gond által a homlokon vont mély baráz-
dák és változtatják azt ragyogóvá. Itt szűnik meg a heves 
szóváltás és sértegető kifejezés, hol a legszintelenebb hang 
is kedves zene gyanánt zeng fülünkbe. Itt újból kinyúlik a 
visszavont kéz, megszűnik a lépés bizonytalansága, midőn 
alkalmunk nyilik az irgalmasság vagy felebaráti szeretet 
gyakorlására. Itt halljuk helyes eljárásunk és kötelmeink 
pontos betöltésének pártatlan elismerését, de egyszersmind 

kedvesen hangzik a netaláni kiigazítás vagy bírálat. Ha e 
bolygó, melyet földnek nevez„nk, jelenlegi helyét, a nagy 
mindenségben változtatná is, ha a tengerpartok helyet cse-
rélnének, az oázisok viránya megszönnék: a kedves otthon 
megtartaná jellegét, mert azt a Teremtő változhatatlannak 
alkotá. 

Hogy a mi kedves megdicsőültünk otthonát jól fes-
tém-e, a tisztelt gyülekezet minden egyes tagja bizonysá-
got tehet róla. Ama conglomerált társaság, melyet oly 
gyakorta látott maga körül, csakis ily fensőbb szellem be-
hatása mellett válhatott egygyé, csakis egyetlen versengést 
szemléltünk ott, midőn mindenki ovakodott a legcsekélyebb 
dissonantiától, nehogy e varázskört betöltő kölcsönös szere-
tet és tisztelet megzavartassék. 

Ha valakinek élete halálában tükröződik vissza, úgy 
mindenki, ki e nagy pillanatban körében volt, megtanul-
hatta, mint hal meg a jó keresztény, mily megnyugvással 
fogadja a pap, a megmásithatlan végzet önmagán való tel-
jesülését. 

A koszorúk, melyek számára köttettek, a megnyilat-
kozó hódolatnak behatása alatt keletkeztek, a szükséges 
virágok nem a melegházból kerültek ki hanem a szabadban 
fejlődtek, és a szabad természet ajándoka szinpompájuk. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Bécs, decz. 24. Ausztria-Magyarország püspökeiről. — 
Ez alatt a czim alatt f. hó 10-én kelve innen Bécs-

ből a párisi „Univers" a következő tudósítást kapta, a me-
lyet, a mivel nagy részt Magyarországra vonatkozók, sietek 
önökkel közölni, hogy tudomásul szolgáljon, vagy rekti-
fikáltassék. 

„Verga bibornok, a „Super negotiis Episcoporum et 
Regularium" Congregatiójának praefectusának encyklikája, 
melyet Magyarország prímásához és püspökeihez intézett 
(a horvát püspökök ki vannak véve, mert nem az eszter-
gomi érsektől, hanem a zágrábitól függnek). Ez fog ezentúl 
szabályul szolgálni a nagy katholikus pártalakulásnak (?) 
(la régie du grand parti catholique) Magyarországban. A 
zsidó szabadelvüség ellen küzdve a nevezett congregatio 
bíboros praefectusa 4 fő pontba foglalja össze a magyar 
episcopatus vallás-politikai akczióját. E négy pontok : 
1. Teljes összhang Magyarország primása és a püspökök 
közt, a mi az egyházra vonatkozó politikai eljárást illeti. 
2. Előzetes megegyezés primás, püspökök s általában a 
katholikusok, illetve a nevesebb katholikus jogismerők 
között az oly törvényekkel szemben, melyek az egyháznak 
ártalmára lehetnek. 3. A püspökök kötelesek érdeklődni 
katholikusoknak képviselőkké való választása iránt és ezek-
nek parlamenti eljárásukra vonatkozólag irányeszméket adni. 
4. A püspökök kötelesek a keresztény népen segíteni, nem-
csak állásuk tekintélye és varázsa (prestige) által, hanem 
„optibus caeterisque quibus indigent auxiliis". 

A szent atya óhajtja egyúttal, hogy Magyarország 
püspökei időszakonkint ülésbe jöjjenek össze, vagyis inkább 
nemzeti zsinatot tartsanak, Mária országa vallási ügyeinek 
tárgyalása végett. Tudvalevő dolog (on sait), hogy a ma-
gyar episcopatusnak joga van összegyűlni és szerzetes rendi 
apátokkal és tudós theologusokkal nemzeti zsinatot alkotni. 
Az utolsó ily zsinat Rudnay primás alatt volt 1822-ben. 
Tartományi zsinatokat is tartottak Esztergomban és Kalo-
csán. IX. Pius Optime noscitiis kezdetű, 1855. nov. 5-én 
kelt brevéjében és 1856. márcz. 15-én kelt Singulari quidem 
kezdetű encyklikájában ajánlotta a birodalom püspökeinek 
— mert akkor a centralisatio uralkodott és Magyarországot 
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császári kormány kormányozta — a gyakori gyülése-
zéseket. 

Következett a Concordatum felmondása Ausztria részé-
ről : jöttek (szintén Ausztriában) a vallás-ellenes hires 
májusi törvények (Mai Gesetze). Az osztrák-(magyar) püspöki 
kar fegyelmezettsége (sic) lazul. Az évenkénti összejövete-
lek ritkulnak. Ekkor fellép XIII. Leo és In ipso supremi 
Pontificatus kezdetű apostoli levelében 1891. márcz. 3-án 
megújítja IX. Pius felhvását az osztrák püspöki karhoz, 
Constanti Hungarorum kezdetű encyklikájában pedig 1873. 
szept. 2-án a magyar püspöki kart hivja fel, hogy évenként 
üljön össze tanácskozásra a vallás és az egyház védelmének 
módjai felett. 

íme tehát az ügykezelés (gestation) és készülődés uj 
korszaka nyilt meg. Megunva e század második felének 
gyilkos liberalismusát, az uj keresztény társadalmi osztá-
lyok alapot és szabályt keresnek az egyház megingathatat-
lan tekintélyében és vallás ösztönzései s a szabadság vív-
mányai közti harmóniában. 

Ez az oka, hogy ez az uj katholikus akczió többé nem 
találkozik a müveit osztályok ellenzésével. S igy magya-
rázható egyúttal a katholikus episcopatus varázsának emel-
kedése is. 

Magyarország az utolsó ország Európában, a mely a 
zsidó és szabadkőműves uralmat megutálta (qui se sóit 
dégoûté) és valószínűleg ez az ország az, a hol a vissza-
hatás a legerősebb módon fog nyilvánulni. 

Egy osztrák egyházmegyében komoly püspöki krízisünk 
van. Mgr Glavina trieszti püspök ur beadta a pápához le-
mondását és azt a pápa elfogadta. Ez a főpásztor egy ferde 
politikai helyzetnek az áldozata. Mint származására nézve 
és szivében szláv, minden esetre jó szándékkal, kedvezett 
a szlovén agitátoroknak, kik Triesztet szerették volna a 
szláv ügynek megnyerni. Szerencsétlenség, ezek a szlovén 
agitátorok nem vetnek ügyet Trieszt város tényleges álla-
potaira, a hol a lakosság óriás nagy többsége ^160,000 
közül 120,000) olasz és az akar maradni. Igaz, hogy 
Trieszt környéke egészen szláv; hja, de a város olasz és az 
értelem és a vagyon ebből a városból uralkodik a környék 
szláv lakossága felett, a melynek műveltsége nem igen 
magas. 

A XV. században Aeneas Sylvius Piccolomini (később 
II. Pius név alatt pápa) püspöksége által kitüntetett trieszti 
püspöki széken mgr Glavina azt hitte, hogy a szláv bizott-
ság akarata szerint indulhat, szláv egyházi beszédeket hozva 
be még a székesegyházba is és inkább a vidék mint Trieszt 
székes város püspöke gyanánt viselve magát. Megunva 
székes városa tanácsával, a mely csaknem egészen fanatikus 
olasz tagokból áll, a harczot, lemondott állásáról. 

Alkalmas utód találása igen nehéz dolog. Egyfelől a 
városi tanács, mely maga is autonom törvényhozó testület, 
„olasz". püspököt kér a pápától, a három utolsó trieszti 
püspök valamennyi szláv volt; másfelől a vidék szlovénjei, 
támaszkodva Hohenwart grófra, mgr Missia, laibachi püspök 
kinevezését kérik, ki szláv eredetű, osztrák érzelmű. 

Befejezem egy nevezetes esemény előadásával. Bécsi 
jó értesülésü lapok beszélték, hogy az olmützi bgérsek. 
mgr Kohn (az egyedüli zsidó eredetű főpásztor), 1892., 
vagyis főpásztori székébe való felemeltetése óta 260,000 
forintot, vagyis 'több mint fél millió frankot adott jótékony 
czélokra. Ez az összeg hangosan szól !*) 

*) Magyarország bibornok lierezegprimásának kevesebb a 
jövedelme s rövidebb idő óta primas és mégis többet adott már 
jótékony czélra. Ez még hangosabban beszél ! 

MILLENIUM. 
Még egyszer 

a milléniumi katholikus indítványról. 
Az eddig megjelent főpásztori körlevelek 

valamennyien a millénium jubiláris évének, vagyis 
1896-nak csak kezdetére vonatkozólag intézked-
nek. Az esztergomi f'őp. levél tovább terjeszke-
dik ugyan egy kicsit, a mennyiben a jubiláris év 
vasárnapjára és szombatjára parancsolt imákat ren-
rendel, de a körlevél magasztos és határtalan 
sok nagy dolgot felölelő tar ta lma nemcsak ki 
nem zárja, sőt egyenesen kihivja a millénium 
katholikus egyházi megünneplésének lehetség 
szerint való egész nagy sorozatainak létesítését. 
Hogy a milléniumi év kezdetének templomi meg-
ünneplésén kivül főpásztoraink lelke még további 
nagy jubiláris vallásos akcziók lehetőségével ós 
magasztos előkészítésével foglalkozik, kitűnik a 
kalocsai főp. levélből, a mely világosan kimondja, 
hogy a későbbi teendőkre nézve, később fog 
főpásztori intézkedés történni. 

Mindezekből világos, hogy a millénium évé-
nek további katholikus ünnepi teendőiről nem-
csak szabad, sőt kötelesség is a nyilvános meg-
beszélés fonalát tovább fonni. 

Tehát szóljunk a tárgyhoz új ra! 
Fentartva, a mit eddig indítványoztunk : 

1. hogy milléniumi katholikus hymnusz Írassék, 
2. hogy az 1896-iki jubiláris évnek nemcsak kez-
detén, hanem közepén (jun. 8-án, a király-koroná-
zás évfordulóján) és végén is legyenek katholikus 
templomi ünnepségek, 3. hogy a nép a felettünk 
járó idő rendkívüli nagyságára figyelmeztessék, 
a templomokban illő alkalmakkor énekeljék el 
hiveink a katholikuá hymnuszt, 4. hogy a pápa 
alkalmas módon indittassék Magyarország ezred-
évi ünnepe alkalmából ad Regnum Hungáriáé et 
populos eius levél Írására : jelenleg pótlólag 
indítványozzuk a következőket: 

Mivelhogy Magyarországban a nemzeti jelleg-
gel biró katholikus ünnepségek dereka augusztus hó 
15—20-ára esik, vagyis Nagyboldogasszony és 
Szent István király ünnepeinek idejére, az aug. 
15—20-ika közti időt, — melynek kezdet e (15.) 
és a vége (20.) és nagy nemzeti emlékek által 
megszentelt időpontok, — fordítsuk két országos 
nagy akczió illetve manifesztáczió létesítésére, és pedig : 

1. Erre a magyar szent hatodra (aug. 15—20.) 
rendezzünk országos katholikus nagygyűlést, amely-
ben való résztvevésre akár valamely katholikus 
egyesülethez való tartozás, akár valamely plébá-
niához való számithatás illetékességi bizonyítványa 
szolgáljon. 

Ennek a millenáris katholikus nagygyűlésnek 
a mellett, hogy a millénium emlékezetessé tevé-
sére lesz hivatva szolgálni s alkalmat adand 
multunk, jelenünk és jövőnk megbeszélésére, csak 

/ 
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egy ügyet, egy resolutiót, egy határozatot tűz-
zünk ki tárgyul, t. i. országos határozattá emelését 
annak, hogy ezentúl, a németországi katholikusok 
példájára, minden esztendőben tartunk országos katho-
likus nagygyűlést. 

Hogy pedig e határozatnak foganatja legyen: 
válasszunk kebelünkből — szintén a német katho-
likusok példájára — egy nagy tekintélyű világi 
férfiút és ruházzuk fel őt a minden évben tar-
tandó országos katholikus gyűlések gondozásának 
minden jogával és kötelességével, vagyis, tegyük 
meg őt országos kath. nagygyűléseink általános 
biztosává. E nélkül az intézkedés nélkül az orszá-
gos katholikus nagygyűlések ügye 'örök időkre 
meddő óhajtozás és sóhajtozás, Magyarország 
katholikus hiveinek milliói pedig — „oldott 
kéve" marad. 

2. A magyar katholikus szent hatod (aug. 
15—20.) ideje alatt tartassék meg az, a mi már 
más oldalról is (E. K.) kedvező visszhanggal indít-
ványozva vala, t. i. III. Béla és neje csontjainak 
a budavári koronázási templomban, a király és 
családja s az ország nagyjainak jelenlétében, az 
ország biboros hgprimása által való nagy nem-
zeti eltakarítása. 

Hajlitsa az Isten nagyra ezekben a nagy 
időkben a jóakaratú emberek gondolkozását és 
törekvését ! . ' 

A kalocsai milléniumi főpásztori levél. 
Krisztusban szeretett híveimnek üdvöt az Urban és főpász-

tori áldásomat. 
Hitünk kétségtelen igazsága, hogy mindenek, amik e 

világon vannak, a megszámlálhatlan sokaságú és megmér-
hetetlen nagyságú égi testektől a legparányibb porszemig, 
az ég boltozatát elborító felhőktől a fűszálon rezgő harmat-
cseppig, az óriás elefántoktól a földön kúszó féregig, a leg-
hatalmasabb országtól a legkisebb kunyhóig, a királytól a kol-
dusig, az aggastyántól a csecsemőig, minden és minden Isten 
végtelen bölcsességü, végtelen jóságú atyai gondviselésének 
van alávetve. Isten bölcsességéről mondja a Sz. Lélek, hogy: 
„elér az végtől végig erősen és mindent kellemesen elren-
dez," *) hogy „a kicsinyt és nagyot ő teremtette és egyen-
lőképen van neki gondja mindenekre."2) Isteni Mesterünk 
pedig e szavakkal irányitja figyelmünket Isten szerető gond-
viselésére: „Tekintsétek — úgymond — az égi madara-
kat; ezek nem vetnek, nem aratnak, sem a csűrökbe nem 
gyűjtenek ; és a ti mennyei Atyátok táplálja azokat. Nem 
vagytok-e ti azoknál becsesebbek?"3) Szépen fejezi ki ezen 
igazságot Sz. Ágoston mondván: „Isten nemcsak az eget 
és földet, az embereket és angyalokat, hanem a parányi és 
megvetett féregnek belső részeit, a madárnak pelyhét, a fű-
nek virágát, a fának levelét nem hagyja el, hanem össze-
tartja alkatrészeiket."4) Ugyanezen igazságot bizonyítja továbbá 

») Bölcs. 8, 1. 
2) Bölcs. 6, 8. 
3) Máté 6, 26. 
") De Civit, Dei. V. cap. 11. 

emberi józan eszünk, mely nem tudja elképzelni, hogy ez 
a nagy mindenség egy végtelenül bölcs és mindenható kor-
mányzó nélkül fönállani és bámulandó működését folytatni 
képes lenne. De ugyanezt bizonyítja mindegyikünknek saját 
élettapasztalása is. Ki volna közölünk ki önmagán már 
számtalanszor ne tapasztalta volna isteni Mesterünk amaz 
állításának igazságát, hogy fejünk hajszálai is meg vannak 
számlálva és egy sem vész el azok közül Isten akarata 
nélkül.5) Ha figyelemmel tekintünk vissza lefolyt életünkre, 
mindegyikünk észre fogja venni azon gyöngéd atyai kéznek 
nyomát, mely őt lépésről lépésre vezette a számára kitűzött 
czél felé, gondosan elháritá útjából a felmerülő nehézsége-
ket, kiragadá a testi vagy lelki veszély örvényébe sülyedőt, 
felemelé az elbukót, támogatá a lankadót, bátoritá a csüg-
gedőt és büntető vesszejével sujtá — hogy megjavítsa — 
a vétkezőt. 

A világtörténelem arról tesz tanúságot, hogy az isteni 
gondviselés ezen gondos, szeretetteljes vezetését nemcsak 
egyes emberekkel, hanem egész nemzetekkel szemben is 
gyakorolja. A nemzetek is születnek és meghalnak, mint az 
egyes emberek. A nemzeteknek is van gyermek-, férfi- és 
aggkoruk, van jó- és bal-sorsuk, vannak jó és rossz tulaj-
donaik, vannak szellemi és erkölcsi hajlamaik és fogyatko-
zásaik, vannak erényeik és bűneik, vannak komoly, higgadt 
és könnyelmű vagy szenvedélyes időszakaik. Yan továbbá 
Istentől kiszabott feladatuk, hivatásuk, életczéljuk, melynek 
elérésében ép ugy vezéreltetnek Isten áldó vagy sújtó, de 
mindig szerető keze által, mint az egyes emberek. „Az Ur 
erőt ad népének; az Ur megáldja népét bekességben," 6) 
„Haragban összezúzod a népeket Isten." 7) „Te Ítéled a né-
peket igazságban s a nemzeteket a földön kormányzod." 8) 
És valamint az egyes embernek, ugy egy egész népnek is 
jóléte, dicsősége, boldogsága attól függ, vájjon az Istentől 
elébe tűzött czélt felismerte-, hivatását megértette-, annak 
betöltésére komolyan törekedett-e? Vájjon Istent legfőbb 
urául elismerte-, magát törvényének alávetette-, Őt buzgó 
szivvel tisztelte és szolgálta-e ? „Boldog a nemzet, melynek 
Istene az Ur." 9) „Az alázatos népet megmented és a kevé-
lyek szemeid megalázod."10) „Figyelmezzetek, én népem, 
az én törvénymre, hajtsátok fületeket az én szám igéire." u ) 
„Az igazság fölemeli a nemzetet, a bün pedig szegényekké 
teszi a népeket." 12) 

Az isteni gondviselés ezen bámulandó munkálkodását 
hálás szivvel szemléljük, Krisztusban Szeretett Hiveim ! 
forrón szeretett drága magyar nemzetünk történetében is. 
Isten végtelen jóságából immár ezer esztendeje annak, hogy 
daliás őseink elhagyva Ázsia kietlen vidékeit e szép hazá-
ban telepedtek meg. Az egész ország a Kárpátoktól Ádriáig, 
a királytól a napszámosig, a főúri palotából a szegények 
kunyhójáig örömtől repeső szivvel, hazafias lelkesedéssel 
készül az ezeréves nemzeti jubileum megünneplésére. 

5) Luk. 12, 7. és 21, 18. 
6) Zsolt. 22, 11. 
<) Zsolt. 55, 8. 

"" Zsolt. 66, 5. 
,JJ Zsolt. 32. 12. 
i«) Zsolt. 17, 28. 
») Zsolt. 77, 1. 
12) Péld. 14, 34. 
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Nekünk keresztény katholikusoknak kétszeres okunk 
van az általános örömben, a közlelkesedésben részt venni. 
Hisz, midőn a honfoglalás milléniumát ünnepeljük, egyszers 
mind a keresztény vallás áldásos diadalának emlékezetét 
dicsőítjük. Az isteni gondviselés, mely Dániel próféta szavai 
szerint „megváltoztatja az időket és időszakokat, megszüntet 
és alkot „országokat," 13) mely mint sz. Pál mondja, „azt 
akarja, hogy minden ember" — tehát minden nép is — 
„üdvözöljön és az igazság ismeretére jusson," u ) végtelen 
irgalmában épen a honfoglalást használta fel eszközül arra 
nézve, hogy őseink már kilenczszász év előtt eljutottak a 
keresztény hit világosságához, holott egykori fajrokonaik 
és szomszédaik részben még most is a sötétségben és a 
halál árnyékában ülnek, 15) és talán még nagyon sokáig kell 
e szomorú állapotban sinylődniök, mig számukra is felkél 
az igazság napja. 

Es mily csodálatosak az isteni gondviselésnek utjai, 
melyeken kiválasztott magyar népét Krisztus aklába vezeté. 
A kilenczedik század derekán őseink még a távol Ázsia 
sivatagjain laktak, hova az európai hithirdetők még csak 
századok múlva voltak elérkezendők. Ámde Isten kifürkész-
hetlen végzésében elhatározta, hogy e nép már rövid idő 
múlva lelkes követője leszen az Ő Szent Fia tanításának, 
buzgó tisztelője a Boldogságos Szűz Máriának, önfeláldozó 
hősies oltalmazója és védbástyája legyen a keresztény pol-
gárosodásnak. És ezen végtelen irgalmu végzésnek teljesülése 
végett az ázsiai pogány magyaroknak az európai keresztény 
államok tőszomszédságába, a Kárpátok aljába való áttele-
pítését határozta el. Őseinket régi hazájokban egy megma-
gyarázhatatlan vándorlási vágy szállja meg. Nyugot felé 
indulnak és azt hiszik, hogy ott a messze távolban egy 
szebb hazát, termékeny rónákat, haldus folyókat, vaddal 
bővelkedő erdőségeket, maguk számára szép paripákat és 
fényes fegyvereket, nejeik számára ékes ruhákat és csillogó 
ékszereket, barmaik részére kövér legelőket mennek keresni. 
Pedig öntudatlanul a mennyei haza keresésére, az evangé-
liumi lelki tápláléknak, a keresztség üdvhozó vizének, a meg-
szentelő malaszt fényének, szóval a keresztény vallás meg-
becsülhetetlen kincseinek föltalálására indultak. 

Pusztaszeren megkötik a vérszerződést azon hiszemben, 
hogy a nemzeti főhatalomnak Árpád nemzetségére való 
ruházásával kormányzati és vallási ősi intézményeiknek fön-
maradását biztosítják: holott ezzel tulajdonképen Sz. Isván, 
immár kilencz százados, trónjának alapját vetik meg, mely 
ugy vallási mint belkormányzati szempontból egészen uj 
alakulásoknak központjává lesz. 

Pusztitva és rombolva barangolják be Európa több-
nyire már keresztény államait, virágzó városokat és falvakat 
dúlnak fel : szép templomokat és kolostorokat perzselnek 
fel és nem is sejtik, hogy ezzel rohamosan siettetik azon 
időnek elérkeztét, mikor az ő unokáik is ily városokban és 
falvakban fognak lakni; mikor ezeket a keresztény papok 
és szerzetesek szintoly szép templomokban fogják az üdv 
igéire oktatni; mikor az ország minden részében épülő 
diszes zárdákban az ő saját fiaik és leányaik fognak a keresz-
tények Istenének ájtatos zsolozsmákat zengedezni. 

Dán. 2, 21. 
I. Tim. 2, 4. 

i») Luk. 1. 79. 

íme mily örvendetes módon tapasztaljuk őseink tör-
ténetéből is szent Ágoston eme szép szavainak igazságát: 
„A mindenható Isten semmi módon sem tűrne valami 
rosszat „az ő müveiben, ha nem volna annyira mindenható 
és jó, hogy a rosszból is jót tudjon csinálni."16) 

Túlságosan hosszura nyúlna szózatom, ha a lefolyt 
ezer év történetéből nyomról-nyomra akarnám a jó Istennek 
nemzetünk iránt való atyai szerető gondviselését kimutatni. 
Az ezer éves magyar történelem minden lapja fényes tanú-
ságot tesz az isteni gondviselés jóságos működéséről. De 
hisz maga azon tény, hogy Isten oly csodálatos módon ve-
zérelte őseinket a keresztény hit világosságához ; és hogy 
ma ezer év után nemcsak keresztények, de magyarok is 
vagyunk; számban és műveltségben meggyarapodva tekin-
télyes számot teszünk az európai müveit keresztény népek 
között : ez egymagában is Isten rendkívüli atyai jóságának 
kiáltó bizonyitéka. Mert a hosszú ezer év alatt, hány-
szor volt nemzetünk a megsemmisülés veszélyének 
kitéve ? Es valljuk be — a hitben való elhidegülés, 
az erkölcsökben való megfogyatkozás, a vett jókért 
való hálátlanság által hányszor vonta magára nemzetünk 
Isten büntető haragját! De Isten — a Boldogságos Szűz 
Máriának, Országunk Nagyasszonyának, Szent István és 
Szent László királyoknak s a többi magyar szenteknek 
érdemei és közbenjárása által megengesztelődve — mind-
annyiszor megkönyörült magyar népén. Méltán kiálthatunk 
fel mi a prófétával: „Az Ur irgalmassága, hogy meg nem 
emésztettünk; mert még nem fogyott el az ő könyörüle-
tessége." 1T) Nagy okunk van tehát a millenium évében 
hálatelt szivvel magasztalni Urunknak, Istenünknek végtelen 
jóságát és irgalmasságát. Nagy okunk van Dávid prófétának 
emez intelmét követnünk: „Adjanak hálát neked, Isten, 
minden népek; adjon hálát minden nép;" 18) — „Adjatok 
hálát az Urnák és híjátok segítségül az ő nevét; hirdes-
sétek a népek között cselekedeteit . . . . Emlékezzetek meg 
csodáiról, melyeket cselekedett." 19) Mert hisz őseinkre is 
ráillik, mit a zsoltáros a zsidó népről mond, hogy: „Mikor 
csekély számmal, igen kevesen és jövevények voltak, és 
nemzettől nemzethez költöztek, és egy országból más nép-
hez, nem engedé, hogy ember ártson nekik, és megfenyité 
érettök a királyokat . . . . Es nekik adá a nemzetek tarto-
mányait, és a népek munkáit elfoglalták, hogy igazságait 
megőrizzék, és kövessék az ő törvényeit." 20) 

Isten igazságainak megőrzése és törvényeinek követése 
vagyis üdvözitő keresztény katholikus hitünknek lángoló 
szeretete, Krisztus Egyházához, s az Egyház látható Fejéhez 
való rendületlen hü ragaszkodás, jámbor, erkölcsös, keresz-
tény élet, Isten és az Egyház törvényeinek lelkiismeretes 
megtartása, képezik tehát legszebb és legméltóbb módját 
annak, hogy Isten iránt tartozó hálánkat kellőkép lerójuk. 
De ez képezi egyszersmind legbiztosabb eszközét annak, 
hogy szeretett nemzetünk, drága hazánk részére Isten jósá-
gos atyai gondviselését az uj évezredben is biztosítsuk. 

Hogy nemzetünk ezer esztendőn át annyi veszély és 

10) Enchirid. cap. 11. 
Jer. Siral. 3, 22. 

is) Zsolt. 66. 4. 
i9) Zsolt. 104, 1, 5. 
20j Zsolt. 104, 12, 13, 14, 44, 45. 
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balszerencse között szerencsésen fönállott, azt főleg annak 
köszönheté, hogy nagyban és egészben hü maradt a keresz-
tény elvekhez. Hogy, mint a szentek polgártársai és Isten 
háznépe reá voltunk épitve „az apostolok és próféták alap-
jára, melynek főszegletköve maga Krisztuá Jézus." 21) Jaj 
volna nekünk, ha ezen szegletkőtől eltávolodnánk; mert 
meg vagyon irva, hogy „más alapot senki sem vethet, azon 
kivül, mely vettetett, mely a Krisztus Jézus."22) Jaj volna nem-
zetünknek, ha a tiszta keresztény erkölcsök ösvényéről letérve 
az erkölcstelenség fertőjébe síilyedne ; mert a Sz. Lélek 
szavai szerint: „Az országlás egy nemzetről más nemzetre 
vitetik át az igaztalanságokért, sérelmekért és gyalázatokért 
és különféle csalárdságokért." 23) És jaj volna szegény 
hazánknak, ha a keresztény katholikus egyház és annak 
áldásos intézményei, melyek ezen országot a múltban 
nagygyá és dicsővé tették és a jövőben is azzá tenni hivat-
vák, társadalmi üdvös működésének teréről leszórittatnék. 
Ez annyit tenne, mint a kilenczssázéves magyar társadalmat 
önmagával hozni ellenkezésbe, s ez által felbomlását idézni 
elő. Mert a csalhatatlan örök igazság mondja: „A mely 
ország önmagában meghasonlik, nem állhat fenn az az 
ország." 24) És: „Minden magában meghasonlott ország 
elpusztul." 2S) 

Hogy drága hazánkat, szeretett nemzetünket ezen 
nagy szerencsétlenségtől megóvjuk, iparkodjék mindegyikünk 
önmaga jó keresztény, buzgó katholikus lenni. Azután ipar-
kodjunk ezen keresztény, katholikus gondolkozást és élet-
módot családaink, ismerőseink, barátaink körében is meg-
honosítani és megkedveltetni. Különösen pedig iparkodjunk 
Országunk Nagyasszonyának, a Bold. Szűz Máriának tiszte-
letét önmagunk is buzgón gyakorolni és mások között is 
terjeszteni. 0 egykor szent István kezeiből örökségül fogadá 
ezen országot. Kérjük őt buzgó szivvel, hogy valamint a 
múltban anyai szeretettel őrködött drága hazánk fölött, ugy 
a jövőben is legyen hü magyarjainak Királynéja és Nagy-
asszonya, Szószólója és Oltalmazója. 

Ami Urunk Jézus Krisztus malasztja veletek. Az én 
szeretetem mindnyájatokkal Krisztus Jézusban. Amen. 

Kalocsán, 1895. évi decz. hó 18-án. 
György érsek. 

A nagyváradi milléniumi főpásztori levél. 
A nagyváradi l. szert. Egyházmegye t. papjainak és hívei-

nek üdvöt az Urban! 

rAldjátok emberek fiai az Urat, 
dicsérjétek és magasztaljátok őt 
mindörökké." (Dán. 3, 82.) 

Az Urnák kegyelméből, kinél „egy nap annyi, mint 
ezer esztendő és ezer esztendő, mint egy nap,11 (II. Pét. 
3, 8.) a közeli <5 esztendő végén, sz. Szilveszter napjának 
éjjelén, midőn az óra éjfélt üt, életünkből egy év, nem-
zetünk életéből egy ezred merül el visszahozhatatlanul az 

21) Eíez. 2, 19, 20. 
22) I. Kor. 8, 11. 
23) Jéz. Sir. 10, 8. 
24) Márk, 3, 24. 
25) Luk. 11, 17. 

idő szüntelen haladó folyamába, a multak tanulságos bi-
rodalmába. 

Amint az ó év utolsó perczét általában nem tudjuk 
pontosan : nem ismerjük az első ezredév végét sem bizto-
san. Amazt még meg tudja mondani a tudomány, a csil-
lagászat ; ezt a tudomány, a történettudomány sem képes 
egész biztosan megállapítani. 

A véleményadásra felszólított magyar tudományos 
Akadémia maga is csak ugy nyilvánította véleményét: 
„hogy a honfoglalás kezdete s befejezése közötti idő 
teljesen kétségtelen tény gyanánt 888—900. évek kö-
zötti időre tehető." És ez természetes; mert miként a 
szikla óriás ormának csúcsa elvész a széditő magasság 
homályos ködében : ugy egy ezredév is az idők messze-
ségének homályába burkolja elejét ; és mert, ami fő : a 
honalapítás nagy müve nem egy év hatalmas munkál" 
kodásának drága gyümölcse volt. A határidő pontossá-
gának különben amint az ó év alkonyánál nem, az ezred-
événél még kevésbbé van súlya azon szempontból, hogy 
jelentőségük szerint méltányolva s használva éljük át ezt 
a határidőt, lépjük át a múltnak és jövőnek azt a ha-
tármesgyéjét, melyen megdobban mindnyájunk szive, 
kikhez szól a szózat : 

Hazádnak rendületlenül 
Légy hive . . . 
Bölcsőd az s majdan sirod is, 
Mely ápol s eltakar. 

Ez a föld, melyen annyiszor 
Apáid vére folyt, 
Ez melyhez annyi szent nevet 
Egy ezredév csatolt. 

Most telik be ez az ezredév és ez teszi igazán 
rendkívülivé az Úr 1895-ik esztendejének alkonyát és a 
következő uj évnek hajnalát, de sőt az egész — adja 
a jó Isten •— boldog uj esztendőt. 

Ezer év, az emberiség korának körülbelül egy hatoda 
egy nemzet életében roppant nagy idő. Olyan nagy, hogy 
nemcsak általában az ezeret a határtalan sokaság ki-
fejezésére használja a szentírás nyelve, hanem a Jele-
nések könyve éppen az ezer esztendőt (Apoc. 20, 5.) 
alkalmazza azon igen hosszú idő kifejezésére, mely az 
egyház helyes értelmezése szerint a világ végső korsza-
káig tartand. Hogy is ne volna roppant nagy idő egy 
ezredév egy nemzet életében, hisz még a kereszténység 
sincs egészen két ezer éves, s hogy ne volna rendkívüli 
édes Magyar hazánk ezredéves ünnepe, mikor 40 ember-
öltő kell egy ilyen ünnephez, s [csak körülbelül minden 
negyvenedik magyar nemzedéknek lehet része benne. 

Szent vallásunknál fogva „tartozunk mindenkor 
hálát adni az Istennek" (II. Thessalon. 1, 3.) és pedig a 
nemzetek apostolának ezen intelme szerint : „Kérlek azért 
hogy mindenek előtt legyenek könyörgések, imádságok 
kérések, hálaadások minden emberekért, a királyokért és 
mindazokért, kik méltóságban vannak, hogy nyugodalmas 
és csendes életünk legyen, teljes ájtatosságban és tisztes-
ségben, mert ez jó és kellemes a mi Udvözitő Istenünk 
előtt." (I. ad Timot, 2, 1—3.) 

Innét van, hogy egyházunk minden egyes év végén 
nyilvánosan és ünnepélyesen is hálát ad a letűnt évbe 
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vett jókért. A hálaadásban nem szorítkozunk önzőén 
csupán a nekünk közvetlenül jutott jókra. Befoglaljuk 
abba felebarátainkat, királyunkat, hazánkat, nemzetünket. 
Az idén egész természetszerűen hazánk és nemzetünk 
lép különösen előtérbe. 

Hiszen a Krisztus könnyeivel megszentelt haza-
szeretet adja sz. Ágoston ajkaira: „Pertinet ad virtutis 
officium . . . vivere patriae" ("De civ. Dei 1. 19. c.l. 2.) Az an-
gyali tudós megnevezi s kegyeletnek minősiti ezt az 
erényt, mely mint az igazsághoz kapcsolt erény, mindig 
szigorúan kötelez s csak annyiban különbözik az igaz-
ságtól, mert nem vagyunk képesek annyit visszaadni, 
mennyivel tartozunk. 

„A kegyelet bizonyos érzeményt fejez ki, mely az 
elvre vagy okra iráuyul," mondja ő és azért — folytatja 
— „Isten után leginkább a szülőknek és a hazának van 
lekötelezve az ember." (S. Theol. 2. II. qu., 101. a. 1. c.) 

Es ha van okunk, aminthogy valóban nagy okunk 
van, magunk s mások földi élete egy évéért hálát adn1 

az élet és halál Urának : mit mondjunk magyar nem-
zeti életünk egy ezredévének véghatárán? 

Az egyén sirja kapu, mely egy másik életbe, az 
örök életbe nyilik s vezet. Keresztény vezérelv: „Nincs 
i\t maradandó városunk, lianem jövendőt keressük.11 

(ad Hebr. 13, 14.) Ellenben a nemzet élete a földi lét 
határain tul nem terjed. E tekintetben a vezérelvet 
Tertullián szavaival igy fejezhetjük ki: „A keresztény 
tudja, hogy a királyt is az Isten rendelte, akit tehát 
szeretni, tisztelni és becsülni kell, kinek jólétét az 
egész . . . birodalommal (hazával) egyetemben a világ 
végéig kivánni kell" (Lib. ad Scap.). 

Az egyénre nézve igaz keresztény gondolkodás 
szerint megszűnt a halál rettenetes volta. Mióta Krisztus 
Jézus beváltotta a jövendelést: „halálod lessek óhVialál !* 
(Ozeas 13, 14.), a feltámadás hitében, a költő szavaival 
szólva: „bizton tekintem mély sirom éjjelét, zordon, de 
oh nem, nem lehet az gonosz," mert „elnyeletett a halál 
a győzedelem által" (I. ad Cor. 15. 54.) s azt kérdezhetjük 
az Írással: „Hol van halál a te győzedelmet?* (U. o. 55.) 
Nem igy a nemzet életében. Az igazán meghalt nemzet 
nem támad fel soha. Itt nincs feltámadás. Ezt megfon-
tolva értjük meg teljes mértékben az Űr Jézus szent 
könnyeit : 

„Ki mint Isten mond végzetet, 
A honfi Jézus könnyezett." 

(Tarkányi : Isten és honfi.) 

„Amint közeledett, látván a várost sír a azon, 
mondvém . . . rád jönnek a napok . . . és nem hagynak 
benned követ kövön, mivelhogy nem ismerted meg a te 
látogatásod idejét.* (Luk. 19. 4 1 - 4 3 . ) 

Krisztus sirt nemzete felett, mert előre látta annak 
végpusztulását és éppen az tette oly mélységessé s kese-
rűvé honfiúi fájdalmát, mert nemzete nem lesz többé 
soha nemzet. 

Azért midőn az ezredév «alkonyán elmondhatjuk a 
költővel : „El nemzet e hazán" mily bensőséggel kell 
megcsendülni szivünkben az imának: „Neked adok hálát 
atyáink Istened (Dán. II. 23.) „Az örökkévalóság hal-
hatatlan és láthatatla>i királyéinak, az egyedül való Isten-

nek pedig tisztelet és dicsőség mind örökön örökké.* (I, 
ad Tim. 1. 17.) „0 változtatja az időket és időszakokat, 
ő szüntet meg és alkot országokat. (Dán. II. 21.) Ha 
megfogadva az irás intelmét: „Emlékezzél a régi napok-
ról, gondolj át minden nemzedéket; kérdezd meg atyádat 
és tudtodra adja, elődeidet és megmondják neked, (Deuter. 
32. 7.) röviden átfutjuk ezredéves multunkat bölcsőnktől 
kezdve: szembeötlő bizonyságát láthatjuk ennek itt is, 
melyek azcnfelül az irás szavaiban rejlik, a jövőre 
vonatkozó tanulságokat is elénk állitják. 

Árpád a nagy honalapító ; de nem vonunk le örök-
életű érdemeiből semmit, ha azt mondjuk, hogy ezred-
éves létünk a honalapitással még nem volt biztosítva. 
„ Ha az TJr nem őrzi a várost, hiába vigyáz, aki azt őrzi.* 
(Ps. 126, 1.) 

A honalapitáshoz szükséges harczias szellem nagy 
hasznot hajthatott a nemzetnek letelepülése első ide-
jében ; „de oly nemzet, mely örökös üldözést, harczot és 
háborút hirdet, bukásának már magában hordja csiráját ; 
mert a bekalandozott egész világrészt zsarnoki igája 
alatt nem tarthatván, előbb utóbb a felingerlett népek 
visszatorló bosszújának kell áldozatul esnie. Igy történt a 
hunok s avarokkal. Igy történik vala őseinkkel is, ha a 
nyugati népek vérig való zaklatásának nem vetnek véget ; 
mert ezeket már önfentartásuk is kényszerité tömegesen 
szövetkezni ádáz ellenségeik, a sokszoros csatákban ugy 
is megfogyott magyarok ellen s e veszélytől nemzetünket 
a keresztény hitre való megtérés mentette meg." 

Es ezzel már az ezredéves mult dicsősége s érde-
méből az oroszlánrész Szent István első apostoli kirá-
lyunkat illeti ; különösen azért is, hogy nemzetünk nem 
a keleti, hanem a nyugoti egyház .keblébe tért, daczára 
annak, hogy a görög keleti egyház már korábban is 
édesgette magához. Ezzel nem csak önálló, független 
államisága lett biztosítva nemzetünknek, hanem nem 
alap nélkül kérdezzük jeles cultur-történészünkkel : „vájjon 
a Byzanczczal való hitrokonság és összeköttetés mellett 
sikerült volna-e a századok folyamán nagy veszélylyel 
vagy végenyészettel fenyegető számos viharral daczolnia 
hazánknak?" Es ezt feleljük indokolton vele: „Az ó 
hitii tartományok mind már korán az ozmán járma alatt 
jutottak és. nin^s elég ok hinni, hogy köztük egyedül 
Magyarország tett volna csodálatos kivételt." (Kerék-
gyártó : Magyarország Művelődés Tört. I.) 

Igy azonban, hogy Szent István ott kereste és 
találta Krisztus igaz egyházát „ubi Petrus" : nem kivétel 
magyar nemzetünk fönmaradása, milléniuma; de min-
denesetre nem nélkülözi a csodálatost „annyi sok bal-
szerencse közt s oly sok viszály után. 

Elég volna az Árpád törzsén a szt. István által 
vetett alapon kihajtott szentség csodálatos virágait nem 
is emlitve, Szent Istvánra mutatnunk, akinek csodálatosan 
fönmaradt szent jobbja a millenium végén is azt mondja, 
hogy jó az alap, melyet ő vetett, „mert nuis alapot senk 
nem vethet azon kivül, mely vettetett, mely a Krisztu 
Jézus.* (I. ad Cor. 3, 11.) Es ő erre az alapra helyezte 
a keresztény magyar királyságot. 

Ezért irta törvénykönyvében is világosan : „Quoniam 
ad Regalis' dignitatis ordinem non oportet nisi fideles et 
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catholica fide imbutos accedere ; idcirco Sanctae fidei in 
nostris mandatis primum damus locum." (Lib. L c. 1.) 

És ennek a katholikus szt. hitnek alapján, melyet 
törvénykönyvébe is foglal, s melyről magában törvény-
könyvében mondja szt. Athanázzal: „Haec est fides catho-
lica, quam nisi quis fideliter. firmiterque crediderit, salvus 
esse non poterit," (u. o. §. V.) magyar hazánkat a bol 
dogságos szűz Mária oltalmába ajánlotta halálos ágyán, 
mintegy végrendeletiieg. Egyik legnagyobb nevű (A Ma-
gyar Nemzet Története 59. 1.) protestáns költőnk és irónk 
is e l i s m e r i „azon szent ragaszkodást" meiylyel keresztény 
magyar őseink „az Isten anyjához viseltettek." „Legelső 
harczkiáltásaik — folytatja ugyan ő — az ő nevében 
történtek, később országuk védasszonyává választották, s 
az év két hónapját az ő nevéről nevezték el, nagy és kis 
Boldogasszony havának." 0 ugyan ezt onnan magyarázza, 
hogy tiszta erkölcsű nép szivében élénk visszhangra talál 
ama fenséges gondolat, mely egy nőt a legszebb két alak-
ban egyesitve, mint szüzet és anyát tünteti fel. Ennek is 
lehet része benne. De valójában ez, az igaz keresztény 
alapnak, mely a boldogságos szűz Mária Isten anyai mél-
tóságát hiszi és vallja és szt. István végrendeletének to 
lyamánya s gyümölcse a századok azon tanúságának, hogy 
b. szűz Anyánk elfogadta patronálásunkat. 

Ezen a szt. István által letett alapon tett s alkotott 
szt. László, a Mária-király, keresztény államiságunk meg-
szilárditója. Ezen az alapon vitte véghez a helyreállítás 
munkáját honunk második alapitója, IV. Béla. 

Ézen az alapon állott honunk az Anjouk és Hunya-
diak fénykorában. 

Azért szt. egyházunk bizonyos emelkedett szent ön-
érzettel zengheti az ezredévi „Te Deum"-ot. 

Meg kell azonban vallanunk, hogy hálaadásunk 
vigasságába aggodalom is vegyül. Az irás utasítása sze-
rint átgondolván minden nemzedéket, megkérdezett atyáink 
adják tudtunkra ezt az aggodalmat, mely abból ered, 
hogy ezredéves magyar hazánk letéréssel az ezredéves 
alapról indul neki a második ezredévnek. 

A kath. egyháznak isteni igéret biztosítja fenállását. 
Nemzetnek nincs ilyen biztosítása. Az egyház egy 

évnek is, uj évnapján Jézus nevével indul neki : és vájjon 
nemzetünk nem Jézustól távolodva indul-e a második ez-
redévnek ? 

Olyas mélabús érzelmek lopóznak szivünkbe, minők-
kel a Szózat koszorús nagy költője küzködött akkor, mi-
dőn gyermekeivel a Szózatot azon két versszak hiján 
tanultatá be, melyek kezdete : „Vagy jönni fog, ha jönni 
kell a nagyszerű halál." (Gyulai P. jegyzetei.) Ez azon-
ban nem csökkentheti hálánkat az ezredéves nagyszerű 
múltért, csak fokozhatja, határtalanul fokoznia kell haza-
fiúi buzgó könyörgésünket a jövőért az égiekhez, vmert 
minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan 
felülről vagyon, leszállván a világosság atyjától, kinél nincs 
változás. sem árnyéka a változandóságnak" (Jak. I. 17.), 
„a ki által országolnak a királyok és végeznek igazat a 
törvényszerzők," (Bölcs. 8, 15.) „a kiben élünk, mozgunk 
és vagyunk." (Act. 17, 28.) Ennek másfelül fokoznia kell 
tettekben nyilvánuló ragaszkodásunkat atyáink tanúságai-
hoz, az ezredéves alaphoz. 

Ezek azok a gondolatok és érzelmek, melyek köz-
ben Krisztusban kedvelt testvéreim és fiaim ezredéves 
nagy ünnepünkre irányítom figyelmeteket, hogy ti viszont 
híveiteket irányítsátok. 

Már most előzetesen is szólok hozzátok, mint fő-
pásztorotok. igénytelen voltam daczára egy azok közül, 
kikről szt. István királyunk igy szól fiához: Charissime 
flli!" „Seniores illos ita custodias, sicut oculorum pupil-
las. Ulis quidem te observantibus, eris securus in omni-
bus : illorum precatio commendabit te omnipotenti Deo. 
Illos enim Deus humani generis constituit custodes fecit-
que speculatores animarum ac totius ecclesiasticae digni-

tatis, ac divini sacramenti dispensatores et datores. (Decr. 
1. I. c. III. §. 1., 2.) 

Ezek alapján és után főpásztori hatalmunk erejével 
a nyilvános ájtatosságot, illetőleg rendeljük a követke-
zőket : 

1. Az év utolsó estéjén a szokásos évzáró ájtatosság, 
mint egyszersmind az ezredévért tartandó hálaadó ájtatos-
ság, a kifejthető legnagyobb ünnepélyességgel tartandó 
meg. Éjfélkor az összes harangok szóljanak, hirdetvén a 
kezdődő uj ezredévet. 

2. Az év utolsó estéjén vagy újév ünnepén, avagy 
mindkét alkalommal a szt. beszédben az igazi vallásos 
hazafiság hangján tárgyalni kell a Millénium magasztos 
ünnepét, vagy legalább jól kidomborítva megemlékezni róla. 

3. Újév ünnepén, a legméltóságosabb Oltári-Szentség 
kitételével tartandó ünnepélyes szent misét ünnepélyes 
-Veni sancte"előzi meg. Mise végévelegy Mi Atyánk, egy 
Üdvözlégy és egy Hiszekegy után még ezen imádságok 
mondandók : 

„Oh mennynek és földnek dicsőséges fejedelemasz -
szonya, a mindenható Atya-Istennek eljegyzett leánya, 
Megváltó-Jézusunknak szentséges anyja, a Szentlélek-
Istennek tisztaságos jegyese, Magyarország örökös és ke-
gyelmes asszonya, szeplőtelen szép szűz Mária, ime nagy 
alázatossággal borulok szeotséges lábaidhoz, a ki az élet-
nek gyümölcsét hoztad e világra; te hozzád folyamodik 
bűnös fejem, oh irgalmasságok anyja; mert áldott vagy 
az asszonyok között, sőt felmagasztaltattál minden szen-
tek és angyali-karok fölött, aki a te szent Fiad az Ur 
Jézus Krisztus után legmagasabb székbe helyeztettél a 
mennyei paradicsomban. Te követed, óh drágalátos szép 
rózsa, a mennyei bárányt, a sz^nt szüzek között az első 
lévén, dicsőséges lábaiddal az Örökkévaló illatos kertjében 
sétálsz ; neked gyönyörűséges énekekekkel szolgáinak a 
szép angyali seregek ; téged a királyok királya. Krisztus 
Jézus, mint édes anyját, szerelmes jegyesét mindenek 
fölött való szeretettel ölelget. Ilyen dicsőségben lévén, ne 
feledkezzél el bűnös szolgáidról is ; hajolj a mi alázatos 
könyörgéseinkre. Tudom kegyességed nagy voltát, tudom, 
hogy valaki te hozzád szivből folyamodott, az soha meg 
nem csalatkozott valaki benned bizott, az tőled meg nem 
vettetett. Erre nézve én is annyival bizvástabban járulok, 
óh csudálatos szent szűz színedhez nagv alázatossággal 
kérvén, méltóztassad szolgálatomat kegyesen fogadni, 
minden ügyemet, bajomat oltalmadba fogadni és szokott 
kegyelmességgel venni szivbeli buzgóságomat, meiylyel 
kivánnám, hogy angyali elmével dicsérhetnélek ; de mivel 
ez sem elégséges a te dicsőséged méltatására, mást nem 
mondhatok, hanem rövid szóval azt mondom szent Anzelm 
doktorral, hogy semmi hasonló tehozzád nincsen; mert a 
mi tenáladoál nagyobb, az egyedül az Isten, ami te ná-
ladnál kisebb, az minden, valami nem Isten. Méltóztassál 
azért megengedni, hogy ugy amint telik tehetségemtől, 
dicsérhesselek és örök hűséget fogadván anyai jóvoltod-
nak, felajánlom elmémet, szivemet, minden ügyemet-
bajomat, minden munkámat és imádságomat, éjjelemet és 
nappalomat, életemet és halálomat. Oltalmadba ajánlom 
édes magyar hazámat és nemzetemet, buzgó imádsággal 
kérvén Téged, hogy ugy mikép ezelőtt, most is hatalmas 
pártfogásoddal megvédelmezzed és a te magyar népedet 
az egy igaz hitben, melyet dicső őseink vallottak, egye-
sítsed és megtartsad. Magam részéről igaz lelkemre 
megfogadom, hogy ami csak rajtam áll, megteszek 
mindent, hogy elfordítsam hazámról az isteni igazság 
büntető ostorát; valahol csak szerét tehetem, megszün-
tetem azt az éktelen káromkodást, az egy igaz hitet 
szólal és tettel vallom és megvédem minden áron, és 
tiszta sziwel rajta leszek, hogy megadjuk neked azt a 
tiszteletet és szeretetet, meiylyel tartozunk, ugy is mint 
keresztények és ugy is mint magyarok. Jh [kegyes, óh 
irgalmas, óh édes Szűz Mária ! 
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Mindenható Úr Isten! kérünk, enged anyaszent-
egyházadnak — hogy a te hitvallód szt. István, ki annak, 
e földön uralkodvan. terjesztője volt, mennyekben di-
csőséges védője legyen. 

Úr Isten ! ki hitvallódat Szent László királyt, sok-
féle csodákkal dicsőitetted, engedd, kérünk, hogy az ő 
érdemei tekintetéből minden gonosztól mindenkoron 
megóvassunk s az örökké tartó örömökre eljuthassunk. 
Ámen. 

* 

Egyébként „ami Urunk Jézus Krisztus malasztja 
veletek. Az én szeretetem mindnyájatokkal Krisztus 
Jézusban." (I. ad Cor. 16. 23—34) „Annak pedig, ki 
titeket bün nélkül megtarthat és dicsőségének szine elé 
állithat szeplőtelen örvendezéssel, ami Urunk Jézus 
Krisztus eljövetelekor, egyedül üdvözítő Istenünknek, a 
mi Urunk Jézus Krisztus által, dicsőség és magasztalás, 
uralkodás és hatalom minden idő előtt most és mind-
örökön örökké. Amen." (Jud. I. 24—25) 

Kelt Nagyváradon, püspöki székhelyünkön, Advent 
negyedik vasárnapján, Urunk ezer nyolczszáz kilenczven-
ötödik, püspökségünk huszonharmadik, váradi püspöksé-
günk kilenczedik évében. 

VEGYESEK. 
*** Epilógus ezer évhez! — Érmek lehet tekin-

teni az ország biboros hgprimásának bámulatos erejű 
milléniumi levelét, melyet a Religio olvasói egész ter-
jedelmében olvashatnak mai számunk élén. Ez a szózat 
latinul van irva, mert szól az egész müveit világnak. A 
müveit nemzetek legjobbjainak lelkére mélyebb s emelőbb 
hatással lesz mint az egész kiállítás. 

— Budapest templomai. Rendkívül jó hatást tett 
országszerte, a mint levelekből kitűnik, az, hogy az 
ország fővárosában ezentúl a templomok egész nap 
nyitva lesznek. Most a karácsonyi ünnepeken, újra kitűnt 
mennyire kevés ennyi rengeteg népnek (300,ODO lélek) 
annyi kath. templom, a hány jelenleg van Budapesten. 
Saját szemeimmel láttam, hogyan szorult le karácsony 
első napján a főmiséről és a prédikáczióról száz és ezer 
ember — templom hiány miatt! 

— Egy vén plébános definicziói. Igy nevezte ma-
gát és szentencziáit, a ki beküldte és névtelen akar ma-
radni. Tehát mellek a vén plébánosnak definicziói? A 
következők: „Q. Quid est „Magyar Állam ?" R. Flagellum 
laicale super desidiam clericalem. 0. Quid est „Alkot-
mány14 ? R. Praesidium laicale super politicam clericalem. 
Q. Quid est Religio? R. Custodia clericalis super praesi-
dium et fligellum laicale." Gyarló latinság, figyelemre 
méltó tartalommal. Valeat, uram bátyám, quantum valere 
potest. 
BES^ Az 1895. évfolyam tartalomjegyzéke az 1896. 

évfolyamához lesz mellekelve. 

F E L H Í V Á S 
a „Religio-Yallás" 1896-iki, ö tvenötödik évfolyamára . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TARTALOM. Vezereszmek cs lamdmányok : Vaszary Kolos bibornok Magyarország hgprimásának főpásztori levele az ország milléniumok 
jubiláns évének kezdetere — Az éi végén. — Buzgó fohászok. — Zsendovics József emlékezete. — Egyházi Tudósítás : B é c s : 
Ausztria-Alagyarorszag püspökeiről. — Millenium. Még egyszer A milléniumi katholikus indítványról. — A kalocsai milléniumi 

főpásztori levél. — A nagyváradi milléniumi főpásztori levél. — Vegyesek. 

Kiadótulajdonos öe telelőn szerkesztő : Ërs7£sy Béla, hittudor, k. tu. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 189 .̂ Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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