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T A R T A L O M - J E G Y Z É K 
a „Religio-Vallás" 1905. évfolyamához. 

Yezéreszmék és Tanulmányok. 
Évnyitásra. Szer';. 1. 
Immaculata-képeskönyv a XVII. századból. Dr. Zubriczky A. 1, 2, 3, 4. 
Két jubileum : vérben és fényben. со. 2. 
Szabad-e lapokat, könyveket, templomi szereket vagy más ily dol-

gokat intentiók fejében 1905. jan. 1-től kezdve adni vagy elfo-
gadni ? Szerk. 2. 

Uj módszer az egyházi szószéken. —r. 2. 
Krisztusért halált szenvedett magyar vértanúk boldoggá avatása. 

Szerk. 3. 
A vatikáni zsinat története. со. 3. 
Néhány szó az „Uj módszer az egyházi szószéken" cz. czikkre. (f). 3. 
Magyarország szentjeiről összefoglaló Írások. Szerk. 4. 
„Cor Jesu sacratissimam — miserere nobis !" Szerk. 4. 
Francziaország lelkipásztorai a csodatevő arsi plébánosban új 

mennyei pártfogót kapnak. Szerk. 4. 
Legmodernebb regények. —r. 4. 
Levél a pápától a budapesti k. m. t. egyetem hittudományi kará-

hoz. 5. 
Adatok a rózsafüzér történetéhez, со. 5. 
Statisztika a szentté-avatásokról. Szerk. 5. 
Csodás nyelvismeret. —r. 5. 
Szemle az 1904. évi dogmatikus irodalom fölött, dr. Zubriczky A. 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
A Ker. Szocz. Egyesületek Orsz. Szövetsége. Irta Lakatos. 6. 
Zsidók a parlamentben, (f). 6. 
Német láb német nemzeti talajjá teszi a földet, amelyre rálép. 

Szerk. 6. 
Világot érdeklő küzdelem kezdete egyház és állani, hit és hitet-

lenség között Francziaországban. Szerk. 7. 
) A miseruha eredete. Némethy Gy. drtól. 7, 8. 
V A kolozsvári óvári klastrom. —r. 7. 

X. Pius pápa és a katekizmus ügye. SzerJc. 8. 
Korszakot jelző felköszöntő a Pázmány-serleggel. Szerk. 9. 

УА miseruha nemei. Némethy Gy. drtól. 9. 
Miről prédikáljak a nagyböjt alat t ? Szerk. 9. 
„Germania docet". Szerk. 9. 

\A miseruha а IX. századig. Némethy Gy. drtól. 10. 
Az utolsó-kenet kiszolgáltatása az őrülteknél, (t). 10. 
-j-Meszlényi Gyula püspök. 11, 12. 

X Á miseruha a középkor derekán. Némethy Gy. drtól. 11, 12. 
Kalászgyüjtés a főpásztori levelek mezején. Szerk. 11. 
I I . Vilmos a katholiczizmus ellen. X. Pius és a ker. demokraták. 

A lourdesi szent hely pör alatt. Timeo Danaos et dona ferentes. 
Németország theologusai. 12. 

Az emberi hulla elégetéséről. Szerk. 13. 
Д А kései középkor miseruhája. Némethy Gy. drtól. 13. 

Az egy-gyermekrendszer és prot. atyánkfiainak ellenmozgalma. 
Szerk. 13. 

Verbőczy szobra. — Pázmány szobra. Szerk. 13. 
. JX. Pius pápa márcz. 27-iki alloeutiója. 14. 
ДА miseruha а XVI—XVIII. századokban. Némethy Gy. drtól. 14. 

INéhány adat a budapesti m. kir. tudomány-egyetemről. со. 14. 
Valami a tetemre-hivásról. S puller Gy.-tól. 14. 

.Probabi l izmus vagy aequiprobabilizmus ? Dr. Z-tói. 15. 
ЛА miseruha а XIX. században. Némethy Gy. dr.-tól. 15. 

Biztosíték az iskolás gyermekek megkereszteleséről. (t) 
JBudhismus. — Gregorián ének. 15. 
Vide pendentem — audi precantem ! Valnicsek B.-tól 16. 

. A nő és a bánat. Gallovich J. dr.-tól. 16, 17. 
"A miseruha alakja. Nemethy Gy. dr.-tól. 16. 

\ Vigasztaló irodalmi jelenségek. Dr. Zubriczky A.-tól. 17. 
ЛА miseruha anyaga. Némethy Gy. dr.-tól. 17, 18. 

Vallásos festmények a tavaszi mütárlaton. Szentpétery B.-tól. 18. 
„Felelet az iskolás gyermekek megkereszteltetésének igazolásáról" 

szóló czikkre. Schläger Árp.-tól. 18. 
Néhány szó az esketési szentbeszédekről, (t). 18. 
Papság és irói munkásság. Szerk. 19. 

XA miseruha szine. Némethy Gy. dr. tói. 19. 
A kath. hitélet hazánkban. Szerk. 19. 
A kereszt alakja a nagy természetben. Szerk. 19. 
t Bol t izár József püspök. 20. 
A jog általános fogalma és eredete. Dr. Demkó Gy. rektori beszéde. 

20, 21, 22, 23, 24. 
NA miseruha diszitése. Némethy Gy. dr.-tól. 20. 

Schiller-jubileum, со. 20. 
A czimzetes apátok és prépostok ügye. 20. 
"Vaszary Kolos bibornok aranymiséjére üdvözlő kronosztikon. 20. 
Hornig KárÖly b. dr. püspök megnyitó beszéde a Sz'. 1. T. nagy-

gyűlésén. 21. 
Agapék. Dr. Zubriczky A.-tól. 22. 
Vallási állapotok Boszniában és Herczegovinában. Jelenié Julián 

atyától. 22. 
Önuralom. A Keglevich-párbaj alkalmából. Szerk. 23. 

|XA miseruha diszitésének mintáiról. Néméthy Gy. dr.-tól. 23. 
A római katakombákból, со. 23. 
A svajczi freiburgi kath. egyetem theologiai tanulmányi rendjéről. 

Szerk. 23. 
Az iskolai év végén. Szerk. 24. 
Vaszary Kolos biboros hgprimás, esztergomi érsek úr levele á 

budapesti k. m. tudomány-egyetem hittudományi karához. 25. 
\K miseruha hímzése. Némethy Gy. dr.-tól. 25, 26. 
Munka és egyetem, со. 25. Új szekta, со. 25. 
A Szabadgondolkodás Magyarországi Egyesülete és annak háttere. 

Szerk. 26. 
Egy szerencsétlen évforduló az egyháztörténelemben. Szerk. 26. 
A magyar „szabadgondolkodó" társulat némely tagjának éktelen 

szerénytelensége. Szerk. 26. 
Jézus szents. Szivének ünnepe Kalocsán. Szerk. 27. 
A magyarok egyik apostola és védőszentje : szent Adalbert. 

Zubriczky Aladár dr. esztergomi ünnepi beszéde. 27, 28. 
A kath. egyesületi életről, Abert dr. bambergi érsek nyilatkozata. 

Szerk. 27. 
A legeslegújabb felfedezés. Szerk. 28. — Némelyek nagy törődömsége 

az egyház milliói i ránt Ausztriában. Szerk. 28. 
Gyász- és ünnepnapok, dr. Zubriczky A.-tól. 29. 
Az egyházi temetkezési jo^. Dr Huszár E.-től. 29, 30, 31, 32, 33. 
A miseruha megáldása. Nemethy Gy. dr-tól. 29. 
A világvég hittudományi és természettudományi megvilágitásban.i 

Dr Zubriczky A.-tól. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 
A miseruha mint jelkép. Némethy Gy. dr-tól. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39. . 
Hahn-Hahn Ida grófnő, cu. 30, 31. 
Német egyetemek. Z. 31. 
Haeckel Berlinben, со. 32. 
Ünnepeljünk — imádkozva ! Valnicsek B.-tól. 33. 
Róma felé. Paulovics P.-tól. 34. 
Katonák Mária-tisztelete. Beck Ignácz főhadnagytól. 35, 36. 
Vissza Krisztushoz ! Zafféry K.-tól. I. Krisztus. II. Követjük-e Krisz-

tust ? 37. III. Mi lesz velünk ? 38. IV. Mit tegyünk ?' 39. 
Egyház és állam összetartása. Mausbach beszéde nyomán. 38. 
Mária tisztelete protestáns temetőben. 38. 
A kereszt iskolája Oberammergauban. 39. 
A Szentírás szerepe a kath. egyház életében. Ivánovich E. dr-tól. 

A Sz. I. használatának története. 39, 40, 41. 
Vallástanítás. Buday G.-től. 40. 
A pápa katekizmusa. 40. 
Ügybuzgóság és ügyesség. Szerk. 41. 
Király és bibornok vitája az állami hatalom eredetéről és minemű-

ségéről. Szerk. 42. 
A biblia-olvasás korlátozásának története a trienti zsinatig. Ivá-l 

novich E. dr-tól. 42, 43, 45. 
Az isteni kegyelemélet fenségessége az emberben. Szerk. 43. 
Hol és hogyan szórakozzék a téli estéken a nép '? 43. 
Uj püspökeink. (Hiv. kinevezések.) Megjegyzéssel. 44. 
Mit tehet egy igazi nagy hittudós a hittudomány és a< hitélet 

körében. Szerk. 44. 
Mi ingat ta meg száz év előtt I. Napoleont a pápaságtól való el-

szakadástól és franczia nemzeti egyház alapításától ? Szerk. 44. 
Hány milliót áldoznak az amerikai katholikusok egy év alatt tem-

plomokra'? Szerk. 44. 
X. Pius pápa katekizmusa. 45. 
Visszhang a Pium desideriumra. Szerk. 45. 
Az ország szivének templomszentelése. Szerk. 45. 
A bibliaolvasás korlátozásának története a trienti zsinattól XIII. 

Leóig. Icánovicli E. dr-tól. 46, 47. 
Apologéta az orosz egyházban. Martin Auréltól. 47, 48. 
A győri kath. internátus. Felhívás. 47. 
A keresztény tökéletességek gyakorlása. Szerk. 48. 
Az egyház mai fegyelmi szabályzata a Szentírás olvasására vonat-

kozólag. Ioánovich E. dr-tól. 48. 
Mit kívánunk az egyetemi templomra vonatkozólag ? Szerk. 48. 
Az evangéliumok tekintélye. Dudek J. dr-tól. 49, 50, 51. 
A legújabb magyar könyv az Oltáriszentségről. Szerk. 49. 
Samassa József bibornok 1904. decz. 11. 50. 
Fel ! A néphez ! A néphez ! Szerk. 50. 
A megváltó születésének isteni jelei. Szerk. 51. 
Szoczialista bírókat kezd választani a nép. Egy plébános dicsérete. 

Szerk. 51. 
EGY ÉV és EGY SZERKESZTŐSÉG VÉGÉN. Szerk. 52. 
A protestantizmus dicsősége-e a japánok győzelme az oroszok 

fölött. 52. 
Magyar föltaláló munkás Amerikában, a ki tiszteletdijának sok per-

czentjét azonnal templomra adta. 52. 

Egyházi Okmánytár. 
A Szentírásban foglalt idézetek ügyében a római szentírási bizott 

ság határozata. 40. 



Nekrológok. 
t Dr. Steinberger Ferencz. 3. — t Gróf Szapáry Gyula. 4. — 

t Báró Máriássy János. 5. — t Dr. Bertha János. 6. — f Dr. 
Csajághy Károly. 7. — t Rosty Kálmán. J . T. 8. — t Csávolszky 
József. 20. — t Bíró Béla. 22. — t József fhg . 25. — t Kemenes 
Ferencz. 45. — t Troli Ferencz. 47. — t Szecsányi Vilmos. 51. 

Egyházi Tudósítások. 
A) Belföld. 

Beszterczebányai egyházmegye. Főpásztori rendelet az egyházi 
ügymenet párhuzamos latin és magyar nyelvéről, 5. — Főpászt. 
szózat a bíboros hgprimás félszázados papi jubileuma alkalmá-
ból,21. — József fbg haláláról főp. levél, 25. — Főp. körlevél, 33. 
— Főpásztori szózat a ker. szocziális egyesületek érdekében a 
papság teendőiről, 47. 

Budapest . Minden szava aranyat ér, 1. — A „komoly szellemi 
haladás utáni vágy hiányával vádolt fiatalabb papi nemzedék" 
védelmére, 2. — Magyar kath. papság — még mindig oldott 
kéve a te neved. Egyházellenes színdarab előadása rendőri fede-
zet alatt Bécsben, 3. — A hgprimás levele a nagyszombati viká-
riushoz, 4. — A három fő protestáns egyházi lap búskomor 
ömlengése az események folyása felett, 4. — A lezajlott válasz-
tások tanulsága, 5. -— Püspökszentelés a nyitrai egyházmegye 
számára, 6. — Pályázat a gör. szert. kath. plébániára Budapes-
ten, 7. — A hires „magyar vallás"-nak állandó siralma: veszte-
ség, veszteség, 7. — Ima a képviselőház elnöki asztalánál és 
Wekerle redivivus szabadelvű programmja, 8. — Felhívás ifjúsági 
zarándoklatra Rómába, 9. — Zsidó eszmény — magyar eszmény, 
10. — Ifjú lelkek férfias szava és eljárása, 11. — Köszönet a 
fővárosnak, hogy a gör. kath. plébánia patronátusát elválalta, 12. 
— Misszió-számba menő működés székesfővárosunkban, 13. — 
Urfelmutatás az egyház első századaiban, 15. — Hányszor miséz-
tek naponkint a régi egyházban? 17. — A franczia szeparácziós 
tvjavaslat, 18. — Május elseje Párisban és Budapesten, 19. — 
Keresztény szocziális akczió, 20. — Yaszary-jubileum a közp. pap-
nevelő-intézetben, 21 — A Sz. I. T. e. i. közgyűlése, 21. — 
Vaszary К bibornok áldozópapi jubileuma, 22. — A kassai vér-
tanuk boldoggá avatásának ünnepe Jézus Szive budapesti tem-
plomában, 22. — Vaszary Kolos biboros hgprimás levele a szé-
kesfőváros hatóságához, 24. — t József fhg emlékének, 25. — 
Visszatekintés a Mária-Kongregácziók IV. országos értekezletére, 
27. — Papszentelés Budapesten, 27. — Harmincz és huszonötévi 
találkozás, 29. — A katholiczizmus Skandináviában és Japánban, 
30. — A vallásgyakorlat a hitoktatáshoz tartozik, 31. — Szent-
ségek kiszolgáltatása római és görög katholikusoknál, 32. — Az 
elemi népiskolák uj terve, 34. — A hét ünnepei, 34. — Iskola-
társak találkozása, 38. — А X. alkohol-ellenes kongresszus kath. 
része, 38. — A szentségimádás kápolnájának fölszentelése, 40. y 
A Sz. István-templom fölszentelése, 41. — Concordia parvae res 
crescunt, discordia maximae dilabuntur, 42. — Felhívás az „Uj 
Lap" részvénytársaságnak pártolására, 43. — A Szent István-
templom megnyitása, építésének költsége, 43. — Főp. vezetés a 
szocziális akczióban, 44. -— A főv. templom-szentelő ünnepe, 46. 
— A főváros Szent István-temploma s felavatásának hatása, 47. 
— A református atyafiak miről zsinatolnak jelenleg ? 48. — A 
Sz. Imre-Egyes, növendékeinek felhívása, 48. — Ünnepélyes fel-
vétel a Mária-kongregáczióba az Angolkisasszonyok templomá-
ban, 50. — Az érettségi legújabb megreparálása, 52. — Három 
magyar püspök római fölszenteléséről, 52. 

Diakovár . Strossmayer püspök meghalt. 15. 
Eger. Püspökszentelés. 19. 
Erdélyi egyházmegye. Vota Episcopi in exordio anni. 3. — Epi-

scopus annuntiat clero et populo iter suum romanum. 51. — A 
keresztény szocziális egyesületek szövetségének főpásztori aján-
lása, 52. 

Esz tergom. Vaszary Kolos bibornok-hgprimás érsek úr főp levele 
és rendelete a kassai vértanuk boldoggá avatása ügyében. 2. — 
t Boldizsár József f. püspök gyásza. 21. - Főp. körlevél. 32,34,-38. — 
Az uj püspökök kinevezéséről az „Esztergom" nyilatkozata. 45. — 
A szent Antal kenyere ügyében ő emja rendelete. 49. 

Győr. Pápai nyilatkozat a választási főp. körlevélről. 7. — Főp. 
felhívás a Sz. Mihály-Társulat egyházmegyei szervezésére. 22. — 
Szeretet a kereszténység erkölcsi lényege. 22. — Kath. inter-
nátus alapítása. 23. — Főp. körlevél. 3'2, 33, 3 1 — A Kath. Inter-
nátus. 51. 

Gyulafehérvár. A kassai vértanuk boldoggá avatása. Főp. szó-
zat. 1. — Mailáth G. gróf erdélyi püspök úr IV. sz. köxlevele. 
16. — Gróf Mailáth erdélyi püspök és a válság. 30. Körlevelek. 
30. — Az erdélyi egyházmegyei misszió egyesület közgyűlése. 39. 

Kalocsa. Három napi ájtatosság Jézus szents. Szivének tisztele-
tére. 26. — Főp. körlevél. 39. — Az uj főpásztor kineveztetése 
fölött a főmegye öröme és méltó dicsekvése. 44. — A kápt. 
helynök jelentése az uj főpásztorról és saját előléptetéséről. 45. — 
Pestmegye felirata az uj érsekhez. 46 

Kassa. A coadjutor főpásztori bemutatója 6. — Pro Deo et 
patria. 19. 

Kassai egyházmegye. Bérmálás a hegyalján. 43. 
Kolozsvár. Az ezidei Státüsgyülés megnyitója. 47. 
Nagyvárad. Főp. gyászjelentés József kir. hg. elhunytáról. 26. — 

Szent László ünnepe. 27. — Xav. sz. Ferencz napja. 49. 
Nyitra. A coadjutorságról pápai breve. A coadj. püspök fölszen-

telése. 4. — Főp. nyilatkozat és rendelkezés a segédpüspökség 
és u j ált. helynökség ügyében. 7. — Kongrua és papi nyugdíj. 34. 

Pécs. Az egyházmegye öröme a káptalani helynök ajkain. 44. 
Pozsony-Keresztur. Korona-gyülés. 28. 
Rozsnyó. Podraczky István dr káptalani helynök főp. buzdítása a 

Sz. I. T. pártoló tagságának terjesztése ügyében. — 24. Főp. kör-
levél. 32. 

Sza tmár . Meszlényi Gy. püspök emlékezete. 14. — Az uj főpásztor 
köszönete. 46. 

Szombathely . A leánynevelés uj korszaka Szombathelyen. 8. — 
Bérma-körut. Főp. levél. Egyházmegyei értekezlet. Haláleset. 20. — 
A Sz. Imre Papi Segélyző Egyesület közgyűléséről. 35. — Steg-
müller Károly dr nagyprépost gyémántmiséje. 48. 

Tapolcza . (Zalam.) Nagy adomány a tapolczai kath. legényegyesü-
letnek. 5. 

Temesvár . Főp. körlevél. 30, 38, 40. — A csanád-egyházmegyei 
papok misszió-egyesülete. 39. 

Vácz. Csávolszky József ez. püspök halála és temetése, rövid élet-
rajzával. 20 — Főp. körlevél. 32. — Az életrevalóság találé-
konysága. 44. — Lyceumi bizottsági ülés. 45. — Főp. látogatás 
és misszió-beszéd Csongrádon. 47. 

Váczi egyházmegye. A biboros-hgprimás félszázados papi jubileuma 
alkalmából főp. felhivás imára. 19. 

Veszprém. Zászlószentelés. Bérmálás. 23. — Keresztény szocziális 
kurzus. 26. — Lakatos Géza dr előadása a szocziális kurzuson a 
szegényügyről. 27. — Kemenes Ferencz jubileuma. 43. 

Zágráb. Horvát katholikus testvéreink szervezkedési mozgalma. 37. 

B) Külföld. 
Augsburg . A papság politikai tevékenysége. 7. 
Baden . Kormány, püspök és Centrumpárt, vagyis a papság politikai 

tevékenységéről. 8. 
B a m b e r g . Királyi részvétirat az érsek halála alkalmából. 9. 
Bécs. A kath. vallást az osztrák állami hatalom nem védi. Gruscha 

bibornok tiltakozó főp felhívása. Annak hatása. A kath. hivek 
önvédelme. 2. — Gruscha bibornok u j ált. helynöke s ennek ki-
nevezéséhez a „Germania" észrevétele. 11. — Állam, melynek 
állami iskolái államellenes nemzedéket nevelnek. 11. — Belo-
potoczky Kálmán dr tábori püspök jubileuma. 24. — A domini-
kánus-rend uj tar tományi beosztása. 42 

Ber l in . A porosz képviselőház a halottégetésről. 9. — A protes-
tantizmus „Schutz- und Trutz-Kirché-je vagyis a berlini új csá-
szári dóm u. n. fölszenteléséről. 10. 

Bordeaux . Lecot biboros terve. 33. 
Chicago. Magyarok templomszentelése. 45. 
Cleveland. Püspöki jubileum 28. — Magyar missió Amerikában. 32. 
Fu lda . Szent Bonifáczius 1150-ik emléknapja. 24. A Bonifáczius-

jubileum alkalmából a legjelentősebb nyilatkozat. 26. 
Genf. Katholikusok és protestánsok Genfben. 12. 
Görz. A Szent József-ről nevezett papi egyesület. 30. 
J e r u z s á l e m . A Szentföld custodiatusának működéséről. 19. — Kis 

Arisztid sz. Fer. r. szentföldi magyar missionárius levele. 24. 
Köln. Papi biztositó-egyesület „Pax" név alatt. 43. 
Linz. Püspöki szózat a „Freie Schule" nevű egyesület aknamunkája 

alkalmából. 45. 
Loudon. A megtérések országából. Megtérések és egyelj gyarapo-

dások Angliában és Skócziában. 3. 
M a r b u r g . Az első hitoktató-gyülés. 40. 
Meclieln. Belgium a B. Szűznek ünnepélyesen felajánlva. 7. 
Melbourne . A szenvedő franczia egyházhoz az ausztráliai katholi-

kusok vigasztaló részvétirata. 3. 
München. Az országos bajor kath. sajtó-egyesület működése. 41. 
Németország. II. Vilmos császár és" a kath. egyház. 16. 
Páris. A franczia papság kinos vergődése. 1. — Nyilvános imák 

Francziaországért, hogy keresztény maradjon. Richard bib. főp. 
levele. 4. — Az uj ministeriunl a csalódás ministeriuma. Az 
„Univers" félszázados jubileuma. 5. — Az egyház és állam közt 
való teljes szakitásnak veszedelme. Abbé Gayraud felhívása. A 
sulpicziánusok püspöki dicsérete és védelme. Készület a szakítás 
esetére. 6. — A concordátumos állapot utolsó pillanatai. Püspöki 
szózatok a két hatalom szakításának alkalmából. 13. — A keresz-
tény emberiség vallásügyi érdeklődése Francziaországra közpon-
tosulva. Atheisme, séparation, désorganisation. Az öt franczia 
bibornok tiltakozó felirata Loubet elnökhöz. A parlamenti világ. 
14. — Egyház és állam különválasztása. 15. — A szeparácziós 
vita folytatása. 17. — A nemzeti fogadalom montmartrei tem-
ploma tornyot kap. 27. — A szeparácziós törvényjavaslat. 29. — 
Egyház és állam. 31. — Előkészületek az egyház és állam szét-
szakításához. 37. — Templomban bankettező vallásügyi minister. 
Községi elüljáróság állásfoglalása a sz. kereszt mellett stb. 43. — 
X. Pius pápa levele Richard biborijokhoz. 44. — A franczia pap-
ság készül az üldöztetésre. 48. — A ki szelet vet, vihart arat, 50. 

Québec. A kanadai püspökök a franczia katholikusokhoz. 2. 
Róma. Magyarország vértanúinak boldoggá avatása a befejezés 

fokán. 3. — A magyarok jan. 15-iki ünnepe a szent Péter-tem-
plomban. 4 — X. Pins pápa sz. Péter római székének emléknap-
ján. Satolli bibornok. Szécsényi M. gróf püspök a pápánál. A 
maltai lovagrend nagymesterének halála. 5. — Pap, kit a pápa 
szentel fel püspökké. 6. —-A Sacré-Coeur-apáczák alapitónőjének 
canonisatiója ügyében. 8. — A pápa mint kiállító az 1906-iki 
milanói nemzetközi kiállításon. 9. — X. Pius pártfogásába veszi 
az „Arcadia" nevü szépirodalmi társaságot. 9. — Pápai „Motu 
proprio" az ар. protonotáriusokról és pápai prelátusokról. A római 
eucharistikus kongresszus. 10. — Mit mondott X. Pius pápa Róma 
nagyböjti szónokainak Isten igéjének hirdetéséről. 13. — Hogy 
böjtöljenek a katonák ? Hallgat-e sz. misét, aki gyónik ? Kik a 
szegények ? 15. — X. Pius pápa encyklikája a hitoktatásról. 17. 



— A szent Collegium nagy halottjáról., 19. — Az eucharistikus 
kongresszusról. 24. — Új katekizmus. Új pápai encyklika. 25. — 
X. Pius pünkösdi pápai levele Olaszország püspökeihez a kath. 
akczióról. 26. — A Gregorián-énekről X. Pius pápa úi határozata. 
28. — Péterfillérek. 30. — Apró hirek. 31, 33. — X. Pius pápa 
levele a szocziális párt vezetőihez. Négerek megtérése: Bómai 
hitszónoklatok szabályozása. 37. — Az olasz kath. népegyletek 
megalakulása. 38. — „Motu proprio" a Rómában fölszentelendők-
ről. 39. — Olasz kath. szervezkedés. X. Pius beszéde franczia 
zarándokokhoz. 40. — Vatikáni építkezések. A pápa és Franczia-
ország. 41. — A pápa követe Tokióban. Az orleánsi szűz beatifi-
catiója. Magyar püspökök fölszentelése a Vatikánban. 48. — Új 
kath. napilap. Előléptetés a Vatikánban. Pro Calabria. 49. —• 
X. Pius pápa és az állam elszakadása az egyháztól Franczia-
országban. 51. — X. Pius és az állam elszakadása Franczia-
országban. 52. 

R o t t e n b u r g . Keppler püspök újévi nyilatkozata az Immaculata 
jubileumáról. 4. 

Sa lzburg . Katecheták konferencziái és egyesülete. 29. 
Szen tpé t e rvá r . Oroszország és az apostoli szentszék. 49. 
Strassburg. Az 52-ik német nagygyűlés. 35, 36. — Nemzetközi 

zene- és énekkongresszus. 36. — Bebel a német kath. nagygyűlés 
ellen. 37. — Fritzen püspök Rómából mit hozott ? 46. 

Tübingen. Schanz elhunyt theologiai tanár és az itteni theologiai 
kar jellemzéséhez. 27. 

Varsó. Kik csinálják a forradalmat ? A kath. egyház a béke és 
rend őrangyala és oszlopa. 51. 

Tárcza. 
Úti emlékek. I. Herkules-fürdő (t), 5. II. Orsova és Kazán szoros. 6. 

III. Ada-Kaleh s az orsovai korona-kápolna, (t) 7. 
A négyféle arisztokraczia. Deák A.-tól. 10, 11. 
Egy-két szó a lőweni egyetemről, Pataky Arnoldtól, 12, 13. 
Nagyböjti gondolatok, (t). 14, 15. 
Fel támadot t ! Bretli Gy.-tól. 16. 
Amerikába kivándorló honfitársaink. Vay Péter gróftól. 49, 50. 

Katii. Egyesületi Élet. 
A nagyváradi Kath. Kör közgyűlése. 6. 
Sz. Istv. T. Tud. és írod. Osztálya. 6. 
Orsz. Pázmány-Egyesület határozata. 9. 
Regisi-Sz.-Ferencz-Egyesület közgyűlése. 8. 
Aquinói Sz. Tamás Társaság. 11. 
Szent István Társulat. 12. 
Ker. Szocz. Egyesületek Orsz. Szövetsége. Alakuló gyűlés. 13, 18, 19. 

Közgyűlés. 41, 42. 
Felhívás zarándoklatra. 20. 
Szent Alajos Társulat. 21. 
Ifjúsági Mária-Kongregácziók IV. orsz. értekezlete. 26, 27, 28. 
Felhivás Kath. Nagygyűlésre. 33. 
Alkohol-ellenes nemzetközi kongresszus Budapesten. 36. 
Salzburgi szocziális kurzus. 37. 
A Kath. Nagygyűlés elnapolása. 40. 
Az Orsz. Közp. Kath. Legényegyesület téli tanításai. 42. 
Egy év a keresztény szocziális akczió történetéből Magyarországon. 

Lakatos G. dr. jelentése. 42. 
Budai Kath. Iijuság-Pártoló Egyesület. 43. 
Főp. levelek Ker. Munkásegyesületek ügyében. 47. 
Az egri Ker. Munkásegyesület megalakulása. 49. 
Az Erdélyi Róm. Kath. Irodalmi Társulat. 49. 
Az „ Uj Lap" részvénytársaság tervezete és felhivás. 50. 

Katii. Nevelés és Tanitásiigy. 
t Dr. Steinberger Ferencz emlékezete. 4. 
Regnum Marianum értekezlete. 4. 
Hivatalos jelentés a középiskolai „Erkölcstan* tankönyvére hirdetet t 

pályázatról. 8. 
A kegyelet ünnepe. P. Rosty Kálmán emlékünnepe a J. t. kalocsai 

főgymnasiumában. 13. 
Kath. Tanügyi Tanács gyűlése. 14. — Vaszary-ünnepe. 21. — Dísz-

közgyűlése. 22. 
Kath. If júság zászló-fölszentelése a Damjanich-u. áll. főgymnasium-

ban. 14. 
Iskolai Értesitők. 30, 31, 33. 
Magyarországi Kath. Tanitók Orsz. Bizottsága. 33, 36. 
Kath. Tanitók Segélyalapjáról 1904. évi számadás kivonata. 34, 35. 

A jegyzőkönyv. 48. 
Kath. Tanitók Segitő-Alapja. 35. 
Döbrössy Alajos pécsi egyházm. tanfelügyelő körlevele. 40. 

Irodalom. 
A három kassai vértanú. Ir ta Komárik István S. J. 1. 
Fejedelmi diszmüvek . Tissot, La vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

Wilpert, Die Malerei der Katakomben Roms. Goffre, Les portraits 
du Christ. 2. 

Az erényesség zátonyai, irta Tóth Mike S. J . 3. 
Az alsóbbrendű kath. papok hagyatéka, dr. Várady L. A.-tól. 4. 
A kath. könyvpiacz legújabb termékeiből , két feltűnően érdekes 

könyv : Mathieu, Pages d'Histoire de l'Église ; Mgre Sardi, La 
solenne definizione del Dogma del Immaculàto Concepimento di 
Mária Smma. 5, 8. 

Vucskics Gy. dr., A kereszt iskolája. Nagyböjti elmélkedések. 6. 
Huszár E-, dr., A visitatio liminum. 6. 

A kath. könyvpiacz legújabb termékei : Ehrhardt Y., A nemkeresz-
tény népek hite, istentisztelete, hagyományai és szertartásai. 7. ; 
Muck P., Das grösste Wunder der Weltgesch. 7. 

Stockt- Wohlgemuth, Lehrbuch der Logik. 8. 
Acsay A. dr., Lubrich Ágost emlékezete. 8. 
Polletto Grac., La Vergine Madre nelle Opere e nel pensiero di 

Dante Allighieri. 8. 
Békefi R. dr., Pauler Gyula emlékezete. 8. 
Bótn E. J . t , Jubileumi Emlék a „Szeplőtelen Fogantatás"-ról szóló 

hitágazat kihirdetésének felszázados évfordulójára. Emléklapok 
az iparos if jak Mária-Gyülekezetének harmadik évéről. 9. 

Bús Jak. J. t., Az Immaculata félszázados jubileuma az ifjak kon-
gregácziójában Szatmáron. 9. 

Zubriczky A. dr., A maitól eltérő szokások, visszaélések és profa-
nácziók az Oltáriszentség körül az első nyolcz században. 9 

Fischer C. dr., Napoleon I., dessen Lebens- und Characterbild. 10. 
Gyürky Ö. dr., Útmutatás a kath. egyesületek alakítására és beren-

dezésére. 11. 
Haide К. dr., Szent József. Imák és elmélkedések. 11. 
Bjelik E., Handbuch für die к. и. к. kath. Feldgeistlichkeit. 13. 
Gerebenics S.. Messiás, Bűn, Búcsú, sz. beszédek. 13. 
Janvier E., La beatitude, La liberté, Les passions. 3 konferenczia-

beszéd-cyklus a párisi Notre-Dame-ban. 15. 
Horn-Rada, Magyarországi szent Erzsébet. 15. 
Hefele- Knöpfler- Kováts dr., Akath. egyháztörténettankönyve, И. к. 15. 
Jelentés a Horváth-féle alapítvány pályázatáról. 16. Jutalom-dij-

jairól. 20. 
Acsay A. dr., A renaissance Itáliában. 16. 
Sarmaságh G., Felhivás „A család, egyház, állam jogai és köteles-

ségei a tanítás és nevelés terén" cz. 2 kötetes munkára való 
előfizetésre. 18. • 

Platz В. dr., Az ember eredése, fajegysége és kora. 18. 
Madelaine Godefréd, Sz. Norbert élete. Francz. átdolgozta dr. Takács 

Menyhért. 19. 
Keményfy D , A modern keresztény politika érvényesülésének aka-

dályai. 20. 
Karácsonyi I. dr. A székelyek eredete és Erdélybe való települése. 20. 
Vargha D. dr. Az őskereszténység a görög és latin pogány irók 

szemében. 20. 
Komárik 1st. S. J. Az egyetemi Mária-kongregáczió értesítője. 21. 
Keményfy D., Vaszary Kolos (1855—1905.) 25. 
A Kassai Egyházm. Történeti Névtára és Emlékkönyve I. II. köt. 25. 
A Szatmári Püspöki Egyházmegye Szent Éve. 25. 
Zubriczky A. dr., Egyházi beszéd sz. Adalbert püspök és vértanú 

ünnepére. 25. 
Bán A dr., Képek a finn nép életéből.' 25. 
Erdősi K., Rákócziért. Regényes színmű. 25. 
Sándor Jenő, A premontrei kanonokrend főbb kiváltságai. 25. 
Dedek. Cr., Mári%legendák. 25. 
PÁZMÁNY P., Összes Munkái magyar sorozatának VII. kötete. 27. 
Damián J. J. t., A J. t. tanulmányi rend nevelési elve. Isk. Értés. 27. 
Pongrácz J., Kath. egyháztörténelem polgári iskolák számára. 29. 
Lederer dr., Eine sehr notwendige Reform auf dem Gebiete kath. 

Lehre u. Praxis. 31. 
Adjutus Secundus, kath. vallástan felsőbb iskolák számára. 32. 
Haniiy Fer. dr., A vallásváltoztatás az egyházjog és a magyar 

államjog szerint. 33. 
Antonelli, Medicina pastoralis. 34. 
Burg dr., Kontrovers-Lexikon. 34, 
Henkel dr., Der zweite Brief des Apostelfürsten Petrus. 34. 
Hanuy Fer. dr., A pápa szuverénsége jogi szempontból. 34. 
Forgó Istv,, Kezdők katekizmusa, képes elemi katekizmus. Rövid 

bibliai történetek. 35. 
Lolimann-Jankovics, A papi rend. 36. 
Weber A. dr., Katechet. Blätter. 37. 
Joghallgatók egyetemi tanácsadója. 37. 
Demkovits Ág. Á kath. egyház rövid története. 38. 
Láng Ince dr., Kath. Erkölcstan. 38. 
Dudek J. dr., Andrássy Gyula gróf könyvéből. 40. 
Rott N dr., Egyházi beszéd, sz. Istv. napján, Bécsben. 40. 
Böhm J . dr., A mitra. 41. 
Bangha B. S. J., Rejtett kincsesbánya. 41. 
Lelki Tükör. 41. 
Kolb V. S. J., Katholiczizmus és protestantizmus. A hitszakadás 

és következményei. 43. 
Tóth L. dr , A kinyilatkoztatás története. 43. 
Niglutsch Jos. dr., Brevis explicatio Psalmorum 44. 
Ujabb színmüvek kath. egyletek és körök számára. Ford. az eszter-

gomi M. E. I. Iskola. 44. 
Imakönyv Fra Angelico képeivel. Kiadja a Sz. I. T. 45. 
Marchesan Angelo dr., Paps t Pius X. in Leben u. Wort . 45. 
Csókás Vidor dr., A tanitók védőszentje. 46. 
Nagy Géza, Az első fogadalmi templom Erzsébet királyné emlékére. 49. 
Szentek Élete. Közrebocsájtja meszleni Meszlényi Gyula püspök. 51. 
A Sz. 1. T. népies tagilletménye és ujabb népiratkái. 51. 
Samassa József egri bíboros. 52. 
Mihályfi Ák. dr., Alkalmi szentbeszéd kongregácziós if júság ava-

tásáról. 52. 
Haller 1st., Le az álarczczal ! 52. 
Prónai Ant., Az egri leány gyűrűje. 52. 
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ÍCATHOLIKÜS EGYHÁZI TARSA 
HATVAN NEGYE 

Budapesten, január 5 1. 

Előfizethetni 
minden 

kir. pos tahivata lná l : § 
Budapesten a szerkesz- [ 
tőnél, és Nagy Sándor i 

könyvnyomdájában, i 
IV., Papnövelde-utcza 5 
8. sz. alatt, hova a i 

netaláni reclamatiók is, I 
bérmentes nyi tot t § 

levélben, intézendők. I 

DALMI ES IRODALMI F0LY0IRAT, 
DIK ÉVFOLYAM^ 

sz. A i V n I 1905. 

,Ptrge aiacnter in coeplo tuo: praeiiare praeiui Domini. caritatem incende, pietatem főve, vfyj,tati promov»ru(ii.S"ej^rctius compmgendcu 
tdlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur. Apostolicctm B&JJittcwpKiPperainamer impertimus.' 

IX. Pitf§®ár iSerk! 1871. márcz. 27-én. 

, Idd i tos t ibi animos auc tor i ta te í i o s t r a exoptamus , quibus exc i ta tus atque erec tus . . . . re l ig ioni doctr inaeque p r o v e h e n d a e fel ic ius incumbas." 
XIII. Leo a szerk. 1901. szept . 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmek és tanulmányok: É v n y i l á s r a . — I m m a c u l a t a - k é p e s k ö n y v a X V I I . s zázadbó l . 1. B e v e z e t é s . 2. S f o n d r a t i é le t -
rajza. — Egyházi tudósítások : B u d a p e s t : „Minden s z a v a a r a n y a t ér". — G y u l a f e h é r v á r : A k a s s a i v é r t a n u k b o l d o g g á 
a v a t á s a 1905. jan. 15-én. ( F ö p . szózat . ) — P á r i s : A f r a n c z i a p a p s á g k í n o s v e r g ő d é s e . — Irodalom: A h á r o m k a s s a i v é r t a n ú . — Vegyesek. 

Az Újév beálltával valamennyi, vagyis 
egész-, fél- és negyedéves előfizetőinket tisztelet-
tel arra kérjük, hogy előfizetéseket, az isme-
retes új rend szerint, mielőbb megújítani szíves-
kedjenek. 

Évnyilásra. 
„State u m a n a g e n t e al Q u i a ! " 

Dante. 

Az 1904-ik év nem jól végződött, az 
1905-ik év nem jó jelek közt kezdődik Magyar-
országra nézve. Eltekintve a politikától, mely 
nem a mi ügyünk, s csak vallási térre szorít-
kozva, melynek van szentelve ez a lap, lehe-
tetlen örömet hirdetnünk, mikor szomorú jelek 
mutatkoznak. 

Én nem tudom, úgy van-e más vele: de 
mikor én a mi félszázadon át semmit se produ-
káló autonómiai mozgalmunkra gondolok, úgy 
rémlik előttem, mintha mi magyarországbeli 
katholikusok az államomnipotenczia boa con-
strictorának torka felé csuszamlanánk, öntudat-
lanul, szárnyszegetten, menthetetlen. Épp ma 
jelent meg a napilapokban, a katholikusokban 
is — ez utóbbiak részéről minden észrevétel 
nélkül — egy hiradás, mely egész kurtán 

jelenti az országnak, hogy „a királyi adomá-
nyozásból egyházi javadalmat élvező római és 
görög katholikus íőpapok elhalálozása után 
a javadalmi törzsvagyon elkülönítése, valamint 
a hagyatékok rendezése fölött vég elhatározási 
joggal föl ruházott vegyes bizottságba — az 1881. 
évi LIX. t.-czikk 109. §-a alapján, az 1888. évi 
április hó 10-én 13,249/1. m. sz. alatt kibocsá-
tott szabályrendelet értelmében — a vallás-
és közoktatásügyi m. k. minister elnöklete alatt," 
az 1905-ik évre, ki neveztetett ki ministerileg az 
igazságügyi, ki a pénzügyi, ki a vallás- és 
közoktatásügyi mmisteriumok és kik a kir. 
Kúria részéről bizottsági tagoknak. Értsük 
meg jól! Egyházi javadalmasok, illetve java-
dalmak ügyében tisztán állami közegek ,,vég-
elhatározási jog"-gal döntenek az egyház és 
az egyháziak teljes kizárásával. Törvény és 
ministeri szabályrendelet tessékelte ki egyház-
javadalmi ügy „végelhatározási jog"-gal való 
eldöntéséből a tulajdonost, az egyházat. És 
ezt az eljárást az egész „kath. közvélemény" 
már ugy megszokta, hogy ügyet se vet reá 
s olybá veszi, mintha ennek nem is lehetne, 
nem is kellene másképp lenni. Hát nem az 
államomnipotenczia boa constrictorának tekin-
tete által megbűvölt nyúl és galamb maga-
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viseletéhez hasonló-e a „katholikus közvéle-
mény" magatar tása ebben a per eminentiam 
autonóm katholikus ügyben ? Félszázados küz-
delem az autonómiáért kárba veszett. Hala-
dunk, bizony, fel tartóztathatat lanul a boa con-
strictor torka felé. S e szomorú látványnál 
lehet-e vájjon jókedvvel újesztendei örömet 
hirdetni?! Umana gente, state al Quia! Embe-
rek nézzetek az — okra! Semmit se tesztek, 
vagy ha tesztek valamit, az olyan'mint a semmi. 
Nulla von Nulla geht auf. 

Menjünk tovább ! 
42 évig állott fenn és virágzott becses tartalmával 

Sión ormán a „Magyar Sión". Most egyszerre híre 
ment, hogy kiadását meg kell szüntetni, mer t a ma-
gyar papság ezt az igazán előkelő folyóiratot, többszö-
rös kérés, figyelmeztetés és intés daczára sem akarja 
vagy tud j a kellően megbecsülni, pártfogolni. A „Kath. 
Hitvédelmi Folyóira t" szerkesztői szintén azt mondják 
újévi jelentésökben, hogy „leteszik a tollat". Ilyen 
Jób-h i rek még másunnan is szállinkóznak a katholikus 
publiczisztika mezejéről. És hozzászól a dologhoz ez is, 
hozzászól az is. Elmondják okúi ezt is, elmondják azt 
is. Azt mondják, a st ipendiumokért való járatás meg-
szüntetése okozza a bajt . Nem igaz. Minden pap püs-
pöke u t ján kapha t ezentúl is annyi stipendiumot, a 
mennyi neki katholikus lapok járatására előfizetési 
pénzül szükséges ; csak bizalommal kell kérnie. Az 
in tent iók kezelésében beállt pápai változtatás tehát nem 
ok, hanem csak alkalom egy kóros fejlemény kifaka-
dására. Umana gente, state al Quia.' Emberi lények, ne 
a tüne tekbe kapaszkodjatok, hanem a dolgok okai után 
kutassatok. Mért, honnan van az, hogy a katholikus 
folyóiratok, és pedig főleg melyek a tudománynyal és 
a hitélet magasabb szolgálatával foglalkoznak, kellő-
számu előzetők hiányában a lót és nemlét szélére sodor-
t a t t a k ? Ennek a szomorú jelenségnek annyi sokíéle 
oka van, hogy most elég lesz azoknak csupán főbbjeit 
felsorolni, osztályozásukat súlyra és hatásra nézve a 
nyá jas olvasó gondolkozására és Ítéletére bízva. 

Egyik távolabb fekvő oka a magyar katholikus 
tudományos folyóiratok jelen kri t ikus helyzetének az, 
hogy nálunk egyházi tudomány és hitélet, bár a jég 
a világi kath. intélligenczia lelkéről malasztos tavaszi 
fuvalom hatása alat t már kezd olvadozni, eddig tisztán 
papi mezőnek vétetet t , hol csak pap köteles, e bal-
vélemény szerint, érdeklődésével és pártolásával otthon 
lenni. Innen van a tény, hogy katholikus folyóirataink 
terjeszkedése, a Sz.-I.-T. folyóiratának kivételével, szűk 
papi körben volt kénytelen meghúzkodni, a mely kör 
bizony egy-két lapra nézve elég termékeny lehet elő-
fizetőkben, de 10—12 lapnak már nehezebben adja ki 
az állhatatos előfizetők kellő számát. Közelebb fekvő 
oka katholikus folyóirataink mai krit ikus helyzetének 
az imént jelzett okból kifolyólag két ágra oszlik, me-
lyeknek mindegyike különféle természetű ba jokat fej-
lesztet t ki maga körül. Éppen mert csakis papi közönség 

körében ter jedt el nálunk eddig a katholikus folyó-
i ra tok olvasása, igen közelfekvő dolog volt az, hogy e 
folyóiratok járatása időfolytán a mise-stipendiumok terére 
tere lődöt t nagy részben át. Ezen az úton ugyanis vállal-
kozószerkesztők könnyen ju to t t ak olvasókhoz, a papság 
pedig könnyen j u t o t t laphoz. Erszényébe se kellett ez 
u tóbbinak belenyúlni, kezéből nem kellett forintokat 
k iadni : a mi természetesen mindenkinél, a papnál is 
nehezen megy. Másrészről, a lap terjesztésének ez a 
könnyű módja a szóhoz ju tn i kivánó iró papoknak 
mind sűrűbben ösztönzésül szolgált arra, hogy lapokat 
alapítsanak és a közügy szolgálatában legjobb belátá-
suk szerint külön-külön k ivegyék részöket. í gy jöt t 
létre azután a katholikus folyóiratok körében egy neme 
az erők szétforgácsolódásának s egy bizonyos neme a 
túltermelésnek, magában a lapok tartalmában pedig 
egy neme a túl tengésnek. A fiatalabb papi generáczió 
kapva-kapot t a regényen ós azon az eljáráson, mely 
őt még a madridi légydongásról is értesíti. Nagyzási 
allureök kezdtek lábra kapni. A sok folyóirat a tudo-
mányosság fénykörével kezdte körülvenni a magyar 
ka th . papság fejét . * A folyóiratok sokfélesége ós gaz-
dag változatossága valóban benső eröbőségre látszott 
vallani ; holott tulajdonképpen nagy gyengeséget 
t a k a r t : a világi magyar kath. intelligenczia éretlensé-
gét, a papi olvasóközönség intentiók és érdekes olvas-
mányok után való kapkodását, az i f jabb iró papi gene-
ráczió elragadtatását és szétforgácsolódását. Szóval, 
a lapalapitásokból hiányzott egy magasabb szárnyalású 
egységes terv uralma. Egyik a másiktól elszedte a kevés, 
de biztos előfizetőt,, és így kénytelenek voltak a hiá-
nyoka t valamennyien intentiósokkal pótolni. 

Menjünk-e tovább a krízis okainak felderítésében ? 
Igenis, tovább kell mennünk, mélyebbre kell a baj 
gyökereinek felkutatásában ásnunk. 

Annak, hogy világi kathol ikus intelligencziánk a 
katholikus tudomány és hitélet ápolásának kötelességót 
j ó nagy részében még most is csak papi dolognak tekinti ; 
abban, hogy a magyar papság oly könnyen, oly mo-
hón, oly tömegesen neki men t az intentiók vállalása 
fe jében adott lapok járatásába ; abban, hogy katholikus 
pap-irók nem azon törték a fejőket, hogy miképp 
lehetne a jónak bizonyúlt régi lapokat fejleszteni és 
megerősíteni, hanem azon, hogy miképp lehessen men-
nél több szerkesztői babérkoszorút szerezni: e három-
rendű jelenség mindegyikében nagyfokú szellemi fogyat 
kozások jutottak kifejeződésre. 

A világi kath. intelligenczia vallási fejletlensége a 
maga bűne ugyan, de a papság já tsza benne az „il Quia", 

* Exner dr bécsi jogtudós mondja a politikai míoeltségről 
tar tot t rektori beszédében, hogy minden koi'nak megvan a maga 
félszegsége, a maga „czopf'-ja; és ezt ugyanaz a kor sose ismeri 
el magáról, hanem mindig más kor kénytelen azt az illető kor 
fején konstatálni. „Keine Zeit, úgymond, weiss, wo ihr der 
Zopf hängt, bevor sie abgelaufen ist, und nach 200 Jahren mag 
wohl mancher Schuljunge, gestützt auf sein Lehrbuch der 
Culturgeschichte, geläutig hinweisen auf Mängel, die wir uns 
heute nur mühsam und widerwillig zum Bewustsein bringen." 
Über politische Bildung. Inaugurationsrede, Wien, 1891. 22. 1. 
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a z o k szerepét.„ Vos estis sal terrae, vos estis luxmundi ." 
Széchenyi István gróf mondása, hogy Ő teljes életén 
át nem nyert paptól elég felvilágosítást arról, hogy 
protestantizmus és katholiczizmus mért nem egyenlő 
ér tékű dolog, ret tenetes Ítélet a magyar kath. papság 
mulasztása felett. A magyar katholikus papság körében 
igen sok a lelkes ember; de mint testületet, még nem 
hatot ta át őt sem a veszedelem nagysága, melyben a 
kath. egyház Magyarországban forog, sem teljes tudata 
annak, hogy ő mire képes és mire köteles ebben a mód 
nélkül válságos időben. Ránk illik Ireland érsek mon-
dása : „Ce qui manque, c'est cet te ambition sans limite 
d'auir, de mettre en oeuvre toutes nos forces." A határ-
talan tevékenység ambicziója, minden bennünk rejlő 
erőnek munkába vitele : erre van szükségünk a világi 
katholikus intelligencziával és a néppel szemben. 

A másik két katholikus-lapbuktató papi okról 
az esztergomi theologiai tanárok köréből jö t t felszólalás 
és a „M. Sión" legutóbbi szerkesztőjének, Trikal J . 
drnak provokált nyilatkozata rántot ta le a leplet. Az 
esztergomi theol. tanár konstatál ja mint szomorú tényt 
azt, hogy „a régi hű törzs-előfizetők lassankint hihal-
nak, az uj generáczió pedig kevés kivétellel nem fisét 
elő... Minek a produkczió, ha nincsen konzumens?" 1 

Az u j generáczió nem fizet elő ! Nagy vád, igen nagy 
vád. Mit olvasnak akkor, ha kath. tudományt nem 
olvasnak ? Szépirodalom magában véve gyenge táplá-
lék ; szabadelvű sajtó pedig lelketlen, veszedelmes 
já ték. És kell lenni valaminek a dologban, mert — 
facta loquuntur, komoly katholikus lapok megszűnni 
kénytelenek. Még súlyosabb kifejezéseiben a közvetet-
len tapasztalásból beszélő Trikal dr panasza és vádja. 
„Egyházias irányú szellemi életünket, úgymond, valami 
átok súlya nyomja. Minden mivelődés energia, erő, és 
nem letargia, nem tunyaság. Az egyházi tudományos-
ság is mivelődés, de nem nálunk.'• ''• I t t is az i f jabb 
nemzedék van vád alá helyezve. Ninos meg benne az 
összetartásban való iskolázottság, és az áldozatos uagyra-
törés ritka benne. Ez Trikal dr panaszának a veleje. ** 

Napfényre kerülvén a baj okai, mindenek előtt 
Is tenhez emeljük í'el mindnyájan lelkünket, s kér jük 
Ot, hogy adjon felvilágosító és erősítő malasztot mind-
nyá junknak a kath. tudományos publiczistika bajainak 
meggyógyítására. Szűnjön meg a felületes gondolkodás 
emitt,a letargia amott, az i f jabb papi nemzedék pedig mu-
tassa meg, hogy Isten segítségével öregjeiénél nagyobb 
buzgóságot is tud kifejteni a komoly és szigorú katho-
likus irodalmi munkásság pártolásában. 

Ahhoz kétség nem fér, s azért talán fölösleges is 
említeni, hogy püspök atyáink föpásztori figyelmét és 
pártolását a kath. folyóiratok körében beállt krízis 
hatása magas fokra fogja felemelni. ^ ^ 

1 Alkotmány. 1905. jan. 1. 
2 Maayar Allain 190J. decz. 31. 
** Mi saját tapasztalatainkat külön emlékiratban fogjuk a 

mii. püspöki kar elé terjeszteni. 

lnnnaculata-képeskönyv a XVII századból. 
1. Bevezetés. 

H a jólesik ünnep után elmerengni az ünnep 
szépségein, akkor lélektanilag indokolt, a mit teszek. 
Elkésve jövök e czikkel, de talán nem hiába. Enge-
delmet kérve tehát a késedelemért, az ünnep után én 
is leteszek az Immaculata oltárára egy czikkecskét mély-
séges hódolatom jeléül. 

Kutatásaim közben elegáns könyvre bukkantam 
a XVI I . század végéről. Sfondrati Coelestin san-galleni 
apát ós bíboros irta. Czime Innocentia vindicata, in qua 
ostenditur, D. Thomam pro immaculato conceptu Dei-
parae sensisse et scripsisse (1695.). A műnek egy 
példánya az esztergomi papnevelő könyvtárában talál 
ható. Erről kivánok szólni. 

Kérem azokat, a kik a czim hallatára fe jőket 
csóválják és soraimat félretolják, ajándékozzanak meg 
továbbra is türelmükkel. Tudom, igen jól tudom, hogy 
Sfondrati bíborosnak ez a műve tudományos szempont-
ból elhibázott vállalkozás volt. Sz. Tamásnak a Szeplő-
telen Fogantatáshoz való állásfoglalásáról manap is 
eltérők lehetnek a nézetek, de Sfondrati bíboros e 
ponton oly nézetet vall, a mely túlzóan optimista és a 
legszélsőségesebb jobboldal t képviseli. A Hurter által 
említett (Theol. Spec , pars prior, p. 602.) három másféle 
álláspont ma is talál még képviselőkre, de a Sfondratiak 
padsora ma üres. Ezt az álláspontot csak úgy lehetet t 
védeni, ha a híttudós erőszakot követet t el a szövege-
ken, ha az előkort sz. Tamás szövegeinek meghamisí-
tásával vádolta, ha hitelnélküli forrásokra támaszko-
dott (Flavius Dexter Chronikája), vagy ha szemét 
bizonyos pontokon tágra nyitotta, másut t öntudatlanul 
behunyta . 

Sfondrati műve az ő korában sem keltett vissz-
hangot. Érveit s velük könyvét nem méltányolták, 
csakhamar feledték is. A könyvnek első tudományos 
részével együtt feledték a másodikat is, a mely művé-
szi volt. Ezért pedig kár volt. Mert ilyen szellemes és 
művészileg kidolgozott képeskönyve a Szeplőtelen 
Fogantatásnak eleddig tudtommal páratlanul áll az iro-
dalomban. 

Erről a második részről (Pars Symbolica) kivánok 
néhány szót mondani. Előre bocsátom azonban Sfon-
drati életrajzát. 

2. Sfondrati életrajza. 
Az esztergomi főszékesegyházi könyvtárban (N. 

II . 175.) meg van Sfondrat i bíboros Gallia vindicatá-
jának II. kiadása (1702.), a melynek élén látható a 
szerzőnek arczképe. Mint apátot ábrázolja mozettával 
és quadratussal. A könyv, melybe ír, mutat ja , hogy 
iróval van dolgunk. Arcza komoly és jóságos ; hom-
loka magas ; szemeit nyugodtan szegzi a szemlélőre. 
Arczcsontjai erősen kiemelkednek. Szemei között a 
homlokon néhány függélyes ráncz elárulja a mélyen és 
sokat gondolkodó lelket. Az ajkak és az áll finom 
metszésüek. Az arcz teljesen bajusztalan és szakáltalan. 
Szépnek nem mondható, de előkelő és megnyerő. Az 
arczkép alat t diszlik a Sfondrati-czimer, felül kereszttel 

1* 
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és apát-kalappal. A czimer alatt szalag e felirattal : 
Anno 1702. P. Gabriel Hech t Mon. S. Galli delineàvit. 
Jeremias Kilian sculpsit Aug. Vind. (Augsburg). A 
biboros képe fölött a mennyei Jeruzsálem látható a 
Pan theon képében. Ennek két oldalán az arczkép ke-
retén ülnek egyik oldalon az Egyház, fején a galamb-
bal, ölében a két kulcscsal, baljában a kereszttel, jobb-
jában egy könyvvel, melynek egyik lapján a Sfondrati 
czimer, a másikon Annales Ecclesiastici sorok, mellén 
pedig a J a h v e szó ; a másik oldalon Mars, egyik kezé-
ben karddal, a másikban egy pajzszsal, a melyen a 
Sfondrat i czimer körül ez az irás olvasható : Fast i he-
roum 

Az arczkép két oldalán az Egyház , illetve Mars 
alatt symbolice és feliratokkal ékeskednek a Sfondrati 
család hires ősei : egy tiara (Gregorius XIV. Pont . 
Max., Propatruus) , két biboros-kalap (Paulus Camillus 
S. R. E. Card. Pa t ruus és Franciscus S. R. E. Card., 
Abavus) ós egy püspöksüveg könyvön (Carolus Phi -
lippus eppus Volater., Fráter) ; továbbá Yalerianus 
Commiss. Gen. Exercitus, Pater ; Hercules Generalis 
S. R. E., Avus ; Dux Montis Mártis ; Hercules supre-
mus Nobilitatis Commissarius, Legátus Extraordin. ad 
Aug. Imperatorem, F rá t e r ; Paulus Consil. intimus 
Phil ippi IT. Regis Hisp., Proavus. 

A Sfondrati-család tehát egyházi és világi téren 
a legelőbbkelő szerepet vitte. Egyházi téren a mi mű-
vünk szerzőjén, Coelestinuson kivül hárman annyira 
kitűntek, hogy "Wetzer-Welte Kirchenlexikon a is czik-
ket szentelt nekik. Ezek Sf. Ferencz (1493—1550), a 
ki előbb a politikai téren tüntet te ki magát, feleségé-
nek halála után pedig az egyházi pályára lépve, sarnói 
és cremonai püspök, sőt amalfii érsek lett. Házasságá-
ból két gyermeke született. Közülök Miklós XIV. 
Gergely néven pápa lett , de csupán 10 hónapig ült 
sz. Pé ter t rónján (1590—1.). Ranke szűzies, ártatlan 
léleknek mondja . Nem kevésbé szentéletű volt az ö 
unokaöcscse, Pál (1560 - 1618),- a ki nagybáty jának 
pápasága alatt mint Cardinalis Nepos működött , halála 
u tán pedig a jó tékonyság cselekedeteinek élt. 

Ennek a Pálnak unokaöcscse vol t a mi szerzőnk. 
1644-ben született Milánóban és a keresztségben Alajos 
nevet kapot t . Aty ja Valérián és nagya ty ja Herkules 
katonák voltak. Testvérei közül Herkules a diploma-
cziai pályán működött , Károly Fülöp pedig volaterrai 
püspök lett. Alajos gondos házinevelés után t izenkét 
éves korában a német szó elsajátitása vége t t Rorschachbá, 
a bodeni tó part jaira került , a hol akkor a sangalleni 
benczéseknek iskolájuk voie. Tanára inak hivatását 
annyira megkedvelte, hogy maga is a sangalleni ben-
czések közé lépett, a hol a Coelestinus nevet kapta. A 
katonacsalád fia tehát pap lett. H a modern nyelven 
akarnék beszólni, azt mondanám, hogy az atavismus 
győzedelmeskedett benne, vagyis visszatért ősei hiva-
tásához, a kik egykor oly fénynyel tündököltek az 
egyházban. 

Mielőtt pappá szenlelték volna, huszonkét éves 
korában Kemptenben a theologia tanitásával bizták 
meg elüljárói. Ké t évre rá a sangalleni anya házba 

került, a hol egy évtizeden át mint ujonezmester, 
továbbá bölcseleti, theologiai és kánonjogi tanár műkö-
dött. 1679-ben a salzburgi egyetemen a theologiai és 
mindkét j og doktorává avatták, egyszersmind az egy-
házjog tanszékébe ültették. Az egyetem történetében 
fényes nevet és kedves emléket biztosított magának, 
a hallgatóság pedig annyira szerette, hogy a termek 
szűkeknek bizonyultak befogadására. 1682-bên tizenhat 
évi tanári pálya után várat lanul mint rorschachi hit-
szónokkal találkozunk vele, de csakhamar II . Gallus 
apát maga mellé vette általános helynök szerepében. 
Működését Rómában is figyelemmel kisérték és XI . 
Incze 1686-ban novarai püspöknek nevezte ki. Nehezen 
hagyta el második ot thonát és szive annyira fogva 
tartotta, hogy midőn 1687. április 16-án a meghalt 
Gallus helyébe sangalleni apátnak választották, nem 
habozott még el nem foglalt püspöki székéről lemon-
dani és az apátságot elfogadni. Mint apát Miklós és 
Pál őseinek szellemében működött . Egyedül Istenének 
és népének kivánt élni. Napjai t aszketikus gyakorlatok 
ós a jó tékonyság cselekedetei töltötték ki, egyébként 
pedig folytat ta irodalmi működését. 

De Róma sem nyugodot t A mi nem sikerült 
1686-ban a novarai püspökséggel, megtör tént 1695-ben, 
mikor XI . Incze bíborosnak kreálta. Olaszország vissza-
kapta fiát, de nem sokáig örülhetett neki, mert félév 
múlva a halál elragadta (1696. szept 4.) Meghalt 52 
éves korában. 

Egyéni életének feddhetet lenségét egyik posthu-
mus művének kiadója Fr . Joannes Damascenus) leg-
szebben dicsérte, mikor alkalmazta rá az egykor sz. 
Bonaventuráról mondott szavakat : in quo Adam non 
peccasse videtur. D'Aguirre biboros pedig életének 
áldásos ós gondviselésszerű jelentőségéről irt szépen 
Mabillonhoz : luminare magnum sacri collegii. .. corona 
ordinis nostri. Szép fényt vet rá az a tény is, hogy a 
ki életében gazdag család sarja volt-, gazdag apát lett 
és egyházi fejedelemként halt meg, halála után szegény-
sége miat t csak a pápa költségén volt eltemethető. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 3. „Minden szava aranyat eV. — 
Egy plébános, — a ki hívei számára, kezdve a gyer-

mekektől fel az aggastyánokig, megfelelő egyesületeket 
szervezett s a ki azt irja, hogy mióta különösen a fér-
fiak napnapután katholikus olvasókörben gyűlnek 
össze olvasgatni és társalogni, azóta községe mintha ki 
volna cserélve, virágzó katholikus közszellem szállta 
meg híveit s ő úgy érzi magát mintha nem is embe-
rek között élne, keservet-bút csak a halál okoz nála, — 
beküldte az U j Lap u állandó munkásrovatának „A 
lálusi olvasókörök" czime alatt megjelent következő 
felszólalását mint olyat, a melynek „minden szava 
aranyat ér", esdve-kérve lelkésztársait, hogy még e 
télen mindenki, a kihez e sorok eljutnak, ha még nem 

I volna, minden községében, anyában, fiókokban, katho-
I likus olvasókört szervezni igyekezzék. 



3 sz.. RELIGIO. 5 

„Soha alkalmasabb idő, igy szól a felhivás, nincs 
arra, mint most a karácsonyi idő alatt, * hogy a falusi 
katholikus nép minden községben alkosson egy-egy szer-
vezetet. Közel ezer községben van már katholikus olvasó-
kör, ahová a kathol ikus újságok járnak, ahol jó köny-
veket lehet olvasni, ahol összejönnek a falu legjobbjai 
és ahol alkalom van arra, hogy a pap és a tanitó 
felolvasásokkal, előadásokkal oktassák, felvilágosítsák a 
népet ! Sok helyen azonban még teljesen szétszórt ós 
elhagyatot t a szegény nép és a hosszú téli estéket, a 
dologtalanság unalmas idejét a korcsmában tölti el 
anyagi és erkölcsi romlására. 

A mostani ünnepek igen alkalmasak arra, hogy a 
még szervezetlen községekben is, megalakuljon a ka-
tholikus népkör, vagy gazdaegylet, vagy munkásegye-
sület. A keresztény szocziális egyesületek országos 
szövetsége szívesen ad útbaigazítást mindenkinek, csak 
tessék ez iránt Giesswein Sándor kanonokhoz fordulni, 
Budapest , Szentkirályi-utcza '28. szám alá. 

Sok helyen nagyon félnek a kezdet nehézségeitől ; 
ezeket könnyen le lehet győzni egy kis jóakarat tal . A 
fő az, hogy néhány értelmes ember összeálljon s az 
megmozgassa az egész falut. Meg kell végre érteni, hogy 
a jövendő nagy küzdelmeiben azé lesz a győzelem, aki job-
ban lesz szervezve. Ellenségeink, a zsidók, a szabadkő-
művesek, a szocziáldemokraták, minden alkalmat fel-
használnak arra, hogy táboruk zárt sorait rendezve 
vezényeljék rohamra ellenünk. Mi katholikusok pedig 
oszlunk, foszlunk, mint az oldott kéve. Akinek csak 
vgy csépp érzéke van, immár láthat ja , hogy mire vezet 
ez. Le l eli lenni a kényelemszeretetről s minél előbb min-
den községben kell alakítani valami katholikus organizáczwt, 
mindenüt t olyat, amely az adott viszonyoknak legjob-
ban megfelel. Ne legyen tgyetlen falu sem, ahol a sok 
korcsmával szemben egy katholikus olvasókört fel nem 
állítunk'1. Alá í rva : Ker. szocziális. 

Gnlafehérvár. A kassai vértanúk boldoggá avatása 
1905. jan. 15-én. (Főp. szózat.) — 

Már a folyó évi III . számú körlevelemben közöl-
tem püspöki megyém Tisztelendő Papságával és kedves 
híveimmel azt a fe le t tébb örvendetes hírt, hogy Szent-
séges Atyánk X. P ius Pápa 1904. évi Vízkereszt ünne-
pén a bíboros atyák fényes gyülekezetében ünnepélye-
sen kihirdette, hogy a rendes kánoni eljárás folytán és 
a beszerzett hiteles bizonyságok alapján egészen bizo-
nyos, hogy hazánk földjén, Kassa városában 1619. évi 
szeptember hónap hetedik napján Körösi Márk eszter-
gomi kanonok és széplaki apát úr Pongrácz I s tván és 
(h'odecz Menyhért jézustársasági papok, azért mert 
keresztény katholikus hi tüket megtagadni nem akarták, 
a legrettentőbb megkinoztatás hősies elviselése után a 
mi Urunk Jézus Krisztus szent nevéért vérüket ontot-
ták és valóságos márt i romságot szenvedtek ; valamint 
bizonyos az is, hogy a megtörtént és hitelesen bebizo-
nyí tot t csodák és jelek valósággal megerősítik ezt a 
vértanúságot, úgy hogy az Anyaszentegyház legfőbb 
tanítója és pász tora 'mos t már legfőbb tekintélyű hatá-

* Általában a téli idő alatt. Beküldő. 

rozatával a mennyei Boldogok sorába ig ta tha t ja a szent 
halállal felmagasztalt három kassai vér tanút és megen-
gedheti , hogy a hivő nép őket az Anyaszentegyház 
törvényes szokása szerint, mint Boldogokat tisztelje és 
segítségül hívja. Ezen ünnepélyesen kihirdetet t határo-
za t következtében Szentséges Urunk és Atyánk X . 
P ius pápa úgy rendelkezett, hogy 1905 évi január hó 
15. naján, Vízkereszt után való második vasárnapon, 
amely a mi Urunk Jézus Krisztus drágalátos szent 
nevének ünnepe, ezen szentséges és üdvőzitő erejű 
szent névnek nagyobb dicsőségére, a szeplőtelenül fogan-
ta to t t Szent Szűznek, Magyarország Nagyasszonyának 
tiszteletére, kinek hithőseink a Mária-kongregáczióban 
már ifjú éveikben hűséget esküdtek, az egész Anya-
szentegyháznak. de különösen hazánk katholikusainak 
örömére és vigasztalására ünnepélyesen boldogokká 
ava t ja a három kassai vér tanút és ezzel teljesíti a 
magyar katholikus egyháznak majdnem három évszá-
zadon át hangoztatot t hő óhaj tását . 

Valóban nagy okunk van tehát az örvendezésre, külö-
nösen nekünk erdélyi kaihobkasuknak, mert a kassai hithősök 
egyike, Pongrácz István, itt született az ősi emlékek által 
megszentelt Alvinczni s mint tősgyökeres és ősnemes magyar 
család sarja már kora ifjúságiiban belépett Kolozsvárt, ahol 
tanulmányait végezte, a Mária-kongregáczióba és a Szeplő-
telen szent Szűznek tett fogadalmát hősies lélekkel mindvégig 
törhetetlenül megtartotta. Szörnyű kegyetlenséggel kínoz-
ták meg mindhármukat ; de a szörnyűségek-szörnyűsége 
vol t az, amit Pongrácz I s tvánnak kellett szenvednie, 
már csak azért is, mert megkinoztatása és hősies halál-
tusá ja sokkal hosszabb ideig tartott, mint más két 
társáé. Es mindennek daczára oly hőslelküséget oly 
erős hitet, oly rendületlen bizalmat és Jézus szent 
ügyéhez való oly hűséges ragaszkodást tanúsított , hogy 
a legnagyobb csodálattal kell adóznunk Isten ereje 
iránt, amely halandó földi ember küzdelmében ily 
fényes bizonyságát szolgáltatja annak, hogy csodálatos 
az Ü r az ő szentjeiben. 

Örömünk és vigasztalásunk gyarapítására Szentsé-
ges Atyánk jó szivének még azt az igazán gyöngéd 
figyelemre és szeretetre mutató elhatározását is magasz-
talnom kell, hogy boldoggá avatásuk ünnepélyes tényét 
épen Jézus szentséges nevének ünnepére tűzte ki. 
Hiszen ennek a szentséges névnek dicső hősei voltak 
ő k ; ezért a névér t szenvedtek halált ; ez a szent név 
volt erősségük a küzdelemben, ez a szent név mennyei 
jutalmazójuk, szivük királyának, az örökkévalóság 
Aty jának dicsőséges szent neve. A Jézus szent nevéről 
való társaságban nevelődött és erősödött meg mind-
hármuk hite 1 a bátor küzdelemre, a végsőig való állha-
tatosság erejére. Es mennyei dicsőségük emelésére, bol-
dogságuk fokozására mi sem alkalmasabb, mint Jézus 
szent nevének ünnepe, mert ezen az ünnepen és ennek 
nyolczada alatt az Anyaszentegyház megnyi t ja Urunk 
és a Szentek érdemeinek kincsesházát, a töredelmes-
szívű híveknek tel jes szent bucsut engedélyez és ezen 

1 Körösi, bár világi pap volt, Gráczban és Rómában a 
Jézustársasági atyáknál tanult. 
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a mennyei csatornán a megigazulás, a lelki megújhodás 
kegyelmével fölemeli hiveit a bűnnel való keserves 
küzdés lelki gyötrelmei közül az Is ten fiainak szabad-
ságára s halhatatlan lelküket a megszentelő isteni ma-
laszt ragyogó köntösébe öltözteti. Arra pedig, hogy az 
Anyaszentegyház kegyelmének kincseit az élő hitből 
fakadó erős bizalommal keressük és használjuk, éppen 
a három kassai vér tanú emléke kiválóan alkalmas. 

Mert valamint az egyház isteni Alapítójának, az 
Úr Jézus Krisztusnak szenvedés, üldöztetés, félreértés 
ju to t t leginkább osztályrészül, földi pályafutásának 
idejére : úgy az egyháznak s mindazoknak, kik híven 
ragaszkodnak tanításához és azt a világ szellemével 
szemben érvényre jut ta tni akarják, a gyűlöletből és 
méltatlan bántalmazásból bőven k i ju to t t minden időben. 

Mindez azonban ne csüggesszen, hanem bátorítson 
bennünke t ; mert mindez nem egyéb, mint szórói-szóra 
való teljesedése mindannak, amit az Üdvözítő előre 
megjövendölt . De mivel azt is megjövendölte, hogy 
mindezt az ő nevéért kell tűrni, s hogy ez a tűrés záloga 
az örök megjutalmaztatásnak, azért ime a Krisztus igaz 
Anyaszentegyháza ezen mennyei megjutalmaztatásnak 
bizonyságául elénk állítja a három kassai vértanút, 
mint akiken beteljesedett az Úr szava : Boldogok vagy-
tok, midőn üldöznek és gyaláznak t i teket az én nevem• , 
ért. Örüljetek és vigadjatok, mert a ti jutalmatok nagy ; 

leszen a mennyekben.2 J ó szívvel kell tehát elviselnünk 
mindennemű szidalmat vagy üldözést a Jézus szent 
nevéért, sőt Krisztus minden igaz követőjének példája 
szerint örvendeznünk kell az i lyenek miatt és úgy 
tekintenünk, mint Isten jóvoltából való alkalmat arra, 
hogy Krisztushoz hasonlókká legyünk. Mivel azonban 
az erre való készséget a szent vér tanuk példája szerint 
csak az Úr Jézus Krisztussal való gyakori egyesülésből, 
az ő szent testének vételéből merí thet jük, azért minden 
alkalmat fel kell használnunk a vele való legbensőbb 
egyesülésre és igy különösen a mostani kedvező alkal-
mat, hogy igy a Jézussal való egyesülés által fölgyúl-
jon szívünk a hála és az igaz szeretet érzelmeire iránta, 
aki a kassai vér tanukban megdicsőítette titokteljes szent 
testét, az Anyaszentegyházat . 

Ennélfogva leghőbb óhajtásom, hogy erdélyi ked-
ves híveim minél nagyobb számmal, minél tökéletesebb 
előkészülettel járul janak Jézus szent neve ünnepén az 
Úr asztalához és a keresztény katholikus szent hit 
megvallásának legfőnségesebb, leggyöngédebb bizony-
ságtétele az Úr szent testének vétele által tegyenek 
tanúságot arról, hogy méltó utódai, igaz tisztelői és 
kész követői a mennyei dicsőség koronájával főiékesí-
t e t t kassai boldog vértanuknak. 

Ezér t elrendelem, hogy jelen szózatom, január 
8-án, Vízkereszt utáni első vasárnapon, a hivő népnek 
felolvastassék a szószékről, megfelelő magyarázat kísé-
retében. 

Rendelem továbbá, hogy Jézus szent Neve ünne-
pének előestéjén ünnepélyes vecsernye vagy Jézus 
Szent Nevének Litániája végeztessék a kitett Oltári-

2 Máté 5, 10-12. 

szentség előtt és az esti harangszó után egy negyed 
órán át az összes harangok szóljanak. 

J a n u á r 15-én, Jézus Nevenapján, a lehető legna-
gyobb ünnepélyességgel tartassék meg a szent mise, a 
szentbeszéd pedig a kassai vér tanuk dicsőítéséről 
szóljon.3 Délután ismét ünnepélyes vecsernye tartandó. 

Gondoskodni fogok arról, hogy Alvinczen, ahol 
Pongrácz István vér tanú született, ünnepélyes főpapi 
mise tartassék, úgyszintén Kolozsvárt az akadémiai 
templomban arra való tekintetből, hogy Pongrácz István 
a kolozsvári gimnázium neveltje volt. 

Óhajtom és fdő papságomat erre nézve különösen 
fel is kérem, hogy az ünnepélyes istentisztelet külső 
része a lehető legméltóbb legyen. 

A középiskolai' Mária-kongregácziók vezetőit pedig 
arra kérem, hogy alkalmas módon a kongregácziók ke-
belében, azaz sokkal inkább ezek által az egész ifjú-
ságra kiterjedő figyelemmel, a három kassai vértanú 
felmagasztaltatása ünnepét a boldoggá avatás megtör-
ténte után szintén alkalmas módon üljék meg. 

Végezetül hálatel t lélekkel fordulok Róma felé s 
szivem legbensőbb érzelmeivel fogom tolmácsolni egy-
házmegyém hálájá t a mi Szentséges Atyánk és Urunk 
X. P ius pápa i ránt azért, hogy a magyar Sión régi 
vágyá t betöltötte s a kassai vér tanuk boldoggá avatását 
elhatározta. Dicsőségükből á rad jon fény az Ü nevére 
is és áldás minden cselekedetére ! 

Gyulafehérvárt , 1904. Szent Tamás Apostol 
napján . 

Gusztáv Károly s. k. 
erdélyi püspök. 

Paris. A franczia papság kínos vergődése — avval 
a kérdéssel szemben, kibérelje-e a templomokat, ha 
azokat Combes tvjavaslata értelmében „nemzeti v a g y o n -
ná teszik, vagyis elveszik az egyháztól, vagy ne bérelje 
ki, vagy hát a je lze t t esetben egyáltalában mi tévő 
legyen ? Ezt a kérdést tűzte ki az „Univers" feleletre, 
felhíva Francziaország 40,000 papját , hogy adjon rá, a 
kinek tetszik, feleletet. Decz. 29-iki számában a neve-
zet t lap már azt jelenti hogy még kivonatban sem 
képes közölni valamennyit, s kéri azért a feleletek 
beküldését megszüntetni . Váj jon mi tűnik ki a franczia 
papság e tömeges megnyilatkozásából eredmény gya-
nán t ? Az, hogy a legnagyobb zűrzavar uralkodik 
a vélemények felet t . Igen, nem ; igen, nem : igy megy 
ez egymásután száz és százfélekópen variálva az okokat. 
Néhány szavazatot példának okáér t bemutatunk. Egy 
„érsek" ezt í r j a : É n azt mondom, hogy bérbe fogják 
nekünk adni 1. évi 1 frankért, 2. föltétlenül, 8. terhek 
nélkül. És így lesz helyesen. Mert 1. a nép nagyon 
zokon venné tőlünk, ha az 1 f rankos bérletet is vissza-
u tas í tanék és köztársaságellenes agitácziót látna a vona-
kodásban. 2. A legtöbb polgári község ingyen fog 

Mivel a t. leik. papságnak — tekintettel a karácsonyi és 
újévi sz. ünnepekre — aligha lesz ideje, a vértanuk életrajzát 
tanulmányozni : egy alkalmi szent beszédet, tetszés szerint való 
felhasználás és a plébánia könyvtárában leendő elhelyezés végett, 
jelen körlevelemhez mellékelek. 
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bennünket a templommal megkinálni s maga fogja 
aláirás ut ján összegyűjteni a törvény által előirt bér-
díjat . 3. Nekünk nehéz lesz más alkalmas helyiségeket 
találnunk, híveink pedig el fognak hagyni bennünket , I 
ha csűrökbe vagy más rossz zárásu helyiségekbe terel-
j ü k őket. 4. Mert erélyes és okosan szervezett t i l tako- j 
zás a közvélemény előtt elégséges jogfentar tás lesz, a 
templomok visszautasításának minden kelletlen követ-
kezménye nélkül. 5. Mert a protestánsok lesik az alkal-
mat, hogy templomainkat kezökbe keríthessék, ha mi 
ki nem béreljük azokat. Ezt a körülményt fél Franczia- ! 
ország területére nézve döntőnek je lezhet jük. — Abbé ; 
Gibier orleansi egyik plébános föltétlenül a mellett van, | 
hogy az elvett templomokat nem kell kibérelni. „Nem 
vonakodom kijelenteni, úgymond, hogy a templomok 
kibérlését vissza kell utasítani. Hogy ez az eljárás hatá-
sos legyen, egyetemessé kell azt tenni. Egyeterpessé lesz 
pedig úgy, ha a püspökök és a pápa elrendeli. A pápa 
és a püspökök nyilatkozni fognak ós az egész papság 
engedelmeskedni fog." — Igenis, ki kell bérelni a tem-
plomokat, i r ja egy lelkész az amiensi egyházmegyéből. 
„Templomainkat minden áron kezünkben kell megtar-
tani és pedig a lehető leghosszabb ideig. Ez a kérdés 
nem pusztán elméleti, hanem kiválóan gyakorlati . Mi a 
czélja a szabadkőművességnek templomaink elvételével ? 
Hogy népünket a keresztény vallástól elidegenítse. 
Erre a templomelvétel a leghatásosabb eszköz. A 
templomok kibérlésének elutasítása tehát a szabadkő-
műves czél előmozdítása lenne, annál is inkább, mert 
templomon kiviil alkalmas helyet találni istentisztelet 
számára nem lehet. Hogy mivé lesz a nép templom és 
oltár nélkül, muta t ja 1793. Ugyan hogy lehetne nézni : 
a templomoknak mindenféle profanáczióra való felhasz-
nálását. Részemről, ha elveszik tőlem az ón kedves 
templomomat, én kérni fogom az Istent, hogy vegyen 
el erről a világról". — „Nem", nem szabad kibérelni 
a templomokat, mondja a st-menehouldei főesperes, 
mert a kibérlés czimborájává tenné a kibérlőt a tem-
plom elrablójának az ő bűnében és az ő kiközösített-
sógóben egyaránt. Még hottentóta tvhozás sem szente-
sitheti a lopást. Kivétel t csak oly esetben engedne meg, 
mikor a templom igazán profanáczió veszélyébe 
kerülne. — „Sem bérelni, sem elhagyni!" Ez egy 
normandiai pap véleménye. Bérelni nem kell, mert ez 
jóváhagyása lenne az elidegenítésnek. Elhagyni nem 
szabad a templomot, folytatni kell benne az istentiszte-
letet, mer t a tu la jdont feladni rablóval szemben senki 
sem köteles. Isten jogát feladni meg nem is szabad. 
Lesz tehát büntatés. Legyen ! 40,000 papot nem lehet 
becsukni. Becsuknak tehát 10,000-et. Marad 30,000. A 
híveknek a szeme pedig ki fog nyílni. Fordul jon a pap 
a néphez. Per crucem ad lueem ! 

í m e a franczia papság kínos vergődése. Hát nem 
jobb lett volna-e ezt a szomorú, szégyenletetes és ke-
serves állapotot a nép körében kifej tet t szocziális papi 
tevékenységgel megelőzni és l ehe te t lenné?! A fran-
czia papság siralmas helyzetén a világ összes kath. 
papsága okulhat. 

I R O D A L O M . 

— A HÁROM K A S S A I V É R T A N Ú . Ir ta Kománk 
István S. J . Különnyomat a „Katholikus Szemle" 
1904. évi I X — X . füzetéből. Budapest , Stephaneum 
nyomda r. t. 1904. 8-r. 36 1. 

A kath. egyház Magyarországban az 190b-ik éve t 
nagy eseménynyel kezdi. Az apostoli szentszék jan . 
15-én boldoggá avatja Körösi Márk esztergomi kano-
nokot, Pongrács Is tván és Grodecz Menyhért Jézus-
társasági atyákat. Hogy az egyház a nevezetteknek a 
vértanúság szenttéavató pálmáját odaítélje, erre nézve 
hazánkból háromszor m e r t Rómába indítvány. Az elsőt 
1620. szept. '23-án Pázmány Pé ter tette VI I I Orbán pápá-
hoz intézet t folyamodványával. A második ScitovszTcy 
János bíboros hgprimástól származott. A harmadik a 
nm. püspöki kar nevében, 1896. február végén, az ország 
ezeréves fennállásának jubileuma alkalmából, Vaszmy 
Kolos bibornok hgprimástól indúlt ki. Sikeire ez a 
harmadik vezetett . Az 1904. jan. 6-iki és az 19t4. febr. 
22-iki római decretumok az ügyet a boldoggáavatás 
megtarthatásának kimondásáig érlelték meg. Maga a 
boldoggáavatás ünnepe a Vatikánban 1906. jan. 15-én 
lesz. Erre a magyar katholiczizmus történetében ri tka 
aktusra hivatot t Magyarország hi tbuzgó katholikus 
hiveit a gyönyörű boldoggáavatási római képpel és 
más képekkel illusztrált fentczimzett becses füzet elő-
készíteni. 

Ajánl juk , sürget jük mennél szélesebb körökben 
való terjesztését , hogy Magyarország ú j mennyei párt-
fogóinak tisztelete a magyar nemzet, .-zent István nem-
zetének nagy katholikus múltjához illő arányokban 
induljon meg országszerte. 

VEGYESEK. 
— Népinisszió Drahóczon. Az esztergom-föegyház-

megyei drahóczi plébánia területén 1904 évi deczember 
18-tól 27-ig népmisszió tar ta tot t főt. Beran J., L a n g 
A. és Hrebik J . lazarista atyák vezetése alatt. A 
misszió rendkívüli hatással volt úgy a hitélet feleleve-
nítésére, valamint a hivek erkölcseinek megjavítására. 
A szent misszió alatt 1500-an járul tak a bűnbána t 
szentségeihez. Egyik legüdvösebb eredményként meg-
említendő azon tény, hogy a misszió egész tar tama 
alatt az összes korcsmák üresek, a templom pedig 
állandóan zsúfolásig tömve volt, s hogy az ezen alka-
lommal létesített mértékletességi egyletbe mindjár t az 
első napon 500 tag i ratkozot t be. Említésre méltó to-
vábbá, hogy a szent misszión a közsógbeli intelligens 
elemek is kivétel nélkül példás buzgalommal vet tek 
részt. A befejező vagyis kereszt-beszentelő ajtatossági 
ünnepélyes aktusnál oly nagy megindultság vett erőt 
a hivők lelkén, hogy az általános sírásban alig lehetett 
a szent beszédet befejezni. A választott néphez tartozó 
korcsmárosok jajveszékelnek, a plébános pedig jubi lál . 
Vajha az Is tennek bőséges kegyelme j á rna mindvégig 
ezen szent misszió nyomában. Drahócz, 1904. deczem-
ber 29. J . T. 

— Kendi káptalan Csornán. A csornai premont-
rei-rend mult hó 28 — 30. napjain Csornán káptalani gyű-
lést tartott, amelyen számos belső ügy és rendi kérdés 
került tárgyalás alá. 

— A kinek tudása korát századokkal megelőzte, 
ilyen embere a sötétnek nevezet t középkorban több is 
volt az egyháznak, kivált szerzetes rendjei körében. 
Mert akkor csak papok voltak tudósok, főleg szerzete-
sek a tula jdonképpeni tudománymívelők, még a termé-
szetbvivárlat terén is. Most csak egyet említünk : Bacon 
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Roger szent-ferencz-r. áldozópapot, a ki nem ok nélkül 
kapta ,.Doctor mirabilis" czimét, mer t ö már tudomás-
sal bírt oly dolgokról, mik csak 4 - 5 - — 6 századdal 
utóbb ju to t tak köztudomásra. Az ö fe je már ismerte a 
gőzerőt, a vonzódás törvényét, a magnetizmust, a fény-
törést, a, szemüveg elméletét stb. f 1294. 

— Kérelem ! Budapesten, a III . kerületben, Buda-
Ujlakon megalakult a Paulai sz. Vinczéröl nevezett j ó t é ' 
konysági egyesület. Az egyesület czélja csupán a buda-
ujlaki szegényeket istápolni azáltal, hogy az egyesület 
működő tagjai a segélyért jelentkező szegényeket laká-
sukon fölkeresik, részint hogy meggyőződést szerezzenek 
a segély szükséges voltáról, rézzint,hogy az igazán segély-
re szorulókat vigasztalják, tanácsosai ellássák és segély-
ben részesítsék. De miután úgy a budaujlaki, vala-
mint a IV. ker. sz e n t-fer en ezren di templom Szent-
Antal perselyéből befolyó segélypénz távolról sem 
elegendő, hogy a nagy nyomort enyhítsük, azért biza-
lommal fordulunk nemesszivü embertársainkhoz, hogy 
bármily csekély adománynyal is tegyék lehetővé, hogy 
a betegség, munkanélküliség ós más sorscsapás által 
nyomorba döntöt t felebarátainknak segitségére lehes-
sünk. Pénzadományt elfogad főt. Pongrácz József úr 
budaujlaki káplán (III., Bécsi-út 32.) és Varsányi Rezső 
ur (III., Zsigmond-utcza 84.) ; viseltes ruhát, élelmi-
szereket és fű tőanyagot pedig Bacher Ferencz ur ( I I I , 
Bécsi-út 40.) 

— A szumír-magyar néprokonság tudománya 
megállapította, hogy a Babyloniának nevezett ország-
ban, mely az Euf rá t és Tigris közt fekküdt , hol sokan 
a paradicsom helyét sejtik, a szemitákat megelőző ős-
lakosság a szumír nép volt, melynek nyelvét a ma-
gyarból lehet megérteni és magyarázni . Ok voltak a 
képírásból kiindult ékirásnak (az u . n. ideográfiának, 
ideogrammáknak. egész gondolatokat kifejező Írás-
jeleknek) a feltalálói. 

— Melyik az Ó. Sz. Szentírás legrégibb zsidó 
kódexe, nem mindenki tudja. Elmondjuk tehát a dolgot. 
Hogy melyik a legrégibb zsidó kódex, azt még nem 
lehet eldönteni, mert nem tudni, nem lappang-e még 
valahol ilyen kézirat. A nyomtatásban megjelent legré-
gibb zsidó kódex az u. n. Codex Babylonico Pe t ro 
politanus. Készült 916-ban. Egy krimi falu (Tsufutkalé) 
zs inagógájában fedezték fel 1839-ben, és 1863 óta Pé te r -
várot t őrzik. Kiadta Strack 1876-ban. Magában foglalja, 
Dánielt kivéve, a prófétákat, prophetas posteriores. 

— Semmi sem uj a nap alatt. Még a legeredetibb-
nek látszó klasszikus irodalmi alkotásokról is el lehet 
mondani, hogy ilyen már volt. Goethe Faus t ja a Faus t -
mondából van merítve. Madách Ember t ragédiája 
részben Goethe Faust jára , részben más alkotásokra 
emlékeztet . Milton Elvesztett Paradicsomának nyomait 
egy régi viennei püspök, Avitus Alcimus Ecdicius 
(f 518.) „De spirituális históriáé gest is- cz. költemé-
nyében lehet feltalálni. Az ily tanulmányok kedvelői 
kutassák ós deritsék fel ezt az u tóbb i dolgot. 

— Horvát katholikus testvéreink, a kik tudva-
levőleg nyakig ttsznak a horvát nemzetiségi áramlat-
ban, igen nagyra vannak Körösi Márk volt esztergomi 
kanonok vér tanú horvát nemzetiségével. Maga Posilovic 
zágrábi érsek vet te kezébe az ügyet , hogy bebizonyo-
sodjék, horvát-e vagy magyar vol t Körösi Márk. Ké t 
adatot idéznek maguk mellett. Gráczban a boldogult-
ról a következő bejegyzés olvasható : 10. Mart. 1610. 

Phisici. . . Marcus Grisinus Groata Crisisiensis." Ró-
mában pedig a boldogulttól a Collegium germanico-
hungaricumban a következő feljegyzés'1 maradt r eánk : 
Ego Marcus Stephanus Crisinus Groata dioecesis Zagra-
biensis". „Also, mondja egy nagyhorvát pap, und 
Punctum". Körösi Márk horvá t volt a szónak abban a 
régi értelmében, a melyben Zrínyi a magyar költő és 
hadvezér szintén horvát volt. A mai horvát nemzetiségiek 
szelleméhez semmi köze a boldog vér tanú szellemének. 
S ide jön a —• punc tum! 

— Hihetetlen. Azt híresztelik a lapok, hogy 
Puzina J ános lovag vagyis knaz, krakkói bíboros 
püspök, a szent Is tván rend nagy keresztjót kapta. 
Ha ez igaz, és összefügg azzal, a mi a pápa részéről 
az exclusivát közvetítő bíborosokra nézve határozatba 
ment : akkor Goluchowski gróf minister részéről ez a 
sakkhúzás a pápa ellen, még pedig a szent Is tván 
renddel, megdöbbentő jelenség. 

— Francziaországban kiveszett a kath. egyház 
ismerete. Mutat ja ezt Combes tvjavaslata, mely a kath. 
egyházból nem ismer el csak híveket s azoknak u. n. 
szabad társulatait . Egyházmegye, püspöki hatóság, 
érseki tar tomány, pápaság, szóval egyházi köz- ós ma-
gánjog, mindebből Combes ós a szabadkőműves vallás-
politika tabula rasát akar csinálni. Francziaországban 
tehát az egyházat az ő isteni joghatóságának szerveze-
tében, úgyszólván fel kell fedezni. Mindenesetre a hí-
veket fel kell világosítani arról, hogy mi a kath. egy-
ház. Erre a czólra készült abbé Lafarge orleáns egyház -
megyei pap „Principes de droit ecclesiastique exposés 
aux gens du monde", magyarul : „Az egyházjog elvei 
kifejtve világi emberek számára1-. Nálunk is elkelne az 
ilyen munka . Kapható 2 kötetben Pár isban Poussielgue-
nél, rue Cassette, 15. 

A szerkesztő telefonja. 

Drallócz. Nem já r semmi. Minél gyakrabban. — A vörös 
czimszalagosakiiak. Most már a lap elöí. ára le van szállítva a 
minimumra. 2 korona 50 fillért negyedévenkinr előteremthet, 
minden pap, ha máskép nem. főpásztorától stipendium kérése 
utján. — Pé te r . Azt mári gazán nem kívánhatja senki tőlünk, hogy 
ingyenpéldánynál még az expeditiót és postadíjat, is mi fedezzük. 
Tessék erre legalább 1 f r to t beküldeni. T. W. Nevét besoroztuk 
a „Religio" előfizetői közé. í gy alkalma lesz az E. Kr. L. t is 
olvasni. Ez utóbbi lapunk czélja, nem a külföldi irodalmakat 
ismertetni, hanem a magyar tudományos és irodalmi világba a 
keresztény vallás fenségével való összhangzás kötelező tudatát 
belevinni — a tudomány, logika és irói rábeszélés minden eszkö-
zével Középiskoláink tanférfiai, szerzetes rendeink nagytudo-
mányu tanárai , nem is sejtik, mekkora erőforrás rejlik bennök 
felhasználatlanul. I t t az E. Kr. L -kban nyilik tér tudásuk érvé-
nyesítésére. — Sokfelé. Decz. 22-ike óta influenza ágyhoz illetve 
szobához t a r t lekötve. Bocsánat, hogy az ilyenkor szokásos levele-
zéseknek nem vagyok képes eleget tenni. — A. K. pleb. A lapot 
egyelőre t a r t sa meg. A mit ir, hogy „a többi szerkesztők lapot és 
könyveket a további éoekre is adnak", az hihetetlen. Asserenti 
incumbit probatio. Nemcsak adni, de elfoyadni se szabad lk05. 
jan. 1-től lapot vagy könyvet intentiók fejében. így szól a tila-
lom; felmentés pedig a kérelemre Rómából nem érkezett. Kérek 
tüzetesebb tudósítást. — Csomaköz. Nagyon örülök, hogy a n. k. 
ker. papságának óhaj tását eltaláltam A czimkérdést meggondo-
lom. Különben, majd az uj szerkesztő döntsön. Az elismerésért 
fogadja hálás köszönetem. — T. T. A dolog a lehető legegyszerűbb. 
Kérjen a ft . ordinariatustól intentiót. Évnegyedre a Religióért 
csak 2 kor. ~>0 fillér szükséges az egész évi 10 koronából. Ennyit 
egy év a la t t minden pap, minden intelligens világi ember elbírhat. 

Főszerkesztő: Breznay B é l a dr. 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z u a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1905. Nagy Sándor kfcnyvnyomdáiából. (ÍV.. Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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egész évre helyben s 
postaküldéssel 10 kor . 

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

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, £ 
bérmentes nyitott I 

levélben, intézendők. I 

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

Budapesten, január 12, 

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

SZ,. 1905. 

„ Perge alicrxier m cuepto tuo : praeiiare praeiia Domini, carituiem tneende, pietatem főve, unitati promovenátie et arctius compingen ae 
adlabora . . Ans interim grati ammi Nostri pignus. tibi et its. qui operi tuo tuffragantur. Apostolicam Benedictionetn peramanter imperii* us.il 

IX. Pius a szerk. 1871. aiárcz. 27-én. 
„ Vdditos tibi amnios auctoritate Nostra exoptanius, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae t'elicius incumbat, " 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Ve e're-zinék és tanulmányok : Két jubileum: vérben és fényben. — Szabad-e lapokat, könyveket, templomi szereket vagy 
más dolgokat intentiók fejében 1905. év 1-töt kezdve adni vagy elfogadni V — Immaculata-képeskönyv a XVJI. századból. 3. Sfond-
rati mint tanár. - Új módszer az egyházi szószéken. — Egyházi Tudósít ások : B u d a p e s t : A „komoly szellemi haladás utáni vágy 
hiányával vádolt fiatalabb papi nemzedék" védelmére. — E s z t e r g o m : Vaszary Kolos bibornok li!»primás érsek úr ffíp. levele és 
n-ndelete a kassai vértanuk boldoggá avatása ügyében. B é c s : A katholikus vallást az osztrák állami hatalom nem védi. Gruscha 
bibornok tiltakozó főpásztori felhívása. Annak hatása. A kath. liivek önvédelme. Q u é b e c : A kanadai püspökök a franczia l:a-
tholikusokhoz. — Irodalom: Fejedelmi diszmüvek. — v*qyrsr>. A kassai vértanuk boldoggá avatása. Krisztus-legendák. A magyar 
klérus dicsősége. Prohászka Ottokár havi konferenc/iája. Az 0 . Pázm.-E. v. ülése. Irigylendő jubileum. Betöltetlen föp. székek sza-

porodása Francziaországban. Anglia r. k. papsága. Oberammergau Gyászhír. Apró hirek. 

Két jubileum : 
vérben és fényben. 

Örmény ország véres üldözések közepette üli 
fönséges, másfélezer éves jubileumát az örmény 
irás feltalálásának, a melynek időpontját az 
örmény tudósok Kr. U. 404-re teszik. Bernstein 
(Die Leiden des armenischen Volkes, 1902,) 
Begsius nyomán haladva 1895. utolsó hónap-
jaiban 82,748-ra teszi a kurdok által legyilkolt 
örmények számát. Bohrbacher (Vom Kaukasus 
zum Mittelmeer, 1903.) összevéve 200—250,000 
áldozatról beszél. A legjobban sújtott vilaje-
tekben 2493 falu égett porrá és 546,000 lakos 
küzd a végső nyomorral. A mohammedanismus 
írtja itt a kereszténységet. Európa pedig a 
berlini szerződés 61. pontja daczára álmosan 
nézi ezt a vérfürdőt. A szerb királyi pár meg-
gyilkolása legalább a diplomacziai összekötte-
téseknek időleges megszakítását eredményezte, 
ellenben Armenia szenvedései megtorlatlanok 
maradnak. Az orosz területen élő körülbelül 
egy millión}*! örményt legalább nem mészárol-
ják — ámbár köziilök is bizonyosan sokan 
elvérzenek Mandzsúriában, — de vagyonuk 
fölött ott lebeg a Damokles kardja, mert az 
orosz kormány olyasféle intézkedéseket tett, a 
melyek nem messze állanak az örmény egy-

házi vagyonnak szekularizácziójától. — Az. 
etsclimiadzini örmény tudósok azzal ünneplik 
az 1500 éves jubileumot, hogy Garegin Jose-
phean, GalustTer-Mkottschian és Malchaseanths 
István vezetése mellett az 1500 éves örmény 
irodalomnak termékeit szövegkritikai össz-
kiadásban jelenítik meg. 

Belgium kisebb arányú, de sokkal örven-
detesebb jubileumot ült: húsz esztendős jubi-
leumát annak, hogy a katholikusok vannak 
kormányon a liberálisok u tán és örvendetesen 
gyarapították hazájok szellemi és anyagi jó-
létét. Yves tíuyot katholikus-ellenes publicista 
ipari és kereskedelmi lendület tekintetében 
első helyre helyezi Belgiumot. Egy négyzet 
kilométerén az országnak 266 ember lakik. 
Ha Francziaországnak ilyen bő népessége 
volna, 121 millió lakost kellene számítania. 
Kivitele fejenkint 292 frank, holott Svájezé 
csupán 265. Anglia egész külkereskedelméből 
a párisi Figaro szerint egy főre csupán 427 
frank esik, Belgiumban 522. 1884 óta ez a 
külkereskedelem Belgiumban 52'3°'0-kal szapo-
rodott, Angliában csupán 20-3°/0-kal, Franczia-
országban 14'50/'0-kal. A belga a kath. kormá-
nyok alatt átlag 29 frank adót fizet, ellenben 
a franczia 76, az angol 65, a spanyol 51, az 
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olasz 43, a yankee 46, a német 32, az orosz 
20, a svájczi 10 frankot. A kath. kormányok 
a la t t az egyenes adó nem szaporodott, a vámok 
íejenkint egy frankkal fogytak, csupán a 
fogyasztási adó tüntet föl némi emelkedést. A 
munkásosztály 4 millióra rúg. Ezek összesen 
23 millió frank adót fizetnek, holott az állam 
pensiók, subsidiumok és egyéb czimek alapján 
24 milliót ad ki a munkásosztály javára. 1884-
től 1897-ig az iskolák száma 4887-ről 6608 ra, 
az iskolások száma 345,687-ről 764,272-re emel-
kedett . A La Belgique Charitable 500 oldalra 
ter jedő jegyzékét sorolja elő a ker. szeretet 
műveinek, melyeknek négyötödét szerzetesek 
és apáczák lát ják el. Daczára annak, hogy 
1902. tavaszán a szoczialisták szövetkezve a 
liberálisokkal forradalmi úton akarták a kath. 
pár tot megbuktatni, kísérletük sikertelen ma-
radt. 1900 ban a májusi választásokon 85 ka-
tholikus és 1 ker. demokrata képviselővel 
szemben csak 32 szocziáldemokrata és 34 libe-
rális ju to t t be a parlamentba. Nagy szó, mikor 
legújabban (1904. okt. 16.) a Historisch. Polit. 
Blät terben Zimmermann elismeri: „Mi németek 
még sokat tanulhatunk a belga katholikusok-
tól. Még nincs elég Brandtunk, még nincs elég 
olyan középpontunk, mint „München-Glad-
bach". 

Szabad-e lapokat, könyveket, templom! 
szereket vagy más dolgokat intentiók 
fejében 1905. év 1-től kezdve adni vagy 

elfogadni ? 
E kérdés felvetésére konkrét eset kényszerített . 

X . plébános Y-ból decz. 28-án avval a kéréssel fordult 
hozzám ; hogy adjam a lapot neki „ez évbenu (1904-
ben) elvállalt intentiók fejében, hisz, úgymond, „a 
több i szerkesztők az ez évben elvállalt intentiókért ad-
nak lapot és könyveket a további évekre isu. 

Hihetetlen. Mér t? Mert a Sacra Congregatio Con-
•cilii 1904. május 11-én kelt (1. Religio, 1904. II . félév 
10. sz. aug. 3-án) határozata azt az eljárást, hogy a 
neveze t t dolgokat misék vállalása fejében adni vagy 
•elfogadni lehesssen 

a) áldozópapoknak — az A. Sztszéknek fenntar to t t 
azonnal foganatosuló suspensio a divinis, 

b) nem áldozópap clerikusoknak — suspensio a 
susceptis ordinibus et irregularitas, 

c) világiaknak — püspöknek fentartott excommu-
n i c a t o latae sententiae alatt 

eltiltotta s e határozat érvénybe lépését csakis a 
je len 1904-ik év végéig függesztet te fél; további időre 
szóló felfüggesztésről pedig szó sem lehet, miután ő 
szentsége az eziránti kórvényt Magyarországból elfogadta 

ugyan, de az abban foglalt két évi halasztást (a mint 
hiteles ember mondta) * visszautasította. 

Lássuk a tilalmat, a büntetést , s a hatályba lépés 
idejét kimondó rendelkezések szövegét. 

A tilalom ez : „10. Ideoque libros, sacra uten-
silia vei quaslibet res vendere aut emere, et associa-
t iones (uti vocant) cum diariis et ephemeridibus inire 
ope missarum, nef'as esse atque omnino prohiberi. Hoc 
au tem valere non modo si agatur de missis celebrandis, 
sed etiam si de celebratis, quoties id in usum et habi-
tudinem cedat et in subsidium alicuius commercii 
ve'rgat". 

A büntetés ez : „12-0. Qui autem statuta in praecedenti-
bus articulis 8 ,9, 10. et 11. quomodolibet, aut qiiovis prue-
textu perfringere ausus fuerit, sí ex ordine sacerdotali 
sit, suspensioni a divinis S. Sedi reservatae et ipso facto 
incurrendae obnoxius erit; si clericus sacerdotio non-
dum initiatus, suspensioni a susceptis ordinibus pariter 
subiacebit et insuper inhabilis fîet ad superiores ordi-
nes assequendos ; si vero laicus, excommunicatione 
latae sententiae Episcopo reservata obstringetur". 

A hatályba lépés ideje ez : „14-o. Attamen, iiq 
subi ta innovatio piis aliquibus causis et religiosis publi-
cationibus noxia sit, iridulgetur ni associationes (laprende-
lések) ope missarum iam ante initae usque ad exitum 
anni a quo institutae sunt protrahantur. I temque con-
ceditur, ut indulta reduction. eleemosynae missarum 
quae in beneficium Sanctuariorum aliarumve piarum 
causarum aliquibus concessa reperiuntur, usque ad cur-
rent is anni exitum vigeant". 

Mindez oly világos, hogy további magyarázat, 
felesleges. 

K i van tehá t zárva az, hog j ' 1904-ben kiosztott 
in ten t iók fejében további évekre lapot, folyóiratot, 
könyve t stb. lehessen adni vagy elfogadni. Miért ? Mert 
a római határozat szövege világosan kimondja, hogy 
csak az ő (a határozat) kelte (május 11-ike) előtt (ante) 
kötö t t associatiók vagyis laprendelések kapnak indul-
tumot , hogy a megrendelés évének vagyis 1904 vek végéiig 
lehessen szabadon és büntetés nélkül — misék fejében 
lapoka t adni s illetve elfogadni. 

Nem hihetem tehát, hogy valaki 1904-ben kiosz-
to t t intentiók fe jében pláne „további évekre" is lapot és 
könyve t adjon, vagy elfogadni merjen. Az ellenkező 
el járást a súlyos következményektől semmi sem véd-
het i meg. 

Ezt jó eleve kellett itt kifej tenünk, hogy a római 
rendele t kijátszásának és az ahhoz hűségesen ragaszkodó 
lapok megkárosításának kellő időben eleje vétessék. 

Principiis obsta ! = 

Imuiaculata-képeskönyv a XVII századból. 
3. Sfondrati mint tanár. 

Sfondrati mint tauár alaposan készült előadásaira. 
Legszebb bizonyítéka ennek, hogy már négy évi 
tanárkodása után (1670.) tíz t izenkettedrét kötetkében 
kiadta előadásait, de szerénységből névtelenül : Cursus 

* Ki kellett volna hirdetni. SirrJc. 
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theologicus in gratiam fratrum religiosorum. Bölcseleti 
előadásai jóval tanári pályájának befejezése után, 
1686-ban lát tak napvilágot három negyedrétü kötetben 
(Cursus philosophions monasterii s. Galli 1695-ben, még 
az ö életében második kiadást értek meg ; 1699-
ben III-at) . 

Leghatalmasabb monografikus tanulmányt a galli-
kanismus ügyében végzet t . Két idevágó terjedelmes 
művet irt. Az elsőnél megőrizte még a névtelenséget, 
helyesebben álnevet használt. Már mögötte állt san-
galleni és salzburgi tanárkodása, mikor 1684-ben Euge-
nius Lombardus néven kiadott egy negyedrétü nagy 
müvet : Ilegale Sacerdotium Rom. Pontifici assertion et 
quatuor propositionibus explicatum. (Esztergomi főszékes-
egyházi könyvtár N. II . 176 ; a mű 589 oldalra terjed.) 
Sfondrati tehát gyorsan dolgozott, mert a hires Decla-
ratio Gallicani-nak négy pont já t 1682. márcziusá-
ban fogadták el Parisban s ő már 1684 ben hatalmas 
munkával felelt, a melynek egyes könyvei egy-egy 
párisi tétel ellen irányultak. Ebből a műből 9 év múlva 
(1693.) már III . kiadás lá tot t napvilágot. Ez a kiadás 
tetemesen megbővült és 773 oldalra dagadt. (Esztergomi 
főszékesegyh. könyvt. N. i l . 176.) 1749-ben IV. kiadás-
ban jelent meg. 

Három évvel ezen munka első kiadása után Sfon-
drati u jabb idevágó hatalmas kötettel jelent meg a 
küzdőtéren: Gallia vindicata, in qua testimoniis exem-
plisque gallicanae praëéertim ecclesiae, quae pro rega-
lia ac 4 parisiensibus propositionibus a Lud. Main-
burgo aliisque producta sunt, refutantur . Ez a mű 
négy értekezésből áll : az első kettő 637, az utolsó 
kettő '299 negyedrétü oldalra terjed. (Eszterg. főszékes-
egyh. könyvtár N. II. 175.), 1702-ben ú j kiadása je lent 
meg, mely a szerzőnek fönnebb leirt arczképével van 
diszítve és a szerző hagyatékában talált jegyzetekkel 
bővült. (817 lap.) 1711-ben III . kiadást is ért. Külön-
ben mindkét munkája (Regale Sacerdotium és Gallia 
Vindicata) bizonyos kihagyásokkal fölvétetet t Rocca-
berti Bibliotheca Maxima Pontificiá-jába is. 

Mig az előbbi munka általánosabban haladt, ez utóbbi 
inkább egyesek bizonyítékai ellen irányult. Vezérszere-
pet vit t közöttük Mainbourg jezsuita (1610—1686), a 
kit a XIV. Lajos-féle egyházpolitikának irodalmi támo-
gatása miatt a pápa kivánatára a Jézus-társaságból el-
bocsátottak. Sfondrati éles hangot használt ellene s egyik-
másik jezsuita-társa ellen is. Mivel ez a hang itt-ott 
félreértésre adot t okot, Sfondrat i a Regale Sacerdotium 
3. kiadásában kijelentette, hogy a jezsuita rendet bán-
tani nem akarta. Érdemes kiemelni, hogy a Regale 
Sacerdotiumnak 3., a Gallia Vindicatának 4. részében 
hosszan tárgyal a pápa csalatkozhatatlanságáról azok-
kal a kifejezésekkel, a melyeket a vatikáni zsinat is 
megszentelt. 

Az egyházjog terén még egy aktualis művecské-
vel szerepelt. Ennek tá rgyá t az az összeütközés ké-
pezte, a melyet Lavardin marquis idézett elő, mikor 
Rómában az u. n. követségi szabadalmakat fegyveres 
erővel akarta kiküzdeni. Az összeütközés 1667-ben 
tör tént s 1688-ban irta Sfondrati kisebb művét : Legatio 

marchionis Lavardini ejusquc cum Innocentio XT. dissi-
dium.... — 1692-ben ismét anonym könyvecskével 
üdvözölte X I I . Inczének egy bulláját a nepotismus 
ellen : Nepotismus theologice expensus. 

Mig az eddig elősorolt művek tanúsí t ják, mily 
élénk figyelemmel és mekkora tanulmánynyal kisérte 
korának összes egyházpolitikai áramlatait : addig csen-
desen egyéb theologiai munkák kidolgozásán is fá ra-
dozott. Életében csak egy je lent meg közülök: Innc-
centiiv vindicata, a melylyel az Immaculata Conception 
vitájához akar ta a maga adójá t beszolgáltatni. De erről 
később önállóan szólok. 

Halála u tán még egy müvét adta ki egy minorita, 
a már említett Fr . Joannes Damascenus. Ennek elő-
szavában Fr . Joannes elbeszéli, hogy a szerző összes 
kéziratai X I I . Incze parancsára Albani bíboroshoz, az 
apostoli brévék titkárához kerültek. Megemlíti egyebek 
ellhallgatásával a következő kéziratokat : De opinione 
probabili (ellene beszélhetett, mint egy salzburgi elő-
adásából látható), két értekezés De Raptismo Infantum 
az eretnekek ellen, De Atheismo (a zürichi Heidegger-
nek Meretrix Apocalyptica müve ellen), végül Commen-
taria in Lus Canonicum (3 köte t re menő salzburgi elő-
adás). Ezek a munkák tehát részben a kathedra termé-
kei, részben vitairatok, részben hozzászólások nevezetes 
korkérdésekhez. 

Ebből a hagyatékból csak egy mű je lent meg 
nyomtatásban : Nodus praedestinationis . . . dissólutus. 
Romae 1697. (Eszterg. főszékesegyh. könyvtár . E. I I . 
95, negyedrétü 271 oldal). Molinát és Lessiust követi 
benne : védi Is ten komoly egyetemes megváltó-akaratát r 

melynél fogva mindenkinek elégséges malasztot ad, a 
metyet az ember akaratának hozzájárulása tesz hatá-
lyossá. Életében a jezsuiták nehezteltek meg rá, halála 
után ezen műve miatt a dominikánusok. Velük egy-
nézeten voltak — talán a regalia-vitából há t ramaradt 
keserűség miatt is — a rheimsi és párisi érsekek, Bos-
suet és más franczia püspökök. Még azon évben cen-
suráját követelték XI ! . Inczétől. Pelagianizmussal és 
antiaugusztinizmussal vádolták. De Róma hal lgatot t . 
Hennebel 1698-ban újra támadta 40 tételét, de egy 
névtelan (állítólag Gabrielli bíboros XII . Incze paran-
csára) védelmébe vette. 1700-ban újra rá támadt valaki 
e műre (Quesnell, vagy valaki az ő köréből). Bacchini 
benczés erre Sfondrat i t úgy vélte védhetni, hogy a 
Nodus praedistinationist részben, sőt egészben elta-
gadta tőle. 

Műveinek ismertetéséből látható, hogy teljesen 
megérdemelte Blőtzernek a W - W e l t e Kirchenlexikon-
ban, (II. kiad. X l . 235.) azt a dicséretét, hogy művei 
manap is több mint történeti ér tékűek ; és Hur ternek 
Ítéletét, hogy korának első hi t tudósai közé tar tozott . 

A mit életrajzáról és műveiről mondottam, a kö-
vetkező forrásokon alapul: W-"Welte Kirchenlexikon 
XI . 235 — 7 (Blőtzer S. J ) ; Hurter , Nomenclator litte-
rarius II . (1903), 378—385; Allgemeine deutsche Bio-
graphie, 43. kötet, 120 — 1 (Reusch). De az itt található 
adatokat az eredeti művek forgatása révén bővítettem. 

(Folytatjuk.) 
2* 
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l'T.j módszer az egyházi szószéken. 
Stingeder linczi székesegyházi szónok egy füzetké-

ben (Die Zeitung auf der Kanzel) felhívja a szónokoknak 
figj 'elmét arra. mennyi értékesíthető anyagot lelhetnek 
szentbeszédeik számára a napilapokban. Szerinte sem-
mivel sem lehet annyira megrögzíteni a hallgatók 
figyelmét, mint valami napi újdonsággal, a mely refle-
xiókra alkalmas. Másrészről a szónok kamatot húz vele 
abból az elpazarolt időből, a mit naponta az ú jságok 
•elolvasására kénytelen fordítani. Sajá t példájára utalva 
r ámuta t arra is, hogy a szónoknak készületi ideje ez 
ál tal tetemesen megrövidül. Módszerét rövidesen szem-
lélteti is vagy tiz szemelvénynyel. — Módszerét igen 
el térőleg ítélték meg. Pikáns czime fölkeltette a zsidó-
sa j tó érdeklődését, is. A szónokok közül egyesek lelke-
sülnek érte, mások félnek tőle. Mi azt gondoljuk, hogy 
ügyes ós eléggé diskrét szónok i t t -ot t használhat ilyen 
anyago t is, de általánosan ajánlva több veszedelmet, 
mint hasznot hoz a templomi szószéknek. Igen könnyű 
lesz a nemes népszerűség útjáról a trivialisba tévedni 
és lelkipásztori tapintat lanságokat elkövetni. A g3'akori 
alkalmazás pedig növelni fogja a szentbeszédeknek 
secessiós jellegét, a miből pedig eleget lá tunk már 
eddig is. Végül ez a könnyűfaj ta beszédmodor még 
inkább el fogja csábítani a szónokokat a dogmatikus 
beszéd teréről, ho lo t t e téren már eddig is nagy hiány-
ról kell panaszkodnunk. A közönségnek Ízlése pedig 
még jobban el fog romlani és kerülni fogja a mélyebb 
s épen ezért nehezebb, de ezerszerte tartalmasabb beszé-
deket . — Stingeder különben már ismételten lándsát 
tör t a népszerű egj 'házi szónoklat érdekében (Linzer 
Quartalschrif t 1898, 1901.), tavaly pedig sikerült böjt i 
beszédeket adott ki (Die brennendste aller Lebens-
fragen) — r. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Iiudapest, jan. 10. A „komoly szellemi haladás utáni 

•vágy hiányával vádolt fiatalabb papi nemzedék" védelmére — 
a mint várni lehe te t t — felszólalás történt. Megjelent 
az „Alkotmánj '" j an . 7-i számában, azon a czimen, hogj r  

„audia tur et al tera pars". Felszólaló magát „egy u -nek 
nevezi a „fiatalabb papok közöl". Meg is látszik ezik-
kón. Csupa tűz, erő ós élénkség, a fiatalabb nemzedé-
ket jellemző sűrű elszólással. Nekünk szándékunk, mert 
sitlyos kötelességünk, a katholikus egyházi időszaki 
sa j tó és irodalom ügj'ében támadt kavarodás bajának 
okai t tüzetesen és összefoglalóan, még pedig két forum, 
u. m. a nagyméltóságú püspöki kar, mint felettes 
hatóság, és a t isztelt olvasóközönség, mint nagyon is 
érdekel t fél előtt kifejteni. Melyik készül el előbb, nem 
tudom ; de ez nem is dönt a dologban. A mindent 
összefoglaló okfej tésre pedig azért van nagy szüksége 
a magyar kath. papságnak ebben az ügyben, mert ez 
főben járó ügy, és mert az eddigi felszólalások mind 
csak egyoldalulag, bizonyos érdek-kör álláspontjáról 
nézték a dolgot s így természetesen a baj tel jes egé-
széről nem adha t tak kellő felvilágosítást. Most lássuk, 
mit mond a „fiatalabb papok" szószólója. 

A „Magyar Sión" ügyéről beszél, de a mit mond, 
az egész kath. időszaki sajtó és irodalom ügyére vo-
natkozik. Tétele ez : „Nem a fiatalabb papi nemzedék 
érzékhiánya a tudományos értekezések és theologiai iro-
dalom kérdései iránt, hanem a fiatalabb papi nemzedék 
szegénysége és pénzhiánya buktatta meg a „Magyar Siont~-t. 
Igazság ebben a tételben az, hogy a „kezdő" fiatalabb 
papság csakugyan pénzhiányban szenved. Túlzás, 
vagyis az i f júi hév elszólalkozása a tételben pedig az, 
mintha a kath. időszaki sajtó és irodalom pártolásának 
sorsa csakis a fiatalabb papi nemzedék pénzhiányán 
fordulna meg. De lássuk a felszólaló bizonyítását. E 
bizonyítás eszmemenete ez : A fiatalabb papi nemzedék 
életében kétszer kénytelen a pénzhiány mizériáin ke-
resztül menni. Első izben, mikor a papnevelőből kike-
rül, másodszor, mikor plébániát kap fundus instructus 
nélkül. Tehát , úgymond, „ne a fiatalabb papságra tes-
sék appellálni. Ott vannak a jól dotált beneficiatusok, 
azokat tessék az irodalom pártolására megindítani. A 
szegén}' fiatal papságtól követelnek mindent, és a gaz-
dag prelátusokhoz, apátokhoz stb. nincsen szavuk ; 
pedig hát ott kell keresni, a hol van, nem pedig ott. 
a hol nincs". Ismét teljes igazság az, hogy a kezdő 
fiatalabb papság csakugyan két izben kénytelen pénz-
hiánynyal megküzdeni : mikor az első káplán-szobát 
elfoglalja és ezután, mikor a házilag üres és gazdasá-
gilag fölszeretlen plébániát elfoglalja. Abban is teljesen 
igaza van a fiatal felszólalónak, hogy ott kell az anyagi 
irodalom-pártolás forrásait keresni, a hol vannak, nem 
ahol azok nincsenek. E két igazság háta mögött azon-
ban az egyoldalú álláspontnak az az elszólalkozása 
rejlik, hogy mivel valaki a papság körében fiatal, eo 
ipso áthár í that ja „pénzhiány" czimén az irodalom pár-
tolás kötelességót — a „jól dotált beneficiatusok"-ra és 
a gazdag prelátusok, apátok stb." hosszú és díszes 
sorára. Ped ig hát, urain fia, „jól dotált beneficiumok" 
és „gazdag prelaturák", uti figuráé docent, elég sűrűn 
kerülnek „fiatalabb" egyházi személyek kezébe. Egy-
oldalú álláspontnak egyoldalú felfogás az eredménye. 
Evvel pedig sose j u t u n k el a ba jnak sem mindent ösz-
szefoglaló ismeretére, sem alapos és teljes meggyó-
gyítására. 

Mint egyik részletes alapot a további fejtegetés, 
az olvasóközönség részéről pedig a további gondolko-
dás számára, végezetül ideiktat juk szórói-szóra, a mit 
a fiatalabb papi nemzedék szószólója a papi életpálya 
anyagi körülményeiről a kezdő fiatalabb papokra vonat-
kozólag igazán grafice, mestervonásokkal állít sze-
meink elé : 

„A tanári kar (a növendókpapot) szellemileg fel-
fegyverzi ; ad neki puskaport, de az egyházmegye 
elfelejt neki puskát adni. Kikerül a fiatal pap, kijelölik 
neki az állomást, ahol lakás helyett csak puszta négy 

! falat talál. Se bútora, se ruhája ! Tessék most a nevet-
ségesen csekély fizetésből bútort , ruhát , szakkönyveket 
beszerezni, amellett a szocziális és karitatív áldozatok-
ból a részét kivenni, tessék napilapot és folyóiratokat 
jára tni . Azt sem tud ja a s zegé ig fiatal pap, mihez 
kezdjen. Nagyon természetes, hogy legelőször bútor t 
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és ruhá t szerez, aztán jön csak a szakkönyvekre a sor, 
a többit későbbi időre halasztja mert elég fe j fá jás t 
okoz neki a legszükségesebb dolgok beszerzése. Ug3ran-
esak ilyen helyzetbe kerül a fiatalabb pap, ha plébá-
niát kap. Ot-hat év kell ahhoz, hogy rendbe jöj jön. 
Tessék az egyházmegyének arról gondoskodni, hogy a 
fiatalabb papságnak a mai kor igényeinek megfelelő 
fizetése legyen, akkor joggal követelhet jük meg majd 
tőle, hogj r ok is a kor követelményeinek megfelel-
jenek". Minden szavát aláírjak. ?? 

Esztergom. Vaszary Kolos bibornok hgprimás érsek 
úr főp. levele és rendelete a kassai vértanúk boldoggá ava-
tása ügyében. — 

Venerabiles ac Dileetissimi Fratres! 

Novum divina favente dement ia annum inchoa-
turi, paterno Vos omnes salutamus cordis aftectu et 
intimas pro votis auguriisque depromptis grates repen-
dimus, adprecando vicissim, ut Deus Optirnus ad gra-
via vestra f ructuose adimplenda munera ditissimis vos, 
Ven. Fra t res cumulet benedictionibus. 

Insolito una exhilarati gaudio annunciamus vobis 
Dileetissimi r ra tres laetissimum eventum, promulgan-
dam esse proximo, in festo nempe SS. Nominis Jesu, 
pro quo passi et mortui sunt, solemnem Eomae Mar-
iyrum Cassoviensium lieatificationem. 

A tribus poene saeculis ardentissimo jam fiagrat 
gens nostra desiderio ut gloriosi purpuratae virtutis 
athletae Cassovienses, qui ob jugem constantissimam-
que fidei catholicae professionem dirissimis torqueban-
tur cruciatibus et T-a denique Septembris a. 1619. sicut 
flores suavissimum odorem, purissimam exhalarunt ani-
mam, Beatis adnumerentur coelicolis. 

Immortalis memoriae Petrus Pázmány pluresque 
inclyti proceres regni anno j am 1628-0 devotissimis 
exorarunt supremum ecclesiae moderatorem Urbanum 
VIII. precibus. ut fidelissimi servi Dei : 

Marcus Crisinus E M. Strigoniensis Canonicus, 
Archidiaoonus Comaromiensis, bonorumque abbatiae 
Széplak adminis t ra tor ; porro 

Stephanas Pongrácz et 
Melchior Grodecius celeberrimae Societatis Jesu 

presbyteri, vccu veri Martyres publice coli et invocari licite 
possint-. 

Multiplicatis ad reliquias Venerabilium horum 
Servorum Dei Tirnaviae in claustro monialium s. Ur-
sulae pie custoditas prodigiis. Georgias Lippay denuo 
pro indulgendo supplicavit publico cultu. 

Duo circiter gravissimi momenti causa quievit 
saecula. 

Non cessavit autem, imo continuo crevit fidelium 
erga Venerabiles Servos Dei pietas. Non cessarunti 
quin imo de die in diem augebantur ad reliquias Eo-
rum facta mirabilia. 

Vestigiis igi tur praedecessorum suorum insistere 
cupiens Card. Joannes Scitovszky supplicationem iterato 
jam Sacrae Sedi substratam instaurare constituit . 

B. m. Pius P P . IX. lubens instantissimis accom-
modavit: aures precibus et acta quoad causam mortis, 

famam martyrii , necnon miracula intercessione Servo-
rum Dei subsecuta sollertissime investigari jussit. In -
quisitione peracta, favorabilem S. Bit . Congregationis 
sententiam probando, benignissime induisit, ut pro-
cessus canonisationis aperiatur et introducatur . 

Summopere felices nos existimamus causam die-
bus nostris fuisse ad finem perductam et solemnem 
Beatißcationem Martyrum Nostrorum 15-a Januarii a. 
curr. ß o m a e promulgandam fore. 

Possibile hand est, u t splendidis personaliter om-
nes assistamus Beatificationis festivitatibus. Advolemus 
igitur saltem in spiritu ad Urbem Aeternam et ferven-
tissimis exoremus Beatos Martyres precibus, ut nobis 
succurrere, opibusque nos intercessionis suae juvare 
d ignentur! 

Ut autem laetitiam nostram exterius quoque ma-
nifestemus et quo Beato< Martyres prosequimur hono-
rem contestemur, sequentia praescribimus exsequenda. 

1. Pridie festi SS. Nominis Jesu solemnes asser-
ventur litaniae coram exposito Sanctissimo. 

2. Vesperi post consuetum pulsum in omnibus 
ecclesiis spatio unius quadrantis sonent campanae. 

3. In festo Sanctissimi Nominis Jesu solemnis 
habeatur Missa cum „Te Deum'- et sermo sacer agat 
de Beatis Martyr ibus . 1 

4. Pos t meridiem pariter solemnes asserventur 
coram exposito Sanctissimo lytaniae. 

Vestrum erit conari Ven. Fratres , u t festivitates 
hae quo solemniores reddantur , fidelesque iisdein quo 
majori intersint numero. Velitis igitur solemnitates has 
cum fidelibus praevie ex suggestu sacro communicare 
et pro s Missae sacrificio cum ,,Te Deum" asservando 
magistratus locales, consociation es catholicas, necnon 
studiosam juven tu tem débita forma invitare. 

Agamus Fra t res Dilectissimi grat ias quam pluri-
mas Omnipotenti Deo pro exaltatione hac Servorum 
Suorum. Oremus toto corde, dignetur concedere pro-
pitius, u t quorum meritis gaudemus, accendamur 
exemplis. 

Contestemur autem sensa iiitimae grati tudinis 
erga Beatissimum Pa t rem etiam, gloriosissime regnan-
tem Pontif icem Pium X., qui magno hu jus Beatifica-
tionis patr iam nostram illustrare et laetificare dignatus 
est honore. 

Da tum Budapestini, 2. Januari i 1905. 
( laudius 

Card. AEppus. 

liées. A katholikus vallást az osztrák állami hatalom 
nem védi. Gruscha bibornok tiltakozó föpásztori felhívása. 
Annak hatása. A kath. hívek önvédelme. — 

A katholikiis egyház ellen indított harcz Ausztriá-
ban, úgy látszik, kezd te tőpontra hágni. Az „Alldeutsche 
Tagblat t" , melyet nagy Németországból sugalmaznak 
és díjaznak, decz. 13-án ezt merte í rn i : „Nem tisztele-
tet, de a legmélyebb megvetést érezzük az Isten gya-

1 Commendamus hunc in finem opera haec recentissiine 
publicata : Hennig Alajos S. J. A három kassai vértanú. Kalocsa. 
— Komárik István S. J . A liároui kassai vértanú. Budapest Ste-
phaneum-nyomda. 
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nánt imádott ostya előtt. Mindaz, a mit Róma a közép-
és iij-korban ezen felül dogmatikai teherül gyártot t , 
voltaképen gyermekjá ték avval az állítással szemben, 
hogy minden misés pap tetszése szerint varázsolhat elő 
egy-egy „sült Úristent" (gebackenen Hergott), tehát 
valóság szerint Isten felet t áll. Ezt a tant megvet jük. 
És nincs uralkodni vágyó pap, nincs csász. kir. ható-
ság, mely bennünket arra kényszeríthet, hogy az e tan 
iránt kifejezésre kerülő „nyilvános vallásgyakorlat"-tal 
szemben tiszteletünket fejezzük ki". És az állami cen-
sura ezt a szörnyűséges sértést kifogástalannak találta. 
Evvel kicsordult az osztrák katholikusok türelmének 
keserűséggel megtelt pohara. Főpásztor és nyáj felriad-
tak és tör ténet i nevezetességű til takozásban törtek ki. 
Grusclia Anta l dr bibornok érsek főpásztori szózata, 
ádvent 4. vasárnapjáról szóló kelettel, igy szól: 

„A bécsi egyházmegye minden katholikus hívéhez ! 
Egy Bécsben megjelenő lap egyik számában, mely né-
hány nap előtt je lent meg, az Oltáriszentségről szóló 
tant oly modorban tárgyalta, mely alkalmas arra, hogy 
minden kathol ikust mélyen megszomorítson. Igazán 
megfoghatatlan, hogy ebben a városban, hol a legmél-
tóságosabb szentség ősidők óta a legünnepélyesebb 
módon illő tiszteletben részesül, ezt a legszentebb dol-
got a megvetés prédájává lehet tenni. 

Én és az ón hivatalom minden lépést, a mikre a 
törvény feljogosít, megtettem, hogy szent vallásunk és 
egyházunk ellen intézet t azt a sértés megérdemelt 
visszautasítás és bűnhődés érje. 

Nyilvánosan és ünnepélyesen tiltakozok emerénylet , 
szent vallásunk gyalázása és megsértése ellen. 

Felhívom egyúttal főegyházmegyém összes katho-
likusait, hogy e tiltakozásomhoz csatlakozzanak. 

Engesztelésül katholikus vallásunk e sérelmével 
szemben kérem és meghívom összes katholikus híveimet, 
hogy a most folyó napokon, a midőn az Isten jóságá-
nak ós irgalmasságának legmélységesebb titkait ünne-
peljük, a templomok, különösen az Oltáriszentség sűrű 
látogatásában e merénylet, tiszteletlenség és hálátlanság 
bocsánatáért esdekeljenek." 

Ezt Bécsben decz. 19-én minden templomban fel-
olvasták. A hatás el nem maradt. A katholikus actio-
bizottság a maga részéről az összes kath. egyesületek-
hez a következő felhívást bocsátotta k i : „Alsó-Ausztria 
katholikusai ! Türelmünknek vége szakadt. Az egyház-
nak és papságnak a lapok részéről évek óta folytatot t 
sokféle megsértéseit legújabban egy bécsi napilap alá-
való támadása a legmóltóságosabb Oltáriszentség ellen 
tetézve túlhaladta. Ez a támadás a censurára h ivatot t 
hatóság éles látását megfoghatat lan módon kikerülte. 
De hogyha a hatóság a hitetlen vakbuzgóság ilyetén 
kitöréseit megtűri , mi nem türjiik el. A bécsi egy-
házmegye főpásztora lángoló ti l takozásban már nyilvá-
nosan hallat ta szavát. A katholikus nép meg fogja 
mutatni, hogy ennek a főpásztori t i l takozásnak tel jes 
hatást fog szerezni." 

Időközben Ausztria más püspökei is felszólaltak, 
csatlakozva Gruscha bibornok tiltakozásához. A kath . 
egyesületek sorban mind felriadtak és tiltakoznak. 

Yárosról-városra, faluról-falura, egyik völgyből a másikba 
terjed a kath. vallás meggyalázása ellen irányuló tilta-
kozás. Az osztrák katholikusok felébredtek. J anuá r 
9-én volt a bécsi városházán, a népcsarnokban, a kath. 
egyesületek közös nagy tiltakozó gyűlése. 

(Juébec. A kanadai püspökök a franczia katholikusok-
lioz. — 

Az első századokra emlékeztet és Eusebius tollára 
méltó az a levél, melyet a minap küldött a kanadai 
püspöki kar, 8 érsek és 23 püspök aláírásával, Richard 
párisi érseknek. A franczia katholikusok üldöztetése 
alkalmából meleg részvétüknek, hálás ragaszkodásuk-
nak, bámulatuknak adnak kifejezést; de megcsendül 
levelükben a vigasztalásnak és lelkesítésnek hangja is. 
Feledik, hogy más nemzethez tartoznak, mert a katho-
likus hit és szeretet kapcsa fűzi őket a francziákhoz. 
Sőt több jogczimük van ennek a levélnek Írásához, 
mint bármely más nemzetnek. Francziák ter jesztet ték 
először Kanadában, sőt egész É j szak-Amerikában a 
kath. hitet. A francziák soraiból kerültek ki ezen 
ország szentjei és vér tanúi : Montmorency-Laval, Maria 
de SS. Incarnatione, Bourgeois Margit, Catharina de 
S. Augustino, Brébeuf, Lalemant, Jogue . . . Kanada 
ezt nem feledheti. Ha eddig örömmel fogadta be az 
üldözött franczia szerzetesek menekültjeit , ezután is 
tettel és szóval, szeretettel és imádsággal fogja meg-
hálálni az egykor vet t jótéteményeket . A levelet, a 
mely a jobb jövő reményének hangoztatásával végző-
dik, az Univers (1904. decz. 17.) egész ter jedelmében 
közölte, mi beér jük a tények és a főbb gondolatoknak 
közlésével. 

I R O D A L O M . 
Fejedelmi diszműrek. 

Hogy művészi dolgokról se hallgassunk teljesen, 
felhívjuk olvasóink figyelmét egy fejedelmi műre, a 
melyről avatot t körökben it t-ott szó esett már, de a 
melyről a nagyközönség nálunk átlag tudomást sem 
vett. Pedig már nyolcz éve je lent meg, de messze tő-
lünk, Toursban Alfréd Mame-nál. Czime : La vie de Notre-
Seigneur Jésus-Christ . . . par James Tissot. Ebben a ké t 
kötetre te r jedő negyedrétű műben 865 kép szemlélteti 
a Megváltó életét, mellékelve mindenütt a megfelelő 
evangeliumi szövegeket. Az eredetieket J ames Tissot 
készítette, a ki két év előtt halt meg. Miután politikai 
okok miatt hazáját el kellet t hagynia, Londonban élt 
és mint meglehetősen szabad ecsetű festő kereste 
kenyerét. De később győzöt t benne az a keresztény 
szellem, a mely Brunetière-t , Coppéet, Huysmanst és 
másokat is visszaadott az egyháznak. Ötven éves korá-
ban a Kelet re ment és ot t a helyszínén szerzett 
topográfiái, t ipikus és kostümologiai ismeretek alapján 
festette képeit . Ezeknek kiadására vállalkozott az emlí-
te t t tonrsi kiadó. Aquarel l jei t és gouache-kópeit (át nem 
tetsző ós nem keveredő ré tegek festésére alkalmas anyag) 
a műintézet vagy 4000 kő felhasználásával oly kitűnően 
utánozta, hogy Tissot Ítélete szerint csak gyakorlott 
szem külömbözteti meg az eredetiektől. Hirminczhat 
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remek heliogravure és rézmetszet is van a műben. A 
szöveget azonkívül Tissot által ra jzol t initiálék, fej- és 
zárórajzok is ékítik. A papiros merí te t t velin ós japáni . 
A képek teljesen eredeti felfogásúak ós a ruházat, meg 
a vidék egészen hű, a mi a schemákhoz szokott szemet 
állandó meglepetésben tar t ja .Sert i l langes Francziaország-
ban, Kar i Muth Németországban a legnagyobb elisme-
réssel és elragadtatással szóltak róla. Persze szegény 
ember asztalára nem kerülhet, mivel a husz luxus-
példány ára egyenkint 5000, a 980 normál-példányé 
egyenkint 1500 frank. 

Tissot müvével kapcsolatban még két munká t 
említünk, melyeknek a művészi ér ték mellett tudomá-
nyos értékük is van. Az egyik Wűpert Józsefé, a ki 
1903-ban kiadta a római katakombák képeit. A Garucci 
és Rossi által kiadott katakomba-képek, hűség tekin-
tetében nem elégítették öt ki. Mivel pedig a katakom-
bai képek az áldatlan körülmények következtében 
egyre jobban romlásnak indulnak, sürgősnek látta pon-
tos felvételek készítését, a melyek hitelesség tekinte-
tében kifogástalanok legyenek s századok múlva is 
elsőrangú segédeszközét képezzék az egyháztörténelem-
nek és a monumentális theologiának. Az ő felügyelete 
alatt készültek az u j fényképek és az új festmények. 
Munka közben ő ellenőrizte a művészeket és munka 
után ő végezte az összehasonlításokat. Irgalmatlanúl 
elvetett mindent, a mi az eredetivel nem egyezett , 
így létesült 267 kép és 54 szövegillusztráczióra alkal-
mas vázlat. Ezeket sokszorosította a Herder-czég, de 
Wilper t ellenőrizte a műintézet minden lapjának hűsé-
gét. í g y jelent meg nagy folióban X X . és 596 lapon 
a remek munka : Die Malerei der Katukoinben Horns. 
Egy példány ára 300 márka. A fáradhatatlan szerző 
ezen munkájának befejezése u tán azonnal hasonló 
vállalatába fogott t. i. Róma mozaikjainak művészi 
reprodukálásába Je len művéről a kri t ika kath. és prot . 
részről egyaránt osztatlan elismeréssel szóllott. 

Goffre pedig összegyűjtöt te a történelem folyamán 
az emberek között megfordult Krisztus képeket és 25 
táblán, meg 125 metszetben adta ki : Les portraits du 
•Christ. Ára 40 frank. co 

VEGYESEK. 
— A kassai vértanuk boldoggá avatása legköze-

lebbi vasárnap lesz Rómában. Legú jabb hír szerint 
Széchenyi Miklós győri püspök úr j anuá r 7-én utazot t 
el Bécsen át az örök városba. O mgá t ebben az ú t j á -
ban Nitsch A. János szentszéki jegyző kiséri. Rómába 
utazott továbbá a Magyarországot megtisztelő boldoggá 
avatásra Mailáth Gusztáv erdélyi püspök úr és Bubics 
Zsigmond kassai püspök úr képviseletében Fischer-
Colbrie Ágoston dr. coadjutor . Azon a czímen, hogy 
Körösi Márk esztergomi kanonok komáromi főesperes 
volt, Komárom megyéből a boldoggá avatásra Rómába 
utaztak Palkovics Viktor ker. esperes, gútai plébános, 
és Kutschera József komáromi plébános káplánjával 
Wiedermann Jánossal. 

— Krisztus-legendák. Selma Lagerlöf, a k i tűnő 
svéd meseköltő írónő, legújabban ismét magára vonta a 
figyelmet Krisztus-legendáival. Az Anti-Krisztus csodái-
ról irt könyve néhány év előtt igen eltérő kri t ikáknak 
volt tárgya. Ez a munka is sokaknak nem fog ta lán 

tetszeni, akik a vallás dolgában szeretik a történeti 
hűséget és aggódva tisztelik az evangelinm szövegét. 
Tizenegy legendát olvasunk benne, a melyek részben 
keleti, részben dél-itáliai eredetűek, egyetlenegy pedig 
toskanai. A középkori regösök szelleme támadt fel e 
nőben ; nem sokat törődik theologiával, történelemmel 
és phiiologiával, hanem újra életet tölt a középkor 
regéinek hervadó kuszónövényzetébe. Annyi bizonj-os, 
hogy meglepően gyermeteg kedélylyel és bájos igény-
telenséggel tud elbeszélni. 

A magyar klérus dicsősége — Károly János 
nprépost ünneplése. Fehérvármegye közgyűlése szép 
módon rótta le há lá já t a vármegye történetirója, Károly 
János vál. püspök, kanonok iránt . Károly János való-
ban dicsőítésre méltó szolgálatot is te t t Fehérvármegyé-
nek, mer t nemcsak sok éven át való kutatását és irói 
munká já t áldozta fel, hanem ezt önzetlenül, sőt nagy 
anyagi áldozattal is tette, amennyiben a maga koczká-
zatára adta ki a monographia köteteit . Méltó tehát, 
hogy elismerését kifejezze a vármegye s azt meg is 
tet te olyan alakban, mely az ünnepel t író lelkét leg-
jobban megörvendeztethette . A vármegye közgj'ülóse, 
mely báró Fiáth P á l főispán elnöklete mellett ment 
végbe, küldöttségileg meghívta a püspököt. A küldött-
séget gróf Esterházy László vezette. Midőn az ünne-
pelt megjelent, Huszár Ágost alispán lelkes szavakkal 
üdvözölte s átadta neki diszalbumba kötve a vármegye 
leiratát, melyet a bizottsági tagok aláirtak. Majd báró 
Fiáth P á l főispán üdvözölte az író főpapot. 

— Proliászka Ottokár dr egyetemi tanár f. hó 
5-én d. u. 5 órakor tar to t ta a Regnutn Marianum házá-
ban szokásos havi konferencziáját , melyre megjelentek 
Bundala János dr, Horváth József, Farkas László, 
Luncz János, Ács Ambrus, Arany Nándor, Vargyas 
Tivadar, Skrzpiecz József, Molnár László, Solymos 
Oszkár, Nagy Lajos stb. Prohászka az Epiphaniáról 
tar tot t lélekemelő elmélkedést. Azzal kezdte, hogy 
mindenfelé nagy a hi tet lenség; a csillag nem szórja 
mindüvé fényét. Schell és Rollin ezt a maguk módja 
szerint iparkodnak összeegyeztetni, azzal a tétellel, hogy 
a kereszténységnek végül is győznie kell. Az előbbi 
szerint a pokolban csak azok maradnak, akik akarnak. 
Rollin meg a chiliasmushoz hasonlót állit, hogy t. i. az 
Ur Jézus mégegyszer el fog jönni, s akkor oly sokan 
lesznek hivők, hogy pótolni fogják a most elkárhozottak 
számát. Prohászka e két elavult, illetve botor állítással 
szemben azt ajánlja, hogy mindenki a maga kis körében 
térítsen. A rom pusztaságát leg3'őzi egy szép virág, 
egy terem sötétségét eloszlatja a lámpa fénye. Hasonlóan 
a körülöttünk levő pusztaságot és sötétséget legyőzi a 
buzgó lélekből kiáradó virágillat s fény. Bundala dr. 
Arany és Skrzpiecz hitoktatók hozzászólása u tán — 
kik az egy akol és egy pásztor textusából kifolyó nehéz-
ségeiket hozták fel Prohászkának, ki azt nagy tudással 
magyarázta, a jelenlevők elhatározták, hogy e hó 18-án, 
szerdán este a Muhr vendéglő (Kerepesi-út és Akáczfa-
utcza sarkán) különtermében étlap szerinti vacsorára 
jönnek össze, melyen Prohászka is részt fog venni. A 
legközelebbi konfere.iczia (egyes modern kérdések tár-
gyalása) február 9-én lesz. 

— Az Orsz. Pázmány-Egyesület f. hó 4-én, szer-
dán d. u. 5 órakor ta r to t ta választmányi ülését, melyen 
részt ve t t ek Margalits Ede dr elnök, Kiss János pre-
látus alelnök, Cziklay Lajos alelnök, Sziklay J ános dr. 
főtitkár, Zelliger Vilmos dr főpónztáros, Nagyiván" 
Fekete Gyula, Gerely József, Ságh József stb. Fs'u-
üdvözli a tagokat ú j év alkalmából s kéri támq&liera 
kat. Jelent i , hogy Rada István dr kanonok, Çrelatus-
Ferencz, hajdudorogi plébános, Pó r Ant^jj alapitó 
kanonok és Steinberger Eerencz a p á t k a ^ ^ A vá-
tagok lettek, illetve tagsági dijukat b f ' 
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lasztmány köszönetet szavazott Yárady Árpád dr püs-
pöknek, Kiss János dr prelatusnak, hogy a Mária-rad-
nai zarándoklat alkalmával, szentmisét, illetve szent 
beszédet tartottak, Pr ies ter Ágoston házfőnöknek pedig 
a szives fogadtatásért mondtak köszönetet. Elhatározták, 
hogy az idei közgyűlést február hó 25 én szombaton 
tar t ják meg, megelőzőleg azonban a választmány még 
lehetőleg febr. 17-én tar t ülést. Elnök átad a pénz-
tárosnak 5589 kor. 62 fillér összeget, melyen kivül 
mintegy 800 korona segélyt adot t az egyesület. Az 
ülés a fáradhatlan tevékenységű elnök éltetésével ért 
véget. 

Irigylendő jubileum. P á r j á t ritkitó jubi leumot 
ült a múl t év októberében a Yossísche Zeitung, t. i. 
fönnállásának kétszáz éves jubileumát. Nevét a harma-
dik szerkesztőtől vet te , Voss Keresté ly Frigyestől , a 
ki 1751-ben vette át a lap szerkesztését. Irigységgel 
tekintünk e lapra, ha elgondoljuk, mily hamar hunyják 
be szemüket a mi egyházi lapjaink . . . 

— Betöltetlen főp. székek szaporodása Fram zía-
országhnn. A megboldogult Langénieux biboros rheirnsi 
érsek 80 esztendős volt. 1873-ban tarbesi püspök, a 
következő évben rheimsi érsek lett . XIII . Leo a jeru-
zsálemi eucharisztikus kongressusra küldötte őt mint 
delegált ját . Lóháton vonult be Jeruzsálembe, a mely 
eseménynek emlékét a rheimsi székes-egyházban nagy 
kép örökíti meg. Chlodvig megkeresztelésének 1400 
éves fordrüóját Rheimsben kath. kongressussal ünne-
pelte. Az orleánsi szűz boldoggá avatására is ő adta 
meg a lökést. Az utolsó küzdelmekben az egyház hü 

. fiának muta t ta magát , melynek különben 18 óv óta 
volt bíborosa. Halála óta -már tíz franczia püspöki 
szék üres. 

— Anglia r. k. papsága. Nagy-Britannia rom. kath. 
papjainak száma most karácsonykor 3794 volt (2514 
világi ós 1280 szerzetesek), mig a múlt karácsonykor 
3711. A szaporodás jórészt a szerzetesek részére esik, 
a kik Francziaországból vándoroltak be. A tem-
plomok, kápolnák és misszióállomások száma 2008, 
tavaly 1954. 

— Obéranimergau, a hires bajorországi passió-
já tékos falu polgármestere felhívást küldött be hozzánk, 
hogy az ott „Die Kreuzesschuleu (David und Chn&tus) 
czimmel a jelen 19C5-iki év nya rán tartandó vallásos 
já tékot m. t. olvasóközönségünknek bejelentsük, a mit 
ezennel teljesítünk. A „Kereszt iskolája" cz. vallásos 
j á ték Dávid király életét adja elő drámai alakban, mig 
Jézus életét élő képek fogják bemutatni . Részt vesz a 
j á tékban 500 ember, az énekkar 32, a zenekar 40 sze- j 
mélyből fog állni. Előadási napok lesznek : jún . 4. 12, 
18, 2 4 ; júl. 2, 9, 16, 23, 30; aug. 6, 13, ló, 20, 27; 
szept. 3, 8, 10, 17-én '/.2-től este 6 óráig. Belépti 
d i j ak : 1 hely 5 márka, 2. h. 3 m., 3. h. 2 m., -i. h. 
1 m. A helyiség fedet t ós 4000 embernek ad ülő helyet. 

f Gyászhír . Mély részvéttel vet tük Pécskáról a 
gyászjelentést , egy a n j a haláláról, akinek gyermekei 
sorában az első helyen egy pap áll, aki az áldott szülő 
szemeit az örök álomra fiúi lelke vallásosságának min-
den vigasztalásával fogta le. Az anyja földi elvesz,:ését 
fájlaló pap : Szathmáry Géza pécskai esperes-plebános, 
a kinek hű testvérei részvételével megfogalmazott 
gyászjelentése a fiúi kegyelet és igazi keresztény meg-
vigasztalódás mesterműve. Fogad ja részvétünket! 

—• Apró h í rek . .1 Szent-István-Társulat Tudományos 
és Irodalmi Osztálya 1905. j a n u á r 12-én (csütörtök) 

u. 5 órakor Osztály-gyűlést tart , melyre az Osztály 
— g j a i t és az érdeklődő közönséget az elnökség nevé-

ben tisztelettel meghívja Dr. Not.er Antal, titkár. 
Tárgysorozat: 1. Elnöki előterjesztések. 2. Felolvasás: 
Dr Bán Aladár : „Képek a finn nép életéből." (Nép-
rajzi tanulmány.) A katholikus népiskolák megmen-
tése és fenntar tása a kath. iskolaszékek lelkén fordul 
meg. A hol van hit és buzgóság, ott a kath. iskola-
szék a kath. iskola biztosítására mindent megtesz. így 
te t t legutóbb az ó-barsi és a budaörsi az esztergomi 
főmegyében. Amaz 6, emez 11" ezer koronát vett fel 
költségvetésébe iskoláinak fejlesztésére. Ez az életre-
való autonomia. — A pécsi kath. kör f. hó 29-én d. u. 
4 órakor ta r t ja rendes évi (XI.) közgyűlését, melyen 
Apponyi Géza gróf fog elnökölni. — A debreczeni 
izraelita hi tközség a debreczeni református egyetemre 
3000, a ref. főgimnáziumnak 1500 koronát adott. — 
Zsidók, lutheránusok, reformátusok csak úgy lesik, hol 
lehet egy-egy celebritást közülök valamely egyetemen 
vagy más intézetben elhelyezni. S mikor a dolog 
sikerül, gratulálnak maguknak ós az illetőnek. A katho-
likusok körében más a gyakorlat . Semmi tekintet, 
semmi összetartás, semmi pártolás, hogy kath. ember 
foglaljon el valamely állást. A budapesti Pr. e. és i. L. 
nemcsak észrevette, de hi rdet i is ós gratulál hozzá, 
hogy dr. Imre Sándor magántanár lett a kolozsvári 
egyetemen. — A „Szombathelyi Újság" egyike a leg-
tartalmasabb katholikus politikai heti lapjainknak. Szer-
kesztését a nagyérdemű dr. Császár József kezeiből 
Pintér József f. hó 8-án közölt szerkesztői nyilatkoza-
tával foglalta el. Zászlóján a ker. hirlapirás régi jel-
szava lobog: „A ker. világnézet diadalának előkészí-
tése a magán és közélet minden megnyilatkozásában, 
családi, társadalmi, politikai téren." É l j e n ! Csak 
előre! — Majorossy János, e lhunyt kalocsai fölsz. püs-
pök és káptalani helynök hagyatékának összege 
358,133 korona 39 fillért tesz ki, mely összeg 30,COOK 
levonásával jó tékony czélokra fog ju tn i . Az éltető 
hol tkéz! — A szatmári káptalanban X. P ius pápa Pemp 
Anta l és Lcssevyey Ferencz kanonokokat prelátussá 
nevezte ki. — A nváradi ka th . kör közgyűlését f. hó 
29-én d. e. 11 órakor tar t ja . 

}|0y Az újév beálltával valamennyi, vngi;ts 
egész-, fél- és negyedéves elő fizetőinket tisztelet-
tel arra kérjük, hogy előfizetéseket, az isme-
retes új rend szerint, mielőbb megújítani szíves-
kedjenek. 

A szerkesztő telefonja. 
Budapest VIII. , József-köiut 42. Az öné r e m ingyen, hanem 

toz/e/e<-példány. — Szeged. Eljárok az ügyben. Szintén minden 
jót . Levél megy. — 1'27. czhnszalag. Felvilágosításai igen becse-
sek. Köszönet. — I1. J . A dolog igazán könnyű és egyszerű. Az 
illetékes ordinariátus utján mihdenki szerezhet a..Beligio előfizetési 
di jára stipendiumot. Hír szeiint ő mgaik a főpásztor urak c?ak 
te l jes értékű stipendiumokat fognak kiosztani. A győri püspök 
úr a stipendiumok kezelése czéljából állitó'ag már hivatalt is szerve-
zett . A „Religio" egész évi folyamáért , az új alapon, 10 teljes 
stipendium kell csupán. Ezt egy egész év leforgása alatt meg-
szerezni nem t u d i i nagy tehetetlenségre vallana pap részétől. 
A vörös szalagosoknak. A ki jelentkezett , hogy a küldést beszün-
tessem, annak akarata teljesülni fog. A többieknek esetleg tovább 
fogom küldeni a lapot, abban a reményben, hogy az egéíZ l!X)c-ik 
folyása alatt szerezni fognak felet tes hatóságuk u t ján a „Religio" 
előfizetési di jára maguknak st ipendiumot és abból 5 f tot hűsége-
sen be fognak küldeni. Megjegyzem, hogy az „Egyetemes Kritikai 
Lapok"-at a. Religio előfizetői évi 2 koronáéit kapják. Külön 
j á r a tva 4 koronába kerül egész évre. 

Főszerkesztő : B r e z n a y B é l a dr . 
Segédszerkesztő : Yalnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n u y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1905. Nagy Sándor kfcnyvnyomdáiából. (ÍV.. Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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„Perge alicrxter in cuepto tuo: praeiiare praeiia Domini, cantatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgenáae 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et iis. qui open' tuo <uffragnntur. Apostolicam Renedictionem peramanter impertmus.a 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. '27-én. 
„ dditos tibi amnios auetoritate Nostra exoptamus, quiuub excitatus atque erectus . . . . reiigioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

K r i s z t u s é r t h a l á l t s z e n v e d e t t m a g y a r v é r t a n u k b o l d o g g á a v a t á s a , 

A Krisztusért kiontott vér szentség jellegé-
vei és erejével hat a lélekre. Baptizmus 

sangvinis. De még egy másik bűntörlő szent-
séget is helyettesíthet cum voto : a peniten-
cziatartást. Mért? Mert a vértanúságban a 
szeretet legfőbb foka nyilatkozik meg; a 
szeretet pedig kizár minden bűnt. Charitas 
operit multitudinem peccatorum, mondja szent 
Péter apostol. 1 A Krisztusért kiontott vér 
tehát isteni kiváltságokkal felruházott, dicső-
séges vér. Megdicsőíti az Istent, dicsővé teszi 
magát a vértanút, dicsőséget szerez az egy-
háznak, dicsőséggel árasztja el a vértanú hazá-
ját, dicsőség forrása lesz annak a vérnek, annak 
a nemzetnek, melyből a vértanú vére fakadt. 
Magyarországot közelebbről érintő kanonizá-
czió 1690 óta nem történt. Akkor avat ta VIII. 
Sándor pápa kapisztráni szent Jánost szentté. 
215 év folyt le azóta. A kassai vértanúk oltárra 
emelésének ünnepélyes eljárása Pázmány kez-
deményezésére, akkor már folyamatba volt 
téve ; de szünetelt,, szünetelt sokáig, igen 
sokáig. A miért több mint harmadfelszáz esz-
tendeig annyi sokan áhítoztak, fáradoztak, 
XIII. Leo és X. Pius pápa alatt beteljesedett. 
A három kassai vértanú, az apostoli szent szék 
Ítéletével, oltári tiszteire méltóvá van avatva. 

1 I. Pe t r . IV. 8 

Ab Urbe fertur gloria, ad Istrum fit triumphus 

F. hó 15-én, Jézus szentséges szive ünnepén, 
volt az ünnepélyes Ítélet végrehajtása : a három 
magyarországi vértanú oltári tisztelete, szent 
Péter templomában, a Vatikánon. Reggel mise 
volt tiszteletökre, délután a pápa mutat ta 
be első hódolatát. Dicsőség vonul az örök 
városból hazánk felé ós a dicsőség beragyogja 
az egész országot, de a nagyszellemű és nagy-
érdemű Jézus-társaságának alakját fonja, magva 
gyanánt, fénytengerrel köröskörül. Magyaror-
szági szent vértanúk, könyörögjetek éret tünk: 
hogy soha ti teket ne feledjünk, hogy szaka-
datlanul nyomdokaitokban s oltalmatok 
legyünk ! 

A vatikáni zsinat története. 

alatt 

A magyar egyháztörténet szempontjából 
is nagyon értékes mű látott világot a vatikáni 
zsinatról. E l tem Granderath S. J. posthumus 
művét, melynek kiadására Kirch S. J. vállal-
k o z o t t : Geschichte des Vatikanischen Konzils. 1.903. 
végén két kötet jelent meg belőle (a III. nyil-
vános ülés végéig), a többit érdekkel várjuk. 
Ezen mű története is mutat ja , hogy a mint a 
latifundiumoknak megvan nemzetgazdasági sze-
repök, mert bizonyos feladatok megoldására 
a kisbirtok nein képes, úg}T a szerzetesrendek-
nek is mint megnem haló erkölcsi testületeknek 
hasonló szerep ju t az emberiség szellemi vilá-
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gában. Mikor 1885-ben Schneemann S. J . kezé-
ből kihullott a toll, Granderath S. J . vette föl, 
hogy folytassa a Collectio Conciliorum recen-
tiorum Lacensis VII . kötetét, mely a vat ikáni 
zsinat aktái t tar ta lmazza. Mikor feladatával 
elkészült, hozzáfogott a vatikáni zsinat oknyo-
mozó tör ténetének megírásához szükséges levél-
tári ada tok gyűjtéséhez. Több mint 12 éven 
á t fá radozot t és mikor nagyjából elkészült vele, 
az ő kezéből is kiesett a toll. De azonnal föl-
vette Kirch S. J . atya. Ezentú l Cecconi műve, 
a laachi gyűj temény ak taha lmaza és egy sereg 
ér tekezés helyett ehhez a tekintélyes munká-
hoz fog nyúlni az, a ki a vat ikáni zsinat külső 
és belső tör téne té t megismerni óhajt ja. Együ t t 
ta lál ja it t mindazt , ami eddig a vatikáni zsi-
na t ró l nyomta tásban az egész világon meg-
jelent és azonkívül igen sokat , a mit eddig 
személyes visszaemlékezéseken kivül csupán 
a Vat ikán levéltára őrzött. 

Mi első sorban a magyarországi főpapok 
szereplése iránt érdeklődünk. Ped ig sok érde-
kes t hema kínálkoznék, pl. a katekizmus-kérdés, 
a mely manapság mindenfelé élénk megbe-
szélés tá rgyát képezi. Erről különben m a g a a 
kiadó, Kirch S. J . Granderath művének alapján 
érdekes t anu lmányt közölt a Stimmen aus 
M-Laach jelen évfolyamának VII. füzetében 
(1*21—142). Tudjuk , hog}T a magyarországi 
főpapok a csa la tkozhata t lanság tekintetében 
gyakor la t i szempontokból a kihirdetés idejének 
a lkalmas volta i ránt táplált aggodalmaik miat t 
az ellenzékhez tar toztak. Grandera th műve most 
métyebb bepil lantást enged vetni magukba a 
tá rgyalásokba és az ott e lhangzot t beszédekbe. 
A Franzel in által szerkesztet t dogmatikus 
constitutio, a mely a raczionalismus ellen irá-
nyult , heves támadásoknak volt kitéve. A 
t á m a d ó k sorában különösen k i tűn t Strossmayer 
püspök és JPranzelin nagy szellemének csupán 
a consti tutio lényegét sikerült megmentenie. 
S t rossmayer beszéde Grandera th művében 7 
oldalra terjed. A lényegében megmente t t con-
sti tutio új szövegezésében Kleutqen vitte a fősze-
repet. E két kiváló hittudós mel le t t magán a 
zs inaton elévülhetetlen é rdemeket szerzet t 
magának consultor képében Hefele. O tőle 
szá rmazo t t a zsinat tárgyalási rendjének ter-
vezete. Érdekes, hogy a t i tkári szerep is német-
nek ju to t t , Fessier sanct-pölteni osztrák püs-
pöknek, a ki Pat ro logiá jával Rómában is 

tekin té ly t szerzet t magának. A zsinat fel tűnően 
népes volt : 774 a tya jelent m e g rajta, ha nem 
is vol tak mindnyájan állandóan jelen a tár-
gyalásoknál . A zs ina t menete eleinte igen lassú 
volt. 29 generalis congregatióban két teljes 
hónap ala t t egyet len decre tumot sem tud tak 
tel jesen dűlőre hozni. Szinte megobst ruá l ták a 
k i tűzö t t thémákat . 35 szónok szólt a dogma-
tikus constitutióhoz, 32 a jogi kérdésekhez, 
45 a kis katekizmushoz és be lá tha ta t lan sok 
a papság erkölcsi életéhez. Végre április 24-én 
667 püspök egj^hangulag elfogadta a de fide 
catholica szóló 4 fejezetet 18 kánonjával . 
Szinte csodaszámba megy, hogy annyi külső 
megfélemlítés és izgalom, annyi belső viszály 
és nehézség, félreér tés és gyanúsí tás daczára, 
szóval mesterségesen előidézett chaotikus álla-
potok daczára, a zsinat fe ladatának legvelő-
sebb részét mégis végrehaj to t ta . 

Mivel a zsinaton a német püspökök is 
jórészt az ellenzékhez ta r toz tak , a román 
fajhoz tar tozó theologusok lenézőleg szóltak a 
néme t theologiáról Ennek különben egyéb 
oka is lehetett . Eleven emlékezetükben voltak 
azok a szerencsétlen kísérletek, a melyeket 
theologiai téren Hermes, Günther és Froscham-
mer te t tek és a zsinat ellen indí tot t ha jszának 
is egyik főfészke épen München volt. Szálló 
igévé let t a zsinati atyák egy részénénél, hogy 
a spanyolok foliansokból, az olaszok quart-
kötetekből , a f rancziák nyolezadrétü köny-
vecskékből t anu l t ák a theologiát, ellenben a 
németek csak füzetkékből . A német theologia 
jelene, a melyben a római iskolázás döntő be-
folyásra te t t szert, eleven czáfolata ennek a 
szellemeskedésnek. o 

Ininiaculata-képeskönyv a XVII századból. 
4. Sfondrati a Szeplőtelen Fogantatásról. 

Az eddigiek után áttérhetünk Sfondratinak a Szep-
lőtelen Fogantatásról i r t könyvére. Czimét értekezésem 
elején adtam. Ugyanot t jeleztem, hogy 1695-ben jelent 
meg. Az Allgemeine deutsche Biographie 43. kötetének 
121. lapján azt olvasom, hogy 2. kiadása Gráezban jelent 
meg 1703-ban, németül pedig Augsburgban 1718-ban. 
Azon példán}' alapján, melyet az esztergomi szeminá-
riumi könyvtár őriz, némi helyreigazítást kell tennem. 
Ez a példány ugyanis 1698-ban nyomatott San-Gallcn-
ban folióban. Hurter , Blőtzer és Reusch az első kiadás 
évéül 1695-öt jelzik. Helyesen, mert ez nem posthumus 
mü, a bíboros pedig 1696-ban meghalt. A mi példá-
nyunk tehát a tulajdonképeni 2. kiadás, ámbár a czim-
lapon egy szó sem árulja el. 
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A mű Medici III. Cosimó-nah van ajánlva. A szerző 
pedig még nem mondja magát biborosnak, hanem prin-
cepsnek és San-Gallen apáturának. 

A mű két részből áll. Az első 119 oldalra ter jed és 
azon erőlködik, hogy sz. Tamás theologiájának sarka-
latos tételeiből, továbbá az ő nyilatkozataiból, végül az 
őt követő hittudósok állításaiból bebizonyítsa, hogy sz. 
Tamás a Szeplőtelen Fogantatás érdekében küzdött. A 
mű vége íélé a szerző kiszélesíti tárgyát és sz. Tamás-
tól eltekintve a Szentírásnak és a hagyománynak em-
lékeiből kovácsol érveket a dogma mellett. Mint a be-
vezetésben mondottam, ez a tizenegy fejezetre terjedő 
tanulmány elhibázott vállalkozás, mert sz. Tamásnak 
szövegeit erőszakolni, csonkítani és bővíteni kell, hogy 
Sfondrati felfogása győzzön. Szép bizonyítéka ez a mű 
a szerző Mária-tiszteletének és keresztény-katholikus 
érzületének, a melylyel pálczát tört azon tétel mellett, 
a melyet az egyház később dogmaként hirdetett ki. De 
a szerző a szép és helyes czél érdekében ártatlanul 
ugyan, de kissé elvakultan czélra nem vezető eszkö-
zöket hozott mozgásba. 

De ne legyünk igazságtalanok Sfondratival szem-
ben és ismerjük el. hogy az ő nézete az ő korában 
nem állott elszigetelve, sőt XVII . századbeli tekintélyes 
hittudósokkal egy csapáson haladt. így vélekedtek ő 
előtte Alva y Astorga spanyol ferenczrendű, Nieremberg 
jezsuita ós Schőnleben, a ki a Jézus-társaságot később 
elhagyta. Utána is akadtak, a kik nyomába léptek. 
Közülök különösen ki kell emelnem Essterliázy Pál 
nádort, a ki három évvel Sfondrati művének megjele-
nése után az ő alapján dolgozta ki művét : Speculum 
immacubitum, quo demonstratio ex probat'ssimis auctoribus, 
B. V. Mariam sine lube originali esse conceptam. (Vien-
nae, 1698.) 

Sfondrati művének második része 46 symbolikus képet 
tartalmaz. Ennek a résznek alapeszméje szervesen ösz-
szefügg a mű első részének alapeszméjével. A képek 
szintén a Szeplőtelen Fogantatás bizonyítékai akarnak 
lenni. A szerző hivatkozik sz. Bernátnak egy erősen 
szónoki, és kevésbé tudományos sorára, melyet a Salve 
Regináról mondott 7. beszédében irt le : Propter Mariam 
totum mundum creatum esse. Majd igy fo ly ta t ja : 
Omnia clamant intactam . . . Quid ergo theologus et 
scholas interrogas? jam mundus sententiam dixit. 

Hogy ezt a különös-fajta theologiai módszert 
megérthessük, kis visszapillantást kell vetnünk a XVII . 
század Immaculata-irodalmára. A szentéletű Boskoványi 
püspök a „ Beata V. Maria in suo conceptu immaculata 
ex monumentis omnium saeculorum demonstrata" cz. 
művének III. kötetében 545 oldalon át szövi a XVII. 
század Mária-irodalmának bibliográfiáját. Összesen 6526 
számot sorol elő (3878—10404), melyeknek tetemesen 
nagyobb része az Immaculata Conceptio tárgyára esik. 

A század első felében tudományos értékű munkák-
kal és a hitélet közvetlen szolgálatában álló művekkel 
találkozunk. A század második felében a hivő lelkek 
jámbor kegyelete e két-rendbeli munkák mellett egy 
harmadik irodalmi műfaj t is termelt, a mely játszva 
nyúlt a szent tárgyhoz és terméketlen szellemesség-

gel talányos kabbalisztikát űzött . Ezekben a munkák-
ban kétségtelenül a hanyatló jóizlés ülte orgiáit. Erteai 
azt a meddő vállalkozást, hogy az Immaculata Con-
ceptióval foglalkozó irók egy része a theologiai értékű 
bizonyítékok mellett felléptette az anagrammákat, az 
akrvstichonokat ós chronostichonokat, sőt ezeknek kombi-
náczióit is. 

Lássunk néhány példát. Godinus Fertncz a Mag-
nílicat-nak két első verséből az egyes betűket úgy 
csoportosította, hogy ezt a szöveget kap ta : Sum 
immaculata Virgo Deipara, satanas de me nil tenuit. 
mox jus meum notum fiet. Hieronymus Genuinus a 
conceptio SS. Mariae szavak egyes betűit igy alakí-
to t ta : Mira satis ac sine omni peccato. Ezek az úgy-
nevezett anagrammák. Coentzen Jakab 36 kronosztichont 
irt a Szeplőtelen Fogantatásról, melyeknek mindegyike 
művének nyomtatási évét (1662.) adta. Michael de 
Luna ft Arellano 1652-ben 15 theoremát irt a Szeplőte-
len Fogantatásról, melyeknek bezetése pd. akrostichon, 
vagyis az egyes sorok kezdőbetűi ezt a szöveget adják : 
Mariae sine peccato originali conceptae, Dei Genitrici, 
azonkívül minden sor a Bold. Szűz egyik czimével 
végződik : Dominae, Filiae, Initio, Amicae, Posses sae . . . 
Tabernaculo, Firmamento, Virgae, Cedro . . . 

Ez a rébuszcsinálás gyorsan terjedt és egyesek 
igazi bűvészetet űztek vele. Joannes B. Agnensis 
Cyrnaeus 1661-ben három művecskét adott ki, a melyek 
mindegyikében anagrammákat faragott az Ave Maria, 
gratia plena, Dominus tecum szavakból ; az elsőben 
100, a másodikban 144, a harmadikban 150 anagrammát 
nyúj tot t . Lucas Caroluccius 1662-ben az Ave Maria 
Stellá-ból, a Sub tuum praesidiumból és a Salve Reginá-
ból csinált anagrammákat. Atplionsus de Alcala et Herrera 
1664-ben már 600-ra emelte anagrammáinak számát. 
Octavius de Augustino ugyanazon évben az „Ego ex ore 
altissimi prodivi primogenita ante omnem creaturam" 
szavakat alakította anagrammokká. Az előbb említett 
Joannes Agnensis 1664-ben már 300-ra emelte a Ave 
Mariá-ból alkotott anagrammáit, sőt 1665-ben már 
1115-re. A legnagyobb recordot azonban Franciscus 
de S. Joanne et Bernedi 1686-ban érte el, aki 3000 ana-
grammot gyűjtött , melyeket 5 akrosztikumba foglalt. 
Anagrammáit vet te az angyali üdvözletből, a litániából, 
a Salve Reginából, az Ave maria Stellából, az abc 
betűiből stb. Laelius Celausius és Didacus de Fuensalida 
(1649) az „Omnes in Adam peccaverunt" szavakat 
használták gyököknek. 

Bámulatba ejt i az embert, mer t teljesen ér thetet -
len Nicolaus Barsoltus kapuczinus következő műve : 
Cynosura, sive Maria steila polaris, Christo Jesu sole 
amicta, exornata, illustrata: quae seorsum sumpta 
distichis 69,902,227, 514,327,040. eundo et quia 
rétrograda totidem redeundo, h e. carminibus 279 
millibus, 608 millionum millionibus, 910 millibus et 
insuper 308 millibus 160. Sol Jesus Christus itidem 
seorsim sumtus totidem plane, u t Cynosurae, numero 
carminibus constat. Si vero cynosura unita Soli acci-
pictur, numero propemodum ineffabili et incomprehen-
sibili. Viennae. 1657. (Érdekes, hogy ennek a műnek. 

3* 
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első kiadása Lipót magyar királynak volt ajánlva. 
L. Roskoványi, i. m. III . 266.). 

Ezen kabbalisztikus jádszadozásokkal szemben elő-
kelő szellemben tűnik föl Sfondrati vállalkozása, a ki szel-
lemének nemesebb téren keresett pihenőt. Mária szep-
lőtelen fogantatásának 46 jelképét szedte össze a tör-
ténetből, mythologiából és kora kalandos természettu-
dományából. Ezeket a jelképeket korának egy kiváló 
rézmetszőjével, Ehinger Gáborral gondosan rézbe met-
szette, és az Immaculatáról irt művéhez második rész 
gyanán t mellékelte. Méltó vállalkozás egy Sfondratihoz 
és a san-galleni gazdag apáthoz, és méltó a jándék egy 
Medicinek ! 

Mária-képek gyűj teményes kiadása nem volt már 
1695-ben merőben ú j vállalat. Eszterházy Pál nádor már 
1690-ben adta ki Nagyszombatban „az egész világon 
levő csodálatos B. Szűz képeinek rövideden festet t ere-
d e t é i t . Ez a mű latin nyelven 1697-ben ú j kiadást ér t : 
Li taniae ad B. V. Mariam per to t ius mundi miraculosas 
imagines divisae, ac per régna et provincias ac loca 
distinctae (Yiennae, 1697.) Niesporkowitz Ambrus pálos 
1680-ban kiadott egy művet : Officina emblematum, quae 
praeoipuos Yirginis et Matris Dei Mariae titulos et 
elogia complectuntur (Cracoviae, 1680.) Mig Eszterházy 
műve képeskönyv, de az Immaculatához való kimon-
dott vonatkozás nélkül, addig Niesporkowitzónak jelen-
tős részét épen a Szeplőtelen Foganta tás teszi, melyet 
ezen emblemák alatt tárgyal : Innocens Maria, inteme-
rata Maria, exemta Maria, intégra Maria. Még előbb, 
16ó3-ban adta ki Picinelli Fillöp Milánóban ilyen czimű 
m ü v é t : „Mundus Symbolicus diversis impressis sacris 
et profanis i l lustratus". Ebben sok symbolummal ábrá-
zolja a Szeplőtelent : Egreditur, non ingreditur, — a 
putredine tuta, — caliginis expers ; — intacta trium-
phat macula carens, — mergitur nusquam mens ab 
origine candor, — semper dicata triumphis, sine labe, 
sine macula stb. 

Sfondrat i tehát nem szűkölködött mintaképek nél-
kül, ámbár művében nem említi forrásait . Meglehet, 
hogy Pisai Marcellinus kapuczinusnak 1(534—7-ben Paris-
ban megjelent négy kötetes művére támaszkodott , mely 
művészi feldolgozásra anyagot szolgáltatott. Camie 
Morális Encyclopedia, i. e. scientiarum omnium chorus 
expendens sacrosancta Dei Evangelia. Ennek a műnek 
további hosszadalmas czime azt mondja , hogy benne a 
Boldogságos Szűznek szolgálatába lép és büntelenségét 
hirdeti minden tudomány, a theologia, a kánoni és 
polgári jog, bölcselet, mennyiségtan, csillagászat, astro-
logia. hydrografia, földrajz, orvostudomány, szónoklat, 
nyelv tudomány stb. 

De Pisai Marcellinus művén kivül másunnan is 
merí thetet t . A XVII . századnak ilyen természetű munkái 
gyökerükben messze visszamennek a középkorba, sőt a 
patrisztika korába. Az alexandriai exegeta-iskola elvileg 
művelte a symbolikát, typikát ; ez ínystikát. A Szent-
írásnak betűszerinti értelme iránt gyakran semmi érdek-
lődést sem muta to t t ; ez őt hidegen hagyta, sőt, ellen-
mondásra ingerelte. Megkerülve t ehá t ezt az értelmet, 
költői, sőt prófétai lendülettel a magasba röppen t és 

kóje lget t az avatat lanok előtt re j te t t magasabb értelem-
nek bontogatásában. Bigg félreórthetően, de nem alap-
ta lanul bibliai alchimiá-nak nevezte ezt a Szentirás-
magyarázatot . A középkor örökség gyanánt vet te át 
ezt a szentirásmagyarázatot és elveit Is tennek irott 
könyvén kivül Is tennek te remte t t és régibb könyvére, 
a nagy természetre is alkalmazta. Keveset ér tet t e 
könyvből, az egésznek összefüggését még alig sejtette, 
csak itt-ott silabizált benne. U g y já r t vele mint a sila-
bizáló gj 'ermek. Az egésznek értelmét nem birta kihozni, 
megakadt tehát a részleteknél, az egyes betűknél. És 
a betűk alakját is ugy jegyez te meg magának, hogy 
ehhez vagy ahhoz az ismert személyhez vagy tárgyhoz 
hasonlította. Természet és termószetfölött iség össze-
olvadtak előtte. A mint szellemeket, angyalokat, ördö-
göket , tündéreket , manókat vé l t mindenfelé láthatni, 
épúgy látta mindenüt t I s tennek és az ő szentjeinek, 
k ivá l t a B. Szűznek lábanyomát . 

Tárgyunkra vonatkozólag igazolhatom fejtegetésem 
valóságát egy értékes könyvvel, a mely 1651-ben Prágá-
ban látott először nyomtatásban napvilágot s a melynek 
egy példányát az esztergomi papnevelő-intézet könyvtára 
őrzi. A czimlapon azt olvassuk, hogy a müvet 1651 előtt 
289 esztendővel Ernestus első prágai érsek irta, és most 
I I I . Ferdinand császár védnöksége alatt jelenik meg. Tehát 
1362-ben írták, a középkor utolsó előtti századában. 
Czíme : Mariulc, sioe liber de praecellentibus et eximiis SS. 
Dei Genitricis Mariae . . . praeroyativis, ex arcanis S. 
Seripturae, SS. Patrum, Theologiae et Philosophiae Naturalis 
mysteriis concinnatus. (Folio, lapszámozás hiányzik, A—Z, 
Aa—Ji2 ivek). Pardubi tzi Ernes tus 1343-tól 1364-ig volt 
p rága i érsek. Püspökségének első évében emelte VI. 
Kelemen Prágá t érseki székhely méltóságára. Szentéletü, 
kiváló kormányzói képességekkel megáldott, püspöki 
székre termett férfiú volt, a ki állítólag csak idegen 
nemzetisége mia t t nem ülhete t t 1362-ben szent Péter 
örökébe. P rágának fénykora az ő idejébe esik. Mária-
tiszteletéről bizonyságot tesz, hogy püspökségének első 
évében a székesegyháznak Mária-kápolnájában 12 pap-
ból, 6—6 diakónusból és subdiakonusból álló testületet 
szervezett, a kiknek feladatuk vol t a Szent Szűz zsolozs-
m á j á t naponta elmondani. (Életrajza W-Wel te Kirchen-
lex. 2. kiad. X . 288—90. Külömben az ismertetet t 
k iadás végén hat folio oldalon közölve van Ernestus 
életrajza a Chronica Bohemica régi kéziratos codex 
alapján). 

Művében tömérdek czímmel és symbolummal dicsői-
t e t t e az Egek királynőjét. Csak arra szorítkozom, hogy 
a mű végéhez csatolt jegyzék főbb tételeit ismertessem. 
I t t össze vannak állitva az összes symbolumok, amelyek-
kel müvében Mária fönségét magyarázta . Ha t csoportba 
oszlanak. 18 symbolum az égitestekről van véve, 24 az 
elemekről, 33 a fákról és növényekről , 8 az á l la tokról 
37 a műtárgyakról , 30 pedig erkölcsi dolgokról. Ennek 
a 150 symbolumnak külön-külön egy-egy fe jezete t szen-
tel a szerző és a 151. fejezetben azzal buzdítja a híveket 
Mária tiszteletére, hogy Jézus is mindennél jobban 
megbecsülte édes anyját . 

(Vége köv.) 
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Néhány szó az „Új módszer az egyházi 
szószéken" ez. czikkre. 

A Religiónak f. hó 12-iki 2. számában —r. alá-
jegyzéssel kis czikket találunk, mely igen ügyesen is-
mertet i Stingeder linczi székesegyházi szónoknak „Die 
Zei tung auf der Kanzel" cz. füzetét. Czikkében —r. 
azon aggodalmának ad kifejezést, hogy az ujsághirek-
nek szószéken való felhasználása triviálissá teszi a szent 
beszédet s eltereli a szónokot a dogmatikus térről. 
Ezenkivül a közönség Ízlését is félti, mely a tartalma-
sabb beszédek rovására i lyenekhez fog szokni. Azt hi-
szem azomban, hogy --r . -nek aggodalma tú lzot t vagy 
félreértésen alapuló. Csupán akkor lehetne a fönt elő-
sorolt rossz következményektől tartani, ha a szónok 
hétről-hétre újdonságokkal kinálná szentbeszédeiben 
hal lgatói t ; de r i tkábban, okkal-móddal nagyon is helyén-
való egyes rendkívüli események fölemlítése. Hiszen 
példákat úgyis használunk a legtöbb esetben, s vájjon 
nem hatásosabb-e olyan esemény, mely még mindenki-
nek friss emlékezetében van s melyet a napilapok is 
hoztak? Például a párisi áruház katasztrófája — midőn 
egyik negyedik emeleti lakó keresztet vetve magára s 
Isten nevét híva segítségül, — levetette magát a mentő 
ponyvába — nem alkalmas e szentbeszéd kere tében? 

S ilyen vagy ehhez hasonló eset többször fordul 
elő. Nem vagyok tehát egészen egy nézeten —r.-rel, 
midőn azt írja : ügyes és eléggé diskret szónok itt-ott 
használhat ilyen anyagot is, de általánosan ajánlva 
több veszedelmet, mint hasznot hoz a templomi szószéknek. 

Higyje el czikkező ur, hogy a nép (még a fővá-
rosi is) nem a diskrétül beszélő, tartalmas szónokot 
keresi (tartalmas alat t a magasan szárnyaló ékes beszé-
det értem), hanem a közvetlenül hangzó, a hallgatóság 
életéből s gondolatköréből ve t t prédikácziót szereti, s 
ha a szentbeszéd tárgya dogmatikus, azt is ugy kell 
előadni, hogy közvetlenül hasson. In orationibns dog-
maticis propositio debet esse practica, aut saltern talis, 
quae applica/ionem practicum admitt i t . Ezeket olvassuk 
Radlinszkyban ; néhány sorral alább pedig igy okada-
tol ja meg áll í tását: quia veri tates suprasensuales histo-
ricö modo propositae facilius intelliguntur. 

— r.-nek szavai tehát inkább a konferencziás szó-
nokokra vonatkozhatnak, kiknek csakugyan képzett s 
lelkileg is müveit hallgatóik vannak. Ezeknél pletyka-
szerűvé válnék az ujdonsági híreknek szószéken való 
alkalmazása, s midőn ők egy-egy megdöbbentő napihirt 
olvasnak, maguk is megcsinálják belőle a következtetést, 
illetve vonatkoztatást . Nem igy a nép. Ez ilyet vagy nem 
is olvas, vagy a „Friss Ujság u -ból más színezéssel, hely-
telen világításban olvassa. Azért a szónok jól cselekszik, 
ha ilyen hirt belesző beszédébe s a hallgatóság helyett 
gondolkozik A legtöbb ember azt fogja mondani : igaza 
v a n ; jól beszélt. E r re nem is gondoltam. Ez pedig már 
eredmény. Mert kell-e nagyobb eredmény, mint a hall-
gatóság gondolkozásának helyes mederbe terelése ? 

A „nequid nimis" elv alkalmazásában t ehá t egyet-
értek —r.-rel, csupán az újsághíreknek gyakoribb alkal-
mazását a szószéken nem ta r tom annyira veszedel-
mesnek. (|.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
HIVATALOS. 

Királyi kinevezés . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar minis-

t e r e m e lő te r j e sz t é sé re dr Fischer Colbrie Aqost 
esztergomi praelatus-kanonokot, Pázmán-inté-

I zeti igazgatót, Bubics Zsigmond kassai püspök 
mellett segédpüspökké utódlási joggal kine-
vezem. 

Kelt Wallseeben, 1904. évi deczember hó 
27-ikén. 

FERENCZ J Ó Z S E F s. k., 
Berzeviczy Albert s. k. 

Budapest, jan. 17. Magyar katholikus papság — 
még mindig oldott kéve a te neved. Fegyház ellenes színdarab 
előadása rendőri fedezet alatt Bécsben. — 

A jelen választási mozgalom egyházi tanulságai-
val a küzdelem lezajlását köve tő nyugalmasabb napok 
valamelyikén fogunk külön foglalkozni. Ma csak szo-
morúságunkat nyilvánít juk a kath. papság meghason-
lása és zilált állásfoglalása felet t Dicstelen és vég-
zetes helyzet. Regnum in se divisum desolabitur. E 
szomorú kép mel le t t az osztrák német katholikusok 
t i l takozó mozgalma a katholikus vallás sértegetései ellen 
némi vigasztalást nyú j t u g y a n ; de abban sincsen ám 
t isz ta vigasztalás, mert a katholikusok hitbuzgalma 
mel le t t az osztrák államhatalomnak viselkedése az egy-
házzal szemben valóságos bot rány . A „hitvédő bizott-
ság" (Abwehrkomitee) f. hó 10-én tisztelgett Gautsch 
ministerelnöknél ós Klein igazságügyi ministernél és 
Ígérete t kapott az Oltáriszentség ellen ú j ságban elkö-

; ve te t t sérelem ügyének „tárgyilagos és beha tó" meg-
vizsgálatára. Milyen tárgyilagos és mily beható lesz ez 
a vizsgálat, s fő leg hogy mi lesz annak az eredménye, 
a r ra nézve az osztrák vallásügyi állampolitika azzal 
ve te t t e előre árnyékát , hogy most vasárnap a bécsi 
„Deutsches Volks theater u -ben nagy rendőri kordon 
védelme és fedezete alatt ad ták elő Ahorn Antal 
„Szent Bernard-hegyi szerzetesek" cz. színdarabját , 
melynek előadása ellen a városházának keresztény-
szocziális többségéből kiindulólag tiltakozó népfelvonu-
lás volt a szinház ellen. A rendőrség megvédte a hivő 
nép ellen az egyház gyalázását Laj tán innen, La j tán 
tú l — áldatlan állapotok vannak . 

Erdélyi egyházmegye. Vota Episcopi in exordio 
' anni. — 

Krisztusban Szeretett Testvéreim ! 
Midőn a Nagyméltóságú Püspöki Kar megbízásá-

ból és hálás szivemnek sugallatát követve római 
zarándokútamra indulok, hogy a kassai vér tanuk bol-
doggá avatásának szertartásán je len legyek és az ú j 
Boldogok közbenjárását az Anyaszentegyház és édes 
hazánk boldogságáért és békességeért segítségül hív-
j a m : nem tehetem, hogy ez ú j é v elején, atyai szivemnek 
egész melegével ne üdvözöljelek és az Úr Jézus Krisztus 
békességét mindnyájatoknak ne kívánjam. 
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Sokkal nehezebb szívvel távozom most egyház-
megyémből, mert ha zordon az időjárás és fagyos a 
szél, amely u tamban kisér : még zordonabb az a fájó 
érzés, amely feldúlt közállapotaink láttára egész való-
mat eltölti. 

Nem lehet feladatom kutatni e válságos állapot-
nak okait, sem afölött dönteni : ki és mikor tévedett 
és mennyiben ; én csak egyet tudok : hogy mindkét 
táborban, mely egymással szemben áll, vannak tiszte-
letre méltó, hazá juka t szerető, t iszta szándéktól vezé-
relt férfiak, akiket mint magyar testvéreimet becsülök 
ós szeretek, s akiket fájdalmasan esik a kölcsönös 
szenvedélyesség hatása alatt meggyaniísítva, az őket 
megillető tisztelettől megfosztva szemlélni. Komoly 
veszély fenyegeti azt az országot, amelyben nem tisz-
telik többé a tekintélyt és megfeledkeznek a felebaráti 
szeretet parancsáról, mely az ellenféllel szemben is 
kötelez. 

Azér t a közelgő országos választások alkalmából 
szeretettel kérlek, igyekezzetek a rendelkezésiekre álló 
erkölcsi eszközökkel, főleg pedig a jó példaadás hatal-
mával odahatni, hogy híveink mindenüt t kellő mérsék-
lettel és méltósággal teljesítsék honfiúi kötelességüket. 
Világosítsátok fel őket, hogy lelkiismeretük szerint tar-
toznak e legfontosabb polgári kivál tságukat gyakorolni 
és olyan egyénre adni szavazatukat, a kiről megvan-
nak győződve, hogy az Anyaszentegyháznak ősi tör-
vényein nyugvó jogai t és szabadságát, mint hazánk 
létfeltételének biztosítékát, védelmezni fogja, ifjúsá-
gunknak hitvallásos jellegű és hazafias szellemű isko-
lákban nyerendő kiképeztetését szivén viseli, s akit a 
komoly munka emberének ismernek. Mondjátok meg 
nekik, hogy szégyenletes dolog meggyőződésüket áruba 
bocsátani és lelkiismeretüknek szavát az emberektől 
való félelmükben elnémítani. Tegyé tek ezt alkalmas 
helyen és időben, fennálló törvényeinket , papi állástok 
méltóságát és híveitek üdvét szem előtt tartva, kiknek 
mindegyike, bármely nézetet vallja is, a ti lelkipász-
tori gondotokra van bízva. 

Kel t Gyulafehérvár t , 1905. Vízkereszt ünnepén. 
f Gusztáv Károly s. k., 

erdélyi püspök. 
Róma, jan. 15. Magyarország vértanúinak boldoggá 

avatása a befejezés fokán. — 
Jézus szentséges ünnepén a vat ikáni szent Péter 

templom Magyarországra nézve örökké emlékezetes 
ünnep szintere vala. A három kassai vértanú boldoggá 
avatásának harmadik, utolsó aktusa, a boldogokul való 
oltártisztelet ünnepélyes megkezdése folyt le. A misét 
Magyarország bíboros hgprimásának képviselője, Kohl 
Medárd dr fölszentelt püspök úr czelebrálta. A püspöki 
kar t képviselték Mailáth Gusztáv gróf erdélyi és 
Széchényi Miklós gróf győri püspök urak. Horvátország 
részéről a melynek területén Körösi Márk esztergomi 
kanonoknak bölcsője ringott, Posilovics zágrábi érsek 
volt jelen, a ki külön kihallgatásban vette ki részét 
Horvátország számára abból a dicsőségből, a melynek 
megszerzésében édes-kevés rószök volt a horvá t test-
véreknek. Délután félnégykor vonul t be a pápa a 

Vat ikánból a szent Pé te r templomba a boldoggá ava-
tot tak tiszteletére. A bazilika ez alkalomból is fényesen 
ki vol t világítva és gazdagon vol t feldíszítve. A Jézus-
társaságot Magyarországból Rosty Kálmán atya képvi-
selte ; az esztergomi káptalan és a komáromi főesperes-
ség képviselőiről ez a lap már a d o t t tudósítást. Confir-
met Dens, quod opera tus est in nob i s ! 

Melbourne. (Ausztrália.) A szenvedő franczia egyház-
hoz az ausztráliai katholikusok vigasztaló részvétirata. — 

Carra József Tamás, melbournei érsek, az ausz-
tráliai katholikusok ezidén tar tot t második kongresszu-
sának megbízásából a következő levelet intézte Richard 
bíboros párisi é r sekhez : 

Főmagasságu Bibornok U r ! 
Engem az ausztráliai katholikusok második kon-

gresszusa, mely néhány hónap előtt itt Melbourneban 
folyt le, megbizott azzal, hogy Eminencziádhoz áttegyem, 
azt a határozatot, melyet a kongresszus Francziaország 
vallási helyzetére vonatkozólag hozott . Az ausztráliai 
kathol ikusok e gyűlésén Moran bibornok, sidneyi érsek 
elnökölt, s oldala mellett t izenhárom főpásztor, érsekek 
és püspökök foglal tak helyet. J e l e n volt ezenfelül több 
száz pap és a h ivek nagy sokasága, úgy hogy ezt a 
nyi latkozatot az i t teni vidékek összes katholikusai 
nyilatkozatának lehet tekinteni. Nekünk nagyon nehe-
zünkre esik megérteni a franczia nép lelki állapotát. 
Bámulatos, hogyan engedi magát megcsalni. Elhitetik 
vele, hogy a szerzetesek iskoláit be kell zárni, hogy 
másnak a javait el kell konfiskálni, nemcsak ot thonuk-
ból, de még hazájukból is ki kell űzni, nemcsak férfia-
kat, de még nőket is „a köztársaság és a modern intéz-
mények megmentésére". íme ná lunk evvel szemben a 
következő tényállás áll : a mi intézményeink a legmo-
dernebbek, és a lapjában véve mi kész köztársaságban 
élünk. Es mégis, az egyház, minden szerzetes rendjével , 
ideér tve a taní tókat is, a legtel jesebb szabadságban él 
ós e felett oly tiszteletben részesül, mely őt minden 
komoly aggodalomtól mentesíti. Bármily támadás a 
szabadság ellen hamar megtörne polgártársaink józan-
ságán. Eminencziád és testvéreinek a főp. székekben 
tanúsí tot t nemes ós méltóságos magaviselete a nagy 
nehézségekkel szemben a mi le lkünknek örömet okoz 
és r eményt nyú j t arra, hogy Francziaország ismét, mint 
legidősebb, hű leánya lesz a közös anyának, Jézus 
Krisz tus egyházának. Fogadja Eminencziád stbi f 
Carra Tamás József , melbournei érsek. 

A második ausztráliai katholikus kongresszus kívánalma 
a francziaországbeli vallásügyi helyzetre vonatkozó-
lag ez : 

Az ausztráliai államok katholikusainak kongresz-
szusa, teljes ülésben egyesülve, a párisi bíboros érsek-
nek legmélyebb rokonérzésének kifejezését küldi, 
Francziaországra és a franczia szerzetes rendekre vonat-
kozólag, a megpróbáltatásnak ás üldöztetésnek eme 
napja iban. 

London, jan . 13. A megtérések országábol. Megtéré-
sek és egytb gyarapodások Angliában és Skócziában. — 

A katholiczizmus haladásáról sok mindenféle hir, 
igaz és nem igaz, kerül a sa j tó út ján forgalomba. 
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Hogy világos képet nyer jünk az egészről, különö-
sen pedig, hogy minden túlzás ki legyen zárva, ada-
tokért a hivatalos Catholic Directory cz. évkönyvhöz 
kell fordulni E szerint a megtérések száma Angliában 
és Skótországban 1904-ben havonkint mintegy 700 ra 
tehető. A hierarchia állása : 3 érsek, 21 püspök, 3794 
áldozópap. A szerzetesek száma 2514, kik közöl leg-
több Jézus-társasági illetve benczós. A Francziaország-
ból ideiglenes tar tózkodásra ide menekül t szerzetesek 
a fenti számba nincsenek befoglalva. Mindezek a szá-
mok azt mutat ják, hogy a katholiczizmus Angliában 
mindenesetre szakadatlanul gyarapodik, de gyarapo-
dása nem valami szédületes, hanem szolid és erővel 
teljes. Ha rohamos gyarapodásról akarunk szólni, az 
je lenleg nem az anyaországra, hanem Angol-Ausztrá-
liára esik. 1838-ban i t t egyetlen egy katholikus pap 
vol t ; ma, Neuseeland-ot is ide számítva, Ausztrália 
területén van 6 érsekség, 17 püspökség, 5 apostoli vika-
riátus, 1 apostoli prefektúra és megfelelő számú papság. 
A keresztények fele Ausztráliában katholikus. Ezidén 
tar tot ták 2-ik kongresszusukat. 

I R O D A L O M . 
— Az erényesség zátonyai. I r t a Tóth Mike S. J. 

főgimn. tanár. A ft . kalocsai főegyházm. hatóság jóvá-
hagyásával. Kalocsán, 19C5. 8-r. 272 1. Kapható a szerző-
nél 1-50, könyvkereskedésben 1-80 kor. 

Megszoktuk már a Jézus-társaságiak kalocsai rend-
házát a magyar hitbuzgalmi irodalom főtermelő helyének 
tekinteni Hogy ez a tekintély nagyranőt t , abban Tóth 
Alike atyának tetemes része van. Most legújabban 
aszketikus irói babérkoszorúját új , üde és friss ággal 
szaporította : a fent idézett munkájával , mely, nem 
akarunk többi efaj ta könyveinek értékéből semmit se 
levonni, valamennyi közt, egyetemes hatásosság és 
használhatóság tekintetében alighanem az első helyet 
foglalja el. Érdemes szerzőnk nem akarta az erényesség 
minden akadályát letárgyalni, mert akkor minden bűnnel 
kellett, volna foglalkoznia. Ö az oly közönséges, egy'e-
temes hibákra kivánt rámutatni, melyek gyakran még 
a jóra törekvő személyeknél is előfordulnak, és jószán-
dékukat meddővé teszik, s üdvösségüket is fölöt tébb 
veszélyeztetik. Az erényesség rejtőző veszélyeivel akar t 
foglalkozni munkájában, azért beszél az erényesség 
zátonyáról, melyek az élet tengerén evezők üdvösségét 
rendszerint t i tokban és észrevétlenül veszélyeztetik. A 
tárgysorozat ide iktatva mindenkit meggyőzhet a könyv 
szel emének magas szintájáról és ér tékének nagy becséről. 
I. Lelkünk ügyének elhanyagolása. II . Lanyhaság, i l l . 
Lelki művelődés hiányossága. IV. Emberi "tekintet. V. 
Ir igység VI. Haragtar tás . Vif. A nyelv féktelensége. 
VIII. Megszólás. JX. Hazugság. X . Müveit időtöltés.-
XI . Tisztátalan gondolatok. XII . Hivalkodás. X I I I . K e 
vélység. XIV. Tisztelet és engedelmesség hiánya. XV. 
Visszaesés. Bárki v a g y : tolle, lege ! Találsz benne min-
denesetre valami neked valót, ós azonfelül a gondodra 
bizott lelkek épségére és szépségére nézve sok üdvös 
tudnivalót. = 

— Megjelent a Stimmen ans Maria-Laach. Ka tho-
lische Blätter. Jahrgang 1905. Zehn Hefte M 10.80 
(oder zwei Bünde zu j e M 5.40). Fre iburg im Breisgau. 
Herdersche Verlagshandlung. 

Az 1. füzet tartalma : Die schwebenden Selig- und Heilig-
spi-échungsprocesse. (A. Kard. Stcinhuber).— Freiheit der Religions-
übung im Deutschen Reiche. (J. Laurentius S. J.) — Rückblick 
auf die Jahrhunder t fe ier Kan t s 1904 I (H Hoffmann S. .L) -

Moderne Religion. (B. Cathrein S. J.) — Der Internationale 
Kongress für Kunst und Wissenschaft auf der St.-Louiser Welt-
ausstellung. (J G Hagen S. J.) — Der spanische Humorist P. 
Joseph Franz de Isla S. J . I (A. Baumgartner S. J.) 

Rezensionen : Sägmüller, Lehrbuch des katholischen Kirchen-
rechts. Dri t ter (Schlus.s) Theil (J. Laurentius S. J.) ; Granderath. 
Geschichte des Vatikanischen Konzils. I. u. II. Bd (O. Pfülf 8. J ) ; 
Krogh-Tonning. Der letzte Scholastiker: D e i s , Kirkeaaret. 
Foredrag til Lieidom, Formaning og Trost (J. B. Lohmann S. J.) ; 
Piat. Sokrates. Seine Lehre und Bedeutung für die Geistes-
geschichte und die christliche Philosophie (J. Stiglmayr S J ) ; 
Pichler, Gottesminne. 3. Aufl (J. Spillmann S. J.) ; Paz de Borbon, 
Poesias (A. Baumgartner S. J.). — Empfehlenswerte Schriften. 
— Miszellen : Zum Kapitel Antiquitätenhandel; Städtische Bau-
ordnungen im Dienste der Denkmalspflege : Wor t Gottes und Bibel. 

— Megjelent a Literarische Rnndschan für das 
katholische Deutschland Herausgegeben von Dr J 
Sauer, Pr ivatdozent an der Universität Fre iburg i. Br. 
Einunddreissigster J a h r g a n g : 1905. 12 Nummern à 
20 S. 4" M 9.— Fre iburg im Breisgau Herdersche 
Verlagshandlung. — Durch d i P o s t und den Buchhandel. 

Az 1. szám tartalma: Monuments ecclesiae litugiça edd. et 
cur. F. Cabrol, H. Leclercq (Weissbrodt )— Sanders, Études sur 
Saint Jérôme. — Bardenhewer. Geschichte der altkirchlichen 
Literatur. I I Bd. (Kirsch.) — Scliiwietz. Das morgenländische 
Monehtum. I. Bd. (Funk.) — Keller. Die Verschuldung des Hoch-
stifts Konstanz im 14. und 15. Jahrhundert . (Hürbin ) — Braun, 
Anierikanismus. Fortschri t t , Reform. (Schanz ) — Huber, Die 
Hemmnisse der Willensfreiheit (Kneib.) — Giobbio, Osten eich, 
Frankreich und Spanien und das Ausschlissungsrechtim Conclave. 
Übersetzt von L. Graf Blome. ÍSägmüller.) — Offner, Die Willens-
freiheit. (Baur) — Offner, Zurechnung und Verantwortung. (Baur.) 
— Eucken. Die Lebensanschauungen der grossen Denker. 5. Aull. 
(Dyroff.) — Roscholl, Bessarion. Studie, zur Geschichte der 
Renaissance. (Pietsch ) — Wilkinson. König Ernst Au ust von 
Hannover. Übersetzt von H Veranus. 2. Au'g. (v. d. Wengen.) 
— Millar, A Literary His tory of Scotland. (Zimmermann.) — 
Bielschowsky, Goethe, sein Leben und seine Werke. Zwei Bände. 
(Hoeber.) — Heyne. Über Besessenheitswahn hei geistigen 
Erkrankunszuständen. (Walter.) — Meffert. Die geschichtliche 
Existenz Christi. (Weber.) — Mausbach, Weltgrand und Mensch-
heitsziel. (Weber.) — Nachrichten und Zeitschriftenschau. — 
Büchertissh. 

VEGYESEK. 

Dr Stein berger Ferenez. 

— A kassai vértanúk beatificatiója Budapesten. 
Vaszary Kolos bibornok főp. szózata és rendelete értel-
mében a kassai vér tanúk beatificatiója az egész főmegye 
és főváros területén nyilvános és nagy ünneplés tárgya 
volt mul t vasárnap. A budapesti ünnepségek sorában 
kiemelkedő volt az egyetemi templom ünnepe, melyen 
Krizsán Mihály pápai kamarás celebrált, és Hanauer 
István dr lelkiigazgató mondott alkalmi beszédet, Dewkó 
György dr e. i. Rec tor Magnificus, több e. tanácstag, 
tanár és nagy aj tatos közönség jelenlétében. 

— Igen jó szokása három katholikus lapnak, az 
..Egri Egyházm. K ö z l ö n y - n e k , a „Nyitram. Szemlédnek 
és a „Veszprémi Hir lap u -nak az, hogy az egyházmegye 
területén levő plébániák történetét az illető plébáno-
sokkal megírat ják és kiadják. A veszprémi egyház-
megyébe kebelezett német-ladi plébánia tör téneté t 
Osvald Pé t e r cz. kanonok, plébános irta meg és teszi 
közzé. A mohácsi és szigetvári gyászhelyektől nem 
messze eső plébániára nézve érdekes adat az, hogy 
Szvorényi már 1332-ben létezőnek veszi. A mohácsi 
vész titán következet t nagy pusztulás után Szily Ádám 
Lad földesura alapítot ta újra a lelkészséget 1738-ban. 
Eleinte ez óv után" a szigetvári ferencziek gondozták a 
híveket, plébánost Német-Lad csak 1804-ben kapot t . 

— A gyermekhalandóság ellen. A m ú l t é v deczem-
ber havában Magyarország 1903. évi vallásstatisztiká-
járól ir t czikkünkben rámutat tunk arra, minő nagy a 
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katholikusok között a gyermekhalandóság. Ezzel kap-
csolatban felhivjuk a figyelmet arra a mozgalomra, a 
melyet Engel dr indított meg ezen ügyben Berlinben. 
Társaság alakult a gyermekhalandóság csökkentésére. 
A gyermek születésekor az anya felhívást kap a sta-
tisztikai hivataltól, a melyben rábeszélik, hogy maga 
szoptassa gyermekét ; ha pedig ez lehetetlen volna, uta-
sítást adnak a mesterséges szoptatásnál szem előtt tar-
tandókról. Eddig 48 állatorvos vállalkozott a tehené-
szeteknek ilyen irányú állandó vizsgálatára és számos 
i lyenfaj ta vállalat tulajdonosa késznek nyilatkozott az 
ellenőrzés megengedésére. 

— Szaporodnak a tébolyodottak. Pods ta ta dr, a 
csikágói őrültek-házának orvosa évi jelentésében közli, 
hogy Csikágóban most minden százötvenedik ember 
őrült, a mi az ötven év előtt való helyzetnek négysze-
res rosszabbodását jelenti. Szerinte ilyen rohamos bom-
lás mellett 500 óv múlva a kaukazusi fa j fele őrült lesz, 
a mi a mai művelődés végső tönkjé t fogja jelenteni. 

— Kleptomania vagy gonoszság? New-Yorkban 
21 nagy áruház szövetségre lépett, hogy a vásárló 
közönség soraiból kikutassa az árutolvajokat . Detek-
tíveket alkalmaznak, mert saját vallomásuk szerint a 
náluk évente lopott áruk összege két millió márká t ér. 
Kivált nagy a panasz a nőkre, a kik közül egy new-
yorki kereskedő minden tizediket lopással gyanúsít . A 
lopás módozatai igen körmönfontak, a lopott tárgyak 
értéke igen különböző. A kleptománia csak ürügy, de 
nem kielégítő magyarázat, 

— Fővárosi erkölcsök. A székesfővárosi trafik-
üzletek legnagyobb részben feltűnő helyen egy lap van 
kifüggesztve, melynek czime „Demimonde". Iskolás 
gyermekek vagy i f jak persze ezt nem értik meg, annál 
inkább elitélhető tehát, hogy a szerkesztő Braun 
Miksa(!) még magyarázat tal szolgál s a nagybetűkkel 
szedett czim alá kisebb betűkkel ezt irja : A félvilági 
nők lapja. A vezérczikknek első sorait lát tuk csak, de 
ennyi is elég volt. Szórol-szóra igy hangzik: „Ma már 
minden szakma szervezve van a maga betegsegélyző 
egylete, a biztosítása, sőt soknak nyugdij-&\&pj& is, csak 
a félvilági nőknek nincsen semmi " Kerül jön most ilyen 
piszok felnőttebb leánykák vagy i f jak kezébe, micsoda 
hatással lesz az rá juk, ha a prosti tuált nőkről azt hall-
ják, hogy az is szakma, mint akármelyik becsületes 
foglalkozás s az is nyugdíj-igényt táplál, mint a becsü-
letes munkában megőszült munkás. A gyalázatos lap-
nak további tar ta lmát nem ismerjük (pedig 8 oldalon 
jelenik meg hetenkint) ; azt sem kuta t juk , hogy le-
het-e ilyen „szaklapnak" engedélyt adni a megjele-
nésre. De hogy nyilvánosan, trafikban is árusíthassák, 
az ellen talán mégis tehetne valamit a rendőrség, 
melynek figyelmét felhivjuk ez ocsmányságra. 

— A strassburgi theologiai kar nemcsak katho-
likus tudományt , de erős katholikus hitéletet és társa-
dalmi fejlődést vi t t be a strassburgi német állami egye-
tembe. Most érkezett hire annak, hogy egyszerre két 
kath. egyetemi i f júsági egyesület, a „Merovingia" és a 
„Staufia" tar to t ta zászlószentelési ünnepélyét. A misét 

Bulach segédpüspök celebrálta, az ünnepi beszédet 
Ehrhard dr mondotta , a zászlószentelést maga a megyés 
püspök, Fr i tzen dr végezte. 

— A Budapest-Józsefvárosi Katholikus Kör 
j anuár hó 15-én, este fél 8 órakör saját helyiségében 
(VI I I , Mária Terézia-tér 1. sz., I. em.) emlékünnepélyt 
rendezett . Műsor vo l t : 1. Vér tanuk dala. Mindszenty 
Gedeontól. Szavalta : Saller Is tván szerkesztő. 2. Ünnepi 
beszéd. A kassai vér tanúk boldoggá avatásáról. Mon-
do t ta : P . Bóta Ernő S. J . 

— Good-Templars. Ezen czímen (olvasd: Gut-
templer) Budapesten is van egy alkoholellenes egyesü-
let a VI. kerületben, Proféta-utcza 3. szám alatt Hi-
vatalos közlönyéről, az r Alkohol izmusáról lapunk 
irodalmi rova tában emlekezünk meg. A Good Templars 
a szabadkőműves páholyok módjára van szervezve. 
Tagjaik haláluk napjáig lemondanak a szeszes italok-
ról s ilyet gyár tani , vagy elárusítaniok sem szabad. 
Kivételnek csupán az úrvacsoránál használt bort (mint 
ők mondják) s az orvostól előirt szeszt tekintik. 
Ugyancsak ők hangoztat ják azt is, hogy vallás és po-
litikai elv tekintetében nem tesznek különbséget s 
alapjuk : a keresztényi emberszeretet. Természetes, 
hogy nem csak az alkohol ellen való küzdelem az 
egyesület czólja, hanem az emberinem erkölcsi töké-
letesítése is. Ehhez képest a Good-Templars tagjai 
négy fokozatot érhetnek el. Az első az alsó páholyfok 
(a hűség foka) a második a kerületi páholyfok (a kö-
nyörületesség foka) a harmadik a nagypáholy foka, 
a negyedik a világpáholy foka. Nem ismerjük köze-
lebbről az egyesületet, de már ezekből is látni való, 
hogy e mértékletességi egyesületnek is meg van a 
maga oka-foka. 

Figyelem! 
A vörös szalagos vagyis volt inteni lós és ingyenpél-

dányokjáratóit tisztelettel figyelmeztetjük, hogy azoknak, 
kik eleddig a lap további járatása iránt még semmi-
képp sem nyilatkoztak, a lapot január hó végéig kül-
deni fogjuk, de azontúl nem, 2 kor. 50 fillér 1/i érre 
oly csekély összeg, hogy a legszegényebb kolduló szer-
zetesi rendház is kibírja Egyesek pedig játszva segít-
hetnek magukon, ha a ft. ordinariátusokhoz fordulnak, a 
hol bizonyára teljes értékű stipendiumodat kapnak, 
csonkák helyett. Legyen már régre világosság a látás-
ban, és erő a cselekvésben! 

A szerkesztő telefonja. 
A(1 nr. 170. ^zivesen küldünk nyugtát. De ez felesleges 

dolog. Ott a posta nyugtája. Ez hitelesen bizonyít. Másutt is ezt 
használják. I ) r . W. A. Besorozzuk, még pedig kitüntetéssel, a 
profán dolgok elé. — Névtelen-nek : Az intentiók ügyére vonat-
kozó két aktát köszönjük. Van-e még más? — (íaram-Szöllős. 
Külön üdvözletünket küldjük. Levél is fog menni. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr . 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Tarta lom. Vezéreszmék és tanulmányok : Krisztusér t halált szenvedett msgyar vértanuk boldoggá avatása. — A vatikáni zsinat 
története. — ímmaculata-képeskönyv a XVII. századból. 4. Sfondrati a Szeplőtelen Fogantatásról — Néhány szó az „Új módszer 
az egyházi szószéken" cz. czikkre. — Eqyházi Tudósítások : Hivatalos: Királyi kinevezés.— B u d a p e s t : Magyar katholikus papság 
— még mindig oldott kéve a te neved. Egyházellenes í-zindarab előadása rendőri fedezet alatt Bécsben. — E r d é l y i e g y h á z -
m e g y e : Vota Episcopi in exordio anni. — R ó m a : Magyarország vértanúinak boldoggá avatása a befejezés fokán. — M e l b o -
u r n e : (Ausztrália.) A szenvedő franczia egyházhoz az ausztráliai katholikusok vigasztaló r é s z v é t i r a t a . - — L o n d o n : A megtérések 
országából. Megtérések és egyéb gyarapodások Angliában és Skócziában. — Irodalom: Az erényesség zátonyai. — Megjelent a 
Summen aus Maria-Laach. — Literarische Bundschau. — Vegyesek, -j- Dr Steinberger Ferencz. A kassai vértanúk beatificatiója 
Budapesten Igen jó szokása három katholikus lapnak. .A gyermekhalandóság ellen. Szaporodnak a tébolyodottak. Kieptománi 

vagy gonoszság. Fővárosi erkölcsök. A strassburgi theologiai kar. A Budapest-Józsefvárosi Kathol ikus Kör. Good-Templars. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1905. Nagy Sándor kfcnyvnyomdáiából. (ÍV.. Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap 1905. i 
kezdetétől hetenként Ë 

egyszer : csütörtökön. Ï 
Előfizetési dij : \ 

egész évre helyben s : 
postaküldéssel 10 kor. : 

Szerkesztő lakása: \ 
Budapest, 

VI., Bajza-utcza 14. sz., ï 
hova a lap szellemi : 
részét illető minden : 
küldemény czimzendő. 1 

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reelainatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , TARSA 
HATVAN N E G Y E 

Budapesten, január 26. 

DALMI ES IRODALMI F 0 L Y 0 I R A T . 
D I K É V F O L Y A M 

SZ. 1905. 

„ Verge al writer in coepio tuo : praeiiare praelia Domini, cantatem incende, pietatem fove, unitati promovendae et arctius compmgendae 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et iis, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam ßenedictionem peramanter impertimus.a 

IX. Pius a szerk. 1871. màrcz. 27-én. 
„ idditos tibi ammos auctontate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreizmék e's tanulmányok : Magyarország szentjeiről összefoglaló életirások. — Immaculata-képeskönyv a XVII. század-
ból. 5. Kit bizott meg Sfondrati a képek kivitelével? — „Cor Jesu sacratissimum — miserere nobis!" — Francziaország lelkipász-
torai boldog Vianney János, a csodatévő ar.-si plébánosban, külön mennyei pártfogót kaptak. X. Pius pápa allocutiója erről. — 
Legmodernebb regények. — Egyházt Tudósítások : f Gróf Szapáry Uvula — B u d a p e s t : A herczegprimás levele a nagyszombati 
vikáriushoz. — B u d a p e s t : A három fő protestáns egyházi lap búskomor ömlengése az események folyása felett. — G y ő r : 
Széchényi gróf püspök a győri kath. autonómiának. — N y i t r a : A coadjutorságról pápai breve érkezett. Az új püspök föíszen-
telése. A hívek imája. — R ó m a : A magyarok január 15-iki ünnepe szent Péter vatikáni bazilikájában. Körösi Márk, Pongrácz 
István, Grodecz Menyhért kassai vértanuk boldoggá avatásának befejező ünnepsége. Ima a boldogokhoz. — P á r i s : Nyilvános imák 
Francziaországért, hogy keresztény maradjon. Richárd bibornok főp. levele. R o t t e n b u r g : Keppler püspök újévi nyilatkozata 
az Immaculata-jubileumról. — Kath. Nevelés- és Tanitásügy : f Dr Steinberger Ferencz emlékezete. — A Regnuiri Marian um érte-

kezlete. — Irodalom: Az alsóbbrendű katholikus papok hagyatéka. — Az Alkoholizmus. — Vegyesek. — Szerkesztő telefonja. 

Magyarország szentjeiről összefoglaló 
életirások. 

A magyar szentek életrajzainak gyűjte-
ményes irodalma a XVIII. század dereka óta 
parlagon hever. A kassai vértanúk boldoggá 
avatásának örvendetes ténye tet t figyelmessé 
erre a körülményre. Kntatv.a, liogy mikor volt 
Magyarországot közelebbről érdeklő szentté 
vagy boldoggá avatás, láttam, liogy Magyar-
ország szentjei életrajzainak összefoglaló gyűjte-
ményes irodalmi művelését a nálunk sok téren 
úttörő s nem egy téren buzgóságra és sikerekre 
nézve felül nem múlt Jézus-társaságiak rendje 
kezdte meg és vitte korának megfelelő töké-
letességre. Elsőnek a nevezett rendből a 
magyar szentek életével összefoglalólag a Cseles 
Mártonnak, illetve Tamócziníik tulajdonított, de 
minden bizonnyal (Dedek, kézirat.) Hevenesi 
Gábor által írt Ungaricae sanctitatis indicia* 

* T e l j e s cz ime az első, 1692-iki k i a d á s n a k : 
Ungaricae Sanctitatis indicia, s ive b rev i s 55 s a n c t o r u m , 
b e a t o r u m , ac v e n e r a b i l i u m m e m o r i a , i c o n i b u s expressa , 
qu i v e i a sede apos to l i ca , ve i a b i m m e m o r a b i l i s t e m -
p o r i s c o m m u a i p o p u l i consensu , v e i s c r i p t o r u m p r o b a -
t o r u m auc to r i t a t e , a Div i S t e p h a n i p r i m i r eg i s t e m p o r e 
in U n g a r i a v i v e n t e s i n d i v o r u m c e n s u m v e n e r u n t . Qui-
b u s access i t a p p e n d i x , in q u o o r d i n e a l p h a b e t i c o p l u s 
q u a m d u c e n t i alii S a n c t i e t b e a t i ad U n g a r i a m 
ve l n a t i v i t a t e , ve l c o m m o r a t i o n e s p e c t a n t e s r e c e n s e n -

cz. úttörő munka foglalkozott. 1745 m á r c z i u s 

havában vitatkozott Josephus L. B. Andrási, 
Balassa Bálint gróf, v. b. t. tanácsos, helytar-
tósági tanácsos és gömörmegyei főispán auspi-
ciumai alatt, Bíró György, J . t. atya, a Logika 
rendes tanárának elnöklésével, 6 tétel fölött. 
Ebből az alkalomból (másodszor?) látott nap-
világot ** a nagyszombati egyetem betűi-
vel az „Acta Sanctorum Ungariae ex J o a n n i s 
Bollandi Societatis Jesu, Continuatorum eius, 
aliorumque Scriptorum Operibus excerpta, et 
Prolegomenis ac Notis illustrata." Két félévre 
oszlik. Az első félév (semestre primum) 8.-r. 
344 lapon előadja az év első hat hónapjára, 
a második félév 383 lapon előadja az év má-
sodik felének hónapjaira eső szentek és bol-
dogok életirásait. Következik 91 lapon füg-
gelék (Appendix) „Acta Sanctorum Ungariae, 
qui hactenus praetermissi fuerunt, complec-
tens." Pótlása ez a bollandistáknál hiányzók-

t u r . A d a u g e n d a m f ide l ium in D i v o s Goe l i t e s p i e t a t e m 
luc i p u b l i c a e da ta . 1692. T y r n a v i a e 8 - r . 150. 1. (2. 
k i a d á s 1737. k i s 8- r . 110 1.) Az a p p e n d i x s z á m o z a t l a n . 
M a g y a r u l is m e g j e l e n t , ( R é g i M a g y a r S z e n t s é g c z i m -
mel , S o m m e r v o g e l á l ta l Tarnóczi a t y a n e v é h e z fűzve , ) 
N a g y - S z o m b a t b a n , 1695. 8 - r . 170 1. 

** A z első k i adás ö n á l l ó a n ú g y lá t sz ik , 1743-ban 
j e l e n t m e g . E n n e k egy ik p é l d á n y a az e g y e t , k ö n y v t . v a n . 
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nak. Mit vett be szerző a Magyar Szentek 
fogalmának körébe. Igazi nagy keresztény 
katholikus felfogással mindent, a mi a magyarok 
régi és mostani birodalmának hagiologiájába 
méltán beilleszthető. Szó van e műben tehát 
Istennek mindazon kiváltságos szolgáiról, szen-
tekről, boldogokról, kiknek élete a magyarok 
birodalmának területével volt és maradt össze-
köttetésben, a magyarok letelepedését meg-
előző és követő időből egyaránt. Szó van 
azután olyan szentekről, illetve boldogokról, 
kik a mag3^ar birodalom területétől messze 
eső földön éltek és működtek, de utóbb a 
magyarok őket különös tiszteletükbe foglalták 
be. Ilyenek például remete sz. Pál, alamizsnás 
sz. János patriarka, sz. Margit vértanú, szent 
György, szent Demeter stb. A magyarok le-
telepedésétől kezdve a magyar földet érintő, szo-
ros értelemben vett Magyar Szentek már maguk 
is igen tekintélyes csoportot alkotnának, ha 
külön vétetnének. Szent István idejétől, illetve 
a magyar kereszténység alapvetésétől a kassai 
vértanukig hozzávetőleges számítással 56 szent, 
illetve boldog hirdeti a magyar föld alkalma-
tosságát arra, hogy innen szentek emelkedje-
nek fel a mennyország dicsőségébe tetemes 
számban. A dicsőemlékü Árpádház a szentség 
pálmájáért való tusában minden más királyi 
családot felülmúlt az egész világon.*** 

Kívánatos, hogy egyházi történetünk mai 
búvárai és irásba foglalói közül valaki a 
Magyar Szentek gyűjteményes életrajz-irodal-
mára ügyet vessen, s a történelmi tanulmányok 
világánál, esetleg illusztrácziókkal is, oly mun-
kát adjon Magyarország keresztény családjai-
nak a kezébe, mely a magyar tudománynak, 
a magyar művészetnek és a magyarság hitbuzgó-
ságának egyaránt fényes tanúsága legyen. 

Immaculata képeskönyv a XVII. századból. 

5. Kit bizott meg Sfondrati a képek kivitelével? 

Sfondrati a képek kivitelét Ehinger Gáborra bizta. 
Ehinger művószlélek volt. Augsburgban működött mint 
a Szt-Anna-templom orgonistája, mint festő és keresett 
rézmetsző. Késő aggkort ért meg (f 1736, 84 éves 
korában). Kivált Schönfeld Henrik festőnek képeit 
metszette. Művei közül említik Jézus és Mária, a Szent 

*** Érint i ezt a tárgyat Csete Is tván J. t. atya 
Panegirici Sermones Sanctor. Patronor . Regni Hungá-
riáé stb czimű magyar prédikácziós könyve is. Kiadta 
Gyalogi János atya, 1754. Kassán. 

család, Szent Antal, Saul és a jósnő, a lámpás Diogenes 
képeit, illetve metszeteit. Ennyit találtam róla a Zürich-
ben 1867-ben megjelent Allgemeines Künstlerlexikon-
ban (I. Supplement, 91.) és Naglérnél (Neues alig. 
Künstlerlexik. München, 1837, IV. 89.) Meglepett, hogy 
a Sfondrati művében szereplő 46 metszetet nem emii-
tik, holott a mű czimképén, a mely a Szeplőtelennek 
bemutatott hódolatot ábrázolja, olvasható Gr. Ehinger 
sculp., és a képek utolsóján is Gr. Ehing. s. 

Maguk a képek '20 cm. magasak és körülbelül 
15 cm. szélesek. Minden kép közepén 9—10 cm. magas 
és 7—8 cm. széles tojásdad tükör van, a mely a 
symbolum befogadására szolgál. A tükörképet szépen 
stilizált ós inkább nagyobb, mint kisebb vonásokban 
tartott barokk-keret övezi. A 46 keret közül nincs egy 
sem, a mely a másikra még csak emlékeztetne is. A 
rajzoló képzelete itt ugyancsak termékenynek mutatta 
magát. Levelek, virágok, gyümölcsök, angyalok, létező 
és mythologiai állatok, kagylók, kandeláberek, díszedé-
nyek, strucztollak stb. váltakoznak kimeríthetlen 
egymásutánban. A keret művészi, sokszor eszmei össz-
hangban van foglalatával, a symbolummal. A tükörkép 
fölött, már a kereten szalag jelzi a kép jeligéjét. A 
kép másik oldalán következik a kép tartalmát és jeli-
géjét magyarázó, a symbolikát indokoló szöveg. 

Minden egyes lap művészi élvezetet okoz. Ha 
felejtenők is a képek symbolikus voltát ; ha talán a 
kereszténység szent kötelékén kivül állnánk is ; ha 
ellenségei volnánk is a Szeplőtelen Fogantatás dogmá-
jának : érdeklődéssel, haszonnal és műélvezettel merül-
hetünk e könyv forgatásába. Sőt többet mondok, a kik 
nem hiszik a Szeplőtelen Fogantatást , még azok is 
élvezni fogják a művészi kivitel mellett a symbolikát 
is. A szerzők szellemessége elől nem leket elzárkózni. 
A symbolikában néha annyi sziporkázó szellem van, 
hogy a szemlélőt hypnotizálja ós szinte elfeledi föltenni 
a kérdést, igaz-e ez ? A mint önkéntelenül az élvezet 
bizonyos nemével mosolyognak néha a bűn szellemes-
ségén: úgy élvezettel fog mosolyogni miudenki a bün-
telenségnek ezen a sziporkázó apologiáján. A szerzők 
symbolikájábán van tömérdek mithologiai elem ós még 
több mesébe illő természettudományos babona. A müvész-
lélek azonban nem érzi, hogy ez őt zavarja élvezetében, 
sőt élvezetét mintha növelné. A naiv elem nem utolsó 
eszköze a művészi hatásnak. Élvezzük Ehinger művé-

I szetét, élvezzük a Sfondrati symbolikájábán rejlő szel-
lemességót és sok-sok képnél élvezzük mindkettőnek 
gyönyörködtető naivságát. (Fo'vtatjuk) 

„Cor Jesu sacratissimum — miserere nobis !" 
Ennek a röpimának nagy jelentősége kezd lenni 

az egyházban. XIII . Leo pápa tudvalevőleg kötelessé-
gévé te t te minden miséző papnak, hogy „post privatam 
celebrationem" bizonyos imákat mondjon el a néppel 
együtt. Most, többek kérésére, X. Pius pápa a S. Congr. 
Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita ut ján Dec-
retum Urbis et Orbist adatott ki (Kelt 1904 jun. 17-én), 
a melynek értelmében : 1. minden kath. keresztény 
ember, ha mise után a pappal együtt elmondandó imák 
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után ezt az invocatiót (magyarul :) „Jézus szentséges Szive, 
könyörülj rajtunk, " * elimádkozza, a tisztító helyen szen-
vedő lelkek j avá ra is fordítható hét évre s ugyanannyi 
quadragenára szóló búcsút nyerhet . 2. Megnyerhető a 
búcsú akkor is ; ha a pap csak az első felét, a hivő 
pedig csak a második felét mondja el ennek a röpimá-
nak. 3. E röpimának hozzáad XIII . Leo által elő-
irt imákhoz nem kötelező ugyan, de a szentséges atya 
az egységes eljárás szempontjából, azt óha j t ja és akarja, 
hogy minden pap buzdíttatva érezze magát e röpimának 
elmondására. = 

Francziaország lelkipásztorai 
boldog- Yianney János, a csodatévő arsi plé-
bánosban, külön mennyei pártfogót kaptak. 

(X. Pius pápa allocutiöja erről.) 

A dolog jan . 9-én történt . X. Pius pápa Coullié 
bibornok lyoni érsek vezetése alatt a lyoni zarándoklat 
papságát fogadta bucsú-audienczián. A pápa a trónte-
remben fogadta a franczia papokat . Coullié bibornokot 
oldala mellé ül tet te . Egyszerre felállt a bibornok és azt 
a kérdést intézte a pápához, hogy boldog Vianney ker. 
J ános t a franczia lelkészkedő papság mennyei pártfo-
gójává nevezni méltóztassék. X Pius lelkesedéssel, 
libentissime, aperto animo — teljesí tet te a kérést. Majd 
egy darab papirost vet t ki zsebéből s arról latin 
allocutiót olvasott fel, örökké emlékezeteset, a lelki-
pásztor és a nép közt levő sajátságos viszonyról. Emló-
kezetökbe akarja, u. m , visszaidézni a katholikus papságra 
vonatkozó nagy, vigasztaló és súlyos igazságokat. A 
papság és a nép mélységes rokonságban van egymással. 
Azt lehet mondani, hogy „a milyen a papja, olyan 
a népe." Minden keresztény ember köteles szent 
lenni. Szent Pá l a keresztény népe t szent nemzetnek, 
királyi papságnak nevezte. Mindez a papságra magasabb, 
kiváló értelemben áll. Jézus Krisztus azt mondja a 
papoknak, a mit az apostoloknak: „Ti barátaim vagy-
tok. Tudjuk , hogy a barátság ** az egymást szeretők 
közt hasonlóságot t a r t fenn vagy hoz létre. A pap Jézus 
helyét tölti be, az ő képviselője. Há t nem kell-e, hogy 
hasonlítson Jézushoz, a kinek hivatalát gyakorol ja a 
nép köz t? Az ószövetségben nem volt szabad oltárhoz 
közelíteni annak a papnak, a kin valami mocsok volt. 
Mily szentségre köteles az újszövetség papja , a ki 
áldozatot mutat be, melyben minden emberfeletti, isteni. 
Aztán a papnak taní tani kell a népet . Hogy szólhat a 
néphez, ha példája nem erősiti meg taní tását? A köz-
napi és lanyha pap szakadatlanúl ki van téve annak 
a kisértetnek, hogy a rosszal szemben bűnös hallgatásba 
burkolózzék. De ti, igy fejezte be X. Pius a papokról 
szóló allocutióját, de ti nem ilyenek, hanem Vianney 
János követői vagytok és lesztek, az igazság buzgó 
hirdetésében, a keresztény erkölcsök uralomra emelésé-
ben, a vallás iránt való közönyösség leküzdésében. 

Aranyszavak minden pap lelkéhez ! 

* A kalocsai kápt. helynök úr ezidei I. sz. föp. körlevelének 
fordítása szerint. 

** Már Cicero szerint is. Szerk. 

Legmodernebb regények. 
Kulturszempontból igen tanulságos az a statisztika, 

a melyet a „Das litterarische Echo" czimű lap évente 
összeállít. Megállapít ja különböző kölcsönkönyvtárak-
nak és olvasótermeknek jelentéseiből, mely német 
regényírók és mely műveik voltak az óv folyamán 
legkeresettebbek. 1903 őszétől 1904 őszéig 136 ityen 
egyesülettől érkezet t vallomás. Közülök 96 említette 
Sti lgebauert Götz Krafï't regényével, 78 Viebiget (Das 
schlafende Heer), 70 Heykinget (Briefe die ihn nicht 
erreichten), 64 Beyerleint (Jena oder Sedan?), 43 
Frenssent (Jörn Uhl), 43 Baudissint (Erstklassige 
Menschen). — Mennyire elevenére lehet ilyen módon 
tapintani a modern élet léhaságának, muta t ja az a 
lesúj tó kritika, a melyet épen a legkereset tebb mun-
káról (Götz Krafft) olvashatunk a Hochlandban (1905. 
jan. 503 lap). A szerző a második kötet élére büsz-
kén rábigygyesztet te : der Roman unserer Zeit, és az 
első kötet sikerében bizva a másodikat 30000 példány-
ban nyomatta . Holott a Hochland kri t ikája így szól : 
„A legrosszabb fa j t á jú irodalmi tákolmánynyal van 
dolgunk . . . Hatszor kifőtt csontnak leve, mőlyet ragyogó 

; lábasfödő alatt dobszóval tálalnak föl . . . Idők jele, 
i hogy ilyen fölületes munkát, mely minden művészi 
' érték nélkül való, 30000 példányban lehet n y o m a t n i . . . " 

— r . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

G r ó f S z a p á r y G y u l a 
1832-1905. 

Az egyházaért buzgólkodott férfiúért öltünk gyászt 
ebben az egyházi lapban Szapáry Gyula gróf h a ^ l a 
alkalmából. Fél te az Istent, imádta Krisztust , szerette 
az egyházat, de nem ismerte a liberalizmus lényegét, a 
mely Is tennek és Krisztusnak a világból, a közügyek-
ből és magánéletből teljes kizárásában csúcsosodik ki. 
Azért tör tént azután, hogy midőn ő a királynál a sza-
badelvű pár t szolgálatában hidat készült építeni Krisz-
tus vallása ós a szabadelvüség közti béke számára, sza-
badelvű pár t ja összeesküvést forralt ellene háta megett 
s a ministerelnökségből kibuktatta. Krisztus követése 
és a szabadelvüség szolgálata nem férnek össze. A 
politikai téren való vezetés út járól való leszorítása óta 
a katholikus autonómia ügyének élt. O volt az auto-
nómiai kongresszus buzgó világi elnöke. Az Ur jószán-
déku fáradozásait meg fogja jutalmazni. Élete tanulság 
arra, hogy senki Krisztusnak ós a szabadelvűségnek 
nem szolgálhat. Ha Krisztushoz húz, a mint a boldogult 
tet te : a szabadelvüség megkövezi vagy számkiveti. 
L. p. 1. ei. Ny. b ! 

Budapest. A herezegprimás levele a nagyszombati 
vikáriushoz. — 

Vaszary Kolos herezegprimás esztergomi érsek úr 
ő emja a nagyszombati érseki helynökhöz a következő 
levelet in téz te : 

4* 
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Méltóságos Jedlicska Pá l praelátus, prépost kano-
nok, érseki helynök urnák, Nagyszombat. 

Méltóságos és főtisztelendő Érseki Helynök ur ! 
Ugy értesülök, hogy egyházmegyémnek különösen a 
nagyszombati vikariátus területére eső részében nem 
magyar nemzeti alapon álló, sőt magyarellenes párt-
mozgalom vet hullámokat, a mostani politikai válasz-
tások alkalmából. Meg vagyok ugyan győződve papsá-
gom hazafias szelleméről és magatartásáról, mindazon-
által szükségesnek tartom kijelenteni, hogy mélyen fájlal-
nám és fölötte helyteleníteném, ha megtörténnék, 
várakozásom ellenére, hogy papjaim közül bárki is ily 
alapon álló pár t je löl t jéül lépne föl, avagy ily irány-
zatú pár t je löl t jót támogatná. Tisztelettel kérem Méltó-
ságodat. méltóztassék ezen kijelentésemet a nagyszom- ! 

bati vikariátus tisztelendő papságának alkalmas módon 
tudomására hozni. Őszinte tisztelettel és jóindulattal , 
Budapest, j a n u á r 19-én. Kolos, bibornok-érsek. 

Budapest, jan. 24. A három föprotestáns egyházi lap 
búskomor ömlengése az események folyása felett. — 

A budapesti „Prot. egyh. és isk. L . u 4. száma 
első ozikkely.ének tárgya az „állam segitése". Ez lépett 
most az atyafiak lelkében a Miatyánk 7 kérése elé. 
Második czikkelye „Polit ika és Hitélet" czimmel egy 
keserves nagy felkiáltásban csúcsosodik ki : „Oh ti kálvi-
nisták, hogy marczangoljátok egymást!" Az ev. ref. 
atyafi a lu theránus atyafiakat állítja fel hitsorsosai elé 
mintául, mondván ; hogy a lutheránusok magatar tását 
„méltóság jel lemzi". Sőt még a kath. egyházban is talál 
az elkeseredett ev. ref. iró dicséretre méltatot t dolgot. 
Azt mondja, hogy a kath. klérust „finom tapinta t" jel-
lemzi. Fö l j egyezzük! 

A „Debreczeni P ro t . Lap" 4. számában a második 
czikkely irója „vizözön"-t lát a választási mozgalmak 
hullámaiban. Talán bor- és pálinka-özönnek is lehetne 
nevezni, melyet Tisza Is tván atyafi zúdí tot t fagyos tól-
viz idején árva hazánk szegény népére. Czikkiró azon-
ban nem Tisza Is tvánnak ta r t feddő-prédikácziót, hanem 
ref. lelkésztársainak, hogy el ne ragadtassák magukat 
s pár temberek ne legyenek. „A választás elmúlik, de 
nem múlik el a pár tgyülölet" . „Ja j annak, a kiben hivei 
nem lát ják többé a Krisztus szolgáját". Mi lesz ma jd 
akkor, ha azok a kálvinista hivek azt fogják látni, 
hogy hiszen az ő pásztoraik nem is Krisztus szolgái?! 

A „Sárosp. Lapok" lelkét a legújabb franczia 
terv — „állani — egyház nélkül" — bánt ja . A franczia 
állam kimondotta, hogy reá nézve „megszűnt az egy-
ház jogilag létezni". És Európa erre hal lga t ! Ez a hall-
gatás bántja, ret tegtet i a „Sp. L." lelkét. Hallgatás bele-
egyezést je lent — a „praecedens"-be. Ez pedig „meg-
döbbentően félelmetes" a protestantizmusra. A kath. 
egyházat, azt czikkiró lír nem bánja, ha azonnal elvi-
szi is az ördög, akarom mondani Combes. „Hiszen, 
úgymond, minden felvilágosodott ember szivéből öt ülhet 
a papuralom megtörésének". Az atyafi tehát „szivből" 
örülne a kath . egyház megsemmisülésének. De a pro-
testantizmus ! Az már kérem más dolog. Az egy ártat-
lan bárányka s csupa szent igazság. Még Lu the r servum 
arbitriuma is az — a mai szabadelvű világban. Nem 

tudom, Európa fel fog-e ülni a „Sárosp. Lapok" czikk-
írójának. Annyi bizonyos, hogy az atyafi a franczia 
katholiczizmusban kár t nem fog tenni. ?? 

Győr. Széchényi gróf püspök a győri kath autonó-
miának. — 

Ez alatt a czim alatt a D. H.-ban a következő 
örvendetes hiradás jelent meg, mely országszerte örömet 
fog kelteni : 

Széchényi Miklós grót megyés püspök dr Angyal 
Armandhoz a győri kath. iskolai autonomia elnökéhez 
a köv. levelet intézte : 

Nagyságos elnök Úr ! 
A győri r. k. iskolai önkormányzat szükségleteire 

van szerencsém a Nagys. elnök TJrhoz idemellékelten 
hatezer (6000) koronát át tenni. 

A győri kath. iskolák ügye iránt való kiváló 
érdeklődésemet kivántan ezzel is dokumentálni. 

Fogad ja a Nagys. elnök Ur tiszteletem nyilvání-
tását. 

Győr, 1905. évi jan. 9-én. 
Gróf Széchényi Miklós, 

győri püspök. 

Megyés püspökünk e nagylelkű adománya, i r j a tovább 
a D . H., egyszeriben megoldotta az autonomia válságát s 
módot nyú j t a továbbhaladásra. Városszerte őszinte örömet 
kel tet t püspökünk jótékonysága, amely minden szükség-
ben megnyilvánul. Püspökünk már régebben tervezte e 
magas segély á tnyuj tásá t , de példaadó szerénysége ki 
akart térni minden hálálkodás ós ünnepeltetós elől, 
azért választotta ezt az időpontot, amikor hosszabb 
időre Rómába utazott . A mi hálánk pedig imába ol-
vadva az Úr zsámolya elé száll, hogy a Mindenható 
jutalmazza meg főpásztorunk jó tékonyságá t ! 

Nyitra, jan . 22. A coadjutorságról pápai breve érke-
zett. Az új püspök fölszentelése. A hivek imája. — 

Gróf Batthyány Vilmos, kinevezett püspök-coad-
ju to r úr ő méltósága, i r ja a Ny. Sz., megkapta a kine-
vező pápai brevet . Az okirat jan . 3-áról van keltezve 
és a Kisázsiában feküdt (Cilicia Trachea) Titiopolisra 
szól, mely Kr . u. ötödik században már püspökség volt. 
A breve meghagy ja a kinevezet t püspöknek, hogy 
mihelyt a nyi t ra i püspöki szék bármely okból jogilag 
és tényleg üresedésbe jön, gróf Bat thyány Vilmos min-
den u jabb lépés, kinevezés nélkül annak nyomban 
teljes bir tokába lép. — G r ó f Bat thyány Vilmos püspök 
e héten, j anuár 27-én Budapest re utazik, hol szentgya-
korlatokat fog tartani, hogy a nagy felelőséggel járó 
hivatalra magá t kellőleg előkészítse. A felszentelés 
Budapesten az angol-kisasszonyok templomában fog 
végbe menni, mához két hétre, vagyis február 5 én 
(nem pedig mint előbb tervezve volt, febr. 2-án.) — 
Imádkozzunk mindnyájan , papok és hivek, hogy az 
Is ten adjon a leendő ú j főpásztornak erőt és bölcses-
séget, hogy a gondja i ra bizandó százezreket különösen 
a mai válságos időkben igaz keresztény szellemben a 
hi tnek bátor megvállására, erkölcsi parancsainak lelkiis-
meretes betar tására s így az örök üdvösségre sikeresen 
vezérelhesse ! 
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Rónia. A magyarok január 15-iki ünnepe szent Péter 
vatikáni bazilikájában. Körösi Márk, Pongrácz István, 
Grodecz Menyhért kassai vértanuk boldoggá avatásának 
befejező ünnepsége. Ima a boldogokhoz. — 

Szent Pé te r bazilikájának ábsisában 1 /2Ï0 órakor 
Tripepi Lajos bibornok, a szent szertai'tások Congre-
gat iójának propraefectusa, továbbá Yannutel l i Yincze, 
Rampolla, Gotti , Ferrata , Casali del Drago, Respighi, 
Martinelli, Nocella, Macclii, Steinhuber, Segna, Pierotti , 
Yives y Tuto bibornokok, kik a nevezet t Congregatio 
tagjai, helyet foglaltak in cornu Evangeli i . A nona 
elmondása után velők szemben, Rampol la bibornok 
vezetése alatt, a ki a szent Pé ter bazil ikájának archi-
presbytere, helyet foglalt a vatikáni kápta lan és pap-
ság. A Congregatio biboros tagjai u tán következő 
padokban foglaltak helyet az érsekek, püspökök, pre-
látusok, különösen a kik erre az ünnepélyre Magyar-
országból, Németországból ós Horvátországból az örök 
városba jöt tek, a kiknek fe je i t a R. olvasói előtt már 
nem kell megnevezni. Egyszerre előlépett Beccari J . t. 
atya, a postulator és Tr ipepi biboros elnöknek átadta 
az apostoli brevét, kérve annak felolvastatását. Tripepi 
beleegyezett s Rampolla bibornokhoz utasította, hogy 
ő is, mint a bazilika főpapja, adja beleegyezését a fel-
olvasásba. A brevét, melyben X. Pius pápa a nevezettek 
dicsérete u tán kijelenti, hogy őket boldogokká avatja, 
Ramiddi Henrik , a bazilika mansionariusa olvasta fel. 
Ennek megtör ténte után valamennyien felálltak s követ-
kezet t a boldoggá avatot tak megdicsőülését jelképező 
jelenet . A boldogokat a vér tanúság pálmájával bemu-
tató képről lehullt a lepel s az villamos fénytől körül-
ragyogva je lent meg az áhi ta tba merült hivő közönség 
előtt. Megszólaltak a szent P é t e r templomának harangja i 
is, hirdetve az örök városnak a megtör tént eseményt, 
a kassai vér tanuk boldoggá avatását. E k k o r vörös plu-
vialeban megjelent Kohl Medárd dr. püspök, Vaszary 
Kolos bibornok-herczegprimás segédpüspöke s annak a 
káptalannak tagja , a melynek Körösi Márk is tagja 
volt, és megkezdte a hálaadó Te Deum éneklését, melyet 
a kar és a nép nagy lelkesedéssel folyta tot t . Ennek 
befejezése után Kohl püspök incensálta a boldogok 
glóriáját és miséhez fogott , mely alatt a bazilika ének-
kara Meluzzi karmester „Salus infirmorum" kezdetű 
alkalmi mise-énekét adta elő. A magyar jezsuita-rend 
megdicsőülésén az egyház zsenge reményét , a clerus 
junior t , a Collegium germanico-hungaricum, továbbá a 
lengyel, cseh és rutén Collegiumok növendékpapsága 
képviselte. Nagy tisztelet, mondhatni bámulat tárgya 
volt a beatification Pongrácz István vér tanú Magyar-
országon élő rokonsága, élén Pongrácz Adolf gróf vág-
ujhelyi prépost-plébános, pápai praelatussal. 

A vat ikáni szent-Póter-templom előcsarnokában a 
belépő, a bazilika bronz kapuján , Gonella János mes-
tertől egy fel tűnően szép képe t látott, mely a három 
vér tanú testének Pálffy Kata l in grófnő által rendezett 
temetését muta t ja . Alatta más feliratok után, melyeket 
mind Beccari J . t. atya, a postulator készítet t , van a 
következő ima a boldogokhoz, mely egyút ta l apostoli 
programm Magyarország katholikusai számára : 

Catholici Nominis Sanctissimi Pugiles 
Marce, Stephane et Melchior 

Cives Vestros Hungaros Croatas Silesios 
In tutelam suscipite 

Amotis Dissidiis 
Rem Catliolicam Apud Ipsos Augete. 

l ' á r i s . Nyilvános imák Francziaországért, hogy keresz-
tény maradjon. Richárd bibornok főp. levele. — 

Ennyire vagyunk. Azért kell imádkozni, hogy 
Is ten országa el ne vétessék Francziaországtól, hogy 
ez az ország még egyszer keresztény legyen, hogy 
ismételni lehessen — „gesta Dei per Francos." Richard 
bibornok, párisi érsek a következő főp. levelet bocsá-
tot ta ki : 

Senki sem ti tkolhatja manapság, hogy nyil t harcz 
indult meg egyfelől a keresztényellenes vakbuzgók fele-
kezete közt, kik a mostani társadalomból Isten és 
Jézus nevét akar ják kitörölni, és másfelől azon embe-
reink között, kik hűséges ragaszkodással nemzet i hagyo-
mányainkhoz közöttünk a keresztény czivilizácziót 
fenntar tani akar ják . Mi nem fogunk kifáradni annak 
hangoztatásában, hogy ez az ügy minden politikai 
ügynél magasabb ; magát a társadalom lényegét érinti. 
Es X . Pius pápa kimondta a nagy szót korunk számára : 
mindeneket meg kell újí tani Krisztusban ! 

Mindenfelé eltűntetni aka r j ák a keresztény intéz-
ményeket. Mi t ehá t az ellenkezőre, arra fogunk töre-
kedni, hogy megtar tsuk s ú j életre kel tsük azokat, 
hogyha megszűntek volna, mer t azok csodálatosan 
illenek Francziaországhoz, melyet az isteni Gondviselés 
kereszténynyé tet t . Mi tehát azt fogjuk tenni , a mit 
keresztény nép szokott gyakorolni. Imádkozni fogunk, 
még pedig nyilvánosan, megvallására h i tünknek és 
szeretetünknek az egyház, h i tünknek és szeretetünknek 
Francziaország iránt .u 

íme, az apostoli küzdelmek ideje ! 
Rottenburg. Keppler püspök újévi nyilatkozata az 

Imniaculata-jubileumről. 
Az elmúlt év legjelentősebb eseményének az 

Immaculata- jubi leumot tar t ja . Kiszámíthatat lan áldá-
soknak forrása az a kereszténységre nézve. Vegyük 
csak a jubi leum idején Is tennel és az egyházzal kibé-
kültek megszámlálhatatlan sokaságát . Ennek a jubile-
umnak békitő hatása emlékezteti őt a szabadoncz d'Alem-
ber t következő mondására : „Az 1775-ik év jubileuma 
(rendes 25 évi), a revolutiót, mely 1789-ben tört ki, 
20 évvel tolta hátrább." I l le tékes tanúbizonyság a 
jubi leumok hatásáról. Az elvtelen opportunizmus és 
megalkuvások mai korszakában rendület lenül ragasz-
kodjunk az isteni kinyilatkoztatás elvéhez s ezeknek 
szikla-szilárd alapon álló őréhez, az egyházhoz ! 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
j. 
1 

Dr Steinberger Ferencz emlékezete. 
A kik hozzá életpályájának zenitjén a legközelebb 

álltak, a központi papnevelő-intézet elüljárósága ós 
növendékei, gyászjelentésökben olyan tanúságot tettek 
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róla, a mely néhány rövid szavával értékre nézve fölér 
bármely nagy dicsbeszéddel. „A szerető . kartárs , így 
szól a tisztelet és hála búcsúzó szózata, a jóságos atya, 
tevékeny paptestvér , nagy emberbará t emlékét hálás 
szivünkbe zár juk s imádkozó kegyeletünk virraszt 
fölötte." Ezzel Steinberger Pe rencz dr nemes, hódító, 
tartalmas, fáradhatat lan papi egyénisége h íven és 
találóan van jellemezve. Csak még annyit kell a 
földi élet küzdelmeiből az isteni boldog látás hona felé 
elszállt paptárs lelki alakjának teljes kidomborítása 
vége t t a fentiekhez hozzá tenni, hogy ő vol t ezidő-
szerint Magyarországban egy főben járó dolognak, a 
nevelés- és tani tásügynek egyik legértelmesebb és leg-
lelkesebb katholikus munkása, a kath. paedagogiának 
valóságos oszlopos férfia, kit a katholikus nevelés- és 
tani tásügy szakszerű és lángbuzgalmú kópviselósóben 
és oltalmazásában nehéz feladat lesz bárkinek méltóan 
helyettesíteni. Ele tének adatai a lapokból ismeretesek. 
Mi mint theologusról még csak az t tesszük élete erény-
virágainak koszortijába, hogy igazi theologus lélek 
volt, a ki a magyar ifjúság nevelői számára mesteri 
kézzel rajzolta meg a mintát — Jézus , az isteni Mester 
példájában. A theologia affectiva et practica fényt 
lövelő alakja, Is ten irgalmasságából reméljük, fulgebi t in 
perpetuas aeternitates. Have pia anima! 

A Regnuin Marianum értekezlete. 

Mi ez a R e g n u m Marianum ? Intézmény, intézet, 
társulat , több, lelkes papok és világiak, if jak és öregek 
szent szövetsége. Mi czélból? H o g y a magyar kath. 
i f júságnak vallás-erkölcsös életre való nevelése fejlőd-
jék , emelkedjék, fokozódjék. Szóval , a Regnum Maria-
num, amint Izsóf Alajos a f. hó 23-án tartot t értekez-
let előtt, történeti vissza-, és lá tnoki előretekintéssel 
megir t ismertetésében kifejtette, — a kath. ifjúság val-
láserkölcsi életének ápolását czélzó egyesület. 1897 óta egy 
szerény hitoktató szerény kezdeményezéséből, a Sóly-
mos Oszkár által szervezett első budapesti középisk. 
Mária-kongregáczióból fej lődött ki. Regnum Maria-
nummá, országos jellegű társula t tá 1903-ban alakult át 
s élére az áldott lelkű s áldásos kezű Majláth Gusztáv 
gróf, erdélyi püspök ur állott ki, áldozatos, fáradhatat-
lan nagy lelkével. A Regnum Marianumnak Budapes-
ten, Damjanich-utcza 50. sz. a. van nevelő-intézete 
gyönyörű kápolnával. Ebben az intézetben folyt le az 
értekezlet Majláth püspök u r elnöklése és buzdító 
megnyi tó beszédének hatása a la t t . Erővel te l jes kath. 
intelligencziát, úgymond csak u g y várhatunk, ha egész 
kath . társadalmunk -összefog i f juságunk fokozot tabb 
vallás-erkölcsös nevelésére. H á t r á b b állunk minden 
nemzetnél, a ro?sz példa pedig talán sehol se annyi 
Erkölcstelen képek, iratok á rasz t ják el a piaczot, a 
vasút i állomásokat. Sokszor n é h á n y perez elég, hogy 
az i f júságból kiöljék a nemesebbre való törekvést , a 
t iszta ideálok szeretetét . Ennek az értekezletnek az a 
czélja, hogy szélesebb körben támadjon és te r jed jen 
érdeklődés a Regnum Marianum magasztos czélja iránt. 
Izsóf jelentése és Prohászka dr. lelkes felszólalása 
u tán megalakult a segitő-bizottság, Zichy Aladár grófnő 

elnöklete alatt. J egyző Hindy Zoltán. A biz. tagok száma 
40. A Regnum Marianum a szó teljes értelmében a 
leglelkesebb pártolásra méltó egyesület. Alapitó t aggá 
lehetni 50, rendes taggá évi 3 koronával. 

I R O D A L O M . 

— Az alsóbbrendű katholikus papok hagyatéka. 
Az igazságügyminister és a vallás- és közoktatásügyi 
minister ez év junius 19-én együttes rendeletet bocsá-
to t t ki a végrendelet nélkül elhalt alsóbbrendű katho-
likus papok hagyatéka tárgyában. E rendelet az örökö-
södési eljárásról szóló 1894. évi XVI . t.-cz.-en alapul és 
a papi hagyatékokra vonatkozó anyagi jogszabályokat 
érintetlenül hagyva, szabályozza a végrendelet nélkül 
elhalt alsóbbrendű papok hagyatékának fölosztásánál 
követendő eljárást. Dr. Várady L. Árpád püspök, 
kultuszministeri osztálytanácsos nagy szolgálatot te t t 
az érdekelt papságnak, midőn ezt a rendeletet, a benne 
hivatkozott törvényszakaszok ós rendeletek közlésével 
— melyek az anyagi jogot is felölelik — bővítve, 
közrebocsátotta. A szép kiállítású füzet, mely a papokon 
kiviil a jogászközönségnek is nélkülözhetetlen forrásmű, 
a Szent-István-Társulatnál kapható 80 fillérért. 

— Az Alkoholizmus czimen u j havi lap j e len t 
meg dr Hollós József szerkesztésében. A lap a magyar-
országi abstinens egyesületek központi közlönye. Tudva-
levő dolog, hogy Európa nyugot i országaiban és az 
amerikai államokban már évtizedek óta küzdenek az 
alkohol ellen. Sőt .Norvégiában, Finnországban már 
közelednek is az alkohol teljes száműzetéséhez. Mi 
azonban jóval há t rább vagyunk még az abstinentia 
terén, s ennek elöharczosakópen lép fel az ú jonnan 
megindí tot t „Alkoholizmus". Czélja mindenesetre szép 
ós nemes, azonban semmi erkölcsi vagy vallási alapja 
nincsen. Söt szabadkőmívesek lapja, mert hiszen nyíl-
tan i r ja a lap homlokán, hogy a magyarországi vGood-
templars" rend hivatalos közlönye. Egyik czikkében 
dr Bunge baseli egyetemi tanár az alkoholmórge-
zóssel szoros kapcsolatba hozza a tuberkulózis vala-
mint az ideg- és e lmebajokat . Statisztikai adatai sze-
r in t kivételesen ivóknál 4'3°/0 van a tuberkulózisban, 
l'OVo pedig ideg- ós elmebajos. Rendesen, de mérték-
letesen ivók közül már 5-8°/0-nak van tuberkulózisa 
2-5%-nak pedig ideg vagy elmebaja. Mértéktelen 
ivóknál 10-2 '/„, tuberkulózus, 2-2° 0 pedig ideg vagy 
elmebajos. Végre iszákosok közül 13*6°/,, van tuber -
kulózisban és 2-9'/„ ideg vagy elmebajban. Meg-
jegyzendő, hogy a megfigyelt egyének száma 659 
volt, kik közöl 188 volt kivételesen ivó, 240 mér-
tékletesen ivó, 128 mértókletlenül ivó ós 103 iszákos. 

Az érdekes statisztikai adatok közlésén kivül még 
csak azt kívánjuk megjegyezni, hogy az „Alkoholizmus" 
cz. lap a szabadkőműveseken kivül a szocziálistákkal 
is összeköttetésben van, mint az a lapnak minden 
czikkéből kitűnik. 

VEGYESEK. 
— Rómából érkezett tudósí tásunk szerint a pápai 

diplomacziában X . Pius pápa javí tásokat vett tervbe. 
Nunt ius ezentúl rendesen csak az lehet, a ki előbb 
egyházmegyét kormányzott . Ha valaki e nélkül let t 
I I . rendű nuntiussá, mielőtt I. r. nuntiussá neveztetnék 
ki, egyházmegye kormányzását lesz köteles á tvenni . 
Oka ennek a változásnak abban rejlik, hogy az eddigi 
rendszer szerint a római egyházban a legmagasabb 
fokra, bibornokságra emelkedhettek olyanok is, a kik 
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a lelkipásztori működésben soha részt nem vettek. Ez 
ellenkezik X. P ius elveivel a papi hivatásról. 

— Bécs az Oltáriszentségért. A keresztény Bécs 
a Los-von-Rom-lapok szentségkáromlásai ellen nem 
csak a templomokban engesztelte az Oltáriszentsóget, 
hanem tömérdek nép és a katholikus előkelőségek 
jelenlétében a községházán is tüntetett . Az impozáns 
ünnepélyen arisztokraták (Walterskirchen és Morsey 
bárók) és képviselők (Porzer dr., Kunschak) beszéltek. 
Az utolsó szó Luegeré volt. A gyűlés körülbelül 750 
részvételi táviratot kapott. 

— A nagyhírű beuroni benczés kongregáczió, 
melyből a benczés rend fellendülése indult ki, a legújabb 
adatok szerint 9 férfiú és 3 nő kolostorra ter jed ki 861 
taggal. Ebből ól Beuronban (a Duna forrásához közel) 
170, Maredsouban (Belgiumban) van 138, Emausban 
(Prágában) 84, Seckauban (Stájerországban) 95, Mária-
Laachban 123, Erdingtonban (Angliában) 27, Lőwenben 
(Belgiumban) 38, Cucujaesben (Portugálban) 20, 
Gerleveben (Westfáliában) 30. Ezeken a helyeken kivül 
vannak páterek Olaszországban, Braziliában, Skócziá-
ban. Ez a kongregáczió a következő lapokat adja ki : 
„Revue benedictine" és „Messager" Maredsouban, 
„Hagiographische Jahresbericht" és „St Benedikt — 
czimen" Emausban, „Gregorianische Rundschau" Se-
ckauban, és „Gottesminne" Beuronban. 

— Sz. Honifácz-jubileuni. Fuldában a f. év júniu-
sának 4—11. napjain fényes egyházi ünnepélyek között 
fogják megülni sz. Bonifácznak, Németország nagy 
apostolának (f 755. jun. 5.) 1150 éves jubileumát. Meg-
hívókat küldtek külföldi kath. előkelőségeknek is, kivált 
a benczés-apátoknak. 

— A gregorián ének ügyében nemzetközi kon-
gresszus lesz Î905 aug. 16—19-ig Strassburgban. Czélja 
a kongresszusnak a X. Pius pápától elrendelt gregorián 
ének restaurácziójának előmozdítása. A kongresszus 
védnökségét Fri tzen dr strassburgi püspök vállalta el. 
A helyi-bizottság már megalakult . Elnöke Kieffer 
kanonok. Az előkészítő-bizottságba Magyarország részé-
ről Kersch esztergomi főszékesegyházi karmester kapott 
és fogadott el meghívást. 

— Honnan ered az emberek nevetése? Mesébe 
illő dolog az, a mit Banlair franczia anthropolog az 
evoluczió terén legújabban produkált . Azt kutatta, 
hogyan jutot t el az ember a fejlődés folyamatán a 
nevetésre. Voilà, így ! Mikor eszik az ember, mozog a 
szája. De nevetés se lehet a száj mozgatása nélkül. 
Ergo : a nevetés az evésből fejlődött ki. Nem igaz, 
mondja Banlair. Volt az embernek és a kutyának egy 
közös őse, a mely már mosolyogni tudott. E t tő l szár-
mazik az ember nevetése, és a ku tya mosolygása. Mert 
Banlair kutyamosolygást is ismer. A képzelődésbe 
fulladt „tudomány" eszét veszi az embereknek. 

— Magyar katholikus előfizetők amerikai módon, 
és mit szól hozzájok egy amerikai kath. laptárs szer-
kesztője ! Tessék elolvasni a clevelandi „Magyarok Vasár-
n a p j á é n a k január 5-iki számából a következő, „zsíros" 
betűkkel szedett barátságos figyelmeztetést: Mindenki 
nézze meg azon levelezőlapot, melyet lapunk kiadóhivata-
lától nyugtaképen kapott . Azon ra j t a áll, hogy mikor jár le 
az előfizetése. Ne vár ja meg aztán az utolsó napot, hanem 
küldje be postán előfizetési díját időben, mert mi ezen 
kiadóhivatalunknak oly tömérdek költségébe kerülő 
lapot senkinek sem küldjük „tartozásra". — Hja, 
Amerikában mindenki úr, még a lapszerkesztő is az. 
Nálunk? Majd egyszer megmondom a véleményemet. 

— Rómában a pápának nemcsak utasítására, de a 
mi minden utasításnál hatásosabb, apostoli példájára, a 
papság ós a hitbuzgó intelligenczia teljes erővel fordul 
a nép lelkéhez, hogy azt a nép hi té t ós erkölcseit meg-

mételyező szoczialisztikus propagandával szemben védjék 
ós felvértezzék. Ennek a nagybuzgalmú igyekezetnek 
jele egy új néplap kiadása a „Propaganda" sajtójából. 
Az u j kath. néplap czime: „II Piccolo Seminatore" 
(A Kis Magvető). A néphez, a néphez ! 

— Magyarország születési többletének és kiván-
dorlási összegének egyenlege. Különös játéka, nem a 
vak sorsnak, a mi nincsen, hanem a felelős emberi 
cselekvések ós mulasztások fejlődésének az, hogy egy 
hónap alatt körülbelül épp annyi volt az ország lakos-
ságának természetes szaporulata a mennyi a kivándor-
lot tak száma, vagyis, hogy Magyarország népesedésé-
ben bekövetkezett a stagnáczió, a fejlődéstelenség 
veszedelmes állapota. A 1904. év november hava lesz 
híres enuek a szomorú dolognak statisztikai adattal 
való konstatálásáról. A „Statisztikai Havi Közlemé-
nyek" nov. füzete kimutatja, hogy Magyarországból 
17,444 útleveles ember ment ki, és az egész magyar 
birodalomban, vagyis, ideértve az u. n. társországokat 
is, t . i. Horvátországot és Szlavóniát, 17,862 volt a szüle-
tések többlete ú t j án elért szaporulat. Bizony, itt az 
ideje, hogy Magyarország sorsát kezébe vegye ós 
talpra álljon. 

— Magyar kivándorlók számra nézve Cleveland 
városában az első helyen. Tessék elolvasni az ott meg-
jelenő „Magyarok Vasárnapja" cz. lapnak következő 
jelentését : Hivatalos jelentés szerint deczember hó folya-
mán összesen 901 bevándorló érkezett városunkba, a 
kik igy oszlanak meg nemzetiség szerint : magyar 242, 
orosz 218, lengyel 186, olasz 140, német 27, cseh 25, 
svéd 24, tót 21, 'osztrák (?) 10, finn 6 és román 2. E 
hónapban tehát számban a magyar bevándorlók vezet-
nek. Ezen kimutatás csak azon bevándorlókról szól, a 
kik, a mint megérkeztek, a kikötőből egyenesen Cleve-
landba jöttek. A többi bevándorlók, kik előbb New-
Yorkban maradtak néhány napig, vagy más városban 
próbáltak szerencsét s csak azután jutottak el váro-
sunkba, nincsenek nyilvántartva. 

A Religio-Vallás Amerikában. Ezt is megélte ez 
a — hogyis mondják csak? — „veterán" lap. Amerikai 
két magyar katholikus lap, a „Magyarok Vasárnapja" 
és a „Magyarok Csillaga", a melyekből mi többször 
veszünk át bennünket érdeklő tudósításokat, czikkeket 
és híreket, ama testvéri viszonynál fogva, mely bennün-
ket, az ó ós ú j hazabelieket, összeköt, szintén nem 
mulasztják el amerikai magyar katholikus olvasóikat a 
„Religio"-ból átvett felvilágosításokkal kiszolgálni. Mi 
idézzük őket rendszer int : idézzék ők is a Beligiót. 
B. u. é. k. nekik. 

— A győri egyházmegye liárom Kisfaludy nevii 
papja nem is egészen 2 esztendő alatt mind a hárman 
elköltöztek egymásután az örökkévalóságba. 1903-ban 
halt meg Kisfaludy Árpád Béla dr. egyetemi tanár, 
utána tavai következett édes öcscse Kisfaludy Zoltán 
Lajos, most a család vasmegyei ágából Győrött, az 
elaggott papok házában, elhunyt Kisfaludy István, 
nyug. beledi plébános, aki Beleden 60 évig volt lelki-
pásztor. Közszeretet környezte áldás kiséri sírjába. 

— Főv. papok társas vacsorája volt f. hó 18-án 
este Ï / Ï S órakor a Miilir-vendéglö külön termében. A 
kis terem zsúfolásig megtelt s a résztvevők száma 
mintegy 45—50 lehetet t ; jeléül annak, hogy lassankint 
a fővárosi papság is megismeri egymást s összetart, 
mint bármely más állásbeli. A társasvacsorán megjelen-
tek Prohászka dr. egyetemi tanár, Novak kanonok hit-
oktatási főfelügyelő, valamint Bakács János belvárosi 
plébános. Az első felköszöntőt Prohászka dr. mondotta, 
lelkes összetartásra s buzgó együttműködésre serkentve 
a jelenlevőket. E r r e többen üdvözölték Prohászkát s 
mindannyian szívvel-lélekkel csatlakoztak eszméihez. 
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Thym liittanár Bakács plébánost köszöntötte fel, Blindai a 
dr. pedig Nóvák kanonokot. Bundala egyúttal meg-
hívta a jelenlevőket a józsefvárosi Katholikus Kör-ben 
február hó 8-án, szerdán, este tar tandó körestélyre; a 
vendégszerető meghívást mindnyájan lelkesedéssel vet-
ték tudomásul. 

— Karneval. A most folyó farsangi időszakot 
tudvalevőleg karnevalnak is szokás nevezni, mely szó 
egyes etimologusok magyarázata szerint az olasz carne 
— vale (hus — ég veled) szóból, mások szerint pedig 
a közép-latin : carne levanen-ből, vagyis a hústól való 
tartózkodástól származik. A magyar farsang szó ugyan-
ezek szerint a német fasen vagy faseln-ből ered, mely 
szó mesélést, pajkosságüzést jelent . Rómában csak a 
hamvazó szerdát megelőző 11 napot nevezik karneval-
nak. A farsang a régi római Saturnalia ünnepekből 
származott s pajkosságaival együt t mind a mai napig 
fennáll Vannak olyanok is, akik a carrus navalisból 
(hajószekér) származtatják a karneval szót, miután 
Németországban tényleg ilyen carrus navalist vezettek 
körül a helységekben farsang utolsó napján s ezzel az 
újra megnyilt hajózási időszakot jelezték. — Érdekes, 
hogy Velenczében tőlünk eltérőleg már Is tván első 
vértanú napján (decz. 26-án), viszont Spanyolországban 
csak Sebestyén-napkor (jan. 20-án) kezdik meg a far-
sangi időszakot. 

— Olasz katholikusok. Olaszország jelenlegi poli-
tikai helyzetében, mely a katliolikusokat is az akczió 
terére hívta, az olasz katholikusok erősen érzik szerve-
zetlenségüket. A Civiltá Cattolica nem szűnik meg 
verni a vasat egy olasz centrum, olasz nópegyesület 
és olasz Münster-Gladbach érdekében. 

— A legközelebbi Eucharistikus Világkongresszus, 
számszerint a XVI-ik, ezidén május 17—21-ig Rómában 
lesz. Az első ilyen kongresszus 1881-ben volt Lilieben. 
Hogy most Rómában tartják, az X . Pius pápa kívá-
natára történik. 

t A szombathelyi egyházmegye gyásza. Meghalt 
a szombathelyi káptalannak egy illusztris tagja, a ki az 
életszentség hirében elhunyt Weinhofer pinkafői plébá-
nos utolsó káplánja volt, meghalt Schwarz Mihály, a ki, 
mint a Szomb. Újság hirdeti róla, az Úr szive szerinti 
pap volt. Szül. 1826. f 1905. Ny. b. A káptalan gyász-
jelentése a következő: A vasvár-szombathelgi székeskáptalan 
a maga és Terézia nővére, férjezett Kaltenecker 
Perenczné, úgy az összes rokonság nevében is szomo-
rodott szivvel tudat ja nagyságos és főtisztelendő Schwarz 
Mihály vasvár-szombathelyi székeskáptalani olvasó kano-
noknak, sz. Jakabról czimzett sümegi apátnak, sz. sz. 
ülnöknek, aranymisés áldozárnak, életének 79-ik, áldo-
zárságának 54-ik évében, a haldoklók szentségeinek 
többszöri ájtatos felvétele után, végelgyengülés folytán 
január hó 20-án reggeli fél 8 órakor csendes és példás 
megadással törtónt gyászos elhunytát. A boldogult hűlt 
teteme január hó 12-én d. u. 4 órakor fog beszenteltetni 
és a székesegyházi sírboltban elhelyeztetni. Az engesz-
telő szent mise-áldozat pedig január 23-án reggeli 9 
órakor fog a székesegyházban a Mindenhatónak bemu-
tattatni . Szombathely, 1905. január 20. Az örök vilá-
gosság fényeskedjék neki ! 

— Apró hirek. Az Amerikába kiszakadt magyar 
katholikusok egy része, az, mely a pittsburgi egyház-
megye területén ól, Phelan Rihárd agg püspök halálát 
gyászolja. Meghalt decz. 20-án, 77 éves korában. A M. 
Cs. azt mondja róla, hogy a boldogult „igazi tipusa 
volt a legnemesebb lelkű főpapoknak." — A lyoni hit-
terjesztő társulatnak, mint az Annales de la Propagation 

de la Foi (1904. 457. sz.) jelenti, 1904-ben 6.375.241 frt 
jövedelme és 435,217 frank kiadása volt. A társulat 
jónevű évkönyvei 12 nyelven (magyarul is Nogely 
szerkesztésében) 320,260 példányban jelennek meg. — 
A szatmári egyházmegyében a megye jubiláris éve alatt 
az egész káptalan pápai prelátus lett, Szabó I s tván apát 
s irodaigazgatóval egyetemben, a kinek helyét a püspöki 
t i tkárságban Hámon Róbert pápai kamarás, szentszéki 
jegyző foglalja el. —• A Szent-István-Társulat a chicagó-
magyarság részére könyveket ajándékozott kétszáz koro-
nánál nagyobb értékben. Grósz Ferencz chicagói magyar 
katholikus plébános a társulatnak ez adományáért kö-
szönetét fejezi ki. — A budapesti kath. egyesületi ház igaz-
gatósága (Budapest, II . Irma-tér 1.) húsvétra zarándok-
latot rendez Rómába, indulás Budapestről a keleti 
pályaudvarról április 18-án este 6 óra 50 perczkor. Arak 
s egyéb körülmények iránt a fen t jelzett igazgatóság-
hoz kell fordulni. — Az első munkás-zarándoklatot 
1889-ben Francziaországból 10,000 taggal Langónieux, 
az elhúnyt rheimsi biboros érsek vezette Rómába. — 
A világ legnagyobb tanártisztelő népe a német. A német-
országi napilapok külön rovatot vezetnek az egyetemi 
tanárok testületében beállt változásokról. 70, 80 évet 
elért tanárokról csaknem mindennap lehet olvasni tudó-
sításokat. Azt mondják, Sadowánál a porosz iskolames-
terek verték meg az osztrák ármádiát. A német taná-
rok pedig az egész világnak imponálnak. De honfitár-
saik meg is becsülik ám. A professzorság — Német-
országban kitüntetés egész a tulhajtásig. — Randaban 
Eisenberg mellett Sachsen-Altenburg hrgségben él egy 
közönséges parasztember, Theil Frigyes a neve, a ki 
maga erejéből megtanult görögül és héberül, ugyanígy 
megtanulta a szanszkrit nyelvet, az ékiratok, a hiero-
gliphek nyelvét és az arab nyelvet. Arczképét egy 
napilap vasárnapi melléklete muta t j a be. Angolul 2 hét 
alatt tanult meg a 71 éves öreg. — A kalocsai munkás-
egyesület f. hó 15-én tartotta ezidei közgyűlését. Dr. 
Valihora Ágoston elnök megnyitóját bold. Császka 
György érseknek, az egyesület legnagyobb jóltevője 
emlékének szentelte. Amon P á l dr. t i tkár igazgatói 
jelentéséből örömmel vettük át és hirdetjük, hogy az 
egyesület tagjainak száma 610 re emelkedett. 

|H9F* Az Újév beálltával valamennyi> vagyis 
egész-, fél- és negyedéves előfizetőinket tisztelet-
tel arra kérjük, hogy előfizetéseket, az isme-
retes új rend szerint, mielőbb megújítani szíves-
kedjenek. 

A szerkesztő telefonja. 
P. L. Bármikor lehet a R. és az E. Kr. L. já ra tó i közé 

belépni. A megjelent számokat bármikor pótolni tud juk , hogy 
mindenki teljes évfolyamot tehessen el a maga vagy a plebániáia 
könyvtárába, ha főp. engedelem alapján a templom pénztárából 
fizetett elő. — T e r e s czimszalagos. Az ön, és más intentiósok 
példányát egyelőre még tovább küldjük, s csak azokét szüntetjük 
be, kik ez iránt nyilatkoztak. Egy-két hónap elég idő arra, hogy 
tel jes értékű stipendiumokhoz jussanak s azokból fedezzék aztán 
a Religióért és az E. Kr. L.-ért j á r ó most már igazán csekély 
összeget. — »Egy a régi gárdából . " Kérésére örömmel jelent-
hetem, hogy a lap árának leszállítása nagy hullámzást keltett és 
feltűnően növekedő eredményt igér. S ezek a hullámok nem 
ismernek egyházmegyei határt. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr . 
Segédszerkesztő : Valuicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1905. Nagy Sándor kfcnyvnyomdáiából. (ÍV.. Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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VI., Bajza-utcza 14. sz., Ë 
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részét illető minden : 
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[ tőnél, és Nagy Sándor 
j könyvnyomdájában, 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , TARSA 
HATVAN N E G Y E 

Budapesten, február 2. 

DALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT, 
1 3 1 K É V F O L Y A M . 

SZ. 1905. 

„ I'ertje alacriter m coepto tuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgencae 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertw us." 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
v Vdditos tibi ammos auctontate .Nostra exoptamus, quibub excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae feliciuä incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 
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Levél a pápától 
a budap. k. ui. t. egyetem liittud. karához. 
No. 9004. 

Illme et Revme Domine, 
Praesti tum a Facilitate ista Thologica 

obsequium quemadmodum praeterlapso mense 
lunio gratum, ita et nunc perquam iücundum 
Pontifici Maximo accidit. Gaudet enim San-
otitas Sua, quod ii omnes, qui operám Theolo-
giae Sacrae sive docendae sive addiscendae in 
Lvceo Magno Budapestinensi dant operám, 
occasionem non praetermiserint ullam suae 
erga Immaculatam Virginem observantiae te-
standae suique in Pontificem Summum studii 
aperiendi. Hos quidem pietatis sensus Sancti-
tas Sua vehementer laudat, testemque Suae 
benevolentiae Apostolicam Benedictionem tibi 
atque singulis, quorum nomine persolutum est 
reverentiae officium, peramanter impertit. 

Dum te de hisce reddo certiorum, cum 
ea, qua par est, existimatione permaneo 

Tibi 
Romae, die XII. Decembris a 1904. 

Addictissimus 
lî. Card. Merry Del Val. 

Illmo ac Revmo Domino 
Joanni Kiss 

Decauo Facultatis Theologicae Universitatis 
Budapestinensis Budapestinum. 

Adatok a rózsafüzér történetéhez. 
A rózsafüzér eredetét történeti kéziköny-

vekben és a nép vallásos oktatásában rende-
sen sz. Domonkos nevével szokták kapcsolatba 
liozni. A W-Welte Kirchen Lexikonban (2. kiad. 
X. 1275 - 1280.) is igy tesz Loe dominikánus. 
A bollandistük (Acta Stor. Augusti torn. I. 858.) 
már régóta megtámadták ezt a nézetet, és 
pedig nyomós bizonyítékokkal ; de nem lehet 
mondani, hogy felfogásukat átvitték volna a 
hittudósoknak, még kevésbbé a népnek ön-
tudatába. Legújabban a müncheni egyetem 
egyháztörténelmi szemináriumából került ki 
egy dolgozat, a mely ujabb adatokkal erősíti 
a bollandisták álláspontját. Szerzője Holzapfel 
férenczrendi szerzetes. Czime : St. Dominikus 

der Rosenkranz, München, Leutner, 1903. u. 
A szerző ugyanakkor a Montes Pietatis 
kezdeteiről is (1462—1515.) adott ki egy 
munkát. Mindkettővel megmutat ta a tör-
téi^etirói pályára való rátermettségét. Funk és 
Kolb S. J . elismerőleg szólnak róla. 

Holzapfel kimutatja, hogy a XIII. és XIV. 
század forrásai (sz. Domonkos életirói, az 
albii háborúk történetírói, a legrégibb domini-
kánus iratok) teljesen hallgatnak sz. Domon-
kosnak ilyen irányú szerepéről. Alanus de 
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Rupe (de la Roche), a ki 1428-ban született, 
dominikánus lett s mint theologiai tanár is 
működött (f 1475), tűnik fel a leg'buzgóbb 
rózsafüzér-terjesztő képében. Sz Domonkosról 
való különböző kinyilatkoztatásaiban ő hozta 
sz. Domonkos nevét a rózsafüzérrcl összeköt-
tetésbe. De az ő bizonysága korban oly távol 
esik az állítólagos ténytől, hogy történeti 
hitelre nem számíthat; kétes értékű privát 
kinyilatkoztatásokat pedig tudományos érdekű 
kérdések eldöntésénél megszólaltatni nem sza-
bad. Míg Alarms csupán az ősidőkből szár-
mazó rózsafüzér megújítójául említi sz. Domon-
kost, addig Albertus de Castellano (c. 1520.) 
már őt mondja a föltalálónak. Holzapfel 
továbbá meghányj a-veti a sz. Domonkos szer-
zősége mellett felhozható egyéb bizonyíté- j 
kokat is, kivált a melyeket Mamachi a hires 
dominikánus régész (f 1792.) hozott fél mel-
lette, és arra az eredményre jut, hog}' sz. 
Domonkos szerzősége mellett komoly bizonj'í-
ték nem szól. 

Ez természetesen a rózsafüzér történetében 
csakis negativ pont, de Holzapfeltől mél tán 
várhat juk a rózsatüzérnek positiv történetét is. 

Ugyancsak tavaly más munka is /jelent 
meg a rózsafüzér történetéről. Szerzője Schmitz 
jezsuita. Czime : Bas Bosenk ranzgebet im 15. und 
am Anfange des 16. Jahrhunderts. H e r d e r , 1903. 
Schmitz is szolgál adalékokkal a mellett, hogy 
a rózsafüzért alaptalanul hozták kapcsolatba 
sz. Domonkos nevével. Megállapitja továbbá, I 
hogy Alanus rózsafüzére lényegében egyezett 
a mienkkel, A titkoknak említését Dominions 
Pru tenus karthauzi szerzetes kezdeményezte a 
XV. század elején. A XV. század előtt is vol-
tak ugyan a rózsafüzérhez némileg hasonló 
imádságmódok, de a hasonlatosság csekély 
ahhoz, hogy azonosságról beszéljünk. A szerző 
kiváló érdeme, hogy a tárgyalt kornak a rózsa-
tüzérre vonatkozó irodalmi termékeit ismerteti, 
igy a Materia Alani néven ismert dán költe-
ményt és Jesperdat ter imakönyvét (Gáspár 
leánya, valószinüleg özvegyasszony ; imakönyve 
45 kép kiséretében érdekes világítást vet a 
számos titokra, a melyet akkor a rózsafüzér 
imájába illesztettek). Sőt függelékképen mellé-
kel egy rózsafüzér-imát a XV. századból, a 
mely a maria-laachi könyvtárnak egyik kéz-
iratában olvasható. co 

A miseruha. 
— Irta : dr Némethy Gyula. — 

Lord Henry Saint J o h n Bolingbroke, ki azelőtt 
sohasem lá tot t misét, egyszer véletlenül épen akkor 
került kathol ikus templomba, midőn a pap a szent 
áldozatot muta t ta be. Az úrfelmutatás jelenetének 
fönsége, mikor a templomban a csöngetyü hangjára 
mindenki térdreborult , s a pap az áhí tat csöndjében 
egymaga állván, fölemelte a szent kenyeret égfelé, 
annyira meghato t ta és elragadta a szabad gondolkozó 
vilàgfit, hogy e szavakra fakadt : ha király volnék, át 
nem engedném ezt a ténykedést (this function) senki fiának ! 
Ámde ha ezt a hírhedt deistát, kit az anglikán püs-
pökök Le t t e r s on the studj r of his tory cz. munká ja 
miatt atheismussal, istentagadással vádoltak, a szent 
mise külső érzéki lefolyása ennyire elragadta : mit mon-
dott volna, ha egy kissé behatolt azon katholikus tanok 
mélyébe, melyek a szent mise-áldozat szertartásaiban 
megtestesülést n y e r n e k ? ! Ha olvasta volna Aranyszájú 
Szent J á n o s 60-ik homilia-ját , melyben az átváltozás-
ról annyi mélységgel oly magasztos szárnyalással 
beszél. Non sunt humanae virtutis opera haec, qua3 
proponuntur : qui tunc ipse fecit in illa coena, idem 
ea nunc quoque facit. Nem emberi erő müvei azok, 
amiket elénk adnak itt , úgymond, (az oltáron, a szent-
misében). Aki akkor (Jézus) maga cselekedett az utolsó 
vacsorán, ugyancsak ö maga ugyanazt teszi itt. Nos 
ministrorum tenemus locum: qui vero sanctificat et 
immutat, ipse est. Mi csak a szolgák tisztét tö l t jük be 
(mi t. i. papok) ; aki megszentel és átváltoztat , ő maga 
az. Verum et tu laice cum sacerdotem videris offeren-
tem, ne u t sacerdotem esse putes hoc facientem, sed 
Christi manum invisibiliter extensam. Te is, világi 
ember, midőn látod a papot áldozatot mutatni be, ne 
gondold, hogy ő a pap cselekszi ezt, hanem Krisztus 
lá thatat lanul ki ter jesztet t keze. Boldog emlékezetű 
XII I . Leo pápa a felséges hitigazságot egy allocutio-
jában, melyet az örökimádásról nevezet t apáczák és 
világi munkatársaikhoz intézett, az istentisztelethez 
tartozó szent ruhákra alkalmazza. ..Igen kedves leányaim, 
úgymond, t i megtalál tátok az u ta t e szent, lelkesítő, 
magasztos szolgálathoz. Ti készítitek tisztelettel azt a 
vásznat, a korporálét, melyre a pap Jézus szent testét 
helyezi a kenyér színében ; ti ékesítitek föl az oltárt, 
a melyre Jézus a szentmisében az átváltozás pillanatá-
ban leszáll ; ti szövitek a fátylat a szentségházra, amely-
ben J ézus nem ideig-óráig lakozik, mint Palesztinában 
egykor, de a világvégeztéig, folytonosan, hogy minden-
kit elhalmozzon áldásaival, kegyelmeivel, mindenkit , aki 
csak hozzáfordul. Végre ti munkálkodtok azon szent 
ruhákon, amelyekbe Jézus, a mi örök főpapunk, a szent 
áldozat bemutatásánál öltözik. Mert Jézus maga a főpap, 
aki ki ter jeszt i kezeit és meghozza az áldozatot; Jézus 
maga az, aki a Golgota véres áldozatát vérontás nélkül 
megúj í tva oltárainkon feláldozza magát a mennyei 
Atyának : tehát Jézus maga az, akit ti vászon, selyem, 
bársony, arany és ezüstfonalakból szőtt öltözetekkel 
ruháztok, drága, művészi csipkékkel ékesíttek." 



3 sz.. RELIGIO. 35 

A nagy pápa e gyönyörű szavai, melyekbe oly 
szép perspektívát nyi t a keresztény nö egyik magasztos 
hivatására, egyúttal kidomborí t ják a szent öltözetek 
szerepét, fontosságát a keresztény szertartások világában. 
E szent öltözetek közül ezúttal a mi-eruhát , a kazulát 
választ juk ki s tesszük szerény tanulmányunk tárgyárvá. 

Statisztika a szenttéavatásokról. 
Steinhuber bíborosnak a szenttéavatásokról a 

Stimmen aus M.-Laachban közölt czikkóből a legfonto-
sabb adatokat mi is közöljük olvasóinkkal.- 1500 tói 
1903-ig szentté avattak 113-at, boldoggá 547-et. Közü-
lök vértanri volt 459, nem vértanú 201 ; szerzetes 450, 
nem szerzetes (a püspököket ós papokat is ideszámítva) 
200; férfi 589, nő 71. Nemzetiség szerint itáliaik 1422 
(39 szent, 83 boldog), spanyolok 83 17 szent. 64 bol-
dog), angolok 82 (19 szent, 63 boldog), portugallok 40 
(1 szent, 39 boldog), francziák 21 (9 szent, 22 boldog), 
belgák és hollandusok 20 (17 szent, 3 boldog), néme-
tek 9 (2 szent, 7 boldog). A kanonizatio a X. század-
ban lett pápai reservatum. Az első eset Ulrich augs-
burgi püspökkel tör tént (993).. Ezen időtől kezdve 
1520-ig a pápaság átlag 100 esetben élt ezzel a jogá-
val. Különös, hogy ebben az első szakaszban tömérdek 
a német szent, ellenben a másodikban (1500—1900) 
számuk erősen megfogyatkozott . Je lenleg 287 per van 
folyamatban. 23 esetben már boldoggá nyilvánított-
nak szenttéavatását kérik ; 152 esetben a boldoggá 
avatást, 112 esetben a Yenerabilis czimet. Ezeknél az 
ügyeknél a per már meg van indítva. De ezeken kivül 
vannak ügyek, a melyekben a per még nincs meg-
indítva, hanem előleges kutatások folynak, pld. Hám 
szathmári püspök ügyében. A pereknek java része (130) 
oly szentekre vonatkozik, a kik a X I X . században 
haltak meg ; 64 a XVII I . , .70 a XVII. , 19 a XVI., 3 a 
XV. és 2 a XIV. században halt meg. A per alatt levő 
287 esetben 13 laikusról, 35 világi papról, 239 szerze-
tesről van szó, közülök csak 80 nö van. Itáliára esik 
141, Fraricziaországra 67, Spanyolországra és Portugál-
liára 34, Németországra, Ausztriára és Magyarországra 
ennek felénél is kevesebb. Hogy neveket is említsünk : 
J eanne D A r c , Tschiderer trienti püspök, Vianney 
János, Olier János, Bufalo Gáspár, Don Bosco, Hof-
bauer Kelemen, Alacoque Margit, Chanel Péter , Bel-
Jarmin, Colombiére, Strambi, De Ponte . 

Csodás nyelvismeret. 
Aligha lesz valaki olvasóink között, a ki ne 

hallott volna már Mezzofanti bíborosról (f 1849.), a kiről 
a nagy angol költő Lord Byron méltán mondhat ta : 
„Igazi csodája a nyelveknek, a beszédnek Briareusa, 
járó-kelő könyvtár . . . a babyloni torony építése idején 
egyetemes tolmács lehetet t volna . . Kiváló nyelvte-
hetséggel volt megáldva és már fiatal korában a héber, 
később az összes keleti nyelveknek tanára lett Bolog-
nában. 1799-ben, midőn a fiatal papot buzgalma a 
háború következtében megtelt bolognai kórházak ter-
meibe vonta, alkalma nyilt a különféle nemzetiségit 
sebesültek között számos élőnyelvet elsajátítani. Wiseman 

bíboros, a ki személyesen ismerte őt és vegyes irataiban 
rövid életrajzát is megírta, a négy utolsó pápáról irt 
visszaemlékezéseiben is beszél róla (1858. kölni német 
kiadás 340- 2). Azt mondja, hogy személyesen tapasz-
talta, mily biztosan kezelte az általa ismert európai 
nyelveket, és európai, ázsiai, sőt kaliforniai fül tanuktól 
hallotta, hogy az ő hazai nyelvükben is hasonlóan bá-
mulatos jár tasságot árult el. Ruszéitől pedig, a ki bő-
vebben irta meg életrajzát, tud juk , hogy 36 nyelvet 
ri tka tökéletességgel beszélt, 18-at töredezve, 12-öt 
pedig könyvekből tanulmányozot t Emellett vagy 50 
tájszólást is meglehetősen ismert. 

Mezzofanti azon alkalomból ju to t t eszünkbe, hogy 
1904. decz. 17-én Christianiában meghalt Dr Saun ta in 
tudós, a ki szintén 40 nyelve t ós tájszólást beszélt-
1899-ben az orientalisták kongresszusán 30 nyelven 
irt füzetben üdvözölte az egybegyűlt t agokat ; még 
előbb pedig 38 nyelven adot t ki egy prózából és köl-
teményekből álló béke-albumot. Egy hannoveri protes-
táns pap fia vo l t ; éveken át az angol biblia-társulat 
szolgálatában állott mint fordító. Norvégiában élt és 
épen hazájába készült visszatérni, mikor a halál el-
ragadta. —r. 

Iniinaculata-képeskönyv a XVII. századból. 
(Vége.) 

ti. A képek jegyzéke. 
A következőkben bemuta tom a képeknek jegyzékét. 

Előre bocsátom azokat, a melyek mesés, vagy túlhala-
dott természet tudománj 'os álláspontot tükröztetnek. 
Külön veszem majd azokat, a melyek mint hasonlatok 
manap. i s felhasználhatók a Szeplőtelen Foganta tásró l 
szóló beszédekben. Ez utóbbiakkal szolgálatot vélek 
tehetni az egyházi szónokoknak, a kik évente beszédet 
mondanak erről a tárgyról s szeretnék mindig ú j for-
mában mondani a régit. 

A csillagászok a napban foltot nem találnak 
(Jelige : Absque nota). Az iró már tud a napfoltokról, 
de szerinte : Non ergo maculae in sole, sed error in 
spectantibus est. 

A Halcyon-madár csendes tengeren, derült ég 
alatt, nyugodt időben, de mégis télen szaporodik. 
(Coelo concepta sereno). 

Máriára vonatkozólag a csillagjóslás sz. János 
szerint igy szól : Ecce signum magnum in coelo, mulier 
amicta sole, luna sub pedibus ejus, et corona stellarum 
in capite eius. (Momento pendet ab uno). 

A kigyó elkerüli a kőrisfa árnyékát. (Inimicitias 
ponam). 

A kakas kukorékolása elől a basiliscus és az 
oroszlán menekül . (Candore triumphans). 

A Lucidia-, vagy Microphoenix-madár szárnyai 
éjjel röptében világítanak. (Tenebrae eam non compre-
henderunt.) 

Az olajfa többféleképen je lképe az Immacula tának: 
1. mert a vizözönt csak ez élte túl ; 2. mer t profán 
czélra használni tilos ; 3. mer t a tengerpar t ról csak 
40000 lépésnyire díszlik ; 4. mer t Cato szerint az olajfa-
ligetnek a tavaszi szél i rányában napos helyen kell 
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lennie; 5. mert ha az öz lelegeli az olajfát, az olajfa 
meddővé válik. (Unica naufragis superest). 

Legszebb madár a páva, húsa nem rothad, férgek 
nem származnak belőle. Athénban közpénzen tar to t ták 
őket, N. Sándor pedig eltiltotta a rá jok való vadásza-
tot. (Pavo arcúm et pharetram calcans — Non pro te). 

A gyöngy a tengerfenéken fejlődik, de az ég har-
matából. Inkább égi, mint tengeri. (Ab ortu). 

A pálma nem sziveli a t r ágyá t és egyetlen pél-
dánya 360 gyümölcsöt is hoz. (Radix sancta). 

Pl inius szerint Rómában a legyek elkerülték 
Herkules templomát. (Nulla nocet). 

Az indiai pálma vizet, bort, olajat, tejet, eczetet, 
lisztet, gyap jú t és fá t szolgáltat. Olajának pedig nincsen 
füst je . (Fumus abest). 

Babérfába nem csap villám, miért is Tiberius 
babérkoronával övezte fejét égiháború alkalmával. (Non 
laeditur una). 

A denevér gólyatojásra les ós puszta érintéssel 
megront ja . Ez ellen a gólya úgy védekezik, hogy fész-
két platánlevéllel béleli. (Vis for t ion arcét). 

Az ibis-madár ellensége a kígyónak és azért 
pálmán fészkel. (Sola decet). 

A lóhoz hasonló egyszarvú megszelídül egy szűz 
láttára, lábaihoz omlik s akkor elfogható. (Una dómat). 

A paradicsom-madár annyira vigyáz tisztaságára, 
hogy a földre nem száll, legfelebb a fákra. Csak leve-
gővel táplálkozik. (Nihil coinquinatum). 

A fügefá t keserűsége vagy apró volta miat t villám 
nem sú j t j a . (Pace fruor). 

A korallról Pl inius mondja : Ignibus répugnât , 
morboque caduco. (Futela ferenti). 

A szörnyű basiliscust csak t ükö r öli meg. (Candore 
peremptus). 

A delphin megöli a krokodil t , ha a Nílusból a 
tengerbe iparkodik. (Praevenit hostem). 

Az ébenfa el nem ég a tűzben, hanem édes illatot 
áraszt. (Nec ardet). 

Thü le szigetéről Plinius m o n d j a : In hac nullae 
noctes sole cancrum obtinente. (Non mergitur uni). 

Ezek a symbolumok jórészt mesésen naivok. Egyi-
kük-másikuk azonban kevés változtatással ma is hasz-
nálható, kivált költői természetű művekben. Vannak 
azonban Sfondrati könyvében olyan hasonlatok is, 
melyeket az egyházi szónok a nép, sőt még művel t kö-
zönség előtt is alkalmazhat. 

Magalhàes-nak első földkörüli út jából csak egy 
hajó té r t haza sértetlenül, miért is a Victoria nevet 
kapta. (Expers naufragii). 

A gránátalma a gyümölcsök királya, mert koroná-
val születik. (Uni). 

Ha a napsugarak függélyesen érik a pyramist, 
nincsen árnyéka. (Umbra procul). 

A fehér liliom sáros talajon nő. (Nil matris habens). 
H a a hegedűn vagy czitherán csak egy húr pat tan 

is el, vége az összhangnak. (Nocet omnibus una). 
A nymphaea mocsáron nő és mégis szép. Herkules-

virágnak is hívják, mert gyökere buzogányhoz hasonlít . 
(Pulchra tamen). 

A vil lámsujtott szőlőt nem volt szabad az áldozatok 
bemutatásánál használni. A szőlőültetésnél vigyázni 
kell, hogy a gyökér meg ne sérüljön. (Intacta piacet). 

H a keserű és meddő is a vadolajfa törzse, mégis 
édes gyümölcsöt ad, ha nemes ágat oj tanak belé. (Nihil 
obstat origo). 

Tengerből lesz a forrás ós vize mégis édes. Ha a 
lapályon folyik is, magasból ered. (Oriens ex alto). 

A rózsa még bimbójában is szép. (Clausa quoque 
— t. i. in matris utero). 

A perzsa kirágd t rónon csak a király ülhetett . (Soli). 
A hat tyút a viz nem nedvesíti, holott mindig 

benne van. (Nec. t ingor ab unda). 
A napraforgó mindig a napot keresi, még ha fel-

hők borí t ják is. (Ad me conversio ejus). 
A kákának nincs csomója. (Absque nodo). 
A sarkcsillag sohasem hanyatlik le. (Non occidit una). 
A narancsfa nem hullatja el virágát, akkor sem, 

mikor gyümölcse van. (Nil fructus floribus obstant). 
A sas magasan szárnyal és maga alatt hagy vil-

lámot és mennydörgést . (Infra tonat). 
Az állócsillagok nem szenvednek fogyatkozást . 

(Noli me tangere). 
A fenyűvel nem bir a tél s vihar. (Sola stetit). 
A szivárvány is gőz, mint a felhő, de fényes és 

szines. (Solis opus). 
A cziprus örökzöld. (Incorrupta viret). 
Mária hasonlít a felhőtlen napkelethez. (Sine 

nubibus ortus). 
A. gólya a kigyó ellensége és tavaszszal tér vissza 

hozzánk. (Vere venit). 
Czikkemnek ezt a czimet is adhat tam volna : El-

késet t hangok a középkorból, mert Sfondrati az ő sym-
bolikájával a középkorba tért vissza, a melynek oly 
mélységes érzéke volt a symbolika iránt. Szalózi sz. 
Ferencz jnunkái t is ez a symbolika teszi oly kedvessé. 
Remek, sokszor mesés hasonlatok, de a melyek bizo-
nyí t ják , hogy rá jok nézve a nagy természet igazán Is ten 
képeskönyve volt, fölséges tükre, a melyben a termé-
szetfölötti világ szépségei tündököltek. Kár, hogy ben-
nünk ez az érzék megfogyatkozot t . 

Dr Zubriczky Aladár. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
f Gyászhír. Hazájának és egyházának példásan hű 

fia volt, báró Máriássy János, a család szepességi ágá-
ból. Szül. 1822. jun . 23-án. Mint katona 48 as honvéd-
ból csasz. és kir. al tábornagyig vit te az újonnan alakí-
tot t magyar kir. honvédségben. Mint ilyen kapot t 
bárósítást , titkos tanácsosi ki tüntetést s a főrendiház-
ban helyet. Az áldatlan egyházpolitikai küzdelem idején 
lelkesen védte Krisztus vallásának érdekeit. E lhunyt 
nagyja ink sorában örökké emlékezetes lesz neve. 

liudapest, jan . 31. A lezajlott választások tanulsága 
marad az, a mit itt minap röviden előre jeleztünk, 

t. i., hogy mi katholikusok még mindig „oldott kéve" 
vagyunk. És még milyen ! A milyen a papság, olyan a 
katholicismus, mondá más szóval X . Pius pápa. Egy 
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része a katholikusoknak, az u. n. névlegesek, nálunk 
fanatikus hivei a szabadelvüségnek, még bukásában is. 
Exempla sunt odiosa. Más része a katholikusoknak, még 
pedig az u. n. „aktiv" katholikusoknak, egyenesen a 
gondviseléstől érzi magát hivatottnak arra a „felsőbb" 
feladatra, hogy semmit se tegyen, hanem várja a sült 
galambok röpködését. Igen tetemes része, szintén a 
különben aktiv katholikusoknak nem ismer magasabb 
hivatást, mint a mindenkori kormány szekerét tüskön-
bokron hol tolni, hol legalább meg-„éljen"-ezni. Van 
azntán egy igazán lelkes, öntudatos és nemes elhatá-
rozásu csoport, melynek tagjai az egész országban szerte 
élnek, s ez a csoport tántorí thatat lan igyekezettel törek-
szik czélja felé, hogy Magyarországban mindenki jogá-
nak békés élvezetében lehessen, legelsősorban és legfő-
képpen pedig maga az Ú r Isten, a ki a választások sorsát 
ezúttal úgy intézte, hogy az ő föltétlen hiveinek cso-
port ja az országgyűlésnek éppen kellő közepére, ké t 
végletet összetartani és felhasználni hivatot t crvtriiin-
pontjára került . Félek azonban, hogy centrumunk nem 
lesz elég erős akár a jobbra , akár a balra tartó szélső-
ségek fékentartásában. Miért ? Mert nincs országos szer-
vezete, vagyis még nem hálózta be gyökereivel, olvasó-
körökkel, munkásegyesületekkel, fogyasztási, értékesítési 
szövetkezetekkel stb. az egész országot. Gyomán a 
sociáldemokrata vezér péld. félezer szavazatnál többet 
kapott. Es Polónyi országos népgyülése még az eddigi 
centrumistákat is balra kanyarí that ja el. Szóval, sok 

tekintetben még mindig csak a kezdet kezdetén vagyunk. 
?? 

Beszterczebánjai egyházmegye. Főpásztori rende-
ld az egyházi ügymenet párhuzamos latin és magyar nyel-
véről. — 

Ámbár a latin vyelv, mint a régi klasszikus művelt-
ség egyik szerve, de különösen mint anyaszentegy-
házunknak világot átölelő hivatásában egységes, ma-
gasztos és pótolhatatlan eszköze iránt a legnagyobb 
tisztelet- és kegyelettel, sőt kötelességszerű ragaszko-
dással viseltetünk annyira, hogy annak használatát a 
hivatalos ügyek több ágában, főleg az istentiszteletre, 
a szertartásokra, a lelkiismereti bíráskodásra, egyház-
jogi határozatokra és a papi fegyelemre vonatkozó 
ügyek tárgyalásánál s elintézésénél czélszerűnek, sok-
szor mellőzhetetlennek elismerjük, s ezen okoknál fogva 
tanulását, művelését és tudását papra nézve szükséges-
nek tar t juk : 

mindazonáltal tekintve azon körülményt, hogy a 
dolgok rohamos fejlődésével keletkező ú j fogalmakra 
az eredeti latin nyelvanyagban megtelelő kifejezések 
természetesen nincsenek, s egyöntetűleg, általános ér-
vénynyel és használattal nem is alakultak, hanem 
egyéni felfogás, vélemény és tudás szerint annyiféle 
alakban fordúlnak elő, hogy részint meg sem érthetők, 
részint e gyönyörű nyelvnek valóságos torzszülötteit 
a lkot ják ; — tekintve továbbá, hogy a különféle világi 
hivatalokkal való érintkezésnél sokszor egy-egy ügy-
darabnak akár eredetiben, akár másolatban közlése, 
esetleg a szöveg egy részének szó szerinti idézése válik 
szükségessé, azonban a latin nyelvet a polgári hivata-

lokban nem értik, ami csak az ügymenetet nehezíti és 
késlelteti : 

mindezen körülményeknél fogva ezennel általában 
elrendelem, hogy a föntebb elsorolt szakok körén kívül 
eső ügyek magyar nyelven terjesztessenek be az egyház-
megyei hatósághoz, s az alantas egyházi hatóságok is 
az egymás közötti hivatalos, irásos érintkezésben 
ugyancsak a magyar nyelvet használják. 

Garamszentkereszt , 1905. jan. 15. 
f Wólfgangus m. p.. 

Eppus. 

Tapolcza. (Zalam.) Nagy adomány a tapolezai kath. 
legényegyletnek. — 

Mindenki előtt ismeretes, hogy nemcsak e széles 
Magyarországon, de tul e szép hon határain is alig van 

I oly fenkölt gondolkozású apostola, oly áldozatkész 
patrónusa a kath. legényegyleti ügy magasztos eszmé-
jének, mint a milyen a veszprémi egyházmegyei kath. 
legényegyletek fővédnöke, báró Hornig Károly püspök 
úr ő nagyméltósága, ki ismert nagylelkűségéből éven-
ként ezreket áldoz csak a kath. legényegyletek oltárára. 
Igy ujabban csak maga a tapolezai kath. legényegylet 
egyezer korona adományhoz ju to t t ő nagyméltósága 
jószívűségéből, hogy u j házának még megmaradott építési 
költségeit törleszthesse. Midőn e nagylelkű áldozatért 
ő nagyméltóságának a legmélyebb fiúi hódolattal leg-
hálásabb köszönetet mond, egyúttal Istentől bő áldást 
és hosszú életet kér ő nagymóltóságára — a hálás tapol-
ezai kath. legényegylet. 

Ilóma. X. Pius pápa szent Péter római székénele 
emléknapján. Satolli Inhornok egy hét alatt a pápánál 
audienczián, halálos ágyon és meggyógyulva. Széchényi 
Miklós gróf püspök a pápánál. A malt ai rend nagy mes-
terének halála. — 

Januá r 18-án t a r t j a az egyház szent Pé te r apostol 
római székének emléknapját . Ezen a napon X . Pitis 
pápa a római Circolo S. Pietro nevű egyházvédő egye-
sület tagja i t fogadta külön audienczián. Kihal lgatás 
előtt, a kör tagjainak jelenlétében, órakor misét 
mondott az Aula Concistorialóban. Azután végig hall-
gatta a mgre Pescini pápai káplán által mondot t misét. 
Ennek végeztével felállott és a napi evangéliumból 
kiindulva beszédet intézett szent Pé ter székének védői-
hez, szent Pé ter könnyeiről, melylyel egykori állhatat-
lanságát megsiratta. Krisztus Urunk hitéhez állhatatosan 
kell ragaszkodni. —- J a n u á r 21-én volt Satolli bibornok, 
a tanulmányok Congregatiójának tudós feje, audienczián 
a pápánál. 25-én már hire ment, hogy influenzában 
halálosan megbetegedett . 29-én pedig ezt ir ja az O R : 
„prosegue sensibile il miglioramento" : a javulás szembe-
szökően tartós. A nagy tudós vesztesége nagy veszteség 
lett volna. — 0 szentsége Széchényi Miklós gróf győri 
püspök u ra t f . hó 21-én fogadta bucsu-audienczián. — A 
maltai lovagrend fejedelmi rangban levő nagymestere, a 
ki az 1805 óta betöltetlenül állt nagymesteri állást mintegy 
visszaállította, Giovanni Batt ista Ceschi a Santa Croce, 
influenzából keletkezett szívbajban f. hó 24-én Rómá-
ban elhunyt. Temetésekor a rend templomának aj ta ja 
felett páratlan érdemét a következő felirat h i rdet te : 
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1. E. 

Ioanni B. Ceschi a Sanda Croce 
Magistro Magno 

Ordinis Hierosolimit. et MeHtensis 
Cujus studio et prudentia 

Intercepta Magistrorum Magnorum Series 
instaurcda est 

Viro Eminentissimo 
de splendore ac fortunis Ordinis 

perquam merito 
Ordo universus Eqq. Melitens. 

lusta funebria. 

Paris. As uj Ministerium a csalódás mmisteriuma. 
Az „ Univers" félszázados jubileuma. — 

Változás nem mindig jóraváltozást jelent . Sőt a 
német közmondás azt mondja, „es kommt selten was 
Besseres nach". I lyen a Rouvier-kormány is : Combe-
sisnras, vak gyűlölete Itennek és a keresztény vallás-
nak —- u j kiadásban. „Ez a ministerium, mondja a 
„Jourral des Débats" , a csalódás ininisteriuma, még J 
maga Rouvier előtt is, a ki bizonyára mást akart , de 
nem vol t hozzá ereje . Csalódás mindenki számára. A 
hogy az összes lapok az új kormányt fogadták, az 
közmegelégedetlenséget jelent." —• Az „Univers", mely 
néhány év előtt a „Monde" cz. ka th . napilappal egye-
sült, ú j megindítása óta (III. Napoleon egyidöre meg-
szüntette) 60 évi működésre tek in the t vissza. Minden-
kor ki tűnően volt szerkesztve ez alatt , sőt amíg Veuil-
lot La jo s élt, mondhatn i az egész katholikus és akatho-
likus világot nem egyszer hullámzásba hozta. Elter-
jedni, vagyis nagy százezrekre r ú g ó olvasóközönségre 
szert tenni sose tudot t . Ez reá nézve lehetetlenség volt. 
Azalatt francziaország nyakára nő t t a szabadkőműves-
ség. Szomorú bizonyítéka annak, hogy még a legragyo-
góbb ékesszólással és a legellenállhatatlanabb logikával 
szerkesztett sajtó sem képesgyőzni ,hamás tényezők köte-
lességöket nem teljesítik, ha tét lenül nézik a ka th . sajtó 
küzdelmét, sőt hűt lenül az ellenakczióhoz, a szabad-
elvű sa j tó és poli t ika akcziójához szegődnek el pár-
tolóknak. Az „Univers", hogy olvasóinak számát szapo-
rítsa, az 50 évi jub i leum alkalmából igen ügyes gon-
dolatra ju tot t . Vidékröl-vidékre, városról-városra menve 
„Réunions de l 'Univers" czim ala t t gyűléseket tartat, 
melyeknek vezetésével abbé Bordron belmunkatárs 
van megbízva. Pé ldáu l Nantesban, magának az ottani 
püspöknek támogatásával, jan. 27-én volt i lyen gyűlés. 

T Á R C Z A. 
üti emlékek. 

i . 
Herkulesfürdő. 

Egyik forró, juniusi napon szántam magamat a 
hosszú útra. Czélom nem csupán pihenés volt, hiszen 
napközben ott is majdnem olyan forróság volt, mint 
itt s ez jobban kimerí t minden munkánál , hanem fő-
képen a világhírű Herkulesfürdő megtekintése. 

Különösen két szempontból hallottam jó h i ré t ; 
hogy alig akad egy-két zsidó a sok száz vendég között 
és hogy katholikus papoknak főszezonban huszonöt, 
egyébkor ötven százalék kedvezményt nyú j t , ugy lakás-
ban, mint a fürdő használatánál. E ket tő pedig magyar 
fürdőnél ri tkaságszámba megy. 

Az lit Budapest től Herkulesfürdőig oly általánosan 
ismert, hogy kár a leirására szót vesztegetni. Egye t 
mégis megjegyezhetek. A Por ta Orientalistól elragadóan 
szép a vidék. Maga a „kelet kapuja" is figyelemre 
méltó, mert a folyton kanyarodó, gyík módra tova 
sikló vonatról már messziről látni a sötét torkú hosszú 
alagút körra jzát s amint jobban-jobban közeledünk, 
szinte ugy érezzük, hogy az a. latin felírás a kapu 
homlokzatán nemcsak elnevezés, hanem valóság : csak-
ugyan, mintha az alagút másik oldalán u j világ várna 
ránk. Már a nevek is idegen hangzásuak a Por ta Orien-
tális állomása után. Sorba jönnek Domasnia-Kornya, 
Krusovecz, lablanicza, Mehádia. S a sok jelentéktelen, 
külsőleg is keveset mutató állomás után kellemes meg-
lepetéssel nézi az utas Herkulesfürdő palotaszerü állo-
mását, melyet gyönyörű park vesz körül s némileg 
hasonlít a kilenczvenhatos kiállítás királyi pavillonjá-
hoz. Az állomástól a fürdőtelepig rövid fél óra az u t 
kocsin s a csobogó Cserna kiséri az utast . De csak 
ugy, mint egy pajkos, csöpp gyermek, aki hol tíz 
lépéssel előbb szalad, hol meg \ isszamarad, olykor 
oldalunkon bal lag: a szeszélyes Cserna is r i tkán foly-
dogál mellettünk, el-elrakonczátlankodik egy-egy rétre, 
mezőre, aztán visszakanyarodik s észrevétlenül előnkbe 
kerül s hiddal kinál, hogy átmenjünk ra j ta . 

A hidhoz aztán már közel esik a fürdőtelep, a 
m e l y úgyszólván egyetlen utczából áll ós szét nem 
ter jedhet a körülsánczoló óriási hegyek mia t t ; annál 
jobban nyúlik el hosszában. Az egész telep hatal-
mas, sziklás hegyektől körülölelt szűk völgy, mint 
mikor a szerető édes anya átöleli s karjaival körülfonja 
gyermekét ugy, hogy moezczanni sem tud a szoros öle-
léstől : ez a szűk völgy is szinte foj tó benyomást tesz 
az első pillanatra s egyebet sem látni, mint egy darabka 
kékes eget, az édes anya ég-kék szemét . . . A szállo-
dák az ut mentén jobbra-balra egymásba folyó villa-
szerű épületek, melyeknek egyikéből a legförtelmesebb 
esős időben is kényelmes, födött folyosón sétálhat az 
ember a másikba. 

Ennek az épületcsoportnak középpont ja a gyógy-
ház, az ijesztően meredek hegy tövében épült tényleg 
kétemeletes, ele az útról három-négy emeletesnek látszó 
palota, mely előtt ter jedelmes terrasz nyúj tózkodik el. 
Jobbról-balról pedig széles, födött folyosók vezetnek a 
szomszédos gyógyudvarokba. Az emeleti terrasz alatt 
egy földszinti is van, remek parkkal, virágszőnyeges 
rétekkel, melyeknek kavicsos utjain a közönség sétál 
s a katona- vagy czigányzene hangjai mellett szóra-
kozik. 

A terrasz asztalainál a jobbmódu fürdővendégek 
isszák a drága liüsitő italokat s egy Odescalchy her-
czeg mellett közvetlenül Glogan Andreas vagy Megeles 
Veta ülnek, kik a vendégek lajstromán ezen egyszerű 
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minősítéssel szerepelnek : földész vagy földésznő. S az 
egyszerűség külsejükön is megnyilvánul, mer t csiz-
másan, vagy fekete fejkendővel sétálnak itt is, mint 
o t thonukban s csak a fizetésnél vehető észre, hogy 
bizonyosan gazdag románok lehetnek, mert hatalmas 
bőrtárczájukban egyik százas a másik mellé simul. 

Herkulesfürdő másik feltűnő tulajdonsága a sok 
oláh pópa. Külön villájuk is van : Villa dioecesana, 
hol ingyen lakást s ellátást nyernek s közvetlen mel-
lette a szép templomuk. Vasárnaponkint nagy isten-
tiszteletet is tar tanak s a templom zsiifolásig megtelik. 

A fürdő másik végén a Cserna völgye elején van 
a katholikus kápolna ; i t t minden nap misézik valaki s 
a szomszédos község, Mehádia plébánosa csak vasár-
naponkint szokott kijárni. I lyenkor aztán négy-öt 
mise is van, s mindegyiknek akad szép számú hall-
gatója. 

Ez a két vallás, illetve felekezet számit i t t csak ; 
a többi elenyészően csekély. 

A katholikus templom előtt, a Herkules-téren áll 
Herkulesnek óriási vasszobra, melyről gonosz nyelvek 
azt mondják, hogy ez az egyetlen egészséges ember 
Herkules fürdőn. A többi mind köszvényes s bot ta l 
jár, miért is a korzón asszonyi fecsegósen kivűl még 
csupán botok egyhangú koppanása hallatszik a kavicson. 

Engem nem a köszvény hozott ide (csak a kíván-
csiság, bár ez is elég köszvény) s azért szintén Her-
kulesnek neveztek el. Amire vigasztalni iparkodtam 
őket s kijelentettem, hogy ón sem vagyok Herkules, 
hiszen rövidlátó vagyok s szemüveget viselek. 

Herkules — szemüveggel ! Nemde elég furcsa ? így 
lettem jóba velük. A „mínusz" összébb hozza az embe-
reket, akár pénzbeli legyen, akár egészségbel i . . . 

De igy egészségesen is megirigyelten a pópák 
„villa clioecesánaját" s a katonák „pensío insti tut"-ját , 
hol szintén ingyen lakás ós gyógykezelés jár. 

Milj'en jól esnék itt kath. papoknak is ilyen 
szálló, miután nálunk majdnem mindenki vagy reumás 
már, vagy azzá lesz ; Herkulesfürdő pedig elsősorban 
világhírű kénesfürdőivel a reuma terén hódit. Hiszen 
a legkisebb falusi templomban is nyáron át vasárnap-
ról-vasárnapra teljes léghuzamban czelebrál a pap s 
kész a köszvény. 

Maga a fürdőélet meglehetős unalmas ; ide min-
denki gyógyulni vagy pihenni jön, s este 10 órakor 
már siri csönd van. A tombola ugyan iparkodik némi 
szórakozást nyú j tan i s ilyenkor — hetenkint három-
szor — elég élénk a fényesen kivilágított erkélyes 
gyógyterem . de alig húzták ki a nyerő számokat, a 
vendégek oszladozni kezdenek s a katonazene vig 
hangjai mellett alig tánczol négy-öt pár. (Bottal per-
sze nem igen lehet tánczolni.) A naponkint t a r ta tn i 
szokott katonahangversenyt már többen élvezik; de ez 
elől is megszöknek, hiszen korán reggel már kénes 
fürdőt kell venniök, utánna másfél órát izzadniok, 
aztán újból fürödni, izzadni, sétálni, s ilyen napirend 
mellett bizony megbecsülhetetlen az éjszakai nyugalom. 
Az egészségesek — lia akadnak — ezt a roppant unal-
mat olyképen űzik el, hogy nagy gyalogsótákat tesz-

nek Herkulesfürdő környékén, melynek vadregényes 
helyei, borzalmasan meredek hegycsúcsai, remek kilá-
tást nyúj tanak. A Domogletnek 1106 m. magasságú 
csúcsáról Szerbiát is megpil lanthat ja a fáradt turista. 

(I) 
I R O D A L O M . 

A katholikus könyypiacz legújabb termékeiből két 
feltűnően érdekes könyv. 

1. Mathieu L., Pages d'Histoire de l'Église. D'après les notes 
de M. 1' abbé Guillaume, ancien professeur d'histoire ecclésiastique 
au grand Séminaire de Verdun et continuateur de Rohrbacher. 
Paris, Bloud 1904. Eddig 3 kötet .jelent meg, a következő czimek 
alatt : a) Antiquités ecclésiastiques. 1 vol in 12. 430 lap. Ara 3'50 fk. 
b) Splendeurs de la Chrétienté. 1 vol. in 12. 3 SO fk. c) Renaissance 
et réforme. 1 vol. 3 30 fk. A 4. kötet czíme lesz : Le drame révo-
lutionaire. 

2. La solenne Definizione del Dogma dell' Immacolato Pon-
cepimento di Maria Ssma. Atti e documenti pubblicati nel 50° an-
niversario délia stessa Definizione, da Monsignor Vincenzo Sardi, 
segretario dei Brevi ai Principi di S. S. Pio X., Canonico Vaticano. 
Roma, 1905. Vol. I. in 4" gr, VIII, 963 lap. 

VEGYESEK. 
— Pápai kitüntetések Magyarországban. X . Pius 

pápa a budapesti k. m tud. egyetem hit tudományi 
karához az Immaculata jubileuma alkalmából legújabban 
a második elismerő levelet intézte. Ugyancsak ő szent-
sége özv. Hunyady Lászlóné grófnénak a „pro Ecclesia 
et Pontif ice" nevezetű aranyérdemkeresztet adomá-
nyozta. Dr Nemes Antal apát s budavári plébánost 
pápai protonotáriussá nevezte ki s felhatalmazta egy-
úttal, hogy plébániája templomában pápai áldást ad-
hasson. A pápai áldást ő mga most vasárnap, f. hó 
"29-én osztotta ki. 

— Kómából visszaérkezett főpapok. Majláth 
Gusztáv gróf erdélyi püspök úr f. hó 25-én érkezett 
vissza székhelyére Széchényi Miklós gróf püspök úr 
Rómából visszajövet szüleit lá togat ta meg s 30-án 
érkezett vissza szókhelyére. Kohl Medárd dr fölsz. 
püspök úr, a kinek a kassai vé r tanúk boldoggáavatá-
sában oly nagyrésze volt s oly emlékezetes szerep 
ju to t t a római szent-Péter-bazilikában, dr Nemes Antal 
pápai protonotárius kiséretében érkezett Budapestre. 
Fischer-Colbrie Ágoston dr kassai koadjútor betegség-
ből felüdülve érkezett vissza Bécsbe, az ő kedves in-
tézetébe, a Pazmaneumba. 

— Római ásatás. A III. Leo pápa által Nereus 
és Achilleus tiszteletére épített templomnak apsisa 
körül végzett ásatásoknál többszögü kövekkel borított 
útra találtak, a teplomnak egyik kevéssé használt folyo-
sóján pedig egy régi falat födöztek föl. Azt vélik, hogy 
ezek az ősrégi Fasciola-bazilikának maradókai. 

— A sehisHiatikusok legújabb garázdálkodása 
Bethlehemben, J a n u á r 6-ról 7-ére virradó éjjel a 
schismatikus papság, patr iarkájok jeleidótében, vere-
kedést kezdett. Karácsonyi ünnepüket tartot ták. Krisztus 
Urunk születésének bar langjához a déli be jára t a 
schismatikusoké, az éjszaki a római katholikusoké. Ott 
Keleten az a szokás, hogy ha valaki valamit hasz-
nálatba vesz, ezzel tulajdonába is ju t , ha engedik. Két 
ferenczrendi szerzetes tehát azért állt ki az éjszaki 
bejárat elé azon az éjszakán, hogy a schismatikusokat 
meggátolják erőszakos térfoglalásra irányuló állandó 
igyekezetökben. A schismatikusok csakugyan követelték 
az őket meg nem illető kijárást. A ferencziek tilta-
koztak. Erre a görög szerzetesek neki estek a két latin 
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szerzetesnek és verekedés támadt, melyben mind a két 
t'rancziskánus megsebesült. Szerencsére, csak könnyebb 
sérülés történt . Hogy nagyobb ba j nem esett, az őrt 
álló török katonaságnak lehet köszönni, a mely a lati-
nok bejárásának a j ta já t lecsukatta. Most a hatóságok 
tárgyal ják az ügyet. Végre valahára már igazán alapo-
san végét kellene vetni ezeknek a kereszténység leg-
szentebb helyeit megszentségtelenítő eljárásoknak. 

— Madárpusztitás és kafholiczizmus. A Kölnische 
Volkszeitung jan. 8. reggeli számában rámuta t arra, 
mennyi képmutatás rejlik abban, mikor protestáns utazók 
legmélyebb fölháborodással beszelnek a román orszá-
gokban dívó tömeges madárgyilkolásról (Olaszország) 
és a bikaviadalokról (Spanyolország). Nemzetgazdasági-
lag persze óliajlandó, hogy az olasz madárüldözés ellen 
erélyesebb intézkedések történjenek. De e ponton a 
román és germán szellem között ellentéteket keresni, 
vagy pláne a dolog ódiumát egyenesen a kath. egyházra 
kenni, mégis csak nagyfokú rövidlátás, vagy egyenesen 
rosszakarat. Olaszországnak alig vannak erdei, Felső-
Itália pedig majdnem kert. Ezek a körülmények a 
másfaj ta vadnak vadászását igen szűk keretek közé 
szorítják. Németországban is tömérdek nyulat meg 
t 'enyvesmadarat pusztítanak. Olaszországban az erélye-
sebb intézkedések a kormány ellenállásán szenvedtek 
hajótörést . A bikaviadalok ellen a spanyol egyház eré-
lyesen küzdött még egyházi gyógybüntetésekkel is. És 
pedig helyesen nem az állatvédelmet helyezte előtérbe 
a modern philanthrópia módjára, hanem az embervédel-
met. De hát küzdelme nagy akadályokba ütközött épen 
úgy, mint az a küzdelem, a melyet a kiválólag germán 
ököljog, s kivált a párbaj ellen folytatot t . 

— Theologus-nők. Érdekes irányban te t t hódító 
lépést a nők egyenjogúsítása. A dán kormány megen-
gedte, hogy a theologiai államvizsgálatot nők is lete-
hetik. de kijelentette, hogy őket ez a vizsgálat az 
egyházi szószékre nem fogja képesíteni. 

— Ex libris. Igen szomorú világot vet a mi kath. 
irodalmi viszonyainkra, hogy tudományosabb színezetű 
folyóirataink csak nehezen tengődnek, közben el is 
habiak. Kivál t akkor ju t ez öntudatunkra, ha látjuk, 
hogy a külföld a legkülönlegesebb czélok érdekében is 
több elegáns folyóiratot képes fentartani. Ott vannak az 
Ex-librisek, a melyekről a Religio már két izben is 
megemlékezett . A berlini Ex-libris-egyesületnek van 
már 15 éves folyóirata (Ex libris). A Zeitschrift für 
Bücherfreunde is sok helyet szentel nekik. 1904-ben pedig 
az osztrákok is alapítottak egy ilyen szakfolyóiratot. 

— A halotti beszéd. A Magyar Nyelvtud. Társa-
ság most megindítot t folyóiratában (czime : Magyar 
Nyelv) Szinnyei József a helyesírásból, kivált az ,,ë" 
hangok következetlenségeiből kimutat ja , hogy a Halotti 
Beszéd fenmaradt példánya nem magának a fordítónak 
kezeirása, hanem ennek csak másolata, és pedig talán 
elég késői másolata. 

— A szatmári püspök kitüntetése. A király Mesz-
lényi Gyula belső t i tkos tanácsos, szatmári püspöknek, 
az egyház és közügyek terén kifej tet t kiváló tevékeny-
sége elismeréseül az első osztályú vaskoronarendet ado-
mányozta; 

— Érdekes statisztika. A siófoki fürdőt óriási 
tökével alapították, nagy fényt fej tenek ott ki és nem 
sajnálják az u jabb és u jabb áldozatokat sem. Értik a 
reklámot is, mindemellett a befektetet t tőke nem akarja 
meghozni a kamatokat . A siófoki részvénytársaság 1904. 
évi számadása szerint a fürdő 1904. évi bevétele 17587 

korona 38 fillér, kiadása '25418 korona 46 fillér, s igy 
a társaság ezévi túlfizetése 7829 korona 8(3 fillér volt. 

— Iparosok Jlaria-kongregációja Budán. A fő-
város budai oldalán hat esztendővel ezelőtt alakult meg 
az első ifjúsági kongregáczió. Nemsokára követte ezt a 
hölgyek, majd az urak kongregácziója, mig most az 
iparosok kongregácziója van alakulóban. A megalaku-
lás január 29-én, vasárnap este hat órakor volt a katho-
likus egyesületi ház kongregácziós termében, Kárder 
Károly apátplébános elnöklésével. 

— A tüdővész pusztítása Amerikában. A tüdő-
vésznek Amerikában való elterjedéséről, í r ja a M. V. r 
érdekes képet nyúj tanak az u j abb statisztikai adatok. 
Mielőtt ezeket röviden elsorolnék, összehasonlítás ked-
véér t előrebocsájt juk, hogv Magyarországban az utóbbi 
években minden 100.000 lakos közül körülbelül 360, 
Poroszországban 190, Angolországban pedig csak 119 
hal meg tüdővészben. Amerikában a tüdővészben való 
halálozásokra vonatkozó számok a következőképen ala-
kultak : 100,000 fehérbőrű közül tuberkulózisban meg-
hal t 173, ugyanannyi néger közül 485, az indiánusok 
közül 507 és végül a kínaiak közül 657. A gümökór-
ságban való elhalálozás tehát legerősebben súj t ja Ameri-
kában a „sárga fa j t " s legkevésbbé a fehérbőriieket ; 
a feketebőrüek és a rézbőrűek közül a gümőkórság 
kevesebb áldozatot szed ugyan, mint a kínaiak közül, 
de mégis jóval többet, mint a fehérbőrüek közül. Az 
egészségtelen, tisztátalan életmód és a szeszes italok 
okozzák a nagy bajt . 

Apró Iiirek. Veszprémben a megyés püspök 
ú r a folyó évre székesegyházi böjti szónokká Czigány 
P á l karkáplánt nevezte ki. — Frohászlca Ottokár dr 
vasárnap délután 3 órakor a belvárosi Kathol ikus Kör 
(Molnár-utcza 11.) helyiségében nők számára tartott 
előadást „a család és a társadalom" czimen. A vesz-
prémi egyházmegyében Szabó Antal szentgyörgyvári 
plébános elhalálozásával az esperesi hivatal megüresed-
vén, arra Fekete Gergely h. esperes, zsidi plébános ne 
veztetet t ki. — A győri egyházmegye egyik nagyérdemű 
nyugalmazott plébánosának, Szegliő Ferencz aranymisés 
áldozópapnak haláláról érkezet t hozzánk gyászjelentés. 
A boldogult született 1822 szept. 27-én. Áldozó pappá 
1846. jul. 20-án szenteltetett fel. 0 volt a nemrég 
elhúnyt Kisfaludy István volt beledi plébános első 
káplánja. Mezőeörsi és pálii plébános volt. 1900 óta 
Kisczellben él te nyugalmának napjait . Közszeretet 
környezte. Hamvai t sírjában áldás taüarja . Ny. b. 

A szerkesztő telefonja. 
P. J . Ajánlás annyi mint egymás segítése. E nélkül bárki-

nek nehéz volt és nehéz lesz boldogulni bármely téren. A Religiot is 
bizony egymásközt emlegetni kell a paptársaknak és világi olvasóknak 
s érdeme szerint méltatni és ajánlani, máskülönben az amerikai eredetű 
reklám amerikai reklám-tényeket fog köztünk meghonosítani. Mi csak 
maradjunk az egymásnak ártani nem akaró testvéri szeretet és 
érdem szerint való megbecsülés út ján. Ez keresztény is magyar i>. 
— Mátraal ja . Kimeríthetetlen tar talmú jelszó lehet Chateaubriand 
mondása: ,Istennel minden — nagy ; nélküle minden — kicsiny!" 
— Árrabo. Mnam tradidimus viro competenti. — N.Tapolcsány. 
Kikutatom a titkos elkeresztelés szerzőjét. Szárazon nem viszi el-
Szivemből viszonzom. — A vörös szalagos példányok egyideig 
még a tavalyi czimszalagok alatt járnak, mig valamennyinek az 
ügye jobbra vagy balra el nem dől. 

Főszerkesztő: Breznay Béla dr. 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1905. Nagy Sándor kfcnyvnyomdáiából. (ÍV.. 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 
h a t v a n n e g y e 

Budapesten. február 9. 6. 

DALMI ES IRODALMI F 0 L Y 0 I R A T . 
I J I K É V F O L Y A M . 

SZ. 1905. 

„Verge alicriier m coepio tuo: praeliare vraeiia Domini, caritaiem mcende, pietatem főve, unitati promovenáae et arctius eompmgencae 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et iis, qui operi tuo xurfragantur. Apostolicam Benedictionem peramaruer unpertin.us." 

IX. Pius a szerk. 1871. márcí, '27-én. 
„ Vdditos tibi animos auctontate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae t'elici ncumbaa." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok: Szemle az 1901. év dogmatikus irodalma fölött. I r ta : dr. Z u b r i c z k y A l a d á r . — A 
pasztoráczió figyelmét kihivó müvelés alá fogandó rengeteg földterület. A Ker. Szoczialis-Egyesületek Orsz. Szövetsége. Ir ta : L a k a t o s . 
— Zsidók a parlamentben. — Német láb német nemzeti talajjá teszi a földet, a melyre rálép. — Egyházi Tudósítások : f Dr Ber tha 
János emlékezete. — B u d a p e s t : Püspökszentelés a nyitrai egyházmegye számara az Angolkisasszonyok budapesti templomában. 
— K a s s a : A koadjutor főpásztori bemutatója. — R ó m a : Pap, kit a pápa szentel fel püspökké. — P á r i s : Az egyház és állam 
közt való teljes szakadásnak veszedelme a Rouvier-kormány alatt is fennáll. Abbé (xayraud orsz. képviselő nyilatkozata és fel-
hívása. A sulpiciánusok püspöki dicsérete és védelme. Egy püspök papjait már előkészíti a szakítás esetére. — Tárcza: Uti emlékek. 
II. Orsova és a Kazán azoros. — Rath. Egyesületi élet és köztevékenység : A nagyváradi Kath. Kör közgyűlése. — A Szent-István-
Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya. — Irodalom: A kereszt iskolája. A visitatio liminum. Megjelent a Literarische Rund-
schau. — Veimé*«!- •' A főpásztor öröme és megelégedése. A szeretet megnyilatkozása elé tilalomfát állítani nem lehet. Koszorús 
Jezsuita költő. Mirabilia Romae. Lőweni egyetem. A szombathelyi Szent-Erzsébet-Egyesület. Kevés a protestáns theologus. Olasz 
iskolakérdés Quarachi. Királyi kinevezések. A Szentföld ismertetése. Jó-e vagy rossz profeczia ? Egyháziak királyi kitüntetése. 

Szemén zetiek az e.-ztergomi fömegyéből. Legömörebb i tél t t a néppártról. Gyászrovat. — A szerkesztő telefonja. 

Szemle az 1904. év dogmatikus Irodalma 
fölött. 

— Ir ta : Dr. Zubriczky Aladár. — 

Bevezetés. 

Sokszor hallottat ismétlek, h a . azt mon-
dom, hogy tudományunkat jelenleg nem épít-
hetjük többé egyéni szerény einlékezőtehetsé-
giink alapjára, hanem akarva nem akarva 
segítségül kell hívnunk azt, a mit engedelem-
mel szólva, kollektív emlékezetnek hívhatnék. 
Valaki, a kit kiváló irodalmi tájékozottságá-
ért és az iskola padjain vett megbecsülhetet-
len irányításaiért igen tisztelek, gyakran szokta 
mondogatni, hogy azt az elvet „tantum scimus, 
quantum memoria tenemus" ma igy kell ala-
kítani „tantum scimus," quantum litteraturâ 
tenemus." 

De egyéni emlékezet már az irodalmat 
sem birja lapjain kellően rögzíteni. A sokszor 
aggódva említett irodalmi vizözönnek egyik 
hulláma elmossa a másikat. Bibliografikus 
segédeszközökre van szükségünk még akkor 
is, ha csak saját szaktudományunk terén nem 
akarunk színvonal alá sülyedni. 

A külföld ujabban sokat te t t e téren. A 

kik az őskeresztény irodalommal foglalkoz-
nak, kitűnő segédeszközt kaptak 1884-ben és 
1900-ban Einhard Albert műveiben, a ki meg-
beszélte az őskeresztény irodalom terén a le-
hanyatlott század két utolsó tizedében kifej-
tet t szakkutatás eredményeit. Mások örömmel 
fogadják Turmehiak (Hist, de la théol. posit. 
Paiïs) és Bellamynak (La théol. cath. au XIX. 
siècle. Paris) tavaly megjelent müveit. Meg-
becsülhetetlen vállalkozásba fogott Gla dort-
mundi r. k. hittanár, a ki 1700-tól kezdve 
megszerkeszti a németországi, ausztriai és 
svájczi r. kath. theol. irodalom repertóriumát. 
A mű első' kötetének első része még 1895-ben 
jelent meg és főképen a biblikus tudományok-
kal foglalkozik. Az első kötetnek második 
része 1023 oldalon az apologiai irodalmat ismer-
teti tárgyi és időbeli rendben (Paderborn, 1904.) 
Az apologiai irodalomról különben tavaly Her-
dernél is .jelent meg egy 84 oldalas kisebbfajta 
útmutató (Kurzer Wegweiser in der apologet. 
Litteratur). A protestánsoknak (Krüger és Köhler 
szerk.) néhány év óta van Theologische Jahres-
bericht-jök; ennek egyes theologiai szakmákat 
tárgyaló fejezeteit a legkitűnőbb szakembe-
rek szerkesztik. Fájdalom, jó egy évvel elma-
radnak. 
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Az említett bibliografikus munkák theolo-
giai vonatkozásúak. Velük kapcsolatban meg-
említem Georg Károly vállalatát, a mely egye-
temes természetű s ennek következtében a 
theologiát is felöleli. 1883. óta 6 kötet jelent 
meg belőle. A legutolsó két kötetet 2113 negyed-
rétű oldalon fölöleli az 1898—1902. évek egész 
német irodalmát bizonyos czimkék szerint 
betűrendes sorozatban (pd. Dogmatik, Medicin, 
Páscal stb.). Mindenütt jelezve van a munká-
nak ára is. Czíme : Schlagwörterkatalog. Ara 
kissé borsos ; az utolsó két köteté körülbelül 
90 márka. 

Gondolom, nem végzek fölösleges munkát , 
ha valami hasonlót kisértek meg. Áttekintést 
kivánok nyújtani az elmúlt évnek (1904.) dog-
matikus irodalmáról, mint egyik szaktárgyam-
ról, melylyel állásomnál fogva foglalkozni 
kötelességem. Felölelem az alap- és ágazatos 
hittant, az apologiát, polémiát és dogmatör-
ténetet. Mivel túlságosan messze vinne, eleve 
kizárom az ismertetés keretéből a folyóiratok-
ban megjelent czikkeket, ámbár elismerem, 
hogy egy-egy czikk sokszor tar talmasabb és 
a tudományt előbbre viszi, mint egyik-másik 
vaskos munka. Eltekintek továbbá a régebbi 
műveknek ujabb kiadásaitól, ámbár egyik-
másik munkának ujabb kiadása önálló munká-
nak is beillenék. Ezen megszorítások daczára 
sem hizelgek magamnak azzal, hogy teljes 
képét nyúj tom a dogmatikus évnek, mer t 
kivált az angol irodalomról nem nyújthatok 
tájékozást . 

Azt is előre kell bocsátanom, hogy ezút-
tal csupán a római katholikusok irodalmi tevé-
kenységét fogom szemléltetni. Mindennek 
daczára remélem, hogy nemcsak kartársaim-
nak, nemcsak a theologiai irodalmat műve-
lőknek haj tok dolgozatommal hasznot, hanem 
mindazok érdeklődésére számíthatok, a kik a 
theologiát kedvelik. 

Bárcsak követőkre találnék, a kik más 
theol. szakmákból és nálam jobban közölnék 
évi bulletinjöket. Gondolom, folyóirataink szi-
vesen megnyitnák hasábjaikat ilyen munkála-
toknak. A múlt években jó példával já r t elől 
az Egyetemes Philologiai Közlöny, a mely 
Kont Ignácz tollából közölte a franczia iro-
dalom philologiai újdonságait. 

A pasztoráczió figyelmét kiliivó, művelés 
alá fogandó rengeteg földterület. 

A Keresztény Szoczialis-Egyesületek Országos Szövetsége. 

Azon alkalomból, hogy a belügyministerium jóvá-
hagyta a Ker . Szocz. Egyesületek Orsz. Szövetségének 
alapszabályait, felhívjuk a közfigyelmet e rendkívül 
nagy fontosságú intézményre. A szocziáldemokrata 
mozgalomnak megdöbbentő előnyomulása s különösen 
azon körülmény, hogy a legádázabb dühvel támadta 
nem csak a kath. egyházat, de általában a keresztény-
séget, sorompóba szólított néhány lelkes fiatal embert 
és hithű munkást , hogy vezérül megnyerve Giesswein 
Sándor dr. győri kanonokot és Prohászka Ottokár 
egyet, tanár t , üdvös ellenmozgalmat indítsanak és a 
kereszténységben rejlő nagy szoczialis erőt a kis 
emberek javára gyakorlat i lag is minél hathatósabban 
érvényesítsék. 

Megalakították a fővárosban az első ker. munkás-
egyesületet, majd sorra alakultak a vidéken a szombat-
helyi, pécsi, pápai, kecskeméti, kolozsvári, faddi, besz-
terczebányai, székesfehérvári ker. munkás-egyesületek, 
a már meglévő győri és kalocsai egyesületek pedig 
csatlakoztak. 

Ezek az egyesületek azután 1904. október 20. és 
21-én a Ka th . Nagygyűléssel egyidejűleg a fővárosi 
egyesület kezdeményezésére ker. munkás-kongresszust 
tartottak, a melyen szövetséggé tömörültek össze. 

A szövetség feladata lesz, hogy a meglevő egyesü-
letek működésót irányítsa, támogassa, ú j ker. munkás-
egyesületeket alapítson, országos mozgalmakat kezde-
ményezzen ; a ker. szoczializmus elveit tudományosan 
tárgyalja, könyveket és röpiratokat adjon ki, ker. 
szocziális tanfolyamokat rendezzen a fővárosban és 
különösen a vidéken. 

A szövetségnek eszméi terjesztésére heti lapja 
van, az „Igaz Szó"; megjelenik he tenként szombaton; 
szerkesztősége VIII., Szentkirályi-u. 28. sz., kiadó-
hivatala VIII . , Üllői-út 22. sz. alatt van. Előfizetési ára 
egy évre 3 kor. 60 fill. 

A rendkívül nagyfontosságú ügyet melegen ajánl-
juk a f tdő lelkészkedő papság, de mindenkinek meleg 
figyelmébe és pártfogásába, a ki felismerte a rohamosan 
terjedő szocziáldemokracziában rejlő nagy veszedelmet, 
a mely a keresztény Magyarországot a lehető legkomo-
lyabban fenyegeti . Lakatos.* 

Zsidók a parlamentben. 
Erről a tárgyról Szabolcsi Miksa czikkezik az 

„Egyenlőség" legújabb számában, s talán mondanunk 
sem kell, hogy két-három hasábra ter jedő elmefutta-
tásának alig van más tartalma, mint az, hogy ime a 
zsidók a parlamentben — bár számszerint megfogyat-
koztak — de hazafiság szempontjából megerősödtek, 
mert több került be Kossuth-párt i programmal, mint 
tavaly ; viszont a szabadelvü-párti zsidó képviselők 
száma megcsappant. 

* Sub auspiciis regis doctor iuris-szá promovendus. Szerk. 
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Tehát a zsidóban is befogadják már a magyart s 
4K-as mandátumot adnak a kezébe. I lyenformán tet-
szeleg magának az „Egyenlőség". Ám a mű-öröm 
nyilván észrevehető. 

A mul t képviselőválasztásnál összesen husz zsidó 
vallású képviselő ju to t t be a t. Házba. Idén csupán 
tizenhat. Emelkedés helyet t tehát csökkenés; jól teszi 
azért Szabolcsi úr, ha e megfogyatkozás fölött — melyen 
úgy sem segithet — azzal vigasztalja magát, hogy e 
t izenhat közül több a negyvennyolczas. Szabolcsi ter-
mészetesen csak azokat veszi be statisztikájába, akik 
most is zsidók ; a kikeresztelteket nem veszi számba, 
mint Héderváry Lehelt, Farkaskázy Fischer Zsigmon-
dot stb. 

Ezen adatok szerint tehát a múlt cziklusban 
20 képviselő közül szabadelvű volt 12. névszerint : Mandel 
Pál , Neumann Ármin, Weisz Berthold, Neményi Ambrus 
(meghalt), Rosenberg Gyula, Heltai Ferencz, Vészi 
József, Sándor Pál, Wolfner Tivadar, Nagy Sándor, 
Nemes Zsigmond, Révai Mór. Függet lenségi volt 7 : 
Barta Ödön, Bakonyi Samu, Visontai Soma, Szatmári 
Mór, R a j k Aladár, Nagy Sándor, Molnár Jenő. Demok-
rata : 1. Vázsonyi Vilmos. 

A mostani választásnál szabadelvű csak 7 van. 
Vészi József . Rosenberg Gyula, Sándor Pál, Nemesi 
Zsigmond, Révai Mór, Dési Géza, Markbrei t Gyula. 
Függet lenségi 8 : Barta Ödön, Bakonyi Samu, Visontai 
Soma, Szatmári Mór, R a j k Aladár, Nagy Sándor, Kele-
men Samu, Szúnyog Mihály. Demokrata 1. Vázsonyi 
Vilmos. 

A Religiónak nem hivatása sem a politikai sem 
a vallási gyűlölet szítása ; nem is vezetet t e sorok 
megírásánál egyik sem a ket tő közül. Csupán annak 
ellenkezőjét akarjuk konstatálni, amit Szabolcsi Miksaiir 
elég tévesen észlelt, hogy tudniillik 163 függetlenségi 
képviselő közül nyolcz zsidó még nem csinál . . . 
tavaszt. Ká r tehát efölött akkora gaudiummal eltelni. 

(+) 
jVémet láb német nemzeti talajjá teszi a 

földet, a melyre rálép. 
A kis nemzeteket a kishitűség, a nagy nemzete-

ket a fennhéjázás kísértete környékezi. Amannak az 
elkedvetlenedés, emennek az elbizakodás, az elkapatás 
szokott következménye lenni. Mindakettő válságos idők-
ben katasztrófával végződhetik, ha az illető nemzet 
nem s i e t ' a döntő pillanatban megemberelni magát. Az 
angol, Salisbury lord elmélete szerint, valami fensőbb, 
uralkodásra termett faj a celta eredetű Írekkel szem-
ben. A német , versenyre kelt, a világuralomra való 
törekvésben is, a faji fensőbbségéről támadt képzel 
gésében is, az angolokkal és összes szomszédainál sőt 
a föld minden népénél fensőbb lényiséggel biró valami-
nek tar t ja magát. És ebből a fennhéjázásából a germán 
nem csinál t i tkot. Leghangosabban ez a szellem a híres 
német tudomány kathedráin és a fejedelmi trónokon 
szokott megnyilatkozni. I I . Vilmos német császár pél-
dául, a kinek még aláirása is jellemző, mert nem 
Imperator et Rex, hanem I. R., a német birodalmi 

kanczellárhoz intézett, febr. 2-án kelt levelében, köszö-
netet mond nemcsak alattvalóinak, hanem az egész 
világon szerte élő németeknek is, az ő „német lábuk" 
czimén. „Mert, úgymond, a hol csak megvetet te 
magát a német láb, mindenütt nemzeti ünnepként ülték 
meg születésem napját." Igy lesz aztán minden föld, 
a melyre német láb lép, német nemzeti talajjá. A 
magyaroknak szórt Vilmos-hizelgóseknek tehát jól a 
körmükre kell nézni. I t t is áll a régi t rója i mondás : 
„Timeo Danaos et dona ferentes!" — n — 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
t 

Dr Bertha János emlékezete. 
A győri káptalan jan. 27-én elhunyt nagyprépost já-

nak frissen hantolt sírja előtt nem mehetünk el némán. 
0 azt a kört, melybe őt az isteni Gondviselés intéz-
kedése helyezte, úgy betöl töt te nemes, egyházias és 
hazafiúi szellemének fényével és melegével, hogy abból 
a fényből és melegségből az egész országnak jutot t 
lelki épülés ós buzdulás. Csak a „Religio"-ban, ebben 
a nagy lelkeknek mindenkor kedves lapjában közzé-
te t t „Kéthelyi levelek"-et kell említenem, a melyeknek, 
mint búcsúztatóinak egyike mondá, „szines stílusa és 
mélyreható megfigyelései a közönség nagy érdeklődósé-
nek voltak tanúi." Az örökkévalóságba átköltözött 
férfiúnak alakjában, igazán, nem lehet hamarosan meg-
állapítani, hogy mi volt a kiemelkedőbb jellem-
vonás, annyira arányos és összhangzatos volt az ő 
lelkében minden. Jó tékonysága példaszerű emléket 
hagy maga után. Zalka püspök temetésekor láttam, 
hogy az elénk lelkű aggastyán teste már rég fonnya-
dásnak indult . Gyémánt-miséjét 1904. jul iusában még 
megélte ; de a jelen év influenzájával porhüvelye már 
nem bírt megküzdeni. Erős jel lemű ember volt a poli-
tikában is. Utolsó nyilvános fellépése állásfoglalás volt 
a nemzet ügye mellett. Sopron-Kőhalomban temették 
el, a hol a leánynevelésnek szent haj lékot emelt. Ny. b. 

Budapest, febr. 5. Püspökszentelés a nyitrai egyház-
megye számára az Angolkisasszonyok budapesti templomában. 

Ha jól tudom, Bossuet mondot ta valahol, hogy a 
képmutatás a bűn hódolata az erény előtt. Sem a bűn, 
sem a tévedés a maga valóságában nem mer az emberek 
lelke előtt megje lenni ; a bűn az erény, a tévedés az 
igazság látszatát ölti fel magára ; csak így hódíthatja 
meg az emberi lelket, mely az igazságra és erényre 
van teremtve. A protestantizmus is ennek a törvény-
nek van alávetve, azért szeret a kathol ikus vallás 
intézményeinek és igazságainak látszatába öltözötten 
járni-kelni az emberiség előtt, hogy lelkeket hódítson 
s a meghódí tot takat a katholikus ősegyház intézményei-
nek látszata által tartsa lekötve magához. U j a b b időben 
nálunk például a superintendeus szót úgy elfelejtették, 
mintha soha se használták volna, s helyette püspökökről 
beszélnek széltében-hosszában. Protes táns „püspököket" 
ültetnek be gyűléseik elnöki szókeibe a kerületek 
egyetemes felügyelői mellé; „püspököket" ül tetnek be 
a főrendiház padjaiba, a nyuga t i és keleti egyház 
valóságos püspökei mellé, hogy az emberek a látszat 

6* 



RELIGIO. LX1V. év f. 1905. 

után induljanak s azt higyjék, hogy kath. papság és 
protestáns ige-szolgák közt külömbség nincsen. Már 
protestáns „szentelések" is kezdenek itt-ott divatba, 
illetve szóba jönni. I lyen körülmények közt nagyon 
időszerű, ha a kath. egyház az ő püspökszenteléseit 
nem re j t i a véka alá, hanem kiviszi a világ elé és 
megmuta t j a hiveinek és a másvallásuaknak, hogy 
lássák mi az igazi püspök-szentelés, s hogy már csak 
ennél fogva is a püspök és „püspök" közt oly nagy 
külömbség van, min t ég és föld között. A főváros 
közönségének lelki épülésére szentelte fel ma, f. hó 5 ón, 
az Angolkisasszonyok gyöngytiszta és meleg templomá-
ban Csáky Károly gróf váczi püspök úr, Széchényi 
Miklós gróf győri megyés és Jung J ános váczi segéd-
püspök úr conconsecrátorok segítségével Bende Imre 
nesztori éveket elért nyitrai püspök úr coadjutorát és 
leendő utódját , Batthiány Vilmos grófot , a nyitrai káp-
talan kanonokját édes anyja, testvére, mostoha a ty ja és 
számos egyházi és világi ájtatos közönség jelenlétében 
és imájától kisérve. Az igazi püspök-szentelés szemlá-
tomást mólyen meghatot ta a distigvált ájtatos közön-
séget. A nyitrai kápta lan t Jeszenszky és Bobok kanono-
kok képviselték. Confirmet Deus ! Ad multos annos ! 

?? 
Kassa. A koadjutor főpásztori bemutatója. — 
Bubics Zsigmond kassai megyés püspök ú r ő 

exclja, I I . sz. főpásztori körlevelében, az oldala mellé 
kért segédpüspöksóg kirendeléséről és betöltéséről kö-
vetkezőleg értesíti az egyházmegyei papságot : „Jól 
tudjá tok , Tisztelendő Testvéreim, hogy az égi Gondvi-
selés véghetetlen kegyelme nyilvánult , midőn az elmúlt 
esztendőben elérhet tem volt áldozárságom hatvanadik 
esztendejének betetőzéséhez s Nagy-Boldogasszony 
ünnepén bemutathat tam az Urnák gyémántmisémet is. 
Az örök Istennek ri tka adománya az a magas kor, 
melyet megérnem engedtetett , és bár a cselekvés ereje 
nem fogyatkozott meg bennem s a munkásság vágya 
most is áthat ja bensőmet, mégis, éppen és kizárólag 
koromra való tekintettel , gondoskodásom tárgyát képez-
vén a jövendő, melyről egyikünk sem tudhat ja , hogy 
váj jon méhében mit r e j t : az utolsó idők során megér-
lelődött bennem az az elhatározás, hogy magam mellé 
segédpüspök kirendelését kérjem. Ez a szándékom a 
közelmúltban megvalósult és az apostoli király ő fel-
sége a kassai egyházmegye segégpüspökévó (coadjutor 
cum iure successionis) a Pázmány-intézet kormányzóját , 
Fischer-Colbrie Ágoston dr esztergomi prelátus-kanono-
kot nevezte ki. — Tisztelendő testvéreim ! Midőn ezt 
veletek tudatom, egyben szives jóindulatotokba ajánlom 
a segédpüspök úr őmóltóságát, k i t jeles papi erényei 
s kiváló képzettsége tesznek érdemessé a ti rokonér-
zi lmetekre. Az élet delén álló férfiú munkaerejével, 
szent hivatása lelkes szeretetével, a papi nevelésügy 
terén szerzett sikerei érdemével s mint Is tennek szol-
gája, a pásztor alázatosságával köszönt be mihozzánk 
s mindannyian szeretettel és bizalommal fogad juk őt, 
ki u j móltóságában segédkezet nyuj tand a ti, korban 
megöregedett , de tennivágyásban erejét nem vesztet t s 
benneteke t atyailag szerető főpásztorotoknak." 

Róma, jan. 30. Pap, kit a pápa szentel fel püspökké. — 
X I I I . Leo pápaságának hosszú idejéből csak 3 

oly püspök nevét jegyezte fel a történelem, kiket a 
pápa sajá t kezével szentelt fel püspökké. Köztük az 
egyik Mermillod volt, a nagynevű genfi püspök, frei-
burgi szókhelylyel. Tegnap fordult elő X. Pius alatt az 
első eset, hogy mint pápa püspököt szentelt. Ez a 
k i tünte te t t pap mgre Radini-Tedeschi praelatus, a 
ki a bergamói püspöki széket nyerte el fáradhatat lan 
társadalmi tevékenysége jutalmául. A Mária-tisztelet 
világkongresszusa és római kiállítása is őt hirdeti fő 
szerzőjének. Ezen felül mgre Radini-Tedeschi kezét 
az egész olasz katholikus mozgalomnak mindig a kor-
mányrud ján tudta foglalkoztatni. Másrészről, mondhatni, 
egész Olaszországban sehol a katholikusok oly élénk 
és sikeres tevékenységet nem fej tenek ki, mint Berga-
móban. Azért, midőn ma X . Pius pápa a püspököt 
nyer t bergamóiak tisztelgését fogadta, szórói-szóra ezt 
a nagy dicséretet mondta szemökbe : „Ha minden egy-
házmegye olyan volna mint a bergamói, a pápának 
nyugodt éjszakái l ehe tnének! S ez a mondásom ezen-
túl még inkább fog állni — oly bergamói püspök 
mellett, a milyen mgre Radini-Tedeschi." Megjegy-
zendő, hogy a bergamóikat már most elvhű katholikus 
ember képviseli az olasz alsó házban. 

Páris. Az egyház és állam közt való teljes szakadás-' 
nak veszedelme a Rouvier-kormány alatt is fennáll. Abbé 
Gayraud orsz• képviselő nyilatkozata és felhívása. A sulpi-
ciánusok püspöki dicsérete és védelme. Egy püspök papjait 
már előkészíti a szakítás esetére. — 

Gayraud orszgy. papkópviselő az ország külön-
féle vidékein való megfordultában szakadatlanúl azt a 
kérdést hallotta hangozta tn i : „mi lesz a Rouvier-kór-
mány a la t t ?" Most, hogy út jából Párisba visszatért, az 
„Univers" febr. 3-iki számában nyilatkozik, választ adva 
a fent i kérdésre. Azt mondja a többi között, hogy a 
papság és a hivek őrizkedjenek az optimizmustól. Az 
egyház és állam közt való szakadás, amint ő lát ja az 
ügyeket , a legközelebbi jövőben elkerülhetetlen. És 
nem az ú j kultuszministertől fog függni, hogy tüs tént 
be ne következzék. Ne feledjük, hogy a diplomácziai 
összeköttetés az ap. szentszékkel már is meg van sza-
k í tva ; ne feledjük, hogy az üresedésben levő püspöki 
székek egyházmegyéiben a megoldatlan kényes kérdések 
napról-napra szaporodnak ; ne fe ledjük végül, hogy az 
ügynek napirendre hozása egy ember, Briand előadó 
tetszésén fordul meg, tehát hajszálon függ', melyet 
véletlenségre alapított többség, a milyen a mostanii 
minden perczben szótszakíthat. Ugyancsak Gayraud 
képviselő Parisban, az „Association franciscaine" nagy 
termében, előadást tar tot t , melyben a szakítás politikai, 
társadalmi és vallási következményeivel foglalkozott. 
— A sulpicianusok védelmére, kik nem szerzetesek, 
hanem egyszerűen, vagyis fogadalmak nélküli társaság-
ban élő papok, Coullié orleánsi püspök a „Correspon-
dant"-ban „Messieurs de Saint-Sulpice" czim alatt 
remek, (admirable et forte, mondja az Univers) védő 
i ra tot közölt, abból az okból, hogy Combes őket, a 
taní tó szerzetes rendekről hozott 1904-iki törvény ille-
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téktelen alkalmazása ut ján, lét jogosultságukban meg-
támadta. A védőirat fényes tanúbizonyság a tanítvány 
hálájáról és a sulpiciánusok nagy, elévülhetetlen érde-
meiről a papnevelés terén. — A perpignani püspök, az 
egyházmegyei heti lapban (Semaine Religieuse), felszó-
lítja papjait, hogy az egyház és állam közti szakítás 
esetére készülve, tüzetesen kutassák fel templomaik, 
lakóházaik s a hozzájok tar tozó javak jogczimeit , hogy 
tudni lehessen, mi kié : az államé-e, a községó-e, az 
egyházé-e? A szétszakadást ő is tehát bekövetkezö-
nek tar t ja . 

T Á R C Z A . 
Uti emlékek. 

H . 
Orsova és a Kazán szoros. 

Herkules fürdőnek környéke is elragadóan szép 
s bár sűrűn csak julius és augusztus hónapokban láto-
gatják, ősszel és télen is akadnak vendégei. Főleg 
vadászok keresik fel, mert a tizenkétezer holdas vadász-
területen érdekes medvevadászatokat szoktak tartani. 

Ám a nyári vendégeknek is kijut a szórakozásból 
a fürdőtelep környékén. Pé ldául vasárnapokon és ünne-
peken a köszvénytől mentesek a szomszédos Pecse-
nyecskára és Mehadiára rándulnak s a parasztok eredeti 
román nemzeti tánczában gyönyörködnek. 

A legfönsógesebb s a lélekre is jólesően ható 
szórakozás a Csernavölgyében tett séta. A Cserna 
keresztül folyj a az egész fürdőtelepet, de nagyobbrészt 
több kisebb boltozat alatt s csak a kápolna mellett 
búj ik ki. mint a városligeti földalatti villamos. Innen 
kezdve néhány méternyire kar fa van a par t ján , mert 
i t t nagyon rakonczátlan s könnyen baj eshetik. Később 
valamivel csöndesebb lesz s a sebes folyást nagy szik-
lák törik meg olyannyira, hogy egyik-másik helyen 
taj tékzó, dübörgő vízesést produkál. Nagyon sok 
helyüt t já r tam külföldön i s ; Olasz-, Német-, Poroszor-
szágban. I t thon megnéztem a Tátra szépségeit, Erdély 
bórczeit, a Vágvölgyét; de majdnem azt mondhatom, hogy 
ennyire elragadó szeszélyes, vadregényes, sőt félelmes 
vidéket alig lát tam, mint a Csernavölgye. 

S amellett minden hozzáférhető, jó úton járható 
meg s a Csernavölgyének keskeny par t ján négy-öt 
órán át kocsin is lehet megtenni az utat . A betegek 
naponkint erre sétálnak ós sokszor hosszú sorban 
robognak a fogatok a szomszédos kiránduló helyekre. 

Mehádiára, Orsovára persze vonat visz. Mi azon-
ban orsovai u tunka t is kocsin tettük meg a Kazán szo-
rosig, hogy annál jobban élvezhessük a szép vidéket. 
Igaz, hogy meg is bántuk, mer t t izenhárom órát kocsin 
lenni, a legforróbb napon, nagy porban, nem csekély-
ség. A bőr szinte lehámlott az arczunkon s teljesen 
sötét barnára sült. Persze ezt csak másnap vettük 
észre, nappali világosság mellett , s ahogy egymást meg-
pillantottuk összecsaptuk a kezeinket : En is így festek ? 

Am a Kazán szoros megtekintése megérte a fárad-
ságot. Közben az orsovai plébános vendégszerető házá-

nál megtizóraiztunk, mert — bár Herkulesfürdőtől 
Orsováig csupán három órás u tunk volt —- a nagy 
melegségtől el t ikkadtunk s nem mertünk a Kazán szorosi 
még hosszabb ú t ra igy vállalkozni. 

így is annyira porosok let tünk, hogy előbb a 
plébániával szemközt levő kaszárnyába mentünk s ott 
t isztogattuk le magunkat . (Két főhadnagy is volt a 
társaságunkban.) Ez t azonban már észrevette a derék 
plébános s mosolygva intett ablakából, hogy ne sokat 
mókázzunk. 

Siettünk is, mer t kevés időnk volt. Al igt iz percznyi 
pihenés után az orsovai káplán kalauzolása mellett 
vigan elindultunk, s kezdetben az ut néhány falun át 
meglehetősen unalmas volt. De alig pil lantottuk meg 
a Dunát, észrevettük a kanyarodásából, üogy közel 
vagyunk a czélhoz. Már messziről is szépnek ígérkezett 
a Kazán szoros ; de mikor belejutot tunk, mindegyikünk-
nek leesett az álla a meglepetéstől. A Duna annyira 
szűk itt, hogy egyik part járól a másikra lehet kiáltani, 
tehát Magyarországból Szerbiába, mert a túlsó part 
már Szerbiához tartozik. Ezt a szorost ha józhatóvá és 
hozzáférhetővé tenni, óriási munka lehetett. 

A Duna i t t két meredek, magas hegy közöt t folyt, 
úgy, hogy nem is volt part ja . A ki ezt a szép ezüstös 
szalagot látni akarta, kénytelen volt az óriási és szé-
dületes meredek hegy tetejére mászni s ugy gyönyör-
ködni a szük Dunában. A túlsó parton, Szerbia oldalán, 
most is ilyen s azért egyetlen j á ró lelket sem lehet látni, 

I csak kopár vizbenyuló sziklákat: itt-ott bokrokat vagy 
; fáka t s egy he lyüt t a nevezetes Traján táblát, k inek élet-

veszély lyel já ró vállalkozása a történelemből ismeretes. 
Annál gondozottabb azonban az innenső, a 

magyar part. A Duna mentén közvetlenül keskeny 
ösvényt vá j tak a sziklákba, melyen egy, néhol két 
kocsi is elfér, s ahogy az ember óra számra ül a 
kocsin s gyönyörködik a fenséges lát\ ányban, önkény-
telenül is nyomasztó hangulat fogja el. Jobbró l a 
meredek hegy, balról a mélységes Duna, fölöt tünk a 
sziklaboltozat, melynek olykor tátongó repedései elnye-
léssel vagy lezuhanással fenyegetnek, nem tud ják fel-
melegíteni az utas t . Szinte Isten-kísértésnek látszik, 
hogy az ember ilyen útra is vállalkozik. 

Mi azonban egyebet is merészeltünk. A magj 'ar 
part mentén szerb halászokat pil lantottunk meg, kik 
átkalózkodtak hozzánk, s hogy ők is észrevettek, kecse-
gével kínáltak bennünket. 

A vízszine az úttesttől e m e l e t i é i magasságra lehet 
s mi vakmerően elkaptuk a halászoktól dobot t erős, 
vastag köteleket , oszlophoz kötö t tük s leereszkedtünk 
a bárkába, illetve a keskeny deszkára, mely a sziklá-
nak neki támasztva a csónakba vezetett. 

Egyik főhadnagyunk beszélt a nyelvükön s kérte 
őket, hogy vigyenek át bennünke t a túlsó par t ra . Erre 
ők összesúgtak s tanakodtak. Ugyanis az átmenéshez 
útlevél kell, ka tonának meg útlevél mellett sem szabad 
karddal átmenni. 

Végül még is rászánták magukat néhány koroná-
ért, s mi szerb földet t iportunk és szorongás fogta el 
a szivünket. Azt hiszem, mindegyikünknek eszébe 
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ju to t tak az utolsó esztendők eseményei s nagyon rövid 
ott időzés után visszasiettünk. 

Ezen kissé veszélyes, de epizódszerü kitérés után 
folyta t tuk u tunka t . A nap ellen persze itt már védve 
voltunk s az ú t igen kellemes le t t volna, de kezdett a 
szomjúság és éhség gyötörni. Magunkkal nem vit tünk 
semmit, a két hires barlangot pedig okvetetlenül látni 
akar tuk . Egyik társunk már el is kedvetlenedett s a 
visszatérést proponálta, de leszavaztuk. Később társunk 
is hálás volt ki tar tásunkért , mer t a két barlang festői 
lá tványt nyú j to t t . 

A Pojnikovo barlang egy 500 m. hosszú és 80 m. 
magas barlang, melyen a hasonnevű patak folyik 
keresztül, a sziklából közvetlenül a Dunába öntvén 
vizét. Sokkal érdekesebb s történelmileg is nevezetes 
a Veteráni vagy Piscabara barlang. Ebben 1692. már-
czius 16-tól május l-ig, tehát másfél hónapon át 700 
katona tar tózkodott d'Arnau báró vezetése alat t s 3000 
főnyi török haderőt tar tóztatot t vissza. De a vége 
mégis csak kimerülés lett, hiszen élelmiszerük kifogyot t ; 
a nyirkos levegő beteggé te t te a katonákat s végre 
megadták magukat . 1788-ban ú jbó l heves küzdelem 
volt itt a törökök ellen, kik 20 napig nem voltak 
képesek a szoroson keresztül hatolni . A Veteráni bar-
lang nyilása a hegy oldalában van s negyed óráig 
kellett a meredek sziklaoldalon ú g y szólván négy-kéz 
láb mászni, mig a nyilást elértük. Magában a barlang-
ban is jó ideig kellett hegynek menni, mig a te te jére 
ér tünk. A világosságot egy-két ágyúnak szánt rés szol-
gál ta t ja s a gyér világosság mellett sok mellékutat 
fedeztünk föl. A barlang egy ilyen szűk sikátora oly 
mélyen nyúlik a hegybe, hogy fél órai gyaloglás után 
sem értük a végét . A koromsötétség miatt kénytele-
nek is voltunk visszafordulni, különben valami tompán 
csobogó patakba vagy tátongó mélységbe zuhanunk. 

E helyütt ké t napot tölteni is rémséges lehet, nem 
még másfél hónapot . A hőslelkü katonák vitézségét 
márványtábla jelzi a barlang bejáratánál. Mi halk 
imát mondva értük visszatértünk. 

Délután négy órakor é r tünk O-Ogradina község 
széléhez, hol szatócsboltot pil lantottunk meg Vedéglő-
nek hire sem volt. A szatócsboltban bort, sört is mér-
tek, szalámit, sa j tot is tartottak. Mi éhes falka módra 

.̂ megrohantuk a tulajdonost, s ami kevés készlete volt, 
mind megettük. K é t kocsin vol tunk nyolczan s a boltos 
állítása szerint mi nyolczan félóra alatt több italt és 
ételt fogyasztot tunk el, mint amennyi különben egész 
esztendőre kell neki. 

Ennek magyarázata az, hogy a Kazán szorosba ki-
rándulók mind visznek magukkal elegendő ételt s italt 

mi csupán a kellő figyelmeztetés híján mulasztot tuk 
el. Azon kívül a kirándulók túlnyomó része h a j ó n teszi 
meg az utat. Igy olcsóbb is, kényelmesebb is; de olyan 
apróra mégsem lehet mindent megnézni, mint mi tet tük. 

A jó félóráig eltartó pihenés ós felfrissülés után 
(bizony az X. lábu padokat és asztalt többre becsül-
tük most, mint a Pannónia legdusabban megrakot t 
asztalát) vigan kerekedtünk u t ra s már szürkülni kez-
det t , amint falut falu után hagy tunk el. I lyen helyütt 

látni csak valójában, mennyire igazuk van a novella-
iróknak, midőn az estről azt írják, hogy fekete köpö-
nyegébe burkol mindent . Házak közöt t persze i lyesmit 
nem lehet megfigyelni ; de amint i t t a szabadban széj-
jelnéztünk, szinte éreztük, hogy egy láthatatlan, hatal-
mas kéz sötét leplet tereget szét s a haragosan tüzes 
nap megrebbenve bukik alá, hogy véletlenül őt is a 
lepel alá ne kanyar í tsa a lá thatat lan kéz. Menekült . 

Mí pedig szunyókálva, egymás fejét-vállát ütö-
getve bóbiskoltunk a kocsiban s csak arra ébredtünk 
fel, hogy a kocsi nyikorgással megáll t s az orsovai 
káplán vékony h a n g j a megszólalt: Urak, auf! I t t hon 
vagyunk . . . ( i ) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKEN YS EG. 
A nagyváradi Katii. Kör közgyűlése. 

J a n . 29-én volt, saját dísztermében, Dús László 
világi alelnök vezetése alatt. A káptalanból Fe t se r és 
Grócz kanonokok voltak jelen. Imrik Gusztáv t i tkár 
je lentése világot ve te t t a kör tavali működésére. A lefolyt 
év uralkodó csillaga a Mária-kultusz volt az Immacula ta 
jegyében. A B. Szűz iránti t iszteletben egyesülnek, 
úgymond, az emberi érzelmek legnemesebbjei s leg-
t isztábbjai . Valóban ! A Mária-tisztelettel mérhete t len 
lelki nemesülés szokott járni. Mily nemes alak például 
mond juk mi, II. Rákóczy Ferencz alakja. Vallásossága 
a szentség fokáig, hazafisága a hősi önfeláldozásig emel-
kedet t . Az ilyen emberek a polit ikában is messze felül 
emelkednek az alávalóságon. „Bárcsak állandósulna meg 
ez az érzelem, — Imrik titkár szavainak folytatása — 
ez az ősi magyar erény, mindenkorra nálunk!" Fia t , 
fiat! íme, ez a t i tkár i jelentés is muta t ja , hogy mennyi 
drága gyöngy rej l ik nálunk a lelkek mélyén. A nagy-
váradi Kath. Kör tavai 9-ik évét töl töt te be. A t i tkár i 
jelentés szerint, ez az óv (az 1904-iki) a nagyváradi Ka th . 
Kör életében fordulópontot képez. A kör a nm. püspök 
ur ós a káptalan nagylelkű segítségével nagy „lidórcz-
nyomástólu szabadult meg : a hátralékos házbér terhé-
től. D e haladás tör tén t az alkotás i rányában is. A megyés 
püspök ur, a kápta lan javaslatára, 1904. ápril 2 án kelt 
főp. leiratában megengedte, hogy a nagyváradi Ka th . 
Kör az egyházm. főpénztár tula jdonában levő bérház 
te lkén czéljainak megfelelő aj helyiséget építhessen. A 
kör a káptalanéval együttes bizottságot küldött ki az 
építés ügyének lebonyolítására A t i tkár i jelentés további 
részeiben az országos kath. nagygyűlésnek rövid időn 
belül Nagyváradon való tartásának reményével foglalko-
zott, azután előadta, hogy az országban méltán jó hírnév-
nek örvendő nagyváradi kath. lyceum 1903/4-ben 9 
előadást tartott , köztük 3 böjti estélyt. Az Immacu-
lata jubi leumát a kör külön diszünnepélylyel tün te t t e 
ki, melyen dr Karsch Lollion kanonok értekezése vál t 
ki. A tagok száma 343, kilépett 11, elhunyt 4, belépet t 
33. Vivat, f'loreat, crescat ! 

A Szent-1st ván-Tarsulat Tudományos és Irodalmi 
Osztálya 1905 február 9-én (csütörtök) d. u. 5 órakor 
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Osztály-gyűlést tart , melyre az Osztály t . tagjait, 
valamint a felolvasásra az érdeklődő közönséget is az 
elnökség nevében tisztelettel meghívja Dr. Notter Antal 
t i tkár . Tárgysoroza t : 1. Elnöki előterjesztések. 2. Tag-
választás. A Tudományos és Irodalmi Osztály első 
szakosztályába uj tagul ajánltatik Keményfi K. Dániel, 
tanitóképző-intézeti tanár Esztergomban. Aján l j ák : 
dr. Prohászka Ottokár és Kaposi József, a szakosztály 
tagjai. 3. Felolvasás: Divéki A d o r j á n : „ A X VI. és XVlI. 
századi magyar-lengyel kereskedelem." 

I ß O D A L O M . 
A kereszt iskolája. 

Három egymásutáni éven nagyböj t i elmélkedéseket 
ta r to t tam a nagyváradi Szent László templomban az 
Űr Jézus Krisztus kínszenvedéséről. A három évi cziklus 
18 elmélkedést ölelt fel ; — az első hat a kínszenvedés 
előzményeit tárgyalta, a második és harmadik cziklusban 
a keresztút állomásaihoz fűztem elmélkedéseimet. E 
nagyböj t i elmélkedéseket A kereszt iskolája czím alatt 
összegyűjtve sa j tó alá rendeztem s február közepén 
kerül ki a nagyváradi Szent László nyomdából. A 10—12 
ives csinos kiállítású füzet ára 2 korona (vidékre 2 ko-
rona 20 fillér.) 

Nagy-Várad, 1905. febr. 2. 
Dr. Vucskies Gyula, 

sz. széki ülnök, plébános. 
A visitatio liminum. Egyházjogi tanulmány. Irta 

dr Huszár Elemér, az összes jogtudományok s a szent 
hi t tudományok doktora. Budapest , Atheneum, 1905. 8-r. 
152 lap. 

Tartalma : Tör ténet i fejlődés. A ma érvényes jog. 
A Relatio Status Ecclesiae. I. Az egyház materiális 
állapotáról. II . Magáról a püspökről. III. A világi pap-
ságról. IV. A szerzetesekről. V. Az apáczákról. VI. A 
szemináriumokról. VII . A templomokról, iskolákról, 
kegyes intézményekről. VIII. A népről. IX. Postula tu-
mok, esztergomi relatiók. Függelék : I. Lippay primás 
relatiója 1650-ből. II. Szelepcsónyi relatiója 1676-ból. 
III . R u d n a y relat iója 1825-ből. Jegyzetek. Névmutató . 

Nagybecsű dolgozat, Dr Kohl Medárd püspök urnák 
van ajánlva. 

— Megjelent a Literarische Rundschau fü r das 
katholische Deutschland Herausgegeben von Dr J . 
Sauer, Pr ivatdozent an der Universi tät Fre iburg i. Br. 
Einunddreissigster J a h r g a n g : 1905. 12 Nummern zu je 
20 S. 4" M 9.— Freiburg im Breisgau Herdersche 
Verlagshandlung. 

Botta, La grande faute des catholiques de France, (v. Hert-
ling.) — Noblemaire, Concordat ou séparation, (v. Hertling.) — 
Gutjahr, Die Glaubwürdigkeit des Irenilischen Zeugnisses über die 
Abfassung des vierten kanonischen Evangeliums. (Rückert.) Lötz, 
Das Alte Testament und die Wissenschaft. (Selbst) — Gillmann, 
Das Institut der Chorbischöfe im Orient. (Rauschen.) — Epistolae 
Romanorum Pontificum genuinae. Recensuit et edidit A. Thiel. 
Fasz. I. u. II. (Pfeilschifter.) — de San, Tractatus de Poenitentia. 
(Huber.) — Leicht, Lazarus, der Begründer der Völkerpsychologie. 
(Dyroff.) — Bartsch, Die Rechtsstellung der Frau als Gattin und 
Mutter. (Rösler.) — Schnürer, Die ursprüngliche Templerregel. 
(Pieper.) — Lrere, The English Church in the reigns of Elizabeth 
and James 1558—1625. (Zimmermann.) — Terlinden, Le pape Clé-
ment IX et la guerre de Candie (1667—1669 ) (Lauehert.) — Busse, 
Annette von Droste-Hülshoff. (Hoeber.) — Graus, Vom Gebiet der 
kirchlichen Kunst. (.Sauer.) — Wilmers, Geschichte der Religion als 
Nachweis der göttlichen Offenbarung und ihrer Erhaltung durch 
die Kirche. 7. Aufl. — Gütschoic, Innocenz III. und England. — 
Schweitzer, Die Bilderteppiche und Stickereien in der städtischen 

Altertümersammlung zu Freiburg i. Br. (Kolberg.) — Kümmel, Auf 
der Sonnenseite. I. Bdchn. (Starschinyi.; — Kälin, In den Zelten 
des Mahdi. (Starschinyi.) — Nachrichten und Zeitschriftenschau 
— Büchertisch. 

VEGYESEK. 
— A főpásztor öröme és megelégedése. Eszter-

gom megválasztott országgyűlési képviselője, dr. Kmety 
Károly , folyó hó 2-án tisztelgett a bíboros herczeg-
primásnál, mint székvárosának képviselője. A bíboros 
főpásztor igen szívesen fogadta Kmety- t és három 
negyedórát beszélgetet t vele. A beszélgetés főleg a 
nehéz politikai kérdések és az érdekes esztergomi 
választás körül folyt . A herczegprimás Kmety előadá-
sából teljes tá jékozottságot merí te t t a helyi politikáról 
és rendkívüli nagy öröméneadott kifejezést, hogy a 
választási mozgalmak alatt oly nemes becsületességgel 
visel te magát a primási város választó polgársága. 

— A szeretet megnyilatkozása elé tilalomfát 
állítani nem lehet. Annak szabad út ja van minden-
felé. Ez t látjuk, az „Esztergom" következő gratuláczió-
j á b ó l : „84 éues püspök. Az egész főegyházmegye gyön-
géd szeretetétől körülvéve, csendesen, de nagy szor-
galommal munkálkodva, 84-ik születésnapját ünnepelte 
pén teken (febr. 3.) Boltizár József püspök, általános 
érseki helynök. N a g y idő ez a 84 óv, és a mosolygó 
lelkű püspök oly jókedvvel, oly friss egészséggel 
fogadta az üdvözlőket, hogy mindenki fiatalnak hiszi. 
De tényleg fiatalos minden szava, minden gondolata 
A párat lan jó kedély, a kifogyhatat lan munkakedv, 
mind-mind a rég i nála, s k ívánjuk őszintén, szívből, 
hogy még sokáig őrizze meg ezen kitűnő tulajdon-
ságait, s a friss jó egészség mindezeket fokozva, 
jóságos szivét még sokáig dobogtassa az egyházmegye 
jóvol tára és örömére." 

— Koszorús jezsuita költő. Németországban tör-
tént a dolog, a hol pedig császári hatalomtól támoga-
tot t protestáns nemtetszés mia t t nem telepedhetik 
meg a Jézus nagyérdemű társasága. Jó té teményei t 
az 1870-iki nagy háborúban elfogadták a rendnek, 
de maguk közt élni nem engedik a ..türelmes" 
protestáns atyafiak. Sok dolgot azonban még császári 
hatalommal sem lehet megakadályozni, sem meg nem tör-
t én t t é tenni, póld., hogy a göttingai tudós társaság Ehrlert, 
a jezsuitát , tagjai közé választotta, vagy hogy a 700 
tagból álló kölni „Litterarische Gesellschaft" Dreves J . t. 
a tyá t a kölni „Virágjátékok" költői versenyeinek egyi-
kén megkoszorúzta. Dreves Guidó Mária atya, a hír-
neves hymnologus, ké t év előtt első dijat nyer t egy 
hazafias költeményével, mely az „Iltis" nevű hajó 
legénységének hősi halálát énekelte meg 

— Mirahilia Romié . A német könyvkedvelők 
társulata 24 lapos facsimilében kiadta a középkornak 
híres római zarándok-könyvét : Mirabilia Romae. A 
nyomás az incumbulumokkal párhuzamosan haladó u. n. 
block-könyvek mintá jára történt,' a melyeknél t. i. egy-
egy lap nem áll szétszedhető betűkből , hanem fatáblába 
van metszve 

— Lőweni eiryetem. A lőweni egyetemnek, a belga 
katholikusok ezen méltó büszkeségenek, 1903 —4-ben 
a világi karokon 2000, a theologiain 148 hallgatója 
volt. Zömét a hal lgatóknak a belgák képezték ; mellet-
tök vol t 56 németalföldi, 33 franczia. 32 német , 23 
luxemburgi, 21 spanyol, 15 amerikai, 11 ír. 

— A szombathelyi Szent-Erzsébet-Egyesület, jan. 
25-én d. u. 3 órakor tartotta évi rendes közgyűlését 
dr. Bezerédj I s tvánné elnöklete alatt . Az egyesület igaz-
gatója dr. Tóth József szentszéki jegyző, püsp. t i tkár 
A papság köréből je len voltak még Pintér József, a 
Sz. U. szerkesztője és Bogács Ferencz püsp. szertartó. 
Az elnöknő papi ajkakra méltó beszédében azt fe j te -
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gette, hogy az r istenszeretö lélek főtörekvése a lélek 
megmentése." Szabó Ilona polg. isk. tanárnő titkárnői 
jelentésében, a mely szintén gyönyörű eszméket merít 
a ker. Charitas köréből, megtudjuk, hogy az egyesület 
1904-ben 23 családot és 32 beteg nőt gondozott. 

— Kevés a protestáns tlieologiis. Németország 
protestáns lapjaiban ujabban mindenuntalan megcsen-
dül a panasz a protestáns theologiai tantermek fokoza-
tos elnéptelenedése miatt. Itt-ott éles polémiák támad-
nak. Az egyik csoport ludniillik a protestáns papság 
szomorú anyagi helyzetében találja meg az okot ; a 
másik, a konzervatív csoport pedig a theologiai tan-
termek legnagyobb részének ijesztően hitszegény, vagy 
egyenesen hitromboló szellemében. 

Olasz iskolakérdés. Érdekes iskolakérdést 
vetettek föl Olaszországban. A Coppino-törvény (1877). 
2. paragraphusa ugyanis eltörölte a katekizmus-tanitást 
az elemi iskolákban. Orlando közoktatásügyi minister 
most azzal a kérdéssel fordult az államtanácshoz, váj-
jon ez a vallásoktatásnak teljes mellőzését jelenti-e, | 
vagy érvényben maradt a Casati-törvény (1859). 315. 
paragraphusa, a mely ezt kötelezőnek jelenti ki. Az 
államtanács válasza a vallásoktatásra kedvezőtlen volt, 
de a minister nem érte be a válaszszal, hanem újra 
feleletre kérte az államtanácsot. A közönség most a 
jobbat reméli. 

— Quarachi. A mult év decz. 16-án meghalt Jeiler 
Ignácz atya, a kiváló hagiographus és sz. Bonaventura 
műveinek rátermett kiadója. A fer en ezren diek gene-
rálisa 1879-ben Quarachiban, a Flórencz melletti kis 
faluban külön kollégiumot alapított pompás könyvtár-
ral és nyomdával, a melynek feladata lett a Doctor 
Seraphicus műveinek kiadása. A műben részt vettek 
Fidelis a Farina (f 1881), Bechte Benedek (f 1892), 
Deimel Jácint (f 1900), Müller Quinatián (f 1902) és 
Jeiler Ignácz atyák. 

— Királyi kinevezések. 0 felsége az esztergomi 
főkáptalanhoz cz. kanonokká nevezte ki Neymon Károly 
nógrádpataki plébánost. A nagyváradi 1. sz. káptalanba 
valóságos kanonokokul kir. kinevezést nyt-rtek Nogely 
István cz. kanonok, képző-intézeti igazgató, és Spett 
Gyula gyomai esperes-plebános. Több czimen mind a 
három irányban gratulálunk. 

— A Szentföld ismertetése. Igen sikerült farsangi 
estélyt rendezett a „Lévai Kath. Kör" febr. 2-án. A tar-
talmas műsor egyik kiemelkedő tárgya a Szentföld 
ismertetése volt, melyet dr. Csárszky István pápai 
kamarás, primási t i tkár vetített képek kíséretében tar-
tot t a városháza dísztermében. Nagyszámú intelligens 
közönség hallgatta végig e kellemesen szórakoztató, 
egészen közvetlen előadást, a mit a lévaiak bizonyosan 
sokáig fognak emlegetni. 

— Jó-e vagy rossz profeczia l Nyitrán történt. 
Nyitramegye deczemberi közgyűlésén dr.Franciscy Lajos 
felhívta az ellenzéket, hogy kövessenek el mindent gr. 
Tisza István megbuktatására. Az „Ellenőr" erről refe-
rálván felemlité akkor, hogy Szulyovszky Gusztáv a 
szabadelvűek nagy hahotája közötl czélzatosan közbekiáltott : 
vMég sokáig fog kinevezni katholikus püspökök/1 Magyur-
o: szagon !" Ez volt a nyitrai szabadelvű jövendölés. Be 
fog-e teljesedni, nem vitatjuk, hanem e helyett ide 
iktat juk a „Ny. Sz." idevágó, következő megjegyzését: 
A nagy hahotára megjegyezzük, hogy az csakugyan 
kaczagni való dolog, hogy egy kálvinista minister 
nevezzen ki katholikus püspököket, vagy legalább döntő 
befolyást gyakoroljon a kinevezésre, már pedig Szu-
lyovszky Gusztáv ur benfentes, szabadelvű exképviselő, 

tehát tudhatja : hanem szerencsére, jövendölése nem 
sikerült, mert íme azóta alig két hónap mult el, és már 
beadta lemondását. Tehát nem „sokáig." 

— Egyháziak királyi kitüntetése. 0 felsége 
Kavul áh. János cz. kanonok, berzenczei esperes-plébá-
nosnak a háj-szent-lőrinczi czimzetes .prépostságot, 
Petrovits Gyula nyíregyházai esperes-plebánosnak a 
Szent-Jakabról nevezett lébenyi czimzetes apátságot 
adományozta. 

— Személyzetiek az esztergomi főmegyéből. 
Bakos János a vadker t i kerület rendes, és Márton István 
nagycsalomjai plébános ugyanezen kerület h. alespe-
resévé neveztettek ki. Plébános lett : Ernyei Pál 
Hrachovistyén. Helyet tes plébános lett : Blázsik Károly 
Balassagyarmaton. Hottovinszky Károly az esztergomi 
főszékeskáptalan c. kanonokja, Vadkert-kerületi rendes 
alesperes és balassagyarmati plébános folyó évi január 
hó 30-án életének 64., áldozárságának 37. évében az 
Urban elhunyt. R. i. p. 

— Legtömörebb Ítélet a néppártról fennállásának 
10-ik évfordulója alkalmából. Január 28-án telt le 
10 éve, hogy a néppár t megalakult. Ez alkalomból a 
politikával foglalkozó napi saj tó szint vallott . A 
nagyobb rész elismerésével, a kisebbség (2—3 lap) 
hallgatásával a néppár t ügyében. Tehát csak kisebbség 
a kath. sajtóban az a rész, mely a katholikus elmék 
politikai konczertjében nem vesz részt, hanem a magán 
tetszések berkeiben monologizál. Legtömörebb ítéletet 
a néppártról a „Nyitram. Sz."-ében olvastuk. Álljon itt 
az egész : „Három üdvös csíramagot ül tetet t be a 
néppár t a magyar közélet termőtalajába. A keresztény 
altruizmus elvét, a jog és törvénytisztelet szentségének 
princípiumát és a vallás erkölcsi alap fentartásának 
nagy eszméjét. Ehez képest három irányban ért el 
sikereket. Ráterelte ós rákényszerítette a törvényhozás 
a kis emberek helyzetével való törődésre, megutál-
ta t ta az ország közönségével a közigazgatás brutali-
tásait és törhetetlen visszaéléseit, végre megállította 
az ország létalapja, a keresztény vallás ellen törő 
szabadkőmivességet, romboló munkájában." 

— Gyászrovat. Nayy Pá l csanádegyházmegyei 
aranymisés áldozópap, pápai kamarás, ny. esperes-
plebános, a koronás aranyérdemkereszt tulajdonosa, 
szabadságharczi honvéd, f. hó 2-án elhunyt. Temetése 
f. hó 4-én. szombaton délelőtt volt az erzsébetvárosi 
plébánia-templomból. A gyászháznál, Nyár u tcza 5. sz. 
alatt Nóvák Is tván erzsébetvárosi plébános szentelte be 
a megboldogultat, honnan a plebánia-templomban tették 
ravatalra s itt Várady L. Árpád dr. osztálytanácsos, 
cz. püspök mondot t zenés gyászmisét s végezte a 
temetési szertartást fényes papi segédlettel. A szertar-
táson résztvettek az elhunytnak csanádegyházmegyei 
paptársai közül többen, köztük dr. Kiss János prelátus, 
egyetemi tanár, valamint jóbarátai s tisztelői. Nayy 
Pá l t mindenki ismerte s jószivével, áldozatkészségével 
sokaknak szeretetét nyerte meg. Mint értesültünk, a 
megboldogult vagyonát egyházi czélokra, főképen a 
csanádegyházmegyei papság nyugdijintózetére hagyta. 
R. i. p. 

A szerkesztő telefonja. 
P. R. Köszönöm a szives buzgólkodást. A tavaszi koroná-

kon lehet a tes tvérekkel az ilyen dolgot nyélbe ütni. Emlegetni 
kell a lapot, de a tolakodásnak még látszatát is kerü ln i kell. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr. 
Segédszerkesztő : Yaluicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1905 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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betöltésének, huzavonája. E poi mori. Fővárosi papok társasvacsorája. — A szerkesztő telefonja. 

Világot érdeklő küzdelem kezdete 
egyház és állam, hit és hitetlenség között 

Francziaországban. 
Der Unglaube ist das Eigenthum 

schwacher, kleingeistiger, zurück-
schreitender, auf sich beschränkter 
Menschen. Göthe. 

Port-Arthur eleste, a mandzsúriai harcztér, 
a vulkanikus orosz társadalom forrongása és 
vérbefullasztott kitörései természetesen, nem is 
lehet másképp, mindenkit érdekelnek. Van 
azonban a czivilizáczió fáklyáját a világon 
körülhordozó keresztény népek körében egy 
összeesküdt szövetség, melyet az Ázsia és 
Európa Keletén folyó vérontásnál jobban érde-
kel és nagyobb izgalomban tart az, a mi 
Párisban készülődik : a szakítás egyház és 
állam, a végleges leszámolásra kész összeütkö-
zés a hitetlenség és a hit között. Oroszországban 
a czári autokraczia megtöréséről van a szó. 
Mi egy czár az Úristenhez mérve? A szabad-
kőművesség Krisztus vallását kivánja összetörni, 
magát az Istent akarja trónjától megfosztani. 
Valóságos titáni harcz ez az ég ellen. Ez job-
ban érdekli a szabadkőművességet, Magyar-
országban is, a keleti népek bonyodalmának 
minden érdekfeszítő jelenségeinél. A Kelet csak 

a ozártól akar menekülni : a Nyugat magától 
az Istentől s az általa alapított vallástól igyek-
szik, ha törik, ha szakad, elpártolni. Amabban 
talán még bölcseség is rejlik: emez maga a 
könyvek-könyve által megbélyegzett insipientia, 
az eszeveszettség netovábbja. 

Ne ámítsa magát senki. A mi Franczia-
országban történik, az meglehet, hogy csak 
egyedül a franczia nemzet hajdan fényes szel-
lem-erkölcsi .világának helyén fog feneketlen 
holt tengert támasztani ; meglehet azonban az 
is, hogy az istentelen államélet hullámai áttör-
nek majd Francziaország határain és a min-
denütt „dolgozó" szabadkőművesség által ásott 
földalatti csatornák u t ján az egész félreveze-
te t t mívelt világot el fogják árasztani. A bűn 
ragadós betegség, és pedig minél rendkivülibb, 
annál ragadósabb. Ha Francziaország el lehet 
Isten, oltár, papság nélkül: máris hajtogatják 
még a magyar paraszt szocziáldemokraták is, 
hogy mért ne lehetne el Magyarország? A 
magyar szabadkőműveseknek pedig éppen ez 
az ideáljok: emberi élet, ország, társadalom — 
Isten, hit és ima nélkül, Krisztus hiveinek és 
papjainak a régi pogány világ módjára föld-
alatti odvakba, katakombákba való visszaszo-
rításával, 
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Azért tehát magyar atyámfiai, azok is a 
kik a tannló, azok is a kik a tanító egyház 
körébe tartoztok, s a kik a földgömb ó-világi 
részének Keletén végbemenő vérengzés ese-
ményeit feszült figyelemmel kiséritek, azt kiált-
juk oda: vigyázzatok, a ti veszedelmetek Nyuga-
ton készülődik, a hol a szabadkőművesség a 
Szajna-parti világvárosban f. hó 10-én 338 
szavazattal 187 ellen fogadtatta el a kamarában 
az egyházat és államot elválasztó szakaszt, 
amely többé nem akarja elismerni, hogy 
Krisztusnak van ezen a földön — országa, 
egyháza. 

Sión őrei Magyarországban, vigyázzatok! 
A példa ragadós volt mindig : ragadós lesz 
ebben az esetben is. Akármit susog a világ 
a békéről, ne higyjétek. Harczra mindig készen 
kell állnotok. „Das eigentliche, einzige und 
tiefste Thema der Weltgeschichte, mondja 
Göthe, dem alle andern sich unterordnen, ist 
der Conflikt des Unglaubens und Glaubens." 
Ne higyjétek, hogy a hitetlenség Magyarország-
ban a hi tet még sokáig békében fogja hagyni ! 
„Ecce, praedixi vobis." ^ 

• 

Szemle az 1904. év apologetikai irodalma 
felett. 

— Irta : Zubriczky Aladár dr. -

Kezdjük az alaphittannal illetve az apologe-
tikával. Tudjuk, hogy apologiája, tehát apolo-
getikája minden egyes hittudományi szaknak 
lehet, pl. az erkölcstannak, az egyháztörténe-
lemnek is. Mindazonáltal u jabban szokásos lett 
az apologetikát azonosítani az alaphittannal, 
illetve az apologetika alatt az álaphittannak 
modern módszerét érteni. 

Előre bocsátok három müvet, két olaszt 
és egy francziát, mint a melyekről Ítéletet nem 
mondhatok, csupán megjelenésűk et jelzem : 1. 
De Vascal. Le christianisme (exposé apologé-
tique). I. La vérité de la Religion (Paris, Le-
thielleux, 562 old.) — 2. Polidori. La nuova 
Apologia del Cristianesimo contro gli ultimi 
avversari : Loisy, Harnack, Tolstoj, (286 lap.) — 
3. Gibier. Le obbiezzioni contemporanee contro 
la Religione (Parigi, Lethielleux, 372 lap.) 

Mihelitsch Antal dr. a ki a Co l l eg ium 
Germanico-Hungaricumnak volt növendéke s 
jelenleg a gráczi egy etemen a bölcseletnek és 
az apologetikának tanára, tavai}7 a 4. és 5. 

füzettel befejezte az Elementa Apologeticae-t, a 
melynek 1. füzete még 1900-ban, a 2. és 3.1901-
ben lá to t t napvilágot. Nem első műve. (Megelőzte 
a Haeckelismus u. Darwinizmus, Graz. 1900.) 
Jelen művét hallgatóinak szánta vezérfonalul 
és a bővebb szóbeli magyarázat vázlatául. Az 
egyes füzetek czime a szakembernek világosan 
jelzi a tá rgyal takat : Philosophia religionis, 
Theoria revelationis, Demonstratio Christiana, 
Ecclesia Christi, Regula Fidei. Erősen támasz-
kodik sz. Tamás ra ; de kitűnően ismeri a 
modern idevágó irodalmat is (Schanz, Gutber-
let, Oltiger, Schell, Commer, Wilmers, Mazella, 
Billot, Palmieri, Zigliara, Fonck, Seitz, Specht, 
Bardenliewer, Ehrhard.) Szemébe néz az újabb 
és legújabb tévedéseknek is (Renan, Strauss, 
Zeller, Tyndall, Paulsen, Harnack, Virchow, 
Lotze, Nietsche, Loisy, Chamberlain.) Modora 
scholasztikus, de apró paragraphusaival és u. 
n. stile coupé-jával előnyösen tér el pl. Hurter-
nak liosszű lélekzetű tételeitől és sokszor fölös-
legesen tömött mondataitól. Bizonyításaiban 
szereti használni a természet tudományokat és 
a mathesist. Egyik-másik részletben kissé arány-
talanul ter jeng; pl. körülbelül 100 oldalon 
foglalja össze az összehasonlító vallástudomány-
nak az Istenség léte mellett szóló ethnograpliiai 
eredményeit, továbbá közöl az ó- és új szövet-
ségre vonatkozó számos biblikus adatot, a 
pápák katalógusát a La Gerarchia cattolica 
legújabb kiadása szerint, hosszadalmas statisz-
tikai táblázatokat , sőt idevágó térképeket is. A 
latin szövegek mellett szeret görögül, sőt 
héberül is idézni. A theologiában szereplő mű-
kifejezéseknek mindig gondosan adja etymolo-
giájokat. A Vaticanum taná t pontról-pontra 
külön megbeszélésben részesíti. Alakja kisebb 
Hurterénál . Az öt füzet terjedelme (előlapok 
és indexek nélkül) 590 oldal. (Hurter 1893. 
520 l ap ; Schwetz 1882. 718 lap; Bulsano-Tux 
1890. 746 1.) 

Reinhold György dr bécsi egyetemi tanár 
kiadta első félévi előadásait: Praelectiones de 
theologia fundamentali . Felölelik az Isten lété-
ről, a vallásról, a kinyilatkoztatásról, és a ke-
reszténységről szóló szakaszokat. Az apologiába 
vágó tanulmányaival már ismételten találkoz-
tunk : (Das Wesen des Christenthums 1901. 
Harnack ellen. — Die Welt als Führerin zur 
Gottheit, 1902. -— Isten létezésének bizonyí-
tékairól ; Die Gottesbeweise u. ihr neuester 
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Gegner, 1902. Mach tanár ellen.) Jelen mun-
kájában szintén sz. Tamást veszi alapul. Telje-
sen járatos a modern apologiai irodalomban 
(Gutberlet, Duilhé, Pesch, Schell, Schanz, 
Rolfes, Janssens, Sertillanges,Lepicier,Boedder,) 
és ellenfeleink nézeteiben is (Caird, Spencer, 
Strauss, Mill, Fischer Kuno, Hume, Kant, Har-
nack, Feuerbach, Paulsen, Hase, Schoppenhauer, 
Schultze, Haeckel, Zöllner, Mach.) Szándékosan 
közöltem e neveket Mihelitschnél és Reinhold-
nál is, mert a nevek külömböző volta mutatja, 
hogy egyik apologia a másikat nem teszi fölös-
legessé. Gyakran hallottunk panaszt a dogma-
tikus kézikönyvekben való túltermelés ellen. 
All a panaszok jogosultsága az ágazatos hit tan 
terén, de nem tartom indokoltnak az apologia 
terén. Az apologiai kézikönyveknél a folyton 
váltakozó áramlatok és nehézségek miatt min-
dig helyén van a bővített és javított kiadás, 
vagy az egészen új munka. Reinhold is az Isten 
létének bizonyítékai terén terjengett , de épen 
e ponton alkotott nevezeteset. Pozitíve és 
negatíve tiszteletre méltó alapossággal beszéli 
meg a dolgot. Mielőtt beléfogna a bizonyíté-
kok feldolgozásába, egész Iiis értekezést szentel 
az okság elvének és a világ tényleges valósá-
gának. A czáfolatnál terjedelmesen foglalkozik 
a pantheizmussal, a pessimismussal, a materi-
alismussal és a darwinizmussal. De egyebütt 
is vannak gondosan kidolgozott részletek, pl. 
a vallás eredetéről, a liypnotizmusról és spiri-
tizmusról, az evangéliumok hitelességéről és 
szavahihetőségéről. — Gyakorlati szempontból 
azonban elmarad Mihelitsch mögött. Mintha 
nem volna érzéke a tankönyv-technika iránt. 
Logikusan építi föl könyvét, de bosszúlélekzetü 
paragraphusai, fárasztó egyhangúságban, tago-
lás, tételek, eltérő nyomás nélkül terpeszkednek 
szét. Alakja egyezik Mihelitschéval. A jelen 
első kötet terjedelme 342 lap. 

A budapesti egyetem hittud. karánál mint 
avató értekezést nyúj to t ta be Knecht János na,gy-
váradi szem. tan. felügyelő „Hitünk észszerű 
okai" cz. tanulmányát . Úgy látszik a művelt 
magyar közönséget t a r t j a szem előtt és szá-
mukra dióhéjba foglalja az egész alaphittant. 
A mindössze 185 oldalra terjedő tanulmánjmak 
mint doktori értekezésnek az a hibája, hogy a 
lehető legáltalánosabb keretekben mozog; mint 
apologiának az, hogy rövid terjedelme miatt 
sokat markol, de keveset fog. 

Rövid időközben egymásután magyarul 
(Jándi Bernandin) és n é m e t ü l (Overmans S. J.) 
megjelent Morawski Marián lengyel jezsuitának 
remek kis apologiája: „Esték a genfi tó part-
ján." Hét beszélgetésben, a melyek nagyművelt-
ségű, különböző nemzetiségű s vallású férfiak 
és egj^etlen hölgy között folynak le, bomlik 
ki előttünk az apologiának nem minden kér-
dése, de bizonyos főkérdések, a melyek tár-
gyalása fokozatosan az egyházba vezet. A 
gondolatmenet ez : az idealizmusról a vallásra, 
a vallásról a hitre, a hitről a Gondviselés kar-
jaiba, a Gondviseléstől a kereszténységre, majd 
ennek centrumába, Krisztushoz. Végül a ka-
tholiczizmus és más felekezetek, valamint a 
nemzeti egyházak. A mű oly magasröptű, hogy 
az e téren jára tosaknak is tömérdek uj kilátást 
nyit. (Bővebben ismertettem M agy. Sión 1904. 
VI. 465.) 

Leginkább az if júságot tart ja szem előtt 
Beimel Tódor dr stockeraui osztrák hit tanárnak 
új módszerű kis apologiája: Zitaten-Apologie. 
Az idén már második kiadása jelent meg, de 
annyira megbővülten, hogy mint új művet 
lehet megemlíteni. Ugyancsak ő az idén új 
művet is adot t ki : Zeugnisse deutscher Klassi-
ker für das Christenthum. (Mindkettőt bőveb-
ben ismertet tem Magy. Sion 1904. XI. 869. a 
hol nem hallgattam el bizonyos kritikai meg-
jegyzéseimet.) 

A miseruha eredete. 
I r ta : Némethi/ Gyida dr. — 

A miseruha, (casula, planéta) a misemondáshoz 
szükséges öltözetdarabok legfőbbje, az áldozópapok 
jellemző, kizárólagos szertartási öltözete. Legfőbbje, 
amennyiben a többi öltözetdarabokat, mint a miseinget, 
övet, vállkendőt, karkötőt, s tólát mind befödi, eltakarja ; 
jellemző szertartási öltözete az áldozópapságnak, ameny-
nyiben a többi öl tözetdarabokat a szerpap, alszerpap 
is használják ; kizárólagos, amennyiben a miseruhát 
csak az áldozópapoknak és pedig csupán a misemondás 
alatt szabad viselniök. Lényeges alakja szétterítve 
hosszúkás négyszög vagy kerülék ellipsis, közepén kör-
alaku kivágással, a fej részére. H a tisztán ezt az alakot 
vesszük tekintetbe, e lmondhat juk, hogy a miseruha 
eredete az irott történelem ha tá rán túl, p. művelődés 
kezdeteihez ér vissza. L ipper t az ősrégi felsőruhából 
származtatja, mely a zordabb idő ellen szolgált vódelmül, 
s melynek két jellemző alakja fejlődött ki. Az egyik a 
nyilás nélküli, olyan shawl- vagy tóga-féle alak, egy 
kissé bonyolúl tabb felöltéssel ; a másik a közepén kerek 
nyílással ellátott alak, melynek felöltése igen egyszerű, 
amennyiben az ember egyszerűen kidugja fe jé t a nyi-

7* 
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láson s ezzel az egész öltözet köröskörü l befödi testét . 
Az ősrégi fe lsőruha e második a l ak j á t csak a délame-
rikai poncho, meg a miseruha t a r t o t t á k fenn. Je l lemző 
példája ez azon művelődéstör ténet i törvénynek, hogy a 
vallás külsőségekben is konzervá l ja a távoli mult 
emlékeit . * 

A miseruha közelebbi leszármazása meglehetős 
homályba van burkolva . Annyi bizonyos, hogy egyet-
len-egy ó-szövetségi szertartási öltözettel sem lehet 
kapcsola tba hozni. Az ó-szövetségi zsidó papságnak 
egyál ta lán nem vol t l i turgikus fe lső ruhá ja ; ruháza tuk 
ugyan i s lábravaló, köntös (tunica, lenvászon sark ig érő 
ing), őv és süvegből állott. A főpapoknak ugyan volt 
több rendbel i felső ruhá juk ; de a miseruha egyikhez 
sem hasonl í tható ezek közül. A főpapok felöltője, meil 
C^J/Ö» noöriQrjSf tunica) térdig érő uj jat lan ruhada rab 

volt, mely a fe j és kezek számára nyílásokkal volt 
ellátva, s így legföl jebb a da lmat ikához hasonlí tható, 
nem pedig a miseruhához, me lynek egyetlen nyílása j 
van a fe j részére. A vállruha az ef'ód ("hCîv èncafiig, 

superhumerale) a főpapok második felső r u h á j a két 
kelmedarabból állott , melyek közül az egyik a mellet, 
a másik a vállat takar ta , s melyek a vállakon pántok-
kal vol tak összekapcsolva. A vá l l ruha derékig ért . A 
miseruhával ezt se lehet összeköttetésbe hozni. A hires 
sokat v i ta to t t chósen, mellelő, ("j C ' n loysiov, rat ionale) 

a rasznyi magasságú és szélességű bursa-szerű ruha 
volt , t izenkét drágakővel ékesítve, s így még kevésbbé 
hasonl í to t t a casulá-hoz, mint az előbbi két ruhadarab.** 
Ezek u t á n tehát bát ran k imondha t juk , hogy a I X — X I I I . 
század l i turgikus íróinak azon állítása, hogy a katho-
l ikus egyház szertar tási öltözetei az ó-szövetségi zsidó 
szer tar tás i öl tözetektől származnak, tel jesen alaptalan. 

Minthogy a miseruhát egyik ószövetségi szertar-
tási öltözettel sem lehet kapcsolatba hozni, nem marad 
egyéb hátra , mint hogy azt va lamely világi profán öl-
tözet től származtassuk. Legköze lebb esik a föltevés) 
hogy a zsidók felső ruhájá tól ered, amelyet az Üdvözí tő 
is hordozhato t t , midőn az utolsó vacsorán az Oltári-
szentséget , illetőleg a szent miseáldozatot szerzette. 
Az apostolok elrendelhették, hogy ennek emlékezetére 
a papok is i lyen felső ruhát, k ö p e n y t viseljenek, vala-
hányszor a szent áldozatot bemuta t j ák . Bármi ly tet-
szetősnek látszik a föltevés, csak föl tevés marad, melyet 
semmiféle pozitív adat nem támoga t . -Még az sem bizo-
nyos, hogy az első keresztény században hordtak-e 
egyál ta lán felső r u h á t az á ldozópapok a szent mise 
bemuta tása alatt. Tertull ianus D e oratione cz. művé-
nek X Y . fe jeze te az ellenkezőt látszik bizonyítani . 
Ha l l j uk őt magát . „Sed quonian unum aliquid atti-

* Julius Lippert. Die Kulturgeschichte in einzelnen Haupt-
stücken. Leipzig. 1885. I. k. 194—195 11. ,Dieses Kleidungsstück 
bildet den heutigen südamerikanischen Poncho : aber auch die 
Kasel des katholischen Priesters entstammt direkt diesem Klei-
dungsstück. Soweit man wirkliche Kleider getragen hat, hat sich 
dieser Mantel in den verschiedensten Stoffen und Formen als 
Oberkleid erhalten." Lippert e helyen rajzát is adja a poncho-nak 
egy chile-i szolga alakján. A poncho elég rövid felöltő. Alig ér 
térdig. Hasonlósága a miseruhához igy is szembeötlő. 

** Szekrényi L. A bibliai régiségtudomány kézikönyve. Buda-
pesten, 1896. 11. 'k. 93—108. 

gimus vacuae observationis , non pigebi t caetera quoque 
denotare , quibus merí tő vani tas exprobranda e s t ; 
s iquidem sine ullius au t dominici, au t apostoliéi prae-
cepti auctor i ta te fiunt. Huiusmodi enim non religioni, 
sed superst i t ioni depu tan tur , af fecta ta et coacta. et 
curiosi potius, quam rationalis officii ; certe vei eo 
coërcenda, quod gent i l ibus adaequent . Ut est quorura-
dam, expositis penul is orationen facere ; sic enim 
adeun t ad idola nat iones. Quod u t ique si fieri oporteret , 
Apostol i , qui de h a b i t e orandi docent , comprehendissent ; 
nisi si qui putant , Pau lum penulam suam in ora t ione 
penes Carpum reliquisse. Deus scilicet non audiat penula-
tos, qui t rès sanctos in fornace babylonii regis orantes 
cum sarabaris et tyar i s suis exa\idivi t?u* Ter tu l l ianus 
tehát , ki 16 —240 közöt t élt Krisztus után, miu tán a 
megelőző fe jeze tekben hibáztat ta a korabeli kereszté-
nyek némely babonás, vagy hiábavaló szokásait, az i t t 
közlöt t XV. fe jeze tben megrój j a némely keresztények 
azon szokását, hogy fe l sőruhá juka t levetve, penul is ex-
positis imádkoznak. Gún3'Osan teszi hozzá : talán bizonj-
S z e n t Pál is azért hagyta köpenyét (penulam) Troas-
ban Carpusnál,** mer t imádkozni a k a r t ? Isten, ki az égő 
kemenczében az ágyékruhába és fe jükön süveggel 
imádkozó i f jakat meghal lgat ta , hogy hallgatná meg a 
felső ruhába ö l tözö t teke t? (Penulatos.) Már most, ha 
Ter tu l l ianus korában előirt vagy szokásos dolog lett 
volna felső ruhában végezni a szent áldozatot, képzel-
hető-e, hogy Ter tu l l ianus erre az előírásra, vagy szokásra 
ne u ta l t , rá ne mu ta to t t volna, már csak azért is, hogy 
megmutassa : lám nem kell levetni a felsőruhát imádság 
közben. A legfőbb imádságok mindenesetre azok vol tak, 
amelyeke t a szent áldozat alatt mondtak a pap m e g a 
nép, a közös, nyilvános, ünnepélyes fohászok. Azonban 
arról, hogy valamely meghatározot t fe lsőruhában kellet t 
volna misézni, vagy szokás lett volna misézni, va lamint 
Ter tul l ianus, úgy a II . és III . század többi keresz tény 
irói is hal lgatnak. 

A zsidóknak Kr i sz tus idejében viselt fe l sőruhájá-
ból egyébi ránt azér t se lehetne leszármaztatni a mise-
ruhá t , mer t az előbb egy boj tokkal s roj tokkal el látot t 
hosszúkás nagykendő s egy shawl-szerü ruha volt, 
melye t ugyancsak shawl-szerüen ve t tek fel. Nyílása a 
fej részére, ami jellemző tu la jdona a casulának, nem 
volt egy zsidó fe lsőruhának sem.*** 

A kolozsvári óvári klastrom. 
Az .E rdé ly" cz. folyóirat H e r r m a n n Anta l dr 

tollából érdekes ós képekkel kisér t czikket közöl a 
kolozsvári óvári klastromról, melyen a góthikának annj ' i 
vá l toza ta található együt t , mint sehol Magyarországon. 
J e l en l eg a sz. Ferenczrendüek tu la jdona és helyreállí-
t ásának érdekében tömérdeket fáradozik Sántha Angelus, 

* Migne. I'atrologiae Cursus Completus Parisiis. 1844. 
Tomus I. 1170—1171. lap. 

** Szent Pál Timotheushoz intézett II. levelének 4. fejezeté-
ben, a 13. versben, a következőket olvassuk : „A felsőruhát, melyet 
Troasban Carpusnál hagytam, eljővén hozd el magaddal . . 
„Tov (psXóvrjv, ÓV ànéXinov sv Tgcoádi nctQÙ Kúqtuo, kçxô/isvos rpí-Qí . . ." 
Penulam, quam reliqui Troade apud Carpum, veniens affér tecum. 

*** Szekrényi : A bibliai régiségtudománv kézikönyve. Buda-
pest, 1896. I. le. 77—80. 11. 
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az óvári zárda főnöke. Majlá th püspök és a műemlékek 
bizottsága 20000, a ferenezrendüek 10(00 koronát ál-
doztak rá, de még 80000 korona szükséges, a melyet 
országos gyűjtéssel óhaj tanak megszerezni. A templom-
nak eredete Hunyadi János elé nyúlik, ő csak további 
kiépítésén fáradozott . A kolostorban tanul t Mátyás 
király és később Pázmány. A reformáczió alatt hol 
ennek, hol annak a protestáns felekezetnek kezén volt. 
1693-ban a jezsuiták kezére kerül t ; a ferenezrendüek 
1724 óta birják. Je lenleg egyetemi internátust , sz. Imre-
egyletet, esetleg Mensa Academicát terveznek az ősi 
épületben a szerzetesek lakosztályain kivül. —r— 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

D r C s a j á g l i y K á r o l y 
1815—1905. 

A pécsi egyházmegyében a Nesztorok gyors 
egymásutánban adják át egymásnak ezt a méltóságot. 
A nagyhírű Hegyessy László után csajághi Csajághy 
Károly dr következet t a Nesztorságban. Most ő is el-
költözött az örökkévaló hazába, Isten szine elé. Halála 
Budapesten f. hó 7-én következet t be életének 90-ik, 
áldozópapságának 65-ik évében. A boldogult Isten jóvol-
tából nagy kort élt, mely Isten dicsőségeért s az em-
berek lelki-testi javáér t buzgó papi munkásságban telt 
el. Hálás kegyelettel emlékezünk meg róla itt, és 
a jánl juk lelkét szerető paptársaink mementójába, mert 
ő is állhatatosan ápolta szivében az egyház s a pap-
társakhoz való testvéri, önzetlen ragaszkodás érzelmeit, 
lelkesen gyakorolva annak kötelességeit. A „Religio" -
nak 1841-ben tör tén t megalapítása óta buzgó pártolója, 
állhatatos előfizetője és igazán hálás olvasója volt 
m indahárom nemzedéken át, melybe az ő életfolyása 
esett Mint szászvári esperes nagybetegen vonult 1877-ben 
vissza nyugalomba. Bajában enyhülést nyervén a fő-
város kath. hit- és társadalmi életében mindnyájunk 
épülésére buzgón s példás szerénységgel ve t t részt. 
Temetése f. hó 9-én volt, nagy részvéttel. Teteme a 
Kerepesi-uti temetőben, családi sírboltban nyugszik. 
Ny. b.! 

Budapest. Görög szertartású katholikus plébánia az 
ország fővárosában. — 

Ismeretes a Budapesten lakó gör. szert, katholi-
kusok óhajtása, hogy külön plébániával birjanak. 
Vaszary Kolos bibornok, miután a fővárost képviselő 
közgyűlés az ú j plébániára kegyuraságának támogatását 
kiterjesztette, a vol t erzsébetvárosi lat. szert, plébánia-
templom használható állapotba s a gör. szertartás sze-
rint leendő fölszerelésére 2000, illetve 40,000, összesen 
42,000 koronát, a plébános és sglelkész eltartására szin-
tén megfelelő összegeket készségesen megszavazott, f. évi 
j anuár hó 8-án kelt oklevéllel a nevezett ú j plébániát 
felállította és szervezte, s annak betöltése czéljából a 
következő pályázatot hirdette ki : 

Pályázat 
a budapesti gör. szert, katholikus plébániai javadalomra. 

Budapest székesfőváros területén folyó 1905. évi 
május hó 1-ső napjától kezdődőleg egy görög szert, ka-
tholikus plébániát léptetvén életbe, a javadalom betöltése 
czéljából ezennel pályázatot hirdetek. 

A lelkészi állás javadalmazása a következő : 
1. A székesfőváros, mint kegyttr által fizetendő 

évi 2000, azaz kétezer korona törzsfizetós és 1000, azaz 
ezer korona személyes pótlék. 

2. Lakbér czimén 3000, azaz háromezer korona. 
Köteles azonban a lelkész segédlelkészének is, ki csak 
nőtlen lehet, lakást adni. 

3. A segédlelkész teljes ellátása fejében évi 600, 
azaz hatszáz korona. 

4. A szabályszerű stóla illetékek. 
A javadalom elnyeréseért oly görög szert. kath. 

áldozárok folyamodhatnak, a kik a plébániai hivatal 
önálló kezeléséhez megkívántató képesítéssel bírnak, 
főpásztoraik által a jánl ta tnak és megválasztatásuk ese-
tére a főpásztor által szabályszerűen elbocsáttatnak. 

A folyamodványhoz a következő okmányok csa-
tolandók : 

1. A hit tani tanulmányokról szóló bizonyítványok. 
2. A felszentelési bizonyítvány. 
3. A családi állapotról szóló bizonyítvány. 
4. Az eddigi alkalmazásról és működésről szóló 

bizonyítványok. 
5. A megyés püspök úr ajánló levele. 
6. A főpásztori elbocsátás biztosítása arra az 

esetre, ha a pályázat sikerrel végződnék. 
Az ezen okmányokkal felszerelt ós szabályszerű 

bélyeggel ellátott folyamodványok Budapest székesfőváros 
t. közönségéhez, mint a felállított plébánia kegyuraságá-
hoz intézve folyó évi február hó 28-ig egyházmegyei 
irodámnál Esztergomban nyú j t andók be. 

A később érkező folyamodványok nem fognak 
figyelembe vétetni. 

Budapest , 1905. j anuár 8. 
Claudius. 

Card. Aeppus. 

Budapest., febr. 7. Veszteség, veszteség és mindig 
csak veszteség: ez a hires „magyar vallás^-nak egyidő óta 
állandó siralma. 

A ki nem hiszi, üsse fel a budapesti „Prot . egyh. 
és isk. Lap"-nak ezidei 6. számát és a „Sárosp. Lapok" 
részéről szintén az ezidei 6. számot. Megjegyzendő, 
hogy a két lap adatai nem egyezők. A sárospataki 
lapéi hol kisebbek, hol nagyobbak mint a budapestiéi. 
A budapesti lapban Homola István, a buzgó „veszteség-
számoló", az ev. ref. egyház veszteségét a gyermekek 
vallására vonatkozó házassági megegyezéseknél, 1903-
ban netto 504-re, a lutheránusokét 442-re teszi. A 
sárospataki lap még nem ju to t t idáig. 0 az át térések 
és kitérések statisztikájánál kezdte s következő ada-
tokra ju to t t : 1903-ban r. kathol ikus vallásra tér t vissza 
1335 kalvinista ; de csak 646 r. katholikus pár tol t el 
kálvinistává : az ev. ref. felekezet tiszta vesztesége 
tehát a r. kath. egyházzal szemben 1903-ban 689 lélek 
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1896—1903-ig az ev. ref. felekezet vesztesége a róm. 
kath. vallással szemben „áttérés" czimén 5986 lélek. 
A jelzet t időben, a sárospataki lapok szerint, a róm. 
és gör. kath. egyház együtt, áttérések czimén, nyert 
15,096 lelket (külön a róm. kath. 11,253-at, a g. kath. 
3843-at). Ellenben a protestánsok ez alatt az idő alatt 
elvesztettek 7500 tagot, de úgy, hogy a katholikus 
vallással szemben a két prot. felekezetnek a vesztesége 
tula jdonképpen 8142, a külömbözetet más felekezeteken 
nyer ték vissza. A felekezetlenség czimén esett veszte-
ségekről külön — jövőre. 

Győr. Pápai nyilatkozat a választási főpásztori kör-
levélről. 

Olaszból fordítva magyarul igy szól : 
Méltóságos és Főtisztelendő Ú r ! 

Van szerencsém tudomására ju t ta tn i Móltóságod-
nak ós Főtisztelendőségednek, hogy a Szent Atya, 
miután figyelmesen elolvasta azt a pásztorlevelet, a 
melyet Ön a győri egyházmegye papságához intézett 
a politikai választások ügyében, méltóztatott jóvá-
hagyni ós megdicsérni, mert egyezik a Felséges Fő-
papnak ez ügyről alkotott nézetével. 0 Szentsége úgy 
találta, hogy Méltóságod helyesen, jól és a kellő idő-
ben adott pontos utasítást a papságnak, hogy a papság 
egyik jogának gyakorlásában ne hághassa át sem a 
szeretetnek, sem a rá ruházott méltóságnak megszabott 
határai t . 

És ez alkalommal nem mulaszthatom el, hogy 
még hozzá ne tegyem, Méltóságodnak értesítése és 
utasítása czéljából, hogy a Szent Atya akarata, hogy 
azok a papok, a kik jelöltekül föl szándékoznak lépni 
a politikai választásoknál, ezt ne tegyék, csakis akkor, 
ha előbb erre a szükséges fölhatalmazást megkapták 
püspöküktől , valamint attól a püspöktől, a kinek lelki 
jurisdict iója alá tartozik az a választókerület, a mely-
ben jelöltséget vállalni szándékoznak. 

Van szerencsém különben azt is kijelenteni Méltiisá-
I'jódnak, hogy a papságnak adott tanácsai nem gátolják a 
papság választási jogainak gyakorlását, — mert ha gátol-
nák, az bizonyára hiba volna — és ezenkívül tökéletesen 
egyeznek a Szent Szék által a múltban kiadott utasí-
tásokkal is. * 

Fölhasználnom ez alkalmat arra is, hogy megerő-
sítsem annak a különös tiszteletnek érzéseit, a melyek-
kel vagyok Méltóságodnak és Főtisztelendőségednek 
szolgája, Merry De Val, bíboros. Róma, 1905. jan . 27. 

Nyitra. Főpásztori nyilatkozat és rendelkezés a segéd-
püspökség és az általános helynökség ügyében. — 

DD. Curatis ad notitiam perfero : me erga disertam 
Suae Mattis SSmae b. provocationem atque Altissimum 

* Mondani sem kell, hogy ebből a levélből X. Piusnak a lelki-
pásztori életet a káplánságtól a püspökségig végigélt nagy gyakorlati 
bölcsessége sugárzik ki. Az elméleti elismerés és dicséret a püspök 
úr eljárása felett teljes és fényes ; azonban a gyakorlat igazolásának 
elismerése fenn van tartva. A pápa által felállított tilalomfán két 
dolog van kihirdetve, mint tilos : a papságnak a főpásztortól poli-
tika czimén való elkalandozása — a papság számára, és másodszor 
a papság választási jogai gyakorlásának gátlása — a püspökség 
számára. Szerk. 

desiderium oraliter manifestatum, a SSmo Dno Nostro 
Pio P P . X. in Coadiutorem Episcopum et quidem cum 
iure successionis, Il lmum Dnum Guillielmum e Comi-
t ibus Ba t thyány Cathedralis Ecclesiae meae Canonicum 
Magistrum Seniorem, impetrasse, ac obtinuisse, qui die 
5-a huius in Episcopum tit. Titopolitanum consecrabi-
tur. In huius nexu at tamen DD. Curatis simul signi-
fieo : me in gubernanda Dioecesi ultro quoque Epi-
scopalem meum Vicarium Generalem (qui hoc munus 
iam in annum trigesimum in ista Dioecesi sustinet)» 
retinuisse in adiutorium ; praedictum vero Illmum Dnum 
Episcopum pro auxilio in exequendis s. functionibus-
Episcopalibus adhibiturum. Negotiorum proinde Dioe-
cesanorum pertractatio ita mansura est, p rout hac-
tenus fuit . 

Nitriae, die 2 a Februari i 1905. 

Einericus, m. p. 
Episcopus. 

Augsburg. papság politikai tevékenysége — igen 
kényes dolog, melyhez nagyon óvatos kézzel kell 
nyú ln i ; de foglalkozni kell vele, mer t napirenden van, 
például csak a német birodalmat véve, most egyszerre 
két országban: Bajorországban és Baden nagyherczeg-
ségben. Bajorországban tudvalevőleg Moy gróf nem-
régen indí tványt te t t a főrendek tanácsában (reichsrath), 
hogy a papság a választási jogból kizárassék. Ez t az 
indí tványt Bajorország és az egész német birodalom 
területén a higgadt elemek megütközéssel fogadták, 
annyira, hogy az indítványtevőnek beszámithatósága is 
szóba került . A protestáns berlini „Kreuzzeitungu meg-
vetéssel utasította vissza a szándékot, mely az emberi 
műveltség legintelligensebb tényezőit akarja kizárni az 
országos önkormányzás jogából, melyet a mai kor még a 
csizmadiáknak is biztosítva szeret látni. Moy gróf észre-
vet te a hibát, melyet elkövetett s legújabban röpiratot 
adott ki, melyben állásfoglalását magyarázni, de egy-
ut ta l módosítani is igyekszik. Ámde magyarázata még 
jobban belemártotta eddigi jó h í rnevét a zavaros szószba, 
indí tványának módosítása pedig agyonüti az indi tványt 
a maga egészében. Mért akarta Moy gróf a papság 
kizárását a politikából ? Hogy a papság a politikai 
„pártos életből" kizárva egészen papi hivatásának éljen. 
Nos, hogyan szól Moy gróf módositása ? Oly furcsán 
szól az a módosítás, hogy most már igazán nem tudja 
az ember, a nemes gróf ur tula jdonképen vá j jon mit 
akarhat . Egyszer azt mondja, hogy ne legyen a pap 
megválasztható, és a választástól is tartózkodjék, más-
kor meg azt mondja, hogy igenis a népet a válasz-
tásokkor is világosítsa fel, és hogyha esetleg a nép őt 
választaná meg, maradjon „hü tanácsadója a népének". 
Mit je lent ez? Azt jelenti, hogy a gróf ur gondolko-
zásának józanságát alaposan vonták kétségbe. Szóval, 
a papság politikai tevékenységének talaja sikamlós 
talaj , melyre ha valaki, akár pro, akár contra rálép, 
vigyázzon, hogy el ne essék. 

A bádeni eset oly érdekes és tanulságos, hogy 
annak a jövő számban külön megemlékezést fogunk 
szentelni. 
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Mecheln, febr. 7. Belgium a Ii. Szűznek ünnepélye-
den felajánlva. — 

A belgiumi püspöki kar 1904. évi decz. hó 20-án 
kelt együttes feliratában je lentet te a szentséges atyának, 
hogy az országot decz. 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás 
ünnepén, a jubi leum emlékére, a B Szűznek ünnepé-
lyesen felajánlották. X. P ius pápa Goossens biboros 
mechelni érsekhez jan. 5-én kelt levélben válaszolt. 
Azt mondja e levélben, hogy a jelzett eseményben 
kifejezésre ju to t t vallásos megnyilatkozás őt mélyen 
és kellemesen hatot ta meg. Nagy példa ez. hithideg 
korunkban, a többi népek számára. Nagy dicséret zárja 
be a levelet a belgiumi püspöki kar részére. 

T Á R C Z A. 
üti emlékek. 

i n . 
Ada-Kaleh s az orsovai korona-kápolna. 

A Kazán szoroshoz t e t t kirándulásunk nem csupán 
.alaposan kifárasztott, de arczunkat is sötét-barnára égette. 
A fáradságért megvigasztalt a tudat, hogy sok szépet 
lá t tunk; a sötét-barna arcz pedig az ada-kalehi úthoz 
volt stílszerű ; hiszen csupa mohamedán közé készültünk. 

Az uta t végig csónakon tet tük meg ; három markos 
szerb legény evezett s a negyedik kormányozni akart. 
Ám csendőrföhadnagyunk nagyon akaratoskodott s ő 
fogta kézbe a kormányrudat . A kormányos hiúságát ez 
bántotta, s mivel épen nagy hajó került velünk szembe, 
meg akart ijeszteni. 0 persze tudta, hogy a hajó köze-
ledik, mi azonban nem látván a Duna kanyarodása 
miatt, nem is sej tet tük. Csak feltűnt, hogy a különben 
szélcsendes időben kis csónakunk szokatlanul erősen 
himbálózik s egyszeriben hatalmas hullámfodrok kerge-
tőztek. Mi folyton egymáshoz ütődtünk s csónakunk 
akkora lendületet vett, hogy it t-ott a viz is bebukdácsolt 
az oldalán. Tényleg megszeppentünk s erélyesen köve-
teltük a főhadnagytól, hogy mondjon le a kormányzó-
ságról. Nem kéret te soká magát s megadással kelt fel 
helyéről s a szerb kormányos ravasz mosolylyal vet te 
át a rudat s gyakorlott kézzel vezetett a par t felé. A 
legjobb időben, mert a következő két három pillanatban 
hatalmas büszke hajó siklott el mellettünk s még a 
part közelében is méter magasságnyira hánykolódott 
sajkánk. Egy-egy magas hullámhegyről szinte alázu-
hantunk s megkönnyebbülve lélekzettünk föl, midőn 
jó félórai kinos csónakázás után megpillantottuk Ada-
Kaleh szigetét. 

Ez a kis sziget 1-75 km. hosszú és 4—500 m. 
széles, lapos, melyen kis falu és pusztulófélben levő 
erősség van. Lakói tiszta törökök és mohamedánok és 
sok privilégiumuk van. í g y pl. adó- és hadmentesek, 
kik dohány-, szőlő-, rózsaművelésből, halászatból és 
kiskereskedésből élnek. Az egész sziget a szerb, román, 
magyar hármas határon fekszik. 1716-ban az osztrákok 
a törököktől elvették ; ez időből származik az erőd is. 
17138. aug. 15-én a törökök négyhavi ostrom után 

visszafoglalták s ettől fogva birtokukban volt 1878. 
máj. 25-ig. Ekkor Szerbia és Románia a török biro-
dalom alól tel jesen felszabadult s a szigetet az osztrák-
magyar hadcsapot szállta meg s azóta Magyarországhoz 
van csatolva, bár a kis szigetnek és kevésszámú török 
lakosságának politikai állása máig sincs tisztázva. 

Egyházi szempontból Ada-Kaleh Uj-Orsova néven 
Orsova filiáját képezi, s mivel katholikusok is lakják (bár 
kevesen) r i tkán akad itt funkczió. Legérdekesebb azon-
ban az orsovai plébános megjgyzése, hogy t. i. a magyar 
törvényhozás Ada-Kalehról megfeledkezett intézkedni 
a polgári házasság behozatalakor. S i lyenformán a kis 
szigeten nincs is polgári házasság, csupán egyházi, 
épen a szigetnek bizonytalan hovatartozósága miatt. 
Amint kikötöt tünk, kellemes árnyas uton j i t tot tunk a 
faluba, mely azonban csupa viskókból áll, s nagyon 
keskeny, alig két lépésnyi utczája van s még igy is 
folyton jobbra-balra kell kanyarodni, hogy az egykori 
hatalmas erődnek alacsony romjai között eligazodjék 
az ember. 

Olyan forma, mint az Ó-Budán tul levő Aquincum, 
s csak az utcza mentén felállított viskószerü sátorok 
mutatnak életre, melyek mindegyike előtt nagyszakálu, 
turbános, hosszú pipaszáru török áll sátra alatt s sziva-
rokkal, czigarettákkal, csecsebecsével, török édességek-
kel, és ki tűnő fekete kávéval kínálja a kirándulókat. 

Mi számítottunk minderre s a nagy forróság 
daczára felöltőben voltunk, miután igen nagy a vám az 
orsovai parton. 

Bementünk egy csapszékbe is s édes bor t kértünk. 
Adott is a nyolczvanasból, de a nevét nem tudtuk meg. 
Elneveztük há t marszalának ; ezzel volt hasonló ize. 

A szomszéd asztalnál 92 esztendős aggastyán szivta 
hosszúszárú pipáját s ő vi t te állítólag a szabadság-
harcz idejében Kossuth La jos t Orsováról Ada-Kalehra 
csónakon, aki innen tovább ment. 

Már-már beesteledett, mikor visszafelé ballagtunk. 
Ekkor még betér tünk a mecsetbe, körülnéztünk, majd 
útközben még néhány sűrűen lefátyolozott török nővel 
találkozva, kiknek villogó, szemei kíváncsian szegződ-
tek ránk. -— Elhelyezkedtünk csónakunkban s az orsovai 
korona-kápolna megtekintését vettük programmunkba. 
E czélból csupán a másik partra csónakáztunk s rövid 
tíz perez alat t partot ér tünk. A kocsik már várakoztak 
ránk s gyönyörű, árnyas fasor között ér tünk a korona-
kápolnába. 

Ezt 1855-ben építették azon a helyen, hol 1853. 
szept. 8-án a koronát megtalálták. 

A kápolna köralaku, csinos épület, s néhány lépcső 
vezet hozzá. 

Közepén gömbölyű párkány áll, mely mélyedést 
vesz körül, a hol a szent korona volt elásva. A csön-
des kis kápolnát a kegyeletnek sokfele jele ékesíti, 
mint koszorúk, virágok stb. Megilletődve állottuk körül 
mi is e helyet s halk imát rebegtünk a szent korona 
viselőjeért. 

P rogrammunk ezzel az úttal még nem volt kime-
rítve ; másnap Turn-Severint s a Vaskaput szándékoz-
tunk megtekinteni ; de én már nem tar that tam társaim-
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mal. Időközben táviratot kaptam Budapestről , hogy 
princzipálisom haldoklik, s én ké t heti utamat meg-
szakítva, kétszeresen fájó szívvel siettem haza . .'•. . 
temetésre. (4-) 

I R O D A L O M 
A katholikus könyvpiac/ legújabb termékei. 

1. A nemkeresztéiiy népek hite, istentisztelete, 
hagyományai és szertartásai. Összeállította Erhardt 
Viktor. A főegyházm. hatóság engedelmével. Esztergom, 
1904. Buzárovits G. ny. 8 r. 476 lap. Ara 6 kor. 

Összefoglaló, tartalmas, tanulságos munka. Szerző 
szorgalmával becsületet szerzett a magyar lelkipásztori 
karnak. A mű tartalmának fogla la t ja : Bevezetés. I . Az 
Istenről. II . A világ teremtéséről. I I I . A bűnbeesésről. 
IV. A Megváltóról. V. Az áldozatokról. VI. Az özön-
vízről. VII. A szent helyekről. VIII . Az ünnepekről . 
IX. A lélek halhatatlanságáról. X . A házasságról. 
XI . A temetésekről. Zárószó. — Az egész könyv a keresz-
tény vallás és czivilizáczió fensőbbségét bizonyítja. 
Terjesztése ennélfogva kívánatos. A 7. lapon Telky 
helyett első pillantásra minden valószínűség szerint 
Télfy- t kell olvasni. 

2. Das größte Wunder der Weltgeschichte. Ur-
sprung, For tbes tand, Wirksamkeit und Merkmale der 
katholischen Kirche. Von Prof. P . Muck. Mit oberhirtl . 
Genehmigung. Regensburg. Puste t , 1905. 8-r. VIII, 
248 1. Ára 1-80 M. 

A katholikus egyházról szerzőnk azt mondja, hogy 
az a világtörténelem legnagyobb csodája. Igaz. É n azt 
adom hozzá, hogy a kath. egyház ezenfelül az emberi-
ségre nézve az Isten legnagyobb jótéteménye Ezt a csodát, 
ezt a jó té teményt minden embernek ismernie kellene 
ezen a földön. Sajnos, ettől a magas műveltségtől az 
emberiség messze-távol esik. Még igen sokan a katho-
likus egyház tag ja i közül sem ismerik ezt a nagy Is ten 
csodáját és jótéteményét , úgy, ahogy az a maga való-
ságában Krisztus Urunk kezéből kikerült és a Szent-
lélek által él tetve az emberiség javára láthatóan és lát-
hatat lanul működik. A kath. öntudat fejlesztésére kevés 
könyv alkalmas annyira, mint ez. Gyors lefordítása és 
terjesztése világi híveink körében nem lenne kárba-
veszett munka. = 

HIVATALOS. 
Felszólítás. 

A budapest i kir. m. tudomány-egyetem hittudo-
mányi kara a jelen évben a Horváth-féle alapítványból 
ju ta lmazhat oly egyházirodalmi je les és hasznos műve-
ket, melyek az 1901., 1902 . 1903. és 1904. években meg-
jelentek. A megjelent művek beküldés nélkül is pályáz-
hatnak ugyan, mégis az eljárás megkönnyítése és eset-
leges feledós elkerülése végett felkérem az illető szer-
zőket, szíveskedjenek a nevezett időben megjelent 
egyházirodalmi műveik egy-egy példányát a hi t tudo-
mányi kar dékánjához lehetőleg minél előbb beküdeni. 

Budapest , 1905. február 8. 
Dr Kiss János, 

a hittudományi kai- e. i. dékánja. 

VEGYESEK. 
— A kalocsai érsekség, még inkább a pécsi 

püspökség betöltésének huzavonája, a mely senkinek se 
válik dicsőségére, ugy mellékesen, idegen országból, erős 
leczkét kapot t e napokban. Bajorországban jan. 25-én 
hunyt el Schork bambergi érsek. Temetése után azonnal 
híre ment , hogy a rendkívül pontos regens-herczegnek 
már van jelöltje. Néhány nap alatt a dolog már Rómá t 
is megjá r ta és most, február 8-án, már megjelent a kir. 
kinevezés : bambergi érsekké Abert Fr igyes Fülöp dr. 
a würzburgi egyetemen a dogmatika és symbolika 
tanára neveztetet t ki — nagy közmegelégedésre. A 
püspökségek betöltésének halogatása tiszteletlenség az 
egyház iránt . 

— E poi mór i . Ezen általánosan ismert köz-
mondásnak első felét ezentúl nem igy kell használni : 
Nápolyt látni s aztán meghalni, mint eddig szokásban 
volt. Mert Kiss Józsefnek, a zsidók egyik legnépsze-
rűbb s tegyük hozzá : legnagyobb poétájának szép-
irodalmi lapjában, a „ H é f - b e n azt olvassuk, hogy 
Vázsonyira szavazni s aztán meghalni . . . í r j a pedig a 
„Hét" ezt abból az alkalomból, hogy a terézvárosi 
képviselőválasztáskor egy törődött, a halállal vivódó 
öreg hitsorsos, Zwillinger, az urnához vitette magát b 
leszavazott Vázsonyira. Ez a körülmény lelkesítette fel 
annyira Kiss József lapját , hogy a fönti közmondást 
igy travesztiálja : Vázsonyira szavazni, e poi móri. Vajha 
nálunk is tapasztalnánk ekkora szívósságot, lelkesedést, 
sőt ra jongás t a mi képviselőinkért, hogy valaki félholtan 
is hozzájárulna szavazásával a keresztény eszme győzel-
méhez. 

— Fővárosi papok társasvacsorája. F. hó 8-án a 
józsefvárosi kath. kör helyiségében társas vacsorára gyűl-
tek össze a fővárosi lelkészek közül mintegy 45 en. Ott 
lát tuk Prohászka dr egyetemi tanárt , Bakács plébánost, 
Paulovics lipótmezei lelkészt, Bundala dr, Lilia, Huszár , 
Baumami káplánokat, Kristóf, Acs Ambrus, Magdics 
dr, Szentesy, Gerely hit tanárokat, Horvát . Psitek, Holló, 
Jeszenszky Vargyas. Brey er dr, Molnár, Odvarka, Luncz, 
Bobár, Nagj r Lajos, stb. hitoktatókat A társasvacsorát 
megelőzőleg Prohászka dr tartott rendkívül érdekes elő-
adást, melyet mindvégig tetszéssel hallgattak a je len-
voltak. A fehér asztalnál elsőnek ugyancsak Prohászka 

; emelt szót s Bundalát , a vendégszerető házigazdát él-
tette. U tána Bundala mondot t sok figyelemre méltó dol-
got Többi között a „Regnum Marianum"-ról nyilatko-
zott elismerőleg s a kath. sajtó támogatását hangsú-
lyozta. Szentessy Alfonz szerkesztő ezután a saj tó szo-
morú helyzetéről beszélt. A kedélyesen töltött társas-
vacsora 10 óra után ér t véget. A legközelebb ta r tandó 
összejövetel márczius hó első napjaiban lesz, valószínű-
leg ú j ra a józsefvárosi kath. körben, mely e czélra 
kényelmesnek bizonyult. 

A szerkesztő telefonja. 
Zárda i . Lássa, hogy megy a dolog. Minden szegény szerze-

tes rendház, minden világi pap, könnyen szerezhet annyi stipendiu-
mot, hogy a Religio és az E. Kr. L.-k leszállított évi árát (12' 
koronát) játszva fedezheti. Csak akarni kell. 

Főszerkesztő : B r e z n a y B é l a dr. 
Segédszerkesztő : Yalnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 19C5. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , TARSA 
H A T V A N N E G Y E 

Budapesten, február 23. 8. 

DALMI ES IRODALMI F 0 L Y 0 I R A T 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. 1905. 

„Verge alacriter m coepto tuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendae 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et iis, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.i' 

IX. Pius a szerk. 1871. m á r c . 27-én. 
„ Additos tibi animos auctoritate .Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok: Szemle az 1904. év apologetikai irodalma felett. I r t a : Z u b r i c z k y A l a d á r dr. — A 
miseruha eredete. I r t a : N é m e t h y G y u l a dr. — X. Pius pápa és a katekizmus ügye. — Egyházi Tudósítások: f Rosty Kálmán 
S. J. — B u d a p e s t : Ima a képviselőház elnöki asztalánál és Wekerle redivivus szabadelvű programmja. — S z o m b a t h e l y : A 
leánynevelés uj korszaka Szombathelyen. — B á d e n : Kormány, püspök és centrumpárt Báden nherczegségben, vagyis a papság 
politikai tevekenységéröl. — R ó m a : A Sacré Coeur apáczák alapitonöjének canonisatiója ügyében. — Tárcza: Csillagászati estély a 
kalocsai főgimnáziumban. — Hivatalos: Jelentés a középiskolai „Erkölcstan" tankönyvére hirdetett pályázatról. — Rath. Egyesületi 
Élet és Köztevékenység: A Regisi Szt. Ferencz egyesület közgyűlése. — Irodalom: A katholikus könyvpiacz legújabb termékei: 1. 
Stöckl bölcseleti tankönyve legújabb átdolgozásban. 2. Lubrich Ágost emlékezete. 3. A Kereszt Iskolája. 4. Pápai dicséretben részesült 
könyv a B. Szűz Máriáról. 5. Pauler Gyula emlékezete. 6. Stimmen aus Maria-Laach. — Vegyesek: A biboros herezegprimás arany-
miséje. f A kegyestanitó-rend gyásza. A legbuzgóbb lapolvasó nép. A kath. főiskolai ifjúsági egyesületek Németországban. Magyarok 

a bécsi neveléstudományi és hitoktatási kurzuson. Az Országos Pázmány-egyesület. Apró hirek. 

Szemle az 1904. év apologetikai irodalma 
felett. 

I r t a : Zubriczky Aladár dr. 

Részletes tanulmányok. 

Miután az egész alaphittant felölelő műve-
ket a fentiekben elősoroltam, rátérek az apo-
lógiába vágó részletes tanulmányokra. 

Kezdjük azokkal a munkákkal a melyek 
az apologia természettudományos részére esnek. 

Schell Hermann felelt azokra a támadásokra, 
a melyeket Ladenburg tanár intézett a theismus 
ellen a természettudósoknak Kasselban tartot t 
75. gyűlésén: Der Gottesglaube u. die natur-
wissenschaftliche Welterkenntniss. (Bamberg.) 

Gander Márton benczés tanár három kötet-
kében (összesen 382 oldal) megbeszélte a terem-
tés és a fejlődés világnézeteinek kölcsönös 
viszonyát. A munka Benzigernél jelent meg 
Einsiedelnben. Teljesen népszerű és sok kép 
illusztrálja. Czime: Schöpfung und Entwicklung : 
1. Die Erde; 2. Der erste Organismus; 8. Die 
Abstammungslehre. 

Sokkal értékesebb az első kettőnél Wasmann 
jezsuitának műve : Die moderne Biologie und 
Entwicklungstheorie (képekkel, Freiburg, Her-
der.) Összefoglalja benne és kibővíti a Stimmen 
aus Maria-Laach-ban 1901—3. között megjelent 

czikkeit. Tiz fejezetben szól a biologia fogal-
máról és kezdeteiről, azután a modern 
morphologiának fejlődéséről, kivált mikros-
kopikus ágairól. Majd át tér a sejttanra, bemu-
ta t ja ujabb fejlődését. Megismertet a sejt éle-
tével, a sejtoszlás törvényeivel, és a sejtosz-
lásnak az átörökléshez való viszonj^ával. 
Tagadja az ősnemződés lehető voltát, a melyet 
különben a modern tudomány is elvet és az 
omne ovum ex ovo elvet oda hegyezi ki 
Strassburgerral, hogy omnis nucleus e nucleo. 
Végre eljutunk a fejlődéstanig. Közli idevágó 
eszméit. Ezeknek különös érdeket kölcsönöz, 
hogy a szerző eddig körülbelül 140 természet-
tudományi értekezéssel muta t ta meg szakava-
tottságát. Nézete az, hogy jelenleg az állandó-
ság korszakában vagyunk és azért a fajok 
állandóságát tömérdek tény bizonyítja. Ezen 
tények ellenébe Wasmann saját kutatásai 
alapján csupán a Dinardaformák fejlődését 
állíthatja, de ezt is csupán valószinüséggel. De 
ha figyelembe vesszük az összeliasolító mor-
phologiát, a biologiát és az egyén fejlődéstör-
ténetét (nem is szólva a palaeontologiáról), 
akkor a mérleg a fajok állandóságának elmé-
letével szemben a fajok változásának elmélete 
(Descendenztheorie) felé billen. Legalább a 
hangya fajok és thermita-vendégek alkalmaz-
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kodásai ajánlják ezt az elméletet. A mi az 
ember leszármazását (más mint a darvinizmus., 
mert belső fejlesztő erőt vesz föl merőben 
külső körülmények helyett, mint Darwin tette) 
illeti, azt tart ja, hogy szelleme szerint az ember 
nem származhatot t az állatból, teste szerint 
pedig elvégre származhatott volna, de termé-
szettudományos bizonyíték e mellett nem 
hozható föl. 

Rövid, de alapos tanulmányt közölt Hudyma 
Emil nagyszombati gimn. tanár : „A méh ösztöne 
és a Teremtő." Örvendetes jelenség, hogy ter-
mészettudományos szakismereteit a tlieologia 
érdekében is gyümölcsözteti. 

Csak említem: Santoro: 11 passato e l'av-
venire délia terra e il passato dell'uomo. 
(Cosenza.) 

A k e r e s z t é n y s é g n e k egyéb vallásokhoz való 
viszonyáról két magyar munka jelent meg. Az 
egyik Erhardt Viktor karancssághi esperes-ple-
bánosé : „A nem keresztény népek hite, istentisz-
telete, hagyományai és szertartásai." (Eszter-
gom, Buzárovits). A 477 oktáv-oldalra terjedő 
kötet komoly és hosszú munka megbecsülendő 
eredménye. Bennünket legjobban érdekelnek 
azok a fejezetek, a melyek az egyes népeknek 
az Istenről, a teremtésről, a bűnbeesésről, a 
Megváltóról, az áldozatokról, az özönvízről 
alkotott fogalmait tárgyalják. Az őshagyomány 
foszlányainak érdekes gyűjteménye e munka, 
a melynek az ágazatos hi t tanban is nem egy 
helyen hasznát vesszük. Sajnál juk azonban, 
ámbár a mi irodalmi viszonyainknál fogva 
értjük, hogy a nagyszorgalmu szerző igen sok 
tekintetben avult forrásokat használt (Cantű, 
Rotteck, Hettinger, Szathmáry, Dankó,Répászky 
stb.) Modern forrásokat alig találunk idézve, 
pedig az idevágó irodalom óriási (Saussaye, 
Orelli, Pesch, Réville, Broglie, Tiele, Schanz, 
Minckwitz, Gutb erlet stb.) 

A másik munka Rohna Istvánnak doktori 
értekezése: „A kereszténység eredete és a 
modern evoluczió." Megállapítja a kereszténység 
természetfölötti eredetét szemben azon kísérle-
tekkel, a melyek eredetét természetesen 
magyarázzák a zsidó vallásból, a görög-római 
bölcseletből, a parzismusból, a brahmanismus-
ból vagy a buddhismusból. (Ismertettem a M. 
Sión 1904. VI. 457.) 

Az emberi lélekről ketten is írtak. Az egyik 
művet csak említem. Macinai, L 'anima (Apolo-

getica), Roma, Desclée (62 lap). A másik : 
Endler Ferencz dr, Succinctus de anima humana 
t ractatus . Endler mint apologéta már eddig 
is működöt t Jézus istenségének védelmével. 
Jelen művében mindent összefoglal, a mit a 
lélek természetéről, egységéről, a testhez való 
viszonyáról, eredetéről, halhatatlanságáról és 
jövő sorsáról bölcseleti és theologiai szempont-
ból tudni lehet. Skolasztikus alapon áll, de 
tekintet tel van a modern lélektanra is. 

A vallás és az erkölcs viszonyát t á r g y a l t a 
Bindi Enrico : Religione e morale, Firenze. 
(Cathrein műve „Religion u. Moral" második 
kiadást ért. (Ismertettem a M. Sión 1904. 
X. 788.) 

Az egyházról több munka jelent meg. 
Első helyre tesszük Commer Ernő dr bécsi 
egyetemi tanár művét : Die Kirche in ihrem 
Wesen und Leben, Wien, Mayer. Nem tan-
könyvnek szánt munka, mivel föltételezi, hogy 
az olvasó teljesen ismeri az idevágó kath. 
tant . Inkább az ismereteket mélyíteni kivánja 
és remekül domborítja ki az egyház természet-
fölötti jellegét. 

Niederhuber az Ehrhardt-Kirsch-féle For-
schungen IV. kötetének 3. és 4. füzetében 
dogmatörténeti tanulmányt közöl Isten földi 
országának eszméjéről, a mint sz. Ambrus 
müveiben található. (Die Lehre des h. Ambro-
sius vom Reiche Gottes auf Erden, Mainz, 
Kirchheim.) 

Az ősegyház alkotmányával az idén is foglal-
koztak, de inkább czikkekben. Bruders jezsui-
tának kitűnő műve : Die Verfassung der Kirche 
von dem ersten Jahrzehnten der apost. Wirk-
samkeit an bis 175. — még 1903-ban jelent 
meg. Hozzáfogliatót az 1904. év nem alkotott. 
-— Mint első irodalmi kisérlet, dicséretet érde-
mel Nagy János doktori értekezése: „Az egyház 
alkotmányának alapvonalai az első két század-
ban." (Ismertettem az Egj^etemes Kritikai 
Lapokban.) 

A pápai csalatkozliatatlanságról, i l letve a 
syllabusról : Violet, L'infallibilité du Pape et le 
Syllabus. 

A hitről szóló egész dogmatikus szakaszt 
alapos gonddal és mindenre kiterjedő figye-
lemmel feldolgozta Vajó József dr premontrei 
theologiai tanár „A hit" cz. művében. Tana 
teljesen egyházias, előadása nyugodt, nyelvezete 
még műkifejezéseiben is magyar. Legföljebb 
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azt óhajtottuk volna, hogy bizonyos modern 
áramlatokat nagyobb figyelembe részesített 
volna. (Ismertettem a K. Szemle 1905. I. 103.) 
— Olaszul : Fede e scienza. (Dialoghi,) Roma, 
Tata Giovanni. 

Efujesek ellen irányuló vitairatok : Harnack 
ellen Battaini, Il Renan e l 'Harnack e la storia 
di Gesù, Roma, Pus te t — és Grech, L'essenza 
del Cristianesimo ; Tolstoi ellen Fülei Ludovico, 
La dottrina di Tolstoi, (La setta dei Doukho-
boros e il romanzo Resurrezione,) Palermo. 

A miseruha eredete. 
— Irta : Németliy Gyula dr. — 

Lehet-e a miseruhát valamely meghatározot t római 
profán öltözettel kapcsolatba hozni. Ez a kérdés meg-
lehetősen bonyolult s eddigelé tisztázva nincs. A tógát , 
a férfiak jellemző felsőruháját , vagy díszruháját , min-
denesetre ki kell hagynunk a számításból. A számtalan 
tógás római szobrok és sokfáradságos kutatás, vita daczára 
a tudomány még ma sem tudja pontosan megállapítani a 
tóga szabását ; de annyi kétségtelen, hogy a tóga a 
ca>ulától sokkal messzebb áll, mint hogy rokonságról 
lehetne szó. A tóga mind egyszerűbb, mind pedig 
bonyolultabb felöltése a miseruha egyszerű felöltésótől 
ugyancsak elüt. Nyílásnál, melyen át a fejet át lehet 
dugni, a tógánál szó sem lehet.1 A tóga kétszeres em-
berhosszuságu tojásdad alakú hatalmas nagy ruha volt, 
melyet vállon, hón alat t át meg átvetet tek ezernyi 
redőbe, ránczba szedve. A casula igen egyszerű, sze-
rény öltözet hozzá képest. 

A római felsőruhák között szerepel a pallium is, 
melynek alakját Tertull ianus De pallio cz. szatirikus 
vitairatában i r ja le: Négyszegletű, általvető ruha volt 
ez is, melyből a casulát nem igen lehet leszármaztatni. 
De hall juk őt magát. „Pallium extrinsecus habitus et 
ipse quadrangulus, ab utroque la terum regestus, et 
cervicibus circumstrictus, in fibulae morsu humeris 
adquiescebat.2 A trabea, paludamentum, sagum katonai 
felsőruhák, köpenyek voltak, (a trabea lovagok öltözete), 
a lacerna, laena, synthesis inkább világiak felsői. L i tur -
gikus Íróknak nem ju to t t eszükbe ezektől származtatni 
a miseruhát. Alakjukkal , szabásukkal teljesen tisztában 
még most se vagyunk, de annyi bizonyosnak látszik, 
hogy a casulával nem hozhatók kapcsolatba. : i 

Sokkal nehezebb az úgynevezet t paenula kérdés-
ben állást foglalni. Némely liturgikus irók, mint Fe r -
rari, Bartolini, s az u jabbak közül is sokan t. i. a 
paenulát, a rómaiak egy köpenyszerü felsőruháját ta r t -
ják a casula vagy planéta ősének. Eszerint a paenula 

1 Falke : Costümgeschiehte der Kulturvölker. Stuttgart. 
Spemann. 88—90. 11. Köhler : Die Trachten der Völker. Dresden 
1871. I. k. 115—116. 11 

2 Tertullianus : De pallio caput. I. Migne, Patrologiae 
Cursus Compl. Parisiis, 1844. Tomus II. pag. 1031. 

3 Braun : Die priesterlichen Gewänder des Abendlandes. 
Freiburg in Br. 1897. 177 lap. Falke i. m. 91—92. o. Köhler i. m. 
117. 118. 

egy minden oldalról zárt, közepén a fej számára többó-
kevésbbé kerek nyílással ellátott köpeny lett volna, 
tehát a lakjára a miseruhával megegyező öltözet. A 
nélkül, hogy ez állítás lehetőségét tagadnánk, csak 
annyit mondunk, hogy ezt az állítást sem az egykorú 
irók adataiból, sem a fennmaradt festett vagy faragott 
műemlékek ábrázolataiból nem lehet bebizonyítani. 

A leghiszékenyebbek a paenula-kérdósben kétség-
kívül azok voltak, kik a szent Pál-féle helyen (Tim. 
4. 3.) emiitett paenulát szertartásos öltözetnek, tehát 
miseruhának magyarázták. _A felsőruhát (paenulam), 
melyet Troasban, Karpusnál hagytam, eljővén, hozd el 
magaddal, úgyszintén a könyveket , de főképen a hár-
tyákat." Nem is számítva annak belső valószínűtlen-
ségét, hogy már szent Pá l idejében meghatározot t 
l i turgikus öltöny lett volna használatban, maga a szö-
veg semmiféle támasztékot nem nyú j t arra. hogy szent 
ruhára gondol junk a paenula név alatt. Némely exe-
geták már szent Je romos és Aranyszájú szent János 
idejében könyvburkolatot ér tet tek itt paenula néven, a 
mely véleménynek a szöveg kedvezni is látszik, mert 
közvetlenül u tána a könyveket és hár tyákat emlegeti. 
De még ha megmaradunk is a közönséges, el terjedtebb 
magyarázat mellett, akkor se gondolhatunk paenula 
néven egyebet mint mindennapi vagy esetleg út i öltö-
zetet. Tertull ianus, Pelagius, Aranyszájú szent János 
és Eucherius, de a többi egyházatyák is mind világi 
profán öltözetnek t a r t j ák a paenulát (cpslovrjg), melyről 
szent Pá l az idézett helyen beszél. 

A paenulát, mely valószínűleg a pannus-ból szár-
mazik, először P lau tus említi Mostellaria cz. vígjátéká-
ban, mint rabszolgaöltözetet. Theuropides ezt mondja 
egyik rabszolgájának Phaniscusnak : Pue re iamne 
abis ? Liber tás paenulae est tergo tuo.4 A P lau tus utáni 
római klasszikusok gyakran emlegetik a paenulát. 
Cicerónál mint úti köpenyeg, részben mint öszvérhaj-
csárok köpenyege szerepel. „Si haec non gesta audi-
retis", í r ja a nagy szónok pro Milone. 20., sed picta 
videretis, tarnen appareret , uter esset insidiator, uter 
nihil cogitaret mali, cum alter veheretur in raeda pae-
nulatus, una sederet uxor." „Sensit rusticulus non 
incautus", i r ja pro Sestio. 38. „suum sanguinem quaeri 
ad restinguendam invidiam facinoris Clodiani; mulio-
niam paenulam arripuit, cum qua primum Romám ad 
comitia venera t ; messoria se corbe contexit." Yégre 
ad Atticum, 13.33. „De Varrone loquebamur : lupus in 
fabula ; veni t enim ad me, et quidem id temporis, ut 
ret inendus esset, sed ego ita egi, u t non scinderem 
paenulam,5 memini enim tuum, et multi erant, nosque 
imparati." Horatiusnál a paenula mint téli köpönyeg 
szerepel. Epist . I . XI . 

Incolumi Rhodos Mytilene pulchra facit, quod 
Paenula solstitio, campestre nivalibus auris, 
Per brumam Tiberis, Sextili mense cammus." 

J Plauti Comoediae. Stuttgartiae. 1831. III, kötet, 551. 
5 scindere paenulam = a vendéget nagyon marasztani. 
c Qu. Horatius Flaccus. Parisiis. Anno VIII, (1800.) 230 

oldal. Ad Bullatium. 
2* 
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Martialis V. könyvének X X V I I . epigrammája sze-
rint a paenula inkább az alsóbb néposztályok vise-
lete volt . 

Ad Codrum 
Quod alpha dixi, Codre, paenulatorum 
Te nuper, aliqua cum iocarer in charta, 
Si forte bilem movit hic t ibi versus, 
Dicas licebit beta me togatorum.7 

Az epigrammok XIV. könyvében ismét szóba 
kerül a paenula, de tekintet nélkül a társadalmi osztá-
lyokra : 

Paenula scortea. C X X X . 
Ingrediare viam coelo licet usque sereiio, 
Ad subitas nusquam scortea desit aquas. 

Alexander Severus császár megengedte, hogy a 
senatorok a városban, hideg időben paenulát v isel jenek; 
a matrónáknak ellenben csak utazás alkalmával volt 
szabad felölteni azt. A dialógus de causis corruptae 
eloquentiae 39.-ban azt olvassuk, hogy a törvényszol-
gák is paenulát viseltek, s épen ez volt egyik oka az 
ékesszólás hanyatlásának.8 Tertul l ianus több helyen szól 
a paenuláról. De oratione cz. munkájából föntebb idéz-
tünk, de corona cz. művében a paenula mint katonai 
viselet szerepel. Az I. fejezetben egy keresztény kato-
náról szólva, ezeket mondja : „Ibidem (t. i. a praefec-
tusok előtt) gravissimas penulas posuit, relevari au-
spicatus, speculatoriam morosissimam de pedibus absol-
vit, te r rae sanctae insistere incipiens, gladium nec do-
minicae defensioni necessarium reddid i t . . u 

Az eddigi idézetekből annyit következtethetünk, 
hogy a paenula egy, kezdetben csak az alsóbb nép-
rétegek között el terjedt, később azonban előkelő körökbe 
is be ju to t t felső ruha, illetőleg eső-, liti, vagy téli 
köpönyeg volt. Alakjára nézve a régi irók felvilágosí-
tást nem nyúj tanak, s igy nagyon bizonytalan az az 
állítás, hogy a paenula a későbbi miseruha őse.11' 

A casulát vagy planétát, t ehá t a miseruhát meg-
győződésünk szerint nem származtathat juk egyik római 
felső ruhától sem tel jes bizonyossággal. Hogy mennyire 
bizonytalan minden ellenkező következtetés, eléggé 
muta t ja az a tény, hogy az V. század elejéig egyáltalán 
semmi nyoma sincs annak, hogy a keresztény isteni-
tiszteletet a világitól különböző öltözetben tar to t ták 
volna. A 400 évekig külön l i turgikus öltözetről emlí-
tést se találunk.11 A katakombák falfestményein, dom-
borművein a keresztények, papok úgj r mint világiak, j 
római profán öltözetben jelennek meg. Igy például a 
S. Callisto katakombájának híres képén, mely Rossi 
szerint a szentmisét ábrázolja még pedig a consecratio 
pi l lanatában, a pap palliumba van öltözve, mely azon-
ban jobb vállát, sőt tulajdonképen egész törzsének jobb 

7 M. Val. Martialis Epigrammata. Venetiis, 1749. 156. lap. 
8 Marriott, Vestiarium christianum. app, C. pag. 192. 
!> Migne. Patrologiae. C. C. Parisiis. 1844. II. köt. 75. lap 
m p e r r a r i ) Analecta de re vestiaria. Graevius, Thesaurus 

Antiquitatum Romanarum. VI. 1167. 
11 Hefele, Beitrag zur Kirchengeschichte, Archaeologie u. 

Iiiturgik. Tübingen. 1864. Bock, Geschichte der liturgischen 
Gewänder. Köln. 1856—1871. Marriott, Vestiarium christianum, 
the Origin and gradual Development of the Dress of Holy Ministry 
in the Church. London, 1868. Kraus, Geschichte der christlichen 
Kunst. Freiburg im Br. I. k. 531. 1. 

oldalát teljesen födetlenül hagyja.1-' Szent Marcellinus 
és Pe t rus ka takombájában egy férfialak látható, kin 
egy a középkori casulához igen hasonló öltöny van, 
egyetlen nyílással a fej számára, két párhuzamos csík-
kal (clavus) elől. Czobor penulának mondja azt a ruhát , 
sőt fölteszi, hogy az illető alak imádkozó papot ábrázol. 
Bizonyítani első állítását sem tudja.1 3 Egyébiránt a 
penulának mondotthoz hasonló ruhában lá t juk ábrá-
zolva Máriát is mint orante- t az egyik aranylemezes 
üvegen a Lateráni Múzeumban. A katakombák képein 
az apostolok, s egyáltalán a keresztények alsó ruhá-
nak a tunicát , felső gyanán t a tógát s a palliumot 
viselik, természetesen igen sok változattal, eltéréssel.1,1 

A planéta, casula vagy miseruha közelebbi szár-
mazására vonatkozó vizsgálatainknak eredménye tehá t 
csak annyi, hogy a casula valamelyik római felsőruhá-
ból származott. Meglehet, hogy, mint némely u j a b b 
li turgikus irók állítják, a paenula volt az ; de bebizo-
nyítva eddig még nincsen. Kraus a keresztény szer-
tartási öltözetek közelebbi származását úgy képzeli, 
hogy a papok egyes világi hivatalok díszöltözetét 
átvették, még pedig Nagy Konstantin császár után, s 
azt mint l i turgikus öltözetet a római kul tura összeom-
lása után is fentartot ták.1 5 

X. Pius pápa és a katekizmus ügye. 
X. Pius pápa, mikor még mint mgre Sarló Giuseppe 

mantuai püspök Rómába egyházmegyéjének állapotáról 
jelentést tett , a katekizmus ügyére nézve jelentésé-
ben ezt küldte fel Rómába : „Scio quidem venerabilis 
Cardinalis Bellarmini Catechismum tamquam christia-
nae doctrinae textum ab Ecclesia admissum atque 
s tatútum ; sed praeterquam quod hic nimis sit abstrusus 
pro pueris et pro rudibus, necessarium foret, ut parvus 
Catechismus per f réquentes petitiones et brevissima 
responsa primi, secundi et terűi gradus omnibus propo-
neretur ." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

R o s t y K á l m á n S. J. 
1832—1905. 

Jézus Társasága nagyérdemű tagjá t , ez a lap láng-
lelkű ódairó munkatársá t vesztette el az elhúnytban. 
Szerzetének jelszava: „ad maiorem Dei gloriamu a szer-
zet minden tag já t az erények hcsi foka felé i rányí t ja 

12 Rossi, La Koma sotterranea. II. k. X. tábla. Kraus, Gesch. 
d. christl. Kunst. Freiburg. 1896. I. k, 95. Rossi a többi között azt 
mondja e festményről, tjui ipsam consecrationem heic non viclet, 
coecus omnino sit, oportet. Czobor a pap öltözetét a tógához 
hasonlítja. A casula fejlődési töéténete. Egyházművészeti Lap. Buda-
pest, 1880. 306. I A mit ugyanott a penuláról mond, az most mái-
meghaladott dolog. Azt mondja t. i. egy szent Ágnes katakombá-
jában látható freskóról, hogy az apostolok penulát viselnek fölötte 
tógával. A penula felső ruha volt az összes egykorú irók tanúsága 
szerint. Arra tógát nem öltött senki. 

13 Czobor 1. h. 307. 
14 Kraus, Roma Sotterranea. Freiburg in Br. 1879. Az egész 

kötet illusztrácziói. Detzel, Christliche Ikonographie. Freiburg in 
Br. 1894. I. 104. II. Frantz, Geschichte der christl. Mahlerei. I. k. 
rajzai. 

15 Kraus, Geschichte der christl. Kunst, i. h. 533 534, 11. 



3 sz.. RELIGIO. 61 

«s tereli. És közöttük, valóban, fel tűnően sokan emel-
kednek fel a heroizmus magasztos szintájára. A boldo-
gult ezek közé tartozott. Ajkain a hősi fok jelzésével, 
az Is ten szent akaratához való simulás fenséges emel-
kedettségével — „optime" —< lépett át a halandó élet 
pályájáról az örökkévalóság útjára. Sokat lehetne róla 
irai, és fogunk is még róla. Most csak a veszteség 
nagyságát jelezzük, mely az ő halálával Magyarország 
közéletét érte. Ny. b. ! 

Budapest, febr. 18. Ima a képviselőház elnöki aszta-
lánál és Wekerle redivivus szabadelvű programmja. -

Madarász József, a 90 éves korelnök, a ki a mily 
messzeesik bölcséjétől, oly közel van halálához, tisztes 
aggkora méltóságának megfelelő magasztos akkorddal 
zár ta be rövid elnöki megnyitó nyilatkozatát . Imá t 
intézet t a nemzetek legfőbb Urához, az Úristenhez, 
mely így szólott : „Isten áldása legyen hazánkon, a kép-
viselőházon, annak az alkotmányos szabadság, a haza és a 
nemzet dicsőségét czélző intézkedésein." . . . És ennek a 
je lenetnek fenséges csendjét nem zavar ta meg semmi, 
csak a képtelenségekben kalandozó Keglevich Is tván 
grófnak az a gúnyos közbekiáltása az elbukott szabad-
elvű kormánypár t soraiból, h o g y : „Kár volt előbb nem 
ezen kezdeni!" A gróf úr ,pár t ja lelkéből beszélve, fel-
kiáltásával tulajdonkópen nem az imádkozó 90 éves 
aggastyán imája iránt való tiszteletét óhaj tot ta kife-
jezni, hanem mérgét öntö t te ki az elnök ellen azért, 
hogy nyilatkozata kezdetén, az elnöki széken 1904. nov. 
18-án tör tént ismeretes jogt iprás t érdeme szerint rendre-
utasi tásban részesítette. Szó a mi szó : tény, hogy 
Madarász apó imája 90 éves korához méltó cselekedet 
s a magyar szabadság és állami önállóság küzdelméhez 
j ó omen, áldásthozó je ladás volt. „Pro Deo et pátr ia" 
volt Rákóczi jelmondása hajdan, s a ki most Magyar-
ország első főpapi szókében ül, annak is „Deus et 
patr ia" — a sokatmondó jelmondása. í g y készülnek az 
Is ten utui — és igy találkoznak a századok csomó-
pontjain. « 

Hogy miképp őrölnek az Isten malmai, arra nézve 
élő példa a bukot t szabadelvű kormánypárt . De nehogy 
valami jóhiszemű embertársam s kiváltképpen valamely 
Krisztusban paptestvórem ennek a bukásnak hallatára 
azt gondolja, hogy hazánkban már megbukot t maga a 
szabadelvüség is, kérem őket, legyenek szívesek figyel-
mökre méltatni ezúttal két dolgot : első az, hogy a 
bukta tó Wlassics Gyula sietett országgá kikiáltani, hogy 
ő nem szabadelvüséget buk ta to t t ; nem is akarhatott , 
mer t hiszen szerinte a képviselők között az uj házban 
is legalább 400 főnyi hive van a divatos szabadelvü-
ségnek. Ez az egyik, a mit különösen Sión őrei legye-
nek szívesek szem előtt tartani. A másik sajátságos 
tünemény abból áll, hogy u jabb időben, valahányszor 
nálunk kormányválság áll be, a törvényesí tet t vallás-
talanság, vulgo felekezetienség behozataláért hálából, a 
szabadkőművesség két embert mindig előtérbe tol, min t 
ministerelnökjelöltet : Weker lé t és Csáky grófot. "We-
kerle most is előtérbe került , sőt programmot is készí-
te t t és vitt a király elé. Ebből a programmból, bár 
t i tkolják, kiszivárgott a vallási ügyekre nézve annyi, 

hogy "Wekerle úr mintha kikezdeni szándékoznék minis-
tersége esetében a — Vatikánnal. Egy zsebkendőpártí 
krajczáros lapban e tekintetben a következő dodonai 
szavak vol tak f. hó 17-én olvashatók Weker le rir pro-
grammjából : „A Vatikánhoz való viszonyunk a törvé-
nyes alapra visszahelyezendő, s ezzel állíttassanak helyre 
mindama jogok, melyek szent Is tván koronájának vise-
lőjét megilletik." Wekerle úr azt hiszi, hogy sikerülnie 
fog a ki rá lyt még egyszer becsapni. Azt gondolja, hogy 
minden ember holló, a ki a saj tot az ő hannskás róka-
ságának hizelgósére minden bizonynyal készségesen ki 
fogja ej teni . De tula jdonképpen váj jon mit akarhat 
Wekerle a Vatikántól királyi jogok czimén? Érdekes, 
nemde ? H á t még ha csakugyan WTekerle-kabinet követ-
keznék! Node — vederemo. ? ? 

Szombathely. A leánynevelés uj korszaka Szombat-
helyen. —; 

Folyó évi január hó 29-én, — így olvassuk a 
Sz. U.-ban, —- szűkebb körű értekezletet hívott össze 
palotájába István Vilmos dr. megyés püspök ixr, melyen 
ő méltósága elnöklete alatt résztvettek : Eredics Ferencz 
kir. tanácsos, Brenner Tóbiás polgármester, Halász 
Ferencz kir. tanfelügyelő, Horvá th Is tván a zárda-
alapot kezelő kanonok, dr. Gaál Sándor plébános, 
Bossányi József városi t. ügyész, Nyul La jos v. főszám-
vevő, dr. Rhorer Ödön ügyvéd ós dr. Tóth József p. 
titkár. 

Az ezen értekezleten jelenvoltak hálával elteit 
szívvel, örömmel vették tudomásul az egyházmegye 
főpásztorának kijelentését, hogy a jövö tanévben már 
megnyitni szándékozik az apáczazárdával kapcsolatosan 
a négy elemi leányosztályt, a felsőbb leányiskola első 
és ötödik osztályát és a tanitókópző-intézet első osz-
tályát, ós egyhangú lelkesedéssel fogadták O méltó-
ságának azon tervét, hogy miután azon iskolák léte-
sítése égető szükséget képez s miután az Angolkis-
asszonyok csak 5—6 év múlva adhatnák rendelkezésre 
a szükséges tanerőket, a szent Domokosrendü kőszegi 
szerzetház tagjaival lépett érintkezésbe, kik hajlandók 
az intézet vezetését már a jövö tanév elején átvenni. 

A magasabb női nevelés alapjai t ehá t Szombat-
helyen le vannak téve. Hálával telt szívvel mondunk 
köszönetet főpásztorunk nagylelkű elhatározásáért, mely-
lyel óha junka t oly kegyes készséggel valóra váltani 
kegyeskedik. Hódolattal ha j t j uk meg az elismerés zász-
laját azoknak fenkölt szelleme előtt, kik alapitványaik-
kal lehetővé tet ték oly intézetek létesítését Szombat-
helyen, melyeknek legszentebb hivatása leend vallásos, 
művelt, nemeslelkü honleányokat nevelni az egyház, a 
haza, de különösen folyton előre törekvő városunk 
számára. 

Róma, febr. 13. A Sacré Coeur apáczák alapitőnőjé-
nek canonisatiója ügyében — f. hó \ 2-én a S. Ri tuum 
Congregatio a Vatikán consistoriumi termében ülést 
tar tot t a pápa jelenlétében. Felolvasásra került a 
Decretum in Causa Romana seu Parisiensi, melyben a 
szertartások bizottsága kihirdeti, hogy I. t. szolgálójá-
nak, Bared Magdolna Zsófiának, a Jézus szentséges 
Szivéről nevezet t nővérek társulatának erényei a hősi 
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fokot elérték. A bibornokok közöl je len voltak a követ-
kező érdekel tek: Tripepi Lajos, a S. Rit . Congr. Pro-
Praefectusa, Fe r ra ta Domokos Causae Ponens, és' di 
P ie t ro Angelusz a nevezett apácza-rend Protectora . A 
rend részéről megjelentek a főnöknő, két assistens és 
minden tar tományból néhány képviselő. A Decre-
tum felolvasása után mgre Yirili ügyvéd a pápai 
trón elé ment és köszönetet mondva a pápának, apos-
toli áldást kér t a megtisztelt szerzetesrendre és a 
jelenvoltakra. X. Pius pápa, a mustármagról szóló 
aznapi evangéliumból kiindulva, kifejté, hogy a Barat 
M. Zs. által alapított női szerzet is hasonló volt a 
mustármaghoz. Csekély kezdetből kifejlődve nagygyá 
növekedet t s örökölve az alapitónö szellemét, egész 
Európában, sőt Amerikában is, türelemmel és erős 
lélekkel terjeszti az Isten és a lelkek üdvössége iránt 
való szeretetet. Üldözések idején Bara t M. Zs. leányai 
ne feledjék az Üdvözítő mondását : „Ha engem üldöz-
tek, t i teket is üldözni fognak." Végül következett az 
apostoli áldás. 

Iiáden nhgség. Kormány, püspök és centrumpárt 
Báden nlierczegségben, vagyis a papság politikai tevékeny-
ségiről. — 

Báden nhgség lakossága tetemes többségében róm. 
katholikus, vallásához mint minden német népfaj, szí-
vósan ragaszkodó nép. Az uralkodó család protestáns. 
A szabadkőművesség a múlt század derekán nagy 
befolyást nyert az ország kormányzásában. Ez a két 
u tóbbi körülmény összejátszva, azt az eredményt szülte 
a 60-as és 70-es években, hogy Báden a szabadelvű 
kormányzásban „minta-állam" gyanánt szerepelt s az 
ország katholikus többsége a leglealázóbb szolgaságban 
sinylett, kitéve a szabadkőműves miniszterek minden 
hajszáinak. A freiburgi érseki szék, például, abban az 
időben teljes 15 évig maradt betöltetlen. A pusztulás 
a katholikus hit- és társadalmi élet terén ijesztő volt. 
A nyomás ellenhatást, az üldözés feltámadást szült a 
katholikusok soraiban Németország minden országán, 
minden vidékén át Bádenben is megalakult a katholikus 
centrum vagyis a kath. világi értelmesség és nép szö-
vetsége a kath. egyház jogainak védelmére. Azóta 
javul tak az állapotok. A szabadelvű zsarnokok nem 
foly ta tha t ják többé bűnös üzelmeiket a kath. vallás 
rovására. Éppen ez az oka annak, hogy a kath. centrum-
pár t Bádenben a lehető legkellemetlenebb dolog' a 
szabadelvű nagyherczegre, tanácsosaira és követőire, 
vagyis az egész szabadelvű táborra nézve. Minden 
áron szeretnének tőle szabadulni, ha lehetne. De nem 
lehet. A kath. nép Bádenben felébredt és vezérei erő-
sen ta r t ják benne a lelket. A nagyherczeg és az ő 
szabadelvű politikai elvtársai megragadnak minden 
eszközt, hogy a centrumpárt erejét megbénítsák. E r re 
a többi közt a freiburgi érsek főpásztori hatalmát 
szemelték ki, mint az ő szemükben legalkalmasabb 
eszközt. Egyszer, 22 év előtt, sikerült is nekik a boldo-
gult Orbin érsektől, a 76 éves aggastyántól , intézke-
dést kicsalni abban az irányban, hogy a papság a poli-
tikai tevékenységtől , legalább a lapszerkesztéstől és 
agitácziótól való tartózkodás alakjában, elvonassék. 

Gerber plébánosnak például lehetetlenné tette a „ B a d . 
Beobachter" szerkesztését az által, hogy nem hosszab-
bítot ta meg neki a javadalomban való tartózkodás 
alóli ideiglenes fölmentést. Orbin érsek eljárása mód-
nélkül te tszet t a nghgnek és szabadelvű társainak. El 
is halmozták érte minden, de minden jóval, a mit a 
szabadelvű világ Krisztus papjának adhat. S éppen a 
liberális tömjénfüst józaní tot ta ki az agg főpapo t . 
Érezte a tömjénezés illatán, hogy az nem mennyei 
illat s élete végén keservesen fájlalta, hogy bizalomba 
hagyta magát ringatni az egyház ellenségei iránt. Most 
legújabban megismételni akarta a szabadelvüség Báden-
ben ezt a becsapást. Lépés történt hivatalosan abban 
az i rányban, hogy a mostani érsek „bénitsa meg" Wacker 
plébános, a centrumpárt vezérének működését. Ámde 
a viszonyok, az idők és emberek ügyei tisztázódtak. 
A mostani érsek nem volt kapható a centrumpárt , név-
szerint a papság politikai tevékenységének megbéní-
tására. „Die Aktion der Regierung ist ein Schlag ins 
Wasser geworden", mond ja egy tudósító. Az érsek 
látja, hogy a kötelességeinek tuda tára ébredt kath . 
népnek nem kell csak a centrumpárt . Ahhoz pedig,, 
hogy a népet a szabadelvű világcsalók el ne csábit-
hassák, elkerülhetetlenül szükséges, hogy a papság ott 
legyen a nép vezetésének és védelmének minden akczió-
jában : a sajtóban, a szervezkedésben, az agitáczióban 
és ha kell, képviselőjéül a népnek, fent a parlament-
ben. A világ, a szabadelvüség s a vele egy húron 
pendülő istentelen sociál-demokraczia kényszeríti erre 
az eljárásra a papságot Vagy talán hagyja a n y á j a t 
politika czimén szabad prédára a farkasoknak ? Krisztus 
nem ezt rendelte, hanem azt, hogy ha kell, adja nyá-
jáért még életét is. É g és föld elmulnak ; Krisztus ren-
deletei sem meg nem rendülnek, sem el nem múlnak. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
e s 

KÖZTEVEKEN YSEG. 
A Regisi Nzt. Ferencz Egyesület közgyűlése. 
Most vasárnap, f. hó 19-én, folyt le Majláth Gusztáv 

gróf erdélyi püspök, diszelnök és a Szent István Tár -
sulat vezetése alatt. Pompéry Aurél dr t i tkár jelentésé-
ből a R. Sz. Per . E. kimondhatat lan nagy jó hatásáról 
győződik meg a kath. társadalom. 1904-ben 600 pár , 
1034 gyermekkel, hagyta el a vadházasság züllött álla-
potát s lépett át a szentség áldásainak állapotába. 
Majláth püspök ur buzdító beszéde, az Egyesület pártolása 
ügyében, velőkig ható apostoli szózat. Az Egyesület 
legmélyebb háláját tolmácsolta a püspök ur Weiser 
Ferencz J . t. atya iránt, a kinek lelkéből haj to t t ki az 
Egyesület gondolata és terve. A közgyűlés püspöki 
áldással végződött. 

HIVATALOS. 
Jelentés 

a középiskolai „Erkölcstan" tankönyvére hirdetett pályázatról. 
A középiskolák hatodik osztályában haszná-

1 landó „Erkölcstan" tankönyvére a nagyméltóságú 
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püspöki kar részéről hirdetet t és 1903. deozember 31-én 
lejárt pályázatra öt pályamunka érkezett be, amelyek-
nek szabályszerű birálata után kitűnt , hogy egyik 
pályamunka sem érdemesithető a kitűzött pályadijra. 
Mindazonáltal a viszonylag legjobbnak talált „Eleted-
nek pedig teljes napjaiban stb." jeligés munka meg-
kapja az engedelmet, hogy a birálóktól kívánt javítások 
u tán a Szent-István-Társulatnál közzé tétessék. A jeligés 
borí ték felbontása után kiderült, hogy a mű szerzője: 
Matuszlca Mihály, nagy-kállói hit tanár. A többi négy 
pályamű szerzőjének rendelkezésére bocsáj t juk a bírálók 
megjegyzéseit , hogy azoknak tekintetbe vételével mun-
k á j u k a t átdolgozhassák és engedély kieszközlése végett 
mihamarább ú j ra benyújthassák. A pályaművek a bírálók 
megjegyzéseivel egj/ütt átvehetők aherczegprimási titkári 
hivatalban (Budapest, I., Uri-utcza 62.) Budapest, 1905. 
február hó 20. Herczegprimási titkári hivatal. 

T Á R C Z A. 
Csillagászati estély 

a kalocsai főgimnázium bail. 
Séta a naprendszer körül. Kendezte az érseki J. t. 
főgimnázium VIII. osztálya. Kalocsán, 1905. február 

hó 12-én. 
Műsor: 1. „Kicsiny és nagy." A naprendszer mé-

retei. E lőad ta : György Mihály VIII . o. t. 2. Egyet-
mást a Holdról. E lőadta : Greguss Andor VIII . o. St. n. 
3. A Jup i t e r világa. Előadta : Kenedi Imre VIII. o. t. 
4. A Saturnus titkai. Előadta : Rosztóczy Rezső VIII. o. t. 
5. A bolygó rendszer királya. Előadta : Turchányi Ödön 
VIII . o. St. n. 6. A Nap és a csillagvilágok. Előadta : 
Máté-Tóth Jenő VIII . o. t. A képvetí tést gondozták : 
Miklós László VIII . o. St. n., Nagy Vincze VIII. o. t., 
Petőcz Károly VIII . o. St. n., Tarajossy Béla VIII. o. t. 

Zenebetéiek : I. Zrínyi induló. Zierertől. II. Erdei 
kovácsműhely. Resltől. 1. Reggeli vihar a távolban. 
2. Hajnalodás. 3. Reggeli madárónek. 4 Ötöt üt az 
óra. 5. Reggeli harangszó. 6. A kovács az üllőnél. 
I I I . Szánkázás. Zikofftól. IV. Katona induló. Zierertől. 

Tanulságos is volt, érdekes és mulatságos, tudo-
mányos és mindvégig figyelmet lekötő ! Dicséretet érde-
mel a csillagászat és fizika tanára Riegl Sándor S. J . 
nemcsak azért, hogy oly magasztos és magas dolgokat 
adatott elő, hanem azért is, hogy oly módon rendezte 
ezt a tudományos estélyt, hogy a laikus ember is 
élvezhette, de sőt még a gyermekek is figyelemmel 
kisérhették. Dicséretet érdemelnek a fényképező taná-
rok is Roznovszky János S. J . és a ki igen sokat 
fáradot t — Dobos Ágoston S. J . Nem szabad azonban 
megfeledkeznünk a vetitő gép kezelőiről sem, a kik az 
előbb említett ft Roznovszky János mennyiségtan és fizika 
tanárának, vezetése mellett oly pontosan, a szöveg 
kellő helyén adták a képet, csináltak hold- ós nap-
fogyatkozást , menesztettek gyors és nem gyors vona-
tokat . Az előadókról ós a zenéről csak azért szólok 
utoljára, hogy még jobban kiemeljem buzgóságukat és 
ügyességüket. 

Különös dicséretet érdemelnek szabatos, értelmes 
előadásukért : Kenedi Imre VIII . o. t . Greguss Andor 
VIII . o. St. n. és Turchány i Ödön VIII . o. St. n. 

Az Erdei kovácsműhely cz. zenedarab kiváló szé-
pen sikerült s a közönség osztatlan tetszését érdemelte 
ki, amit a viharos taps is eléggé jelzet t 

Amit előadtak, — a tanár vezetése mellett, fel-
ügyeletével és ellenőrzésével, anyagszolgáltatásával — 
nem tisztán ki- vagy leirt, hanem tanul t és sajátkezü-
leg feldogozott anyag volt . És minői anyag? Minő 
t á rgy? A nagy universum,1 mely a legnagyobb tudó-
sokat Isten fenséges nagyságának elismerésére kóny-
szeritette. Newton kalapját emelé, valahányszor Isten 
nevét említették. „Nagyságát a nagy Úrnak, mondá, 
az ő műveiből ismerém meg !" — Ez az a tárgy, a mely 
a szenteket is lelkesité. Mennybolt, mennyország! Az 
égbolt ennek képe! Nem hiába jelzi az összes népek 
nyelvén a menny (coelum, uranos) a másvilág örök 
juta lmát is ! A mennyboltozat fénylő csillagóriásaival, 
— a nagy mindenség, — ihlette a legnagyobb ódairó-
kat is az ó és az ú j korban ! Az embert felemeli ez a 
gondolat, mer t hisz ez mind az értelmes és halhatat lan 
lélekkel biró emberért van teremtve. De egyszersmind 
alázatossá is teszi ! 

Hisz, ha a mi naprendszerünk 2 egy porszemecske 
a csillagködök, tejutak milliárd naprendszerei között, : í 

— micsoda kicsiség az e m b e r ? ! 
És ha az Úr Istenhez képest e teremtet t világ 

annyi mint a napsugárban játszó porszemecske, mely, 
ha a legérzékenyebb mérlegre is nehezedik, nem billenti 
azt ki, — micsoda, mondom, akkor az ember az Úr 
Istenhez képest ! ? 

Fölemel, lealáz ! 
És ebben van a fő nevelő hatása az ilyen if jú-

sági tudományos estélyeknek ! 

I R O D A L O M . 

A katholikus könyvpiacz legújabb termékei. 
1. Stöckl bölcseleti tankönyve legújabb átdolgo-

zásban. Az eichstätti papnevelő-intézet hi t tudományi 
karát Pruner , bölcseleti kara t Stöckl, tankönyveik 
jelességével világhírűvé te t ték . Pruner még él és nem 
régen adta ki u j átdolgozásban német nyelven irt ker 
erkölcstudományi tankönyvét . Stöckl már az örökké-
valóságban pihen. Bölcseleti tankönyvét, mely magyarra 
is le van fordítva, maga nem gondozhat ja többé. Éle-
tében hétszer adta ki, a ha todika t „egészen átdolgozva". 
Most u tódja Wohlgemuth Gy. doktor vállalkozott a 
nagybecsű munka u j kiadására, „mit zahlreichen Aen-
derungen und weitgehendster Selbständigkeit." Ez a 8. 
kiadás Wohlgemuth szerint „csaknem u j könyvet" hoz 

1 Mily óriások? Mily pontosan, egy milliomod rész másod-
perczre betartják törvényüket ! 16003 millió a számuk csak a leg-
jobb csillagászati messzelátók segélyével. Mennyi van még, melye-
ket igy sem lehet látni? (Hasért 29. 1.) 

'-' Capella csillag a legfényesebb az északi félgömbjén az 
égnek. A mi napunknak 236,000-ezer távolabb kellene lenni tőlünk, 
hogy csak olyannak tűnjék fel, mint a Capella. 

A nap oly nagy, hogy földünk a holddal úgy s olyan távol-
ságban, mint most van, mozoghatna benne és még mindig ma-
radna a napnak óriási széle. 

3 Földünk ezer milliárd ( = ezerszer ezer millió) köbkilométer, 
és ez egy borsó szem a napba dobva, mert 1,250.000 földgömböt is 
hetne beledobni, mig megtelnék a nap. (Balbi 1. 2. s köv.) 
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napvilágra. Megjelent belőle az 1. köt. Czime: Lehrbuch 
der Logik. 8. Aufl. Mainz, Kirchheim, 1905. XX, 479., 
lap. Ára 6 m. 

2. Lubrich Ágost emlékezető (1825—1900.) I r ta dr 
Acsuy Antal, Felolvastatot t a Sz. István-Társ. Tud. és 
írod. 0 . 1904. május 31-én tar tot t ülésén. Budapest . 
Kiadja a Sz. István-Társ. Tud. és í rod. O. 51. sz. 1905. 
ü r a 1 K 60 f. 

Szakférfiú és tani tvány állitott emléket ebben az 
életrajzban, mely sok tekintetben kor ra jz is egyúttal , 
Lubrich Ágostonnak, a magyar katholikus neveléstu-
domány és társadalmi élet lánglelkű és kemény jel lemű 
vezető férfiának. 

3. Már megjelent: A Kereszt Iskolája. Nagyböj t i 
elmélkedések a mi Urunk Jézus Krisztus kinszenve-
déséről. Dr Vucskics Gyula, szentszéki ülnök, nagy-
váradi plébános. Nagyvárad, 1905. 8-r. 166 lap. Ára 
2 K 20 £ 

Fenséges trilógia e beszédcziklus, három részben. 
Első rész : „Az olajfák hegyén és Pi lá tus csarnokában". 
Második rész : „A keresztúton". Harmadik rész : „A Kál-
várián". Összesen 18 beszéd van a három részben 
közölve. Hogy szerző javából való szónok, arról tanús-
kodhatok, mert egyszer hallottam őt. 

4. Pápai dicséretben részesült könyv a B. Szűz 
Máriáról. Czime Pollctto Giacomo Protonot . Apóst., 
Lu Vergine Műdre tuile Opere e nel pensiero di Dante 
Allighieri Siena, tip. S. Bernardino, 1905. XVI., 498 
lap. Ara 5 lira. 

X . P ius pápa „élénk tetszéssel" és „őszinte gra-
tuláczióval" fogadta e könyvnek egy példányát. 

5. Pauler Gyula emlékezete. I r t a dr. Békefi Rémig. 
Felolvastatot t a Sz. István-T. Tud. és í rod. 0 . 1904. nov. 
9-én ta r to t t ülésén. Budapest . K iad ja ugyanaz az 0 . 
1904. Ára 80 f. 

A magyar történetirás egyik u j a b b mesterét mu-
ta t ja b e e tudománynak másik mestere. Paulert tudós lel-
kület, életiróját tudós felfogás jellemzi. 

6. Megjelent a Stimmen aus Maria-Laach. Katholi-
sche Blät ter , J ah rgang 1905. Zehn Hef t e M 10.80 (oder 
zwei Bände zu j e M 5.40). Fre iburg in Breisgau. Her-
dersche Verlagshandlung. 

.1 2. filzet tartalma. Von Mandschurija nach Port-Artur. I. 
(A. Huonder S. .1.) — Konfessionelle Bevölkerungsbewegung in der 
Schweiz von 1850—1900. I. (H. A. Krose S. J.) — Der Verfasser 
des vierten Evangeliums und Loisy. (J. Knabenbauer S. J.) — 
Kiickblick auf die Jahrhundertfeier Kants 1904. II. (Schluss.) (H. 
Hoffmann S ,1.) Der spanische Humorist P. Joseph Franz de Isla 
S. J. II. (A. Baumgartner S. .1.) 

Rezensionen : Hontheim, Das Buch Job als strophisches 
Kunstwerk (M. Hagen S. J.) ; Hassel. Joseph Maria von Radowitz 
(0. Pfülf S. J.); XU. Jahresmappe (1904) der Deutschen Gesell-
schaft für christliche Kunst. Text von.l. Damrich (St. Beissel S. J.) : 
Hlatky, Gedichte (J. Spillmann S. J.). — Empfehlenswerte Schriften. 
— Miszellen : Zur iiitesten Geschichte des Wetterhahns ; Von 
Schaubuden und Universitäten. 

VEGYESEK. 
— A biboros herczegpriniás arany miséje. Ö Emi-

nencziája, kegyelmes főpásztorunk tudvalevőleg f. évi 
május havában tar t ja aranymiséjét. E ritka ünnepélyt , 
i r ja az „Esztergom", fényesen szándékozik megünnepelni 
a főegyházmegye és épen azért az ünnepségek rendezése 
czéljából a főkáptalanban már meg is alakult egy hat 
tagu bizottság. Elnöke ugyanis Boltizár József püspök 
s általános érseki helynök ; tagjai pedig Bogisich Mihály 
cz. püspök, Bajner Lajos dr., Walter Gyula dr., K/inda 
Teofil dr. és Horváth Ferencz dr. prelátus-kanonokok. 

f A kegyes tanitó-rend gyásza. A nagyérdemű 
piarista-rend gyors egymásutánban ké t jeles t ag já t 
vesztette el. A trencsóni házban f. hó 10-én elhunyt 
Budaváry József tanár, a ki a rendnek 44 évig volt 
tagja és 61 évet élt. Veszprémben f. hó 16-án Szkokán 
Sándort ragadta el a halál, életének 57-ik évében. A 
rendben 39 évet töltött. R . i. p. 

— A legbuzgóbb lapolvasó nép a svájczi. Svájcz-
ban minden lakosra 42 lapszám esik. Utána következik 
Dánia (ki hinné?) 39, Francziaország 35, Németország 
26. 3, Ausztria-Magyarország 5, 8 lapszámmal évenkint. 
Hol van Anglia, Amerika, Belgium ? Ezek bizonyára 
legeiül vannak. Bajorországban 90 centrumpárti Jap 
van. Hol vagyunk mi há tu l ? ! 

— A kath. főiskolai ifjúsági egyesületek Német-
országban 1905. jan. 1-én 6890 taggal birtak. E renge-
teg számban aktiv t ag (főiskolai i f jú) 1552, a többi 
5044 u. n. „öreg úr", vagyis „filiszter". A szaporodás 
egy év alat t 213. A filiszterek közt végzett theologus 
1688 (köztük 3 püspök, 1 apát. de nem czimzetes), 1043 
jogvégzett , 956 orvos, 632 filozófus, 513 technikus, 212 
más életpályán. 45 i f júsági egyesület működik 29 fő-
iskolán. Hol vagyunk mi ezen a téren is — messze 
hátul ? ! 

— Magyarok a bécsi neveléstudományi és hitok-
tatási kurzuson. Hazánkból eddigi informácziók szerint 
a nevezett fensőbb tanfolyamon Pokorny Emánuel buda-
pesti h i t tanár és Tower Vilmos lakompaki h. lelkész a 
győri egyházmegyéből vesznek részt. A kurzus két 
hétig tar t . Ausztria ós Németország legkiválóbb peda-
gógusai ta r t ják az előadásokat. P rogramm kapható 
Perkmann Róbert hi toktatónál Bécsben, XIX. , Vormoser-
gasse 3. 

— Az Országos Pázmány-egyesület választmánya 
Margalits Ede dr. elnöklésével gyűlés t tartott, mely 
a február 25-én tar tandó közgyűlést készítette elő. 
A közgyűlés 25-én délután hat órakor lesz a Szent 
Is tván-Társulat kistermében. Az előterjesztet t zárószám-
adás szerint az egyesület vagyona a lefolyt évben 6241 
korona 61 fillérrel gyarapodot t , 1905. január elsején 
41.407 korona 16 fillér volt. Segítésre az egyesület 
1904-ben 2653 koronát fordított . Az egyesület legkö-
zelebbi vándorgyűlését Székesfejérvárot t fogja tar tani . 
Több fontos indítvány tárgyalásával az ülés véget ért. 

— Apró hirek. Bichard párisi biboros-érsek e hó 
11-én ta r to t ta gyémántmiséjét . — A német egyeteméken 
a téli félévre 1764 nő iratkozott be. Számuk legnagyobb 
a berlini egyetemen (657) és Strassburgban (224). A 
technikai főiskolákra 701 nő jár — A budapesti k. m. 
tud. egyetemet hallgatóinak száma népesség tekinteté-
ben az európai egyetemek sorában a B-ik, a világ összes 
egyetemeinek sorában pedig a 4-ik helyre emelte fel. — 
A budapest i k. m. tud. egyetem hi t tud. karában f. hó 
17-én t e t t szigorlatot Pataky Arnold nagyváradi 1. sz. 
egyházmegyei szerpap, 2 év alatt a harmadikat, a ker. 
erkölcstudományból és a lelkipásztorságtanból, a legfé-
nyesebb eredménnyel, applausussal. Megjegyzendő, 
hogy a jeles if jú egyházi férfiú, főp. engedelmével és 
támogatásával, az első félévet a lőweni kath. egye-
temen specialis tanulmányoknak szentelte. Van tehát, 
csak felhasználni kell tudni, fényes theologiai succre-
scentia, magából a budapest i egyetem hi t tudományi 
karából is ! 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a tlr. 
Segédszerkesztő : Valuicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1905. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , TARSA 
H A T V A N N E G Y E 

Budapesten, márczius 2. 

DALMI ES IRODALMI FOLYÓIRAT 
DIK ÉVFOLYAM. 

SZ. 1905. 

„Perge alacriier m coepto tuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramunter impertimus." 

IX. Pius a szerk. 1871. márc . 27-én. 
„ Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibub excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok : Korszakot jelző felköszöntö a Pázmány-serleggel. — Szemle az 1904. év apologetikai irodalma 
felett I r ta : Z u b r i c z k y A l a d á r dr. — A miseruha nevei. I r t a : N é m e t h y G y u l a dr. — Miről prédikáljak a nagyböjt 
alatt ? — „Germania docet !" — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A legközelebbi húsvéti iskolai szünet idejében Rómába vezetendő 
iíjusági zarándoklat ügyében felhivás. — R ó m a : A pápa mint kiállító 1906-iki milanói nemzetközi kiállitáson. — X. Pius párt-
fogásába veszi az „Arcadia" nevü szépirodalmi társaságot. — B a m b e r g : Királyi részvétirat az érsek halála alkalmából. — B e r l i n : 
A porosz képviselőház a halottégetésröl. — Kath. Egyesületi Elet és Köztevékenység : Az O. Pázmány-E. nagyszabású határozata. — 
Irodalom: A katholikus könyvpiacz legújabb termékei: 1. Jubileumi Emlék a „Szeplőtelen Fogantatás" hitágazat kihirdetésének 
félszázados évfordulójára. 2. Az I M M a C U L A T A félszázados jubileuma az ifjak Kongregácziójában. 3. A maitól eltérő szokások, 
visszaélések és profanácziók az Oltáriszentség körül az első nyolcz században. Márczius hava szent József tiszteletére. — Vegyesek : 
A v. O. Pázmány-Egyesület. Követendő példák. A német kath. Volksverein. Illetéktelen beavatkozás. Kath. ifjúsági egyesületek a német 
egyetemeken. Az t). Pázmány-E. vagyona. A pécsi Szent Vincze-Egylet kimutatása. Szigorú egészségügyi rend a szabadság 
hazájában. A bpesti Szt István-bazilika. Az új bambergi érsek. Roosevelt elnök a házasságról és az erkölcsről. Az Aquinói-Szent-

Tamás-Társaság. 

Korszakot jelző felköszöntö 
a Pázmány-serleggel. 

A Pázmány-serleget tudvalevőleg Párvy 
Sándor szepesi püspök úr adta az O.-P.-E.-nek, 
még egri kanonok korában. Felköszöntőt ez 
idén a Páz m án}^ serleggel az egyesület február 
2o-iki társas vacsoráján Várady Árpád dr cz. 
püspök mondott. A m. kir. kultuszministerium 
illusztris osztálytanácsosának télköszöntője mé-
lyen belevág nemcsak az O.-P.-E., hanem egész 
katholikus társadalmunk életébe. Pázmány egész 
szellemének teljes íeltámadását jövendöli és 
igéri e felköszöntö, a mai részleges és össze-
függéstelen feltámadási kísérletek helyett. Azt 
mondja a tudós püspök úr felköszöntőjének 
befejező részében, hogy: „A Pázmány-Egyesü-
let védőjének szelleméhez hiven cselekszik, 
mikor a katholikus irodalom munkásait anyagi 
és szellemi támogatásban részesíti. (Ámde !) 
Az egylet ezen a ponton nem állopodhatik meg, 
h a n e m hivatva van tagjait Pázmány szellemével is 
megtölteni, lelkesíteni, lángragyújtani. Én az 
egylet ezen irányú működésére ürítem Pázmány 
serlegét". . . 

Éljen a felköszöntő ! Nagyon eltalálta, a 
mire szükség volt. Ha jól emlékszem, az 

erzsébetvárosi plébánia ebédlőtermében ő is 
jelen volt az O. P. E. alakító előértekezletén. 
Én úgy emlékszem, hogy az értekezlet elnöki 
székében arról nyertem benyomást és annak 
következtében arról mondtam ki kötelesség-
szerűen határozatot, hogy a P. E-nek első 
vagyis főczélja a tagok Pázmány szellemében 
való működése ; a tagok anyagi és szellemi 
támogatása csak mint alárendelt, másodrendű 
czél veendő tekintetbe. Várady püspök úr az 
O. P. E. kebelében kimagasló érdemet szer-
zett. Visszaállította az egyensúly szabatossá-
gát a fő és az alárendelt társulati czél között, 
így fog az O. P . E. igazán nagyra nőni, nagy-
hatalommá fejlődni, a magyar nemzet kimond-
hatat lan nagy lelki javára. A nemzet szellemétől 
a zsidós üzleti szellemet Pázmány szelleme mesz-
sze fogia — oda a hova igazán való, — Dante 
poklába visszakergetni. 

Szemle az 1904. év apologetikai irodalma 
felett. 

— Irta : Zubriczky Aladár dr. — 

Gyűjteményes apologiai tanulmányok. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kivül azokat a 
vállalatokat, a melyeknek czéljuk rövid apolo-
giai tanulmányok füzetekben való közlése. U j a b b a n 
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az ilyen vállalatok szaporodnak és erősödnek. 
— Kezdjük a Science et Religion cz. vállalat-
tal, a melyet 1899-ben indított meg Bloud 
párisi könyvkereskedő. 1904. j anuár já ig 294 
füze tke lá tot t napvilágot (64—72. lap, ára 60 
centime). Mindegyiknek önnálló tá rgya van, 
de néha egy tárgy két-három füzeten át is 
huződik. íróik jó, sőt legjobb nevű franczia 
katholikusok. Az 1904. január já ig megjelent 
füzetekből 37 a hitvédelmet, 28 az összehason-
lító val lástudományt, 24 a lélektan határ te-
rületeit, 21 a hit tant, 18 a természettudo-
mányokat tárgyal ta . Je lenleg csupán az 1904-
ben megjelent füzetek közül soroljuk fel a 
fe ladatunk körébe vágókat (némelyikük persze 
már az ágazatos hi t tan keretébe tartozik). 
Lodiel, Nos raisons de n 'ê t re pas protestants . 
Ermoni, Le baptême dans l'Église primitive. — 
Hourat, Le Syllabus (hármas füzet). — I)e Brog-
lie, Les prophéties messianiques (kettős f.). — 
Breton, La Messe. — Brehier, La querelle des 
images (VIII—IX. siècle). — Deslandres, Le 
catholicisme est-il une cause de décadence 
pour les nat ions latines? 

A francziák másik vállalata Apolog. con-
temp. (Paris, Bonne Presse) : L a m e humaine ; 
L ' immortal i té (par um missionnaire diocésain 
de Paris). 

A németeknek legrégibb ilyen vállalata a 
Frankfurter Zeitgemässe Broschüren ( a l ap í to t t ák 
Haffner, Jansen , Tliissen). Jelenleg már 23. 
évfolyamát nyomják. Ennek 9. füzete Scheuffgen-
től Der vorgeschichtliche Mensch, 12. füzete 
Baldus-tói Der Koran. 

Apologetische Tagesfragen ( he rausgegeben f. 
das kath. Deutschland, Münster-Gladbach) ; 
1. Meffert, Die Geschichtliche Existenz Christi 
(238 lap) ; (megbeszéli a kereszténység erede-
tének magyarázatául u jabban felhozott módok 
elégtelenségét — essenizmus, antik kultúra, 
decadence, buddhismus — ; és bemuta t ja 
Krisztus tör ténet i szemétyiségét a profán és 
a szentirók nyomán) ; 4. Mausbach, Wel tgrund 
u. Menschheitsziel (56 lap). 

Glaube und Wissen (kiadja a müncheni Volks-
schriftenverlag Huber prelátus vezetése alatt). 
Új vállalat; egy füzet kis oktávban 8 ivre 
t e r j edés csupán 30 Pfg. — 1. Kirsch, Die Beichte, 
ihr Recht und ihre Geschichte. 2. Hoffmann, 
Die h. Kommunion im Glauben u. Leben der 
christl. Vergangenheit . 3. Selzle, Kann ein den-

kender Mensch noch an die Gottheit Christi 
Glauben? 

Wissenschaft u. Religion (Strassburg. Le Roux 
et C.) : Fonsegrive : Die Stel lung der Katholiken 
gegenüber der Wissenschaft . 

Populärwissenschaftliche Vorträge: 3. Shiveitzer, 
Buddhismus u. Christenthum. — 4. Sägmüller, 
Kirche u. Staat . (Apróságok.) 

A mint a müncheniek utánozták Bloudnak 
franczia vállalatát , ugy az olaszok is : Scienze 

e Religione (Roma, Desclée) : Colomer, La 
Bibbia e le teorie scientifiche. 

A miseruha nevei. 
— Irta : Ncinethy Gj/ula dr. — 

Mielőtt a casulának már mint kétségtelenül szer-
tar tási öltözetnek tör ténetére át térnénk, meg kell emlé-
keznünk azon nevekről, melyeken a miseruha a közép-
korban szerepelni szokott. A gallikán szertartásban 
Nagy Károly előtt a miseruha amphibalus néven for-
dul elő. Ez a név rövidéletű volt, a diadalmas római 
r i tus a gallikán rítussal együt t ezt a nevet is kiszorí-
tot ta , még a X . század folyamán. A XI . századtól kezdve 
sok helyen az infula név ter jedt el a miseruha jelölé-
sére. így például a pannonhalmi apátság egy X I I . 
századbeli lelet tárában az infula miseruhát j e l e n t : 8 
infulae cum stolis manipulisque.1 Johannes a Garlandre 
Glossariumában szintén szerepel az infula ilyen értelem-
ben A szerző maga magyarázza e szót cheisible, cha-
suble, casula hozzáadásával .2 De különösen Franczia-
országban te r jed t el az infula nevezet. Hugo a Sancto 
Victore Speculum de mysteriis ecclesiae cz. állítólagos 
művében ezeket olvassuk: His supradictis imponitur 
casula, quae alio planéta vel infula dicitur. L e j e b b : 
Habea t (sc. sacerdos) zonam castitatis, stolam fort i tu-
dinis et plenitudinem scientiae, i. e. charitatem, quam 
figurát infula . 3 Ugyanazon szerző 14-ik beszédében 
négyszer is előfordul az infula szó ebben az értelem-
ben. 4 A Sainte Chapelle 1363-ik évből eredő lelettárá-
ban olvassuk : infula seu casula. Egy Chartres-ből szár-
mazó régi caeremoniáléban : ad missam infulantur dia-
conus et subdiaconus nigris inful is . 5 I t t ugyan az infula 
a szerpap és alszerpap öltözete gyanánt van fel tün-
tetve, de mint azt később látni fogjuk, a miseruhát 
bizonyos alkalmakkor ezek is viselték. Az infulát később 
t isztán a püspöksüveg jelölésére használták, aminthogy 
jelenleg sincs más egyéb értelme. 

Sokkal nagyobb jelentőséggel bir a miseruha har-
madik neve, a planéta. Ez Rómában keletkezett, Kraus 
szerint a hasonnevű profán öltözet nevéből, s I tá l iában 
egészen a XI . századig egyedül használatos a miseruha 
jelölésére. Az 1000-ik év után el ter jedt a casula név 

1 Bock, i. h. II. k. 71. 1. 
2 Chambers, Divine worskip. 46. 1 
3 Migne, i. h. CLXXVII. 353, 355 
1 Migne. i. h. 927. 
5 Du Gange, Glossarium mediae et infimae latinifcatis. Niort. 

1883. Infula név alatt. 
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olasz földön is, de a planéta a középkor végéig fölény-
ben maradt . A Szent Pé ter templom lelettárai az 1303, 
1361, 1436, 1454—55 és 1489. évekből planétáról szó-
lanak. A trienti zsinat után azonban a hivatalos római 
szer tar tásképekben is a casula szerepel. Az olaszok ma 
is pianeta-nak nevezik a miseruhát . A planéta szó ere-
detét a l i turgikus Íróknak mindeddig nem sikerült tel-
jes biztossággal megállapítani. Sevillai Izidor hires 
Etymologiarum cz. müvében ezeket i r j a : Graeci plane-
tas dictas volunt, quia oris errant ibus evagantur . Unde 
et stellae planetae i. e. vago suo errore motuque dis-
currunt . A görög nXavKa&cci csakugyan annyi t jelent, 
mint bolygani, kóborogni. A planéta igen bő ruha volt 
s a bőség következtében a ruha szegélye aláomolva, 
mintegy körülfolyta, körülbolyongta a viselő pap alak-
ját . Ez lenne Izidor kedvencz etymologicus magyará-
zata, csak az a kár, hogy a görög nyelvben nincs olyan 
nluváö\fai-h(A származó szó, amely ruhadarabot jelen-
tene. Ellenben emiitettük föntebb, hogy a planétának 
megfelelő öltözetnek a görögöknél cpshóviov, cpcuvóhov 
volt a neve. Braun, az újabb német l i turgikusok között 
nagy tekintély, nem tart ja valószínűtlennek, hogy a 
planéta szó a cpshóviov-ból ered, a latin eta hozzáadá-
sával. Az ilyen szóképzés az V. században nem volt 
szokatlan dolog. A Izidorénál mindenesetre valószínűbb 
ez a föl tevés.u 

A most általánosan elterjedt, s egyúttal hivatalos 
elnevezés : casula, valamivel későbbi eredetű, mint a 
planéta. A planétá t már a 633-iki toledói zsinat emle-
geti, a casulával ellenben, mint l i turgikus öltözettel, 
egészen biztosan csak a VIII . századtól kezdve talál-
kozunk. A casula valószínűleg Galliában támadt elne-
vezés, amint hogy a XI . századig csak az Alpeseken 
innen, tehát Itálián kivül volt elterjedve. 

A casula szó jelentéseiről jóval többet tudunk, 
mint a planétáéról. Casa már az ó-kori la t inban házat, 
casula házacskát jelentett. A Concilium Liptinense 
743-ban : De casulis, seu fanis beszél. II. Incze pápa 
1142-ben i r j a : Molendinum ad portám aquarum, cam-
bas et mansionarios, omnes pares et casatos, castellum 
cum casulis suis. Ernaidus Szent Bernátról ennek élet-
ra jzában mondja : E t secedens in casulam pisatiis tor-
quibus circumtextam, solus meditat ionibus divinis va-
care disponit. Casula néha annyi t is jelent, mint kis 
czella (cellula). Cirthbertus i r ja t iszteletreméltó Beda 
(Beda Venerabilis) haláláról: E t sic in pavimento suae 
casulae decantaus, Gloria Pa t r i et Filio et Spiritui 
Sancto, et cum Spiri tum Sanctum nominasset, spiritum 
e corpore exhalavit ultimum. A casula ezen jelentése 
onnan származhatott , hogy a szerzetesség első idejében 
minden barátnak külön épített kis házikója vol t . 7 

Casula annyi t is jelentett , min t csuklyás felső ruha, 
tehát világi öltözet. Sevillai Izidor következő magya-
rázata mindenesetre jobban megáll ja a helyét , mint a 
melyet a planétáról adott : Casula vestis cucullata quasi 
minor casa, eo, quod totum hominem tegat, unde cuculla 

6 liraun, Die priesterlichen Gewänder des Abendlandes. Frei-
burg. 1897. 129 1. 

7 Du Cange, i. h. 214. lap. 

quasi minor cella. For tunatus Szent Medárd püspök 
életrajzában i r j a : Casula igi tur , quae per eum a matre 
dirigebatur artifici, egeno illi, misericordia motus, tri-
bui t . Jus t in ianus császár híres történetirója, Procopius 
szintén mint világi ruhát említi a casulát (1. II . Vanda-
lic. cap. 26.) 'Ifiáuov â[i7t£%ô(i£voç ovte 0tQcczr]yä, ovte 
cMço arocaiyouévm ávdol éjturjóeíag t%ov, àllù ôovlco r) 
lőiÚTr] navxÚTtaGi noénov, KuQüv/.uv avxb zrj Aarívav 
cpcovfi Pœyaioi. 

Casula gyak ran annyi a középkori lat inság nyel-
vén, mint barát - ruha, csuklya, (cuculla). J á n o s szerpap 
N a g y Szent Gergely életrajzában i r j a : F r á t e r ergo de 
monasterio habeba t fratrem saecularem et postulavit 
e u m d i c e n s : Casulam non habeo, sed fac-caritatem. eme 
mihi. A casula már a középkor első századaiban, mint 
a papok (clerici) öltözete szerepel, minden különbség 
nélkül a papi rendfokozatokra. A hires Amalarius Me-
tensis (metz-i) de Ecclesiasticis Officiis cz. müvében 
(cap. 19.) legalább ezt állítja. A már idézett Concilium 
Lipt inense csak a szerpapok és áldozópapok öltözeté-
nek mondja (can. 7.) Presbyter i vei diaconi non sagis, 
laicorum more sed casulis u t a n t u r ritu servorum Dei. 
A casuláról, min t jellemző áldozópapi öltözetről szól a 
I X . században Rhabanus Maurus (De Ordine Antipho-
nari i cap. 21.) Casula dicitur vulgo planéta presbyteri, 
quia instar pa rvae casae to tum tegit et signât caritatem. 
Stephanus Eduensis lib. de Sacram. Alt. (cap. 10.), ezt 
i r j a : Casula undique integre unitatem fidei signât. 
Ricul fus soissons-i püspök m é g világosabban beszól a 
casuláról : in Consti tut . (cap. 7.) Casulam sericam, cum 
qua missa celebratur. A IX . századtól kezdve az egy-
házi irók igen sokszor emlegetik a casulát, mint 
miseruhát . 8 

Miről prédikáljak a nagyböjt alatt? 
Ez a kórdós száz ós ezer papnak lelkében vető-

dik fél ilyenkor, a nagyböj t ideje előtt. A szeretet 
találékony. Minden pap tanult lelkének mélyén megtalál-
h a t j a a feleletet a fenti kérdésre. Segítségére lehet azon-

i ban a böjti időre alkalmas t á rgyak következő sorozata, 
melyet a salzb. „Kath. Kirchenzeitung"-ból veszünk át : 
1. Krisztus Urunk szenvedése a) a fájdalmas rózsafüzér 

i t i tkainak sorozata szerint, b) az abban szereplő szemé-
lyek, Mária, Pé t e r , János, Pi lá tus , Júdás, Magdolna, 
Annás, Kaifás, az alvó vagy fu tó tanítványok, a két 
la tor stb. szereplése szerint, c) a kálváriái vit állomásai 
szerint. Részletesebb tárgyak : 2. Krisztus elrendeli a 
szent mise-áldozatot vagyis az utolsó vacsoráról. 3. Hét 
szava a keresztfán. 4. A hét főbűn. 5. A penitenczia-
tar tás . 6. A tékozló fiú. 7. A négy utolsó dolog. 8. A 
Miatyánk hét kérése. 9. Dávid bűnbánó zsoltára. 10. A 
keresztény hét főerónyének (a 3 isteninek, hit , remény 
és szeretetnek, és a 4 sarkalatosnak) miben léte és küz-
delmei az életben. 11. A Dies irae. — Krisztus Urunk 
szenvedésére nézve a gondolatok forrásaiul szolgálhat-
nak a következő ujabb német munkák : Hiederer, Das 
b i t tere Leiden unseres Herrn Jesu Cristi. 4. Zyklen 

8 Du Cange, i. h. 215. 1. 
9* 
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1901. Puste tnél Regensburgban ; Pappert, Fünf Zyklen 
Fas tenvor t räge herausgegeben von Gg. Daxenbichler 
S. J . Moser, Graz ; Stingeder, Die brennendste aller 
Lebensfragen, Pressverein, Linz ; Stiegele, Fastenpredig-
ten 5 cyklus és 7 külön beszéd. Bader, Ro t t enbu rg ; 
Hecher, Frauengesta l ten am Leidenswege des Herrn ; Dr 
Breiteneicher, Die Stationen des hl. Kreuzweges; Diessel, 
Die grosse Gottestat auf Golgotha. Pustetnél , Regens-
burg stb. —n— 

„Germania docet!" 
Ez a fényes mondás rövid idő alatt valóságos 

szállóigévé lett, különösen a latin fa jú vagy vegyüle tű 
népek körében. Nézzük csak meg, mi rejlik e mondás 
a la t t? Hogy a hirhedt német professzorságra ennél a 
mondásnál nem lehet tekintenem, világos dolog. A latin 
fajú népek, midőn a német katholikusokra gondolva, azt 
mondják „Germania docet", professzorokra azért sem 
gondolhatnak, mert hiszen köztudomású dolog, hogy még 
a katholikus többségű Bajorországban is az egyetemek 
világi karain akatholikus és antikatholikus professorok 
a hangadók ; katholikus tudósok ott csak ritkán ju tnak 
kathedrára. A „Germania docet u-nek tehát az a tula j -
donképpeni értelme, hogy a német katholikusok életéből 
és a közügyek terén kifej tet t tevékenységéből, ezidő sze-
rint, a világ minden katholikus népe, igazán fölöt tébb 
sokat t anu lha t : arról, a szó teljes értelmében, párat lan 
mintát vehet . S mit tanít vájjon kath . „Németország" 
mindenek e lőt t? 1904. évi nov. 1-i számában a „Hoch-
land" cz. folyóirat ezt feleli : Hogy, mit tanít a katholikus 
Németország? Erre a kérdésre ezt kell felelni : „Taní t ja , 
hogyan kell a nyilvános élet minden terén — dolgozni . 
Csak ez a mindent felölelő munka t e t te a német katholiku-
soknak lehetővé, hogy a 70-es és 80-as években az 
államomnipotenczia óriás támadásait visszaverték s oly 
állapotot teremtet tek, melyben a ka th . egyház Német-
országban lényegileg szabadon és akadály nélkül végez-
heti hivatását . . . A nehezen szerzett sikert csak az 
eddigi munkának folytatása képes biztositani." 

T e h á t : a mindenre kiterjedő, mindenkit sorba 
állító, összefogó katholikus munka a társadalmi és az 
állami élet terén : erre van szükség mindenütt ; e nél-
kül nem lehet boldogulni sehol. E z t tanít ja a „katho-
likus Németország." — — 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest . A legközelebbi húsvéti iskolai szünet idejé-

ben Rómába vezetendő ifjúsági zarándoklat ügyében fel-
hívás. — 

A katholikus nevelés egyik nagyon fontos feladata 
az, hogy az i f júság lelkében érdeklődő figyelmet és 
gyengéd ragaszkodást keltsen az egyház középpontja , a 
római Szentszék iránt. Mennél nagyobb veszedelem 
fenyegeti minden oldalról az egyházat és hiveit, annál 
inkább föl kell használnunk minden fontosabb alkalmat, 
hogy a felnövekvő nemzedéket az egyház legfőbb 
pásztorával szorosabb kapcsolatba hozzuk ; mer t a 
Rómához való benső vonzódás gyarapítása azonos a 
kath. hi thűség megerősítésével. 

Miután X. P ius pápa ő szentsége kassai vér! ami ink 
boldoggáavatásával annyira megörvendeztet te és oly ri tka 
ki tüntetésben részesítette nemzetünket , siessünk öt is 
megörvendeztetni. Mi nevelők nem tehetünk j o b b a t és 
a Szenta tya előtt is kedvesebbet, mint hogyha az 
i f júság szivét hálásan feléje i rányí t juk . Két mód kínál-
kozik erre : az egyik a személyes megjelenés a Szent-
atya előtt, a másik a szeretetadományok küldése. (A 
leánynevelőintézetek m. t. elüljáróságait természetesen 
csak az utóbbira ké r jük fel, hogy ily módon a női 
i f júság is csatlakozzék a szeretetnyilvánításhoz ) 

A Rómába való zarándoklás már nem egészen 
szokatlan eszköze az i f júság vallásos nevelésének. Rend-
kivüli eszköz, de a t tó l sem szabad visszariadnunk, hogy 
az i f j ú lelkeket k i ragadjuk a közélet rettenetes vallási 
közömbösségéből. Az utolsó évek tapasztalatai igazolták 
az i lyen ifjúsági zarándoklatok párat lan hatását. Vallási 
tek in te tben egészen hideg i f jakat is megváltoztatot t az 
örök város csodálatos varázsa. A katakombák szent 
folyosói, Szent P é t e r templomának diadalmas boltívei, 
a pápai fogadtatás magasztos perczei ellenállhatatlan 
erővel ragadják meg az if jak fogékony lelkét és az 
egész életre kiható emlékeket hagynak inagnk után. A 
Rómából visszaérkezök azután önkéntelenül is terjesz-
tik a többiek közöt t a magukkal hozott szellemet. 

Szólítsuk fel tehát és buzdítsuk az i f júságot a 
zarándoklaton való részvételre. (Talán lehetséges lesz 
a mellékelt felhívást igazgatósági engedelemmel az 
intézet hirdetőtáblájára tűzni.) Tegyük lehetővé szegé-
nyebb tanulóknak is az utazást az önképzőkörök, 
segítőegyesületek és talán egyes magánosok hozzájáru-
lásaival. A vallástanár urakat kér jük , hogy taní tványaik 
kedvóér t szintén vegyenek részt. (A meddig a római 
S. Marta kisebb épületében hely lesz, a korábban 
je lentkező paptanár urak is 112 koronával tehe t ik meg 
az utat .) Az útiköltség minden közvetítés mellőzésével 
és az eddig szerzett tapasztalatok fölhasználásával oly 
alacsonyra van előirányozva, amennyire egyáltalán lehet-
séges. Az utazás inkább képzelt, mint valódi nehézségei 
miat t nem kell aggódni. 1902-ben majdnem négyszázan, 
a következő évben közel háromszázan ve t tek részt 
ilyen utazáson, legnagyobb részben ifjak, az ország 
legkülönbözőbb részeiből ós minden nagyobb nehézség 
nélkül tették meg az utat. Meg vagyunk győződve 
arról, hogy ezek és a még rá jok következő zarándok-
latok jelentékenyen hozzájárulnak hazánkban a vallási 
élet fÖlélesztóséhez. 

A másik dolog, mit tisztelettel ajánlunk és k é r ü n k : 
a péterfillérek gyűj tése . A zarándoklaton nem vehet 
részt mindenki ; de szeretetadományt, habár csekólyet, 
n y ú j t h a t a legszegényebb is. H o g y a pápa mennyire 
rászorul ezekre a kereszténység nagy érdekeit szolgáló 
adományokra, azt mindenki tud ja . Szolgáljon a magyar 
vér tanúk boldoggáavatása a magyar if júságnak alkalmul 
az áldozatra kész szeretetnek ilyetén nyilvánítására. 

Tisztelettel ké r jük a mélyen tisztelt intézeti elül-
járóságot , illetve a főtisztelendő vallástanár urat , mél-
tóztassék az i f júság előzetes értesítése után az "alkalmi 
szeretetadományok följegyzésére osztályonkint íveket 
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köröztetni és a begyül t összeget az idecsatolt befizetési 
lappal a budapesti kath. egyesületi ház igazgatóságának 
czimére (Budapest, I I . Irma-tér 1.) küldeni, amely az 
összes adományokat a húsvéti zarándoklat alkalmával 
a magyar kath. i f júság nevében rendeltetésük helyére 
fogja jut tatni . Szíveskedjék egyszersmind a lapra rá je-
gyezni az adakozók számát, a gyűj tőivet pedig megőrizni, 
mert a zarándoklat u tán minden adakozó részére a 
Szentatyától megáldott emlékképet szándékozunk küldeni, 
hogy azoknak is legyen kedves emlékük, akik a zarán-
doklathoz csak lélekben tudtak csatlakozni. 

Az alkalmi péterfillérek gyűj tése a biboros herezeg-
primás úr ő eminencziájának tudtával és beleegyezésé-
vel történik, aki a zarándoklat védnökségét is kegyes 
volt elvállalni. 0 eminencziájának annak idején jelentést 
fogunk tenni az eredményről, valamint kötelességünk-
nek fogjuk tartani, hogy az adományokról a nyilvános-
ság előtt is beszámoljunk. A biboros herezegprimás úr 
magas leirata így szól : 

1990/bp. 2. 

Főtisztelendő Vallástanár Ur ! 
Folyó hó 20-án kelt jelentése és kérelme folytán 

értesítem Főtisztelendőségedet, hogy készségesen el-
vállalom a legközelebbi húsvéti iskolai szünet idejében 
Rómába vezetendő if júsági zarándoklat védnökségét. 
Egyszersmind a magam részéről szívesen megadom 
az engedélyt arra, hogy az ezen alkalommal ő Szent-
ségének á tnyúj tandó péterfillérek gyűj tésé t a i f júság 
körében megindíthassa. 

Buzgó imájába ajánlot tan állandó jóindulattal 
Budapest , 1904. deczember 21-én. 

Kolos m. k. 
bibornok. érsek. 

Ismételten kér jük az i f júság hivatot t vezetőit, 
tegyék az ügyet magukévá, hogy a magyar vér tanúk 
boldoggáavatásának nagy jelentőségét ezzel is kiemeljük 
és az ősz pápát a sok szomorúság között, amely őt éri, 
megörvendeztessük. 

A budapesti kath. egyesületi ház igazgatósága 
nevében. 

Budapesten, 1905. január havában. 
Pokorny Emánuel dr 

vallástanár. 

llóma. A pápa mint kiállitó az 1906-iki milanói 
nemzetközi kiállításon. — Â'. Pius pártfogásába veszi az 
v Arcadia" nevű szépirodalmi társaságot. — 

A napi saj tó már jelentet te , hogy 1906-ban, a 
simploni világhírű alagút elkészülésének mintegy meg-
pecsételésére, Milanóban nagy nemzetközi világkiállítás 
leszen. Az előkészületek nagyban folynak. Az építkezés 
is megindult . Nemrég, a kiállítási bizottság egyik tagja, 
signor Colombo, kihallgatáson volt a pápánál, a ki a 
kiállítás iránt nagyon érdeklődik. Ő Szentsége nagy 
előzékenységgel ki jelentet te, hogy maga is részt vesz 
a kiállításban. Vallási és művészeti tá rgyak mellett 
például ki fogja állítani IX. Pius két díszkocsiját, 
kápolnával kapcsolatos vasúti waggon-lit vonatát stb. 

X . Pius pápa a következő Brevét intézte mgre 
Bartolini Ágostonhoz, az Arcadia custosához : 

Dilecto Filio Augustino Bartol ini 
Arcadici Coetus Custodi 

P I U S P P . X. 
Dilecte Fili, salutem et apostolicam benedictio-

nem. Li t te rarum studia, quae valde liumanitati con-
férant, coli a tque provehi Nobis pergratum est. Quamob-
rem Academicorum coetum cui praees, quem Decesso-
res Nostri benigne semper habuerunt, Nos quoque 
benevolenti animo prosequimur. Tibi autem laudi 
vertimus, quod, temporum utilitati prospiciens, ad 
litterarum exercitationes tractationes publicas accedere 
volueris, qui bus et relligio et civile bonum promove-
retur. Pe rge igitur, qua datur via, de relligione et 
litteris mereri bene. Nostrae vero caritatis testem apo-
stolicam benedictionem habete, quam tibi et collegis 
tuis universis amanter in Domino impertimus. 

Datum Romae apud Sanctum P e t r u m die X I I I 
Februarii Anno MDCCCCV, Pontificatus Nostri secundo. 

P I U S PP . X . 

Bamberg. Királyi részvétirat az érsek halála alkal-
mából. — 

Mikor Francziaországban az állami hatalom arra 
készül, hogy pápát, püspököket, egyházmegyéket semmibe 
se vegyen, érdekes és tanulságos a bajor regensherczeg 
eljárása, a ki Schorck érsek halála alkalmából a követ-
kező részvétiratot intézte a bambergi nagypréposthoz : 

„Keller dr Nagyprépost úr ! Mély megilletődéssel 
vettem épp most hirét von Schorck dr érsek halálának. 
A főszékeskáptalannak és az egész főegyházmegyének 
őszinte, szívből fakadó részvétemet nyi lvání tom e ki tűnő 
főpásztor e lhunyta alkalmából, ki egyházának oly sokáig 
és oly hiven szolgált, az állam iránt oly loyalis és elő-
zékeny vol t s a ki nemes, békeszerető érzelmeivel 
mindenki szivét megnyerte. Halála a fő egyházmegyére 
és az egész országra nagy veszteséget hozott . Én az 
elhúnyt érdemei iránt örök hálával fogok viseltetni. 
Kegyelmes érzelmeim bitositásával maradok, München-
ben, jan. 25.1905. Ön iránt a legbensőbb hajlandósággal, 
Luitpold, Bajorország regensherczege. 

Berl in. A porosz képviselőház a halottégetésről. — 
A porosz képviselőház a mult év májusában ismét 

kénytelen volt foglalkozni a halottégetéssel. Megint 
visszausította azokat, a kik a facultativ halot tégetésnek 
Poroszországban való engedélyezéseért kérvényeztek. 
Az eredmény tehát ugyanaz, mint volt 1892-ben. 
1893-ban és 1899-ben. Poroszország erősen tar t ja magát 
és ellenáll azoknak a törekvéseknek, a melyek más német 
államokba már beférkőztek. A kérvények elvetésénél 
hangsúlyozták a ker. hivők közérzületét, a melyet a 
halottégetés sé r t ; továbbá kiemelték, hogy az egyház 
a halottégetés szokásának idején lépett föl és öntuda-
tosan ellenszegült ennak a szokásnak ; nem feledkez-
tek meg a kriminalisztikának aggályairól sem, a mely 
a halottégetés esetén bizonyos bűntényekkel szemben 
tehetetlenül áll, mert meg van fosztva legfőbb bizonyító 
eszközétől. 1892 óta Poroszországban 15 esetben mond-
tak ki halálos ítéletet az exhumálás által nyúj to t t 
bizonyító anyag következtében. Távol van még az az 
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idő, sőt kérdés, eljön-e valaha, mikor Poroszországban 
minden egyes halottat orvos vesz vizsgálat alá az elte-
metés előtt. Sőt még az orvosi vizsgálat sem képes 
bonczolás nélkül megállapítani minden egyes esetben, 
nem forog-e fönn mérgezés. Nem régiben is fordult elő 
eset, a melynél az elégetés után erős gyanuokok merül-
tek fel a fé r j ellen, de a teljes bizonyíték épen az el-
égetés által t ün t el. Az először Pe t tenkofer müncheni 
professor által fe j tegete t t temetői infekczió mesébe 
illik. A temetők földjének vegyvizsgálata ezeket az 
aggályokat nem igazolja. A közérzület sem kívánja a 
halottégetés megengedését , mert 1902-ben Németország-
ban csak 861-en vet ték igénybe. Leg jobban hangsú-
lyozzák Gothát , pedig 1902-ben ott is csupán 14-3 °/0- át 
égették el a halot taknak. Továbbá a dolog igen költ 
séges, Gothában 45, Hamburgban 80 márka. Hiába 
emlegetik a nagy hasznot, a melyet a halottégetés hoz 
a mindinkább súlyosbodó temetőhely kérdése tekinteté-
ben. Mert pl. Berlinben évente 36000 halott van. 
Ebből még a gothai t túlhaladó arányok szerint is, leg-
fölebb 5000-en éget tetnék el tes tüket . Ezzel pedig 
nincsen segítve a temetőhely kérdésén A kötelező 
halottógetésről pedig a kérvényezők sém álmodnak. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Az 0 . Pázmány-E. nagyszabású határozata. 
Az 0 . P. E . f. hó 25-én tartot ta ezidei közgyűlését. 

Ezen a közgyűlésen az 0 . P. E. nevéhez méltó nagy 
akczió életbe léptetését határozta el : a katholiczizmus 
védelmének szervezését a sajtó terén. Az indítvány, 
mely ezt az ügyet napirendre hozta, a következő. 
Cziklay La jos alelnök te t te meg. 

„Az Országos Pázmány-Egyesüle t közgyűlése 
kimondja, hogy kísérletképpen, egyelőre egy évi próba-
időre, az egyesület elnökségének közvetlen vezetése és 
felügyelete alat t katholikus védő-irodát állit be, mely-
nek az lesz a feladata, hogy a kathol ikus egyház intéz-
ményei ós a katholikus egyház szolgái, a papok, szer-
zêtesek és szerzetesnők ellen a lapokban közölt rágal-
makat és sértéseket kiderítse, hitelt érdemlöleg, ha kell, 
világi és egyházi hatóságok részéről okmányilag 
beigazolja, a való tényállást a katholikus sajtó rendel-
kezésére állítsa s egyben alkalmas u ton gondoskodjék 
arról, hogy azok a lapok, melyek a kifogásolt becsmér-
léseket és rágalmakat közölték, a való tényállásról 
tudomást vegyenek s a czáfolatot közzé tegyék, s akik 
ezt tenni vonakodnának, rászorit tassanak az objekt iv 
helyreigazítás közlésére. A közgyűlés elhatározza, hogy 
az iroda költségei az Egyesület terhére számolandók 
el s megbízza a választmányt s az elnökséget, hogy az 
Egyesület anyagi erejének megfelelő költségeket kiutal-
ványozza. Az iroda ügyviteli szabályzatát az Egyesüle t 
elnöksége fogja kidolgozni és az Egyesület választ-
mánya felhatalmaztatik, hogy azt jóváhagyhassa. Az 
elnökség felhatalmaztatik, hogy az iroda állandó teendői-
nek ellátására 120—180 forint évi fizetéssel egy fiatal 

katholikus újságírót szerződtessen, kinek tisztében ál l : 
1. az összes rendelkezésére álló lapokat át tekinteni s 
ha azokban a katholikus intézmények s az egyház szolgái 
ellen nyi lvánvaló rágalmak ós kétségen kivül álló 
becsmérlések foglaltatnak, arról az elnökségnek, illetőleg 
az elnökség által az iroda közvetlen vezetésére kiküldöt t 
elnökségi tagnak pontos jelentést t enni s abban annak 
utasítása szerint eljárni ; 2. a katholikus intézmények 
és egyházi személyek ellen elkövetett rágalmazásokról 
és becsmérlésekről az irodához kívülről érkezett jelen-
téseket tudomásul venni s az elnökségnek, illetőleg az 
elnöki megbízot tnak értésére adni s abban ennek 
utasításait követni ; 3. az eljárásra alkalmas ügyekről 
jegyzéket vezetni, a. tárgyalásokat vezetni, a levelezé-
seket eszközölni és szükség esetén az elnökség utasí-
tására az ügyekben személyesen is e l já rn i ; 4. a választ-
mány elé, a megbizott elnökségi t ag közvetítésével, 
havonkint jelentést adni a folyamatba tett ügyekről, 
azok az időszerinti állapotáról s arról is, hogy a befeje-
zett s kiderí te t t ügyek valódi tényállását tudomásul 
vették- e az illető lapok, amelyek a rágalmat vagy becs-
mérlést közölték ; 5. a közgyűlés elé pedig minderről 
évi je lentés t készíteni s az összes ügyekről bő és ki-
merítő összefoglaló je lentés t készíteni, ugy, hogy ez 
az iroda eredményes el járását hű tükörképpen mutassa ; 
6. A választmány és az elnökség felhatalmaztat ik, hogy 
ha ezek ezt szükségesnek Ítélik, az iroda érdekében 
kartellbe léphessenek a német, osztrák és római irodá-
val s azokkal állandó összeköttetést tar thassanak fenn 
s az ál taluk kicserélendő megérlelt anyagot kölcsönösen 
egymásnak rendelkezésére bocsássák ; 7. hogy a főváros-
ban és a nagyobb hazai góczpontokon a közismert 
katholikus érzületü ügyvédek közül tiszteletbeli irodai 
ügyészeket vallhassanak s azok közvetí tését az iroda 
ügyeinek lebonyolítása körül igénybe vegyék, zsinór-
mértékül vévén azt, hogy az igy val lot t ügyvédeknek 
csak bé lyeg és más dologbeli kész kiadásai tér í thetők 
meg ; 8. hogy a kathol ikus közönséget alkalmasan fel-
hívják, hogy a kathol ikus intézmények és az egyházi 
személyek ellen valamely vidéki lapban közölt rágal-
makat és becsmérléseket az iroda tudomására hozzák." 

Örvendetes esemény, hogy a közgyűlés az indít-
ványt t öbbek hozzászólása után elfogadta és a részletek 
megállapítását a választmányra bizta. Csak előre ! 

I R O D A L O M . 

A katholikus könyvpiacz legújabb termékei. 
1. Jubileumi Emlék a „Szeplőtelen Fogantatás" 

hitágazat kihirdetésének félszázados évfordulójára. 
Emléklapok az iparos ifjak Mária-Gyülekezetének harmadik 
évéről. Kézi ra t gyanánt . Budapest, 1904. VIII . ker., 
Horánszky-utcza 22. sz. A Jótanács Anyjának kápol-
nájában. 

É v k ö n y v az évkönyvek legjavából, mely tá rgyát 
a következő czímek alatt adja elő : 1. Emléklapok, 
bevezetésül. Gyönyörű gondolatok a magyarok Mária-
tiszteletének okáról. „A magyarnak kedélyvilága : 
anyás/" 2. Tagok. 3. Ájtatosságaink. 4. Erónygyakor-
latok. 5. Halottunk. 6. Pénztárunk. 7. Tisztújítás. 8. 
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Védnökök. 10. A M. Gy. állása. E l n ö k : P . Bóta E rnő 
5. J . A Gy.-nek már vidéken is vannak tagjai, még 
pedig messze-messze, Bécsben. Kölnben, sőt a tengerentúl 
is, New-Yorkban ket ten. A füzetet, gyönyörű 6 kép 
diszíti. Csupa áldás és haladás sugárzik át a füzeten. 

2. Az IMMACULATA félszázados jubileuma az 
ifjak Kongregácziójábau. Szalmáron. 1903. decz. 8. — 
1904. decz. 8. Szatmár, 1905. Pázmány-Saj tó . Kézirat 
gyanánt. 8-r. 80 lap. 

Ez is egy diszmunka, melynek tartalma csupa 
áhitat ós lelki épülés. Tartalmából kiemeljük Babik 
József „Szűz Mária leventéihez" cz. ódáját , P . Bús 
Jakab S. J . Praeses „Memorandum" cz. lelkesítő szóza-
tát a M. kongregáczió lényegéről és veszedelmeiről ; 
továbbá a „jubileumi év története" összefoglaló czim 
alatt megje lent közleményeit a M. K. tagjainak. Befe-
jezi ezt a monumentális évkönyvet egy ébresztő, egy 
riadó P . Bús Jakak S. J . elnöktől az i f júság megmen-
tésére. Függelék kettő van : az egyik a szatmári kon-
gregáczió működő tag ja inak névsorát, a másik a jubi-
leumi évben renovál takét mutat ja be. A füzetet 3 
gyönyörű kép diszíti. 

3. A maitól eltérő szokások, visszaélések és profa-
uácziók az Oltáriszentség körül az első nyolcz század-
ban. I r t a dr. Zubriczky Aladár, egyetemi magántanár, 
esztergomi theol. tanár. Esztergom, Buzárovitsnál, 1904. 
8-r. 89 lap. 

Magyarország egyik elsőrangú hi t tudósa adja e 
füzetben értekezéseinek cyklusát vallásunk „legfelsé-
gesebb" t i tkos tárgyáról, melyet mint áldozatot „tre-
mendum sacrificium"-nek nevezünk, mint szentséget 
„panis svavissimus* czim alatt élvezünk. Főórdeme és 
Magyarországban igazi dicsősége szerzőnek, hogy önálló 
kutatásra épiti mélyen járó gondolkodással alkotott 
becsesbnél becsesebb hi t tudományi monográfiáit . Ez a 
jelenlegi munkája a következő czímek alapos kidol-
gozását foglalja magában : Bevezetés. 1. A szentség 
kiszolgáltatója. 2. Az áldozók. 3. Az Oltáriszentség 
anyaga. 4. A misézés és áldozás helye. 5. Az áldozás ideje. 
6. Az áldozás módja. 7. Különlegességek. 8. Szentségtö-
rések és profanácziók. — Minden pap és értelmességre 
törekvő világi hivő mohó vágygyal vehet i kezébe. Az 
esztergomi főegyházmegye Nesztorának, Sujánszky 
Antal nprépost úrnak van ajánlva. 

Márczius hava szent József tiszteletére. 
1. Beküldetett: Szent József l iszteletére. Iparosok, 

kézművesek, munkások Nép-Imakönyve. A pécsi egyházm. 
hatóság jóváhagyásával . Szerzé : Szemenyei Mihály, 
plébános, pápai káplán, k i ad ja : Virág Ferencz lelki-
igazgató. VII. kiadás. Pécset t , 1905., 12-r. 409 1. 

2. Megrendelési felhívás érkezett hozzánk dr. Haiczl 
Kálmán gar.-sz.-benedeki plébános „Szent József. Imák 
és elmélkedések sz. József tiszteletére márczius havában és 
egyéb alkalmakkor" czimű harmadik kiadásban meg-
jelenő művére . 16-r. 400 lap. — Ára diszes vászon-
kötésben 1 kor. 60 fill. Bérmentesítés külön 20 fillér. 
A könyv megrendelhető Buzárovits Gusztáv (Eszter-
gom) és Reizer János (Szatmárnémeti) könykereske-
désében. 

VEGYESEK. 
— Az 0 . Pázmány-Egyesület mult szombati köz-

gyűlésének fénypont ja az volt, hogy az egyesület, 
Margalits Ede dr elnök indítványára, Vaszary Kolos 
bibornok-hgprimást, ezidóre eső aranymiséjének alkal-
mából, nagy akklamaczióval, az egj^esület disztagjává 
választotta. 

— Követendő példák. A Regisi szent Ferencz 
egyesület közgyűlésén, melyről lapunk mul t heti 
számában emlékeztünk meg röviden, a következő nagy-
lelkű adományokról szereztünk tudomást. A főváros 
területén a legtöbb plébános teljesen ingyen eskette 
meg a nevezet t egylet által a jánlot t párokat, még pedig 
Kanovics cz. püspök 107 párt , Kurtz apá t 82 párt, 
Lollok prépost 81 párt, Rostaházy plébános 6 párt, 
Sagmüller plébános szintén 6 párt, Hock képviselő 
3 párt, az alsó-vizivárosi kapucinus-plébános 3 párt s 
végül az országúti ferenczrendi-plebános 2 párt . Ha 
az esketési dí ja t átlag 16 koronával számítjuk, minden-
nel együtt összesen 5482 korona megtakarí tást jelent 
ez a Regisi szent Ferencz egyesületre nézve s követ-
kezésképen a felsorolt plébánosok 5482 korona segélyt 
nyúj to t tak az egyletnek. Méltán mondotta a titkári 
jelentés : Ez fényes cselekedet, melyért köszönet és 
elismerés illeti őket, főképen az isteni pásztortól, ki 
azt mondta : „amit egynek ezen legkisebb atyámfiai 
közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek." 

— A német kath. Yolksverein. Régi dolog, hogy 
a protestánsok a türelem jegyében beszélnek és a türel-
metlenség jegyében tesznek. A katholikus lelkület elő-
kelő nyugalmáról tesz bizonyságot, hogy mikor Német-
országban a levegő telni kezdet t a kath. társadalmi 
szervezkedés országos középpont jának szervezésére 
vonatkozó gondolatokkal, egyesek ugyan az országos 
szervezetet véd- és daczszövetség gyanánt az Evange-
lischer Bund ellen akarták irányítani, de "Windhorst 
tekintélye rábír ta őket, hogy a felekezeti küzdelem 
gondolata helyet t a közös társadalmi ellenség, a szél-
sőséges szoczial-demokraczia elleni küzdelmet írják 
zászlajukra. A jelenleg már tizenötödik évét élő német 
kath. Volksvereinnak máris elévülhetetlen érdemei van-
nak ebben az irányban. Je lenleg 435,120 férf i tagja van, 
a mi a német kath. férfiaknak körülbelül 10 százalékát 
teszi. De nagy a panasz, hogy a birodalmi szövetség-
hez tartozó egyes országok, pl. Bajorország, még mindig 
nem méltányolják kellően az áldásos szervezetet. 

Illetéktelen beavatkozás. Vészi József lapjának, a 
Budapesti Naplónak régi szerkesztője, Braun Sándor, 
tudvalevőleg kilépett a szerkesztőségből s a „Nap" 
czimmel u j napilapot indított meg a Budapest i Napló-
énál mindenesetre egészségesebb politikai ideákkal. 
Azonban sajnos, semmi sincs a nap alatt, amit a „Nap" 
megkritizálni ne akarna. Ujabban a nyitrai koadjutor 
püspököt, valamint egyik megyés püspököt ve t t e éles 
tollára s az elsőben fiatalságát korholja (attól félvén, 
hogy legközelebb csecsemőt tesznek püspökké), a máso-
diknál meg politikai szereplésével nincs megelégedve, 
mert szabadelvü-izü körlevelet bocsátott ki. Am jusson 
eszébe Braun Sándor úrnak, hogy valamikor régen a 
Budapesti Napló hasábjain a legkevésbbé sem szabad-
elvű, sőt nagyon is buzgó, néppárt i Majláth erdélyi 
püspököt bántalmazta heteken át. Akkor meg az volt 
a baj. El tekintve hát az illetéktelen beavatkozástól, azt 
kérdezzük csupán, milyennek kell lennie a ka th . püs-
pöknek, hogy Braun úr tetszését k ivívja? H a fiatal, az 
a baj, ha öreg, akkor gyönge. (Ilyen egyházfő is van 
szerinte). Kormánypár t i t s t rébernek tart, néppár t i t zöld-
nek. Vájjon milyennek kell há t lennie?? — . — 

— Kath. ifjúsági egyesületek a német egyete-
meken. Németországban még mindig tart a hajsza a 
katholikus jel legű egyetemi i f júsági egyesületek ellen. 
Kivált a technikai főiskolákon folyik az izgatás és 
sajnálatosan két ellenséges táborra osztja az if júságot. 
Szomorú tünete ez a vallási türelmetlenségnek, a mely 
Németországban protestáns részről u jabban erős tért 
hódit és le tagadja mindennek létjogosultságát, a mi 
katholikus. Az egyetemi hatóságoknak ugyancsak van 
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dolguk és nagyjában szólva, tapintatosan viselik magu-
kat. Az izgatás külső tényezőkre vezetendő vissza. A 
minden lében kanál Hoensbroeeh gróf sem állhatta 
meg, hogy izgató szózatot ne intézzen a hajszát ren-
dező if júsághoz. Érdekes, hogy Baue r maxburgi pro-
testáns theologiai tanár szolgált felelettel a ..nemes" 
grófnak. 

— Az O.-Pázmány-E. vagyona Zelliger dr pénztáros 
kimutatása szerint 1904. decz. 31-én volt 41,407 K 16 f. 
Mult évi gyarapodás 6241 K 61 f. Segélyezésekre az 
egyesület a mult évben 2656 k.-át fordí tot t . Az egyesület 
választmánya a következő tagokból áll : Dr. Andor 
György, Andor József, dr. Áldássy Antal, Bilkey 
Ferencz, dr. Böhm János . Bodnár Gáspár, Buday Gerő, 
dr. Breznay Béla, dr. Császár József , Demény Dezső, 
dr. Dudek János, Ember Károly, Erdősi Károly, dr. 
Ernsz t Sándor, Nagyiványi Feke te Gyula, Filó Károly, 
dr. Gallovich Jenő, Gerely József, dr . Giesswein Sándor, 
dr. Haiczl Kálmán, dr. Hanuy Ferencz, dr. Hu t tkay 
Lipót, Izsóf Alajos, Jánosi Gusztáv, Jedl icska Pál, 
Jeszenszky Kálmán, Kaposi József , dr. Karácsonyi 
János , Keményfi Dániel, Kincs István, dr. Kliuda 
Teofil, Kóródy Pé te r , dr. Lányi József, Lévay Miliáíy, 
dr. Lőrincz Gj 'ula, dr. Mayer Béla, dr. Mihályfi Ákos, 
dr. Not te r Antal, Paá l István, Pálf i Béla, Pápay Ferencz, 
dr. P r ó n a y Antal, T. Pelikán Krizsó, dr. Prohászka 
Ottokár, dr. Bada István, dr Rézbányay József, Ruschek 
Antal, Ságh József, Széman Is tván , Szemnecz Emil, 
dr. Til lmann Béla, dr. Tóth János, dr. Való Simon, Városy 
Gyula, Yalnicsek Béla, Virág Is tván, Vértesi Károly, 
dr. Vrabély Armand, dr. Vucskios Gyula, Zundl Péter . 
Számvizsgálók l e t t ek : dr. Bar tha József, Bihar Jenő, 
dr. Pompéry Aurél . 

— Megkaptuk a pécsi Szent, Vincze-Egylet kimu-
tatását az 1904. évről. A keresztény felebaráti szeretet 
terén oly áldásosán működő egyesületnek a lefoiyt 
évben összesen 11,483 korona 49 fillér bevétele volt, 
kiadása pedig 10,038 korona 72 fillér. Kifizettek kenyér-
árúsoknak 5196 korona 11 fillér, te járúsoknak 4430 kor. 
69 fillér, húsárúsoknak 251 kor . 92 fillér. Nyomtat-
ványokra 150 kor. A nagyérdemű egyesület elnöke: 
waldbachi Watzesch Miklós, nyug . cs. és kir. ezredes; 
alelnöke : Wajdiis Gyula, kanonok ; pénztárosa : Spies 
János , kanonok : t i tkára : Hanuy Ferencz dr., theologiai 
tanár . 

— A budapesti Szent István-bazilika. A Szent 
István-bazilika építésére felügyelő-bizottság tagja i mi-
nap megnézték a templom belsejét , a mely most már 
impozáns szépségében áll a néző előtt. Csaknem vala-
mennyi fő- és mellékoltár készen van. Legki tűnőbb 
festő- és szobrászművészeink müvei ékesítik. A napok-
ban állították be a Kauser József müópitő tervei után 
készült fali nagy bronz-kandelábereket. Ezeknek a 
villámos kandelábereknek a f é n y e csodás hatással emeli 
a ragyogó szines márványfalaktól körülvet t oltárok 
díszítéseit. Most kezdték meg az orgona egyes alkotó-

részeinek a berakását, Az orgona zeneművéből néhány 
regiszter már működik. A templom megnyitását junius 
8-ikára, a koronázás évfordulójára t e rvez ik ; de meg-
lehet, hogy más határ időt fognak kitűzni, mert ugyan-
ekkor akarják leleplezni a parlamenti épület előtt levő 
Andrássy-szobrot is. 

— Szigorú egészségügyi rend a szabadság hazá-
jában. A szabadság hazá ja tudvalevőleg Amerikában 
van, még pedig az Egyes. Államokban. Ide kívánkozik 
kiszabadulni Európából minden gonosztevő. De becsü-
letes emberek is kívánkoznak oda, mert ott dolgozni 
és boldogulni lehet. A szabadságnak e minta-hazájában 
például, és pedig a leginternationalisabb állam, New-
York államban, mint a „Daily Mail" ir ja , tilos az utczán 
köpni. Ez t a törvényt oly szigorúan kezelik, hogy 
egyetlenegy napon a rendőrség New-York városában 
29 esetben alkalmazott letartóztatást és csak 100 dollár 
lefizetése után bocsátot ta szabadon a rendelet ellen 
vétőket . 

— Az új bambergi érsek, Abert Frigyes dr, eddig 
t izenöt éven át a würzburgi egyetem dogmatika-tanára 
volt. A mindössze 52 éves főpap mint író thomisztikus 
tanulmányaival tün t ki és mindig talált magának időt, 
hogy kathedrai tevékenysége mellett a szószéken és 
a gyóntatószékben is éljen a hatalommal, melyet a 
szentelésben kapott . A kathedrán Hett ingernek volt 
utóda, a főpapi méltóságban Scherckot követi. A bam-
bergi érekség területén tömérdek protestáns él, a ka-
tholiczismus ellenben sokszor csak diasporában. Ez az 
érsek részéről sok áldozatos szeretetet ós még több 
tapin ta to t kiván. 

— Roosevelt elnök a házasságról és az erköl-
csökről. Föl jegyzésre méltó, a mit Roosevelt elnök az 
amerikai házasság-törvény reformjáról mondott . Kijelen-
tette, hogy ezt az ügye t fontosabbnak tar t ja minden 
tarifa- és valuta-kérdésnél. Ha minden gazdasági kér-
dés a legbölcsebb megoldást találná is, mindez semmit 
sem érne, ha az amerikai család a házassági kötelék 
lazulása következtében tönkre menne. Ez és a szüle-
tések fogyása a mögöt te rejlő prakt ikákkal együtt most 
a legnagyobb veszedelmet rejti magában. 

— Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság az 1905. évi 
márczius hó 10-ikén, pénteken, délután 5 órakor Buda-
pesten, a központi papnevelő-intézet dísztermében (IV., 
Papnevelde-utcza 7.), rendes évi közgyűlését ta r t ja , 
melyre a Társaság alapító, pártoló ós rendes tagjai t , 
valamint az érdeklődő közönséget tisztelettel meghívja 
Budapesten, 1905. évi márczius hó 2-án az elnökség. 
Tárgysorozat : 1. Elnöki megnyitó. 2. Alelnöki je lentés . 
3. Ti tkári jelentós. 4. A számvizsgáló-bizottság jelen-
tése. 5. Elnök ós főt i tkár választása. 6. Uj rendes tagok 
választása. 7. Kis-Erős Ferencz rendes tag felolvasása : 
Nevezetesebb elméletek a nyelv eredetéről. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr. 
Segédszerkesztő : Vainicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1905. Natrv Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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DALMI ÉS IRODALMI F 0 L Y 0 I R A T , 
DlK ÉVFOLYAM. 

SZ. 1905. 

„Perge alacxiier tn coepto tuo : praeiiare praeiia Domini, cantatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingenaae 
adlábora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et iis, qui operi tuo luffragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus." 

IX. Pius a szerk. 1871. márc . 27-én. 
„ Additos tibi ammo8 auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . reiigioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Ve:ére*zinék és tanulmányok: Szemle az 1904. év ágazatos hittani irod. felett. Ir ta: Z u b r i c z k y A l a d á r dr. — A mise-
ruha a IX századig. I r ta : N é m e t h y G y u l a dr. — Az utolsó kenet szentségének kiszolgáltatása őrülteknél. — Egyházi Tudó-
sítások: B u d a p e s t : Zsidó eszmény, — magyar eszmény. — R ó m a : Pápai „Motu proprio" az apostoli protonotariusokról ós pápai 
praelatusokról. A római eucharistikus kongresszus. — B e r l i n : A protestantizmus „•-chutz- und trutz-kircheje" vagyis a berlini uj 
császár-dóm u. n. fölszenteléséről. — Téircza: A négyféle arisztokraczia. — Irodalom: Igen érdekes és tanulságos könyv I. Napoléon 
életéről. — Vegyesei, : Rómából. Jubileumi díszdoktorok. Peabody a ker. szoczializmusról. Don Romolo Murri. VII. Pius pápa a 
párisi császári nyomdában. Nevezetes dolgok történnek Magyarország körül. A Jézus-társaságának egy kiváló tagja. Legújabb 

amerikai gondolatok. Mennyi kárt okoz Svájczban a hógörgeteg? Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság. Apró hirek. 

Szemle az 1904. év ágazatos hittani irod. 
felett. 

Ir ta : Zubriczky Aladár dr. 

Az ágazatos hittan körébe vágó tavalyi 
munkák előtt meg kell emlékeznünk régi theolo-
gusaink ú j a b b szövegkritikai kiadásairól. 

Pázmány munkáinak latin sorozatából meg-
jelent az utolsó kötet, a mely tartalmazza a 
Summa Theologica III. részének 68—75. kér-
déseihez (keresztség, bérmálás, oltáriszentség) 
irt kommentárokat (kiadásukat rendezte fíita 
Dezső dr. egyetemi tanár) és néhány kisebb 
vitairatot (kiad. rend. Kiss János dr egyetemi 
tanár). —- Dionysius Carthusianus műveiből meg-
jelent a 24. kötet (In libros 4. sent. : lit. IV. dist. 
1—23). — Thurston és Slater k i a d t á k Eadmer 
canterburyi szerzetes művecskéjét Tractatus 
de Conceptione Immaculata Sanctae Mariae, 
melynek tagadhatatlanul nagy a dogmatörté-
neti jelentősége. (Ismertettem M. Sión 1904. 
XII. 947.) 

A mult évben végre befejezést nyert a 
megboldogult Heinrich mainzi theologiai tanár-
nak, később érseki helynöknek nagy dogma-
tikája, melyet a VTI. kötet második felétől 
kezdve Gutberlet prelátuskanonok és fuldai 

theol. tanár folytatott. A befejező 10. kötetnek 
most megjelent 2. része (363—954 lapok) az 
utolsó dolgokról szól. A szokásos thémákon 
kivül bő megbeszélésre talál a limbus patrum 
és a limbus puerorum is. A kereszteletlenül 
elhalt gyermekek természetes boldogságát ő 
is tartja, de lehetetlennek tar t ja elzárkózni az 
elől, hogy ők sejtik a nagy veszteséget, mely 
őket a mennyországból kizárja. Szerinte ezt 
bennök ellensúlyozza az Isten akaratán való 
megnyugvás. Fájdalmuk hasonlítható a szentek 
koronkinti melancholiájához, mely boldog-
ságukat el nem rontja. Igen érdekes termé-
szettudományos fejtegetéseket olvashatunk ott, 
a hol a poena sensusról van szó. Hosszasab-
ban védi a poena sensust a tisztító tűznél. 
Különben Gutberlet neve és a nagy elismerés, 
a melylyel az eddigi köteteket a kritika 
fogadta, a legjobb biztosíték művének értéke 
mellett. 

Fei dominikánus dogmatikájából megjelent 
a III. kötet (De Christo restitutore ordinis 
laesi; de mysteriis Christi; de Maria, matre 
Christi). — Van Noort dogmatikájából egy 
további kötet (De Deo Redemptore, Amster-
dam, Van Langenhuysen). — A jezsuiták lőweni 
kollégiumának dogmatikájából (Universa Theologia 
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scholastica, quam in Coll. Lovanicusi S. J . 
t r a d t b a n t L. de San, G f . Lahousse et A. Ver- j 
m eersch) megje len ta II. kötet : Lahousse, Trac ta tus 
de Deo creante et elevante (Brugis, Beyaert , 
766. lap). Lahousse a mózesi kosmogonia tekin- | 
t e tében valószínűbbnek t a r t j a a concordistikus 
nézetet , a mely periódusokat vesz fel az egyes 
napokra , de a napok mózesi sorrendjét védi. 
De elismeri, hogy ezen felfogás bizonyítékai 
nem oly erősek, hogy az ellenkező nézetek 
elvesztenék valószínűségűket. Az emberi test-
nek állattól való származása ellen beszél. 
Lahousse mindjár t az áteredő bűnnél tárgyal ja 
a szeplőtelen Foganta tás t . Fe l tűnik az is, bogy 
az eschatologiát is ebbe a szakaszba helyezte. 

Werdenich Endre dr. győri theologiai t aná r 
k iad ta előadásainak egy részé t : Természetes 
Is tentan, Gtyőr, 168 oktávoldal. Kár, hogy 
könyvét másut t bajos lesz az előadások vezér-
fonalául felhasználni, mivel a latin előadási 
nyelvhez való ragaszkodás akadály t fog képezni, 
és a műben összefolyik a metafizika a theo-
diceával. Ez utóbbi dolog helyi viszonyokban 
leli magyarázatá t , mivel a szerzőnek két éven 
á t bölcseletet kell előadnia, de az a laphi t tannal 
való közvetlen kapcsolatban. Az adott körül-
mények közöt t a technikai megoldás szeren-
csésnek látszik, de mindenesetre föltételezi az 
ágazatos hi t tan tanárával való megegyezést . 
Sok ugyanis az olyan természetű anyag, a mely 
mint kinyilatkoztatot t az ágazatos h i t tannak 
is t á rgyá t képezi. Az a laphi t tanokban ugyanis 
csupán Is tennek létezését, személyes vol tát 
szokás bizonyítani és a kinjdlatkoztatás , csoda, 
jövendölés stb. miat t gondviselését és néhány 
tula jdonságát . Theologiai intézeteinkben a 
Theodicea mint bölcseleti t an tá rgy a maga 
különál lásában nem szokott szerepelni, hanem 
az ágazatos hi t tan megfelelő része szokott rá 
ki ter jeszkedni ismétlések elkerülése végett . A 
szerző sem t u d t a elkerülni, hogy több helyen 
zsinatokra ne hivatkozzék. — Műve fölöleli 
I s ten létezésének bizonyítását, Is ten tulajdon-
ságainak és kifelé való működésének ismerte-
tését . Jó l ismeri az idevágó irodalmat. (Gutberlet, 
Rosset, Tongiorgi, Fischer Engelbert , Egger, 
Dudek, Hnrter , Bredder, De Maria, Pesch, 
Til lmann, Schanz). Kedveli a természettudo-
mányokból és a mathesisból mer í te t t bizonyí-
tékokat . Eleget tesz XIII . Leo kívánságának 
sz. Tamás kizsákmányolása tekintetében, de 

P á z m á n y t is többször megszólal tat ja . Műkifeje-
zései magyarok, de a la t inokat is adja . Egyik-
másik műkifejezésliez szó fér. (pd. potentla, 
tehetségi lét). 

A teremtésről szóló szakaszba vág: Calmp-
thout, Possibilité ou impossibilité du monde 
éternel. 

A Krisztusról szóló szakaszba : Muth, Die 
Hei ls that Christi als s tel lvertretende Grenug-
tliuung, München. 

A miseruha a IX. századig. 
— Irta : Némethy Gyula dr. — 

Miután a miseruha .neveivel t isztába jö t tünk, 
á t térhetünk annak íőbb vonásaiban vázlandó történe-
tére. Nagyjában Braunt fogjuk itt követni, de nem 
kizárólagosan.1 Mindenekelőtt meg kell jegyeznünk, 
hogy az Y-ik századig nincs megbízható adatunk arra 
nézve, hogy a papok a szent mise- áldozat bemutatá-
sánál a köznapi ruhától eltérő öltözetet viseltek volna. 
I . I s tván pápának ugyan tulajdoní tot tak régebben egy 
határozatot , mely szerint a papok a templomban külön 
öltözetet tartoztak vise lni : Hic constituit sacerdotes et 
levitas u t vestes sacratas in usu cottidiana non uti, 
nisi in ecclesia, azonban az archaeologusok u jabban 
ezt a decretumot nem I . István idejéből (254—257), 
hanem a VI. századból eredőnek tekintik.- Az első 
pozitív adatot arra nézve, hogy a templomi öltözetek 
a mindennapiaktól külömböztek, Palladius, Aranyszájú 

i Szent J ános életrajzirója szolgáltatja. Szerinte a nagy 
püspök, midőn száműzetése előtt az utolsó misét akar ta 
bemutatni , „rangjához méltó fehér ruhákat öl töt t 
mindennapi ruhája fölé, s czipőt váltott".3 Hasonló 
esetet olvasunk Germanus auxerre-i püspökről 419-ből. 
I. Coelestin pápa (422—432) utasí t ja a galliai püspökö-
ket, hogy szerzetesek módjá ra öltözve lépjenek az ol-
tárhoz — amicti pallio et lumbos praecincti.1 

Jóva l későbbi időből származnak azok az írásbeli 
bizonyságok, melyek a miseruhának, a mai casula vagy 
planétának hasonlatáról szólanak. A spanyol egyház-
ban a IV. toledói zsinat 28. canonja szól először 
633-ban a planetá-ról. P resby te r si a gradu suo iniuste 
deiectus in secunda synodo innocens reperitur, non 
potest esse, quod fuerat , nisi gradus amissos recipiat 
coram altari de manu episcopi . . . si presbyter, ora-
rium et planetam . . . sic et reliqui ea in reparat ionem 
sui recipiant, quae, cum ordinabantur, perceperunt. A 
planéta ekkor már régen liturgikus, még pedig egy 
rendhez, rendfokozathoz kötöt t l i turgikus öltözet lehe-
tet t , minthogy az idézett canon szerint a fölszentelési 
és visszahelyezési szertartás egy részét a planéta át-
adása képezte. Ami a galliai vagy gallikán egyházat 
illeti, annyi föltétlenül bizonyos, hogy legalább a VIII . 

1 Braun, i. h. a 131. laptól kezdve. 
2 Lib. Pontif. ed. Duchesne. I. 154. Lásd Kraus, Geschichte 

der christl. Kunst, Freiburg in B. 1896. I. k. 533- old. 
3 Palladius, História Lausiaca. 8100. ed. Migne. LXXIII. 
4 Labbé IL 1618. L. Kraus i. h. 533. 1. 
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században a casula miseruhája volt az áldozópapnak, 
presbyternek. A gallikán misemagyarázatban ugyanis 
ez áll : casulam, quam amphibalum vocant , quo 
sacerdos induhur . A gallikán casula lényegében véve 
megegyezik a planetá-val, sőt a későbbi miseruhával is. 
Felsőruha volt, egyetlen nyilással a fej részére, uj jak 
nélkül : unita utrinsecus, non scissa, non aper ta ; tota 
unita, sine manicis.5 Braun tovább megy és következ-
tetések révén levezeti, hogy a gallikán egyházban a 
casula már a IY. század végén liturgikus ruha vol t ; ez 
azonban szerintünk ingatag alapon álló következtetés, 
amennyiben a VI. századbeli irók szerint, még akkor is 
köznapi papi ruha volt a casula, illetőleg az amphiba-
lus.B A római egyházban a VIII . században már litur-
gikus öltözet volt a planéta. Ezt az Ordo Romanus 
több helye bizonyít ja. E szerint a dalmatica fölé a püspök 
planétát vesz föl. A 8-ik ordo szerint a papszentelés-
nél az archidiaconus planétát tesz a fölszentelendőre.7 

Nagy Szent Gergely pápa idején ellenben a planéta 
még nem volt kizárólag papi ruha. J á n o s szerpap, 
Joannes Diaconus, a pápa életrajzában ugyanis azt 
irja, hogy a pápa egy kolostor átr iumában édes atyja, 
Gordianus senator képét fes t te t te planétában.8 

í ro t t bizonyságunk arról, hogy a planéta szertar-
tási öltözet let t volna a VII . században, eddig még 
nincs. V., VI. ós VII . századból eredő képes ábrázolatok, 
falfestmények azonban kétségtelenné teszik, hogy a 
planéta már az V. századtól kezdve szent, szertartási 
öltözet volt úgyszólván az egész Itáliában. A milanó-i 
San Ambrogio temploma mellett lévő S. Sa tyrus kápolna 
mozaik-képei nyi t ják meg azon képes ábrázolatok sorát, 
melyeken a miseruha szerepel. E képek még az V. század-
ból származnak, s a többi közöt t Szent Ambrus alakja 
planétában ábrázolva látható i t t mozaik kivitelben.1 ' III . 
Felix pápa képére (526 - 530) a San Cosma a Damiano 
templomban, Rómában, fájdalom nem hivatkozhatunk 
többé, mert a későbbi átalakítások a képet magát is 
érintették. Annál becsesebbek régészeti szempontból a 
ravennai San Vitale templom mozaik-képei. Az egyik 
kép, az apsis-ban, Maximianus érseket ábrázolja, amint 
JustinianuS császárt a templomba bevezeti. Az érsek 
előtt ké t szerpap megy, dalmatikába öltözve. Az érsek 
a hosszú és bő uj ju, clavussal azaz ket tős szalaggal 
ékesített tunica talaris fölött térden alul érő planetá-t 
visel, s fölötte az érseki, rövid stóla formájú palliumot 
(dísz-szalag.) Az érsek jobbkezóben ékkövekkel kira-
kott keresztet tart , mig balkeze a bő, zöldszínű planéta, 
miseruha alá van rejtve.10 A képnek jelmeztani értéke 
mérhetetlen. Az ugyancsak ravenna-i San Apolli-

5 Migne LXXII. 94. 
6 Braun i. h. 132. 133. 
7 Migne, LXXVIU. 940. n. 6. 1001. n. 4. 
8 Jo. Diac. Vita Sancti Gregorii 1. 4. n. 83. Migne LXXV. 229. 
9 Garrucci, Storia dell a arte christ. IV. tav. 264 
10 L. Ciampini, Monum. vet. II. tab. XXII. p. 68. Seroux d' 

Agincourt, Peint. I. pl. XVI. 8 Knight, Ecclesiastic Architecture 
I. pl. 92. Hefner, Prachten des Christlichen Mittelalters I. Taf. 
91—92. Weiss, Kostumekunde. S. 81. Köhler, Die Trachten der 
Völker Dresden 1871. II. B. S. 25. Garrucci tav. 258 264. Franz, 
Geschichte der Christi. Malerei. Freiburg i. B. 1887.1. Theil. S. 145 ff. 

nare in Classe templom szentély-fülkéjében (apsis) 
látható mozaik ábrázolatok egyike négy ravennai 
érseket ábrázol ugyanoly öltözetben, mint Maximianus. 
Jobb juka t áldásra emelik, bal juk a planéta alá rej tve 
az evangeliumos könyvet t a r t j a . A négy érsek nevei ; 
Ecclesius, Severus, Ursus, Ursicinus. A kép a VI. század 
második feléből való.11 Ugyanezen századból származott 
a római San Andrea kolostor egy képe, mely ugyan 
elpusztult, de amelyről J á n o s szerpap, Nagy Szent 
Gergely pápa életirója, részletes leírást ad. A kép a 
pápát ábrázolta dalmatica, p lanéta és pal l iumba öltözve. 
Balkezében az evangeliumos könyvet ta r to t ta , jobbjával 
keresztet ve te t t . A képet még a pápa életében festet-
ték.12 Egy századdal később, tehát a VII . században 
készültek a római San Ágnese fuori le m u r a templom 
mozaik képei, valamint a S. Venantius-féle oratorium 
képei a lateráni templom mellett . Amot t I. Honorius 
és Symmachus pápák, emitt IV. János és Theodoras, 
valamint két szent püspök látható, Venantius és Maurus, 
mindannyian planetá-ban. 

Az V., VI . és VII. század itáliai mozaik-képein a 
püspökök, min t láttuk, planétában lévén ábrázolva, 
annyi az első pillanatra is kétségtelen, hogy abban az 
időben a planéta a püspököknek legalább is minden-
napi öltözete volt. Vannak azonban érveink, melyek azt 
is beigazolják, hogy a planéta akkor már istenitiszteleti, 
l i turgikus r u h a is volt. Először is a közvetlenül követ-
kező idők képein minden egyes pap a rangfokozatának 
megfelelő l i turgikus ruhá t viseli. Miért vegyünk föl a 
VI. VII. századra más ábrázolási módot? Másodszor a 
leirt mozaik-képeken a püspökök érseki palliumot visel-

i nek. A pallium (disz-szalag) azonban Nagy Szent 
Gergely korában még kizárólag szertartási, liturgikus 
ruha volt. E z t bizonyítja Nagy Szent Gergely pápa 
levelezése ravennai János, ravennei Marianus, és arles-i 
Virgilius püspökökkel. 3 H a tehát a pallium, mint litur-

i gikus öltözet szerepel a püspökök alakján, annak kell 
tekintenünk a planétát is. Annál is inkább, mert har-
madszor a leir t képeken a püspök egyik kezében 
kereszt vagy evangéliumos könyv látható, másik kezét 
pedig áldásra emeli, ami azt mutatja, hogy a püspökök 
ot t úgy je lennek meg mint a szent ténykedések alatt 
szokás, tehát szent öltözetekben. 

Ha végre mindezekhez hozzátesszük, hogy Írásbeli 
bizonyságaink szerint a planéta a VI I I . században 
Rómában már liturgikus öltözet volt ; h o g y Spanyol-
országban már a VII. században, Gall iában pedig 
amphibalus néven már az V-ben szerepel; hogy továbbá 
Rómában régi szokás szerint minden ünnepélyes fel-
vonuláshoz felső ruhát használtak, s igy a VI. VII. 
század püspökei sem misézhettek e nélkül : akkor 
bizonyára el kell fogadnunk azt, hogy I tá l iában legalább 
körülbelül500-tól kezdve a planéta mint szertartási öltözet 
szerepel, s hogy igy a római .és ravennai mozaikképeken 
látható planeta- t is szent öltözetnek kell tekintenünk. 

11 Garucci, u. o. tav. 267. Franz, i. h. 148. ol. 
12 Joann Diac. Vita S. Greg. 1. 4. n. 83. Migne. LXXIU. 230. 
13 Ep. 1 5. n 15. Migne LXXVII. 735. n. 56. Migne LXXVIII. 

789. n. 53. Migne LXXVII. 785. 
10* 
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Összegezve az írásbeli és képbel i bizonyságokat, 
annyit mindenesetre bizonyosnak tekinthetünk, hogy 
a planéta, casula, amphibalus, t ehá t a mai miseruha 
őse a nyuga t i egyházban az V. és VI . század határán, 
már mint li turgikus felsőruha szerepelt . Szerepelt, de 
nem kizárólagosan, amennyiben használ ták azt a világiak 
is még a VII. század elején is itt o t t ; használta a pap-
ság általában véve mindennapi öltözetnek még a VII I . 
században is, ha nem is mindenütt , de több helyen. 
Az áldozópapok és püspökök kizárólagos l i turgikus 
öltözetévé a casula csak a X. század után lett ; eddig 
a kisebbrendű papság és az alszerpapok és szerpapok is 
viselték a miseruhát mint szent öltözetet. Ugyancsak 
ez időtá j t fejlődött ki az a szokás is, hogy a szerpapok 
és alszerpapok böjti időben a dalmatika helyett mise-
ruhát (planéta) öltsenek, minthogy a dalmatika lelki 
örömet jelképez, ezt a szokást a székesegyházakra 
nézve a Missale Romanum és a Caeremoniale Epi-
scoporum is megtar to t ta . 1 4 

A miseruha alakja a IX. századig lényegében véve 
nem változott . Olyan maradt, aminőnek az itáliai 
mozaikkópeken találtuk. Szétterítve, köralakú felsőruha 
volt, a fej részére kerek vagy négyszögletes kivágással. 
Köröskörül térden alul ért, s ha leeresztették a keze-
ket, természetesen egészen eltakarta. Ha a pap kezeit 
használni akarta, fölkellet t emelni a miseruha szegélyét 
vagy föl kellett gyűrni azt. A San Vitale templom 
szentélyfülkójónek mozaikképén Maximianus püspök 
alakja j o b b karján fölhaj tot t ruhával jelenik meg. J o b b 
kezével a keresztet tar t ja . Balkezét a leeresztett ruha 
el takarja. Ecclesius, Ursus, Severus, Ursicinus a San 
Apollinare kópén szintén jobbkar jukon felhajtott plané-
tával vannak ábrázolva. Jobbkezükkel t. i. mint 
fentebb láttuk, áldást osztanak. 

A miseruha a IX . századig általában véve 
egyszerű kiállítású volt. Az említett emlékeken lá tható 
planéták mind egészen dísztelenek. Bordure-je, szegélye 
sincs valamennyinek alul. A fejnyilásnál ellenben, mely 
vagy kerek vagy négyszegletű, mind egy kis szegélylyel 
van ellátva, elől azonkívül egy kis has í tékkal i s (Schlitz). 
Egyik-másik képen egy keskeny szalag vagy paszománt 
húzódik elől a fejnyilástól a ruha alsó szegélyéig. 
Váj jon diszül szolgáló paszománt (a római clavus), vagy 
csak a varrás elfödésére szolgáló akar-e lenni, nem 
lehet egészen biztosan megállapítani. Legfeljebb a San 
Ast.erius planétáján lévőt, a római San Venanzio kópén, 
lehet egészen határozot tan diszpaszomántnak minősíteni. 

Az első kilencz században használt p lanéták 
anyagát illetőleg nem sok bizonyosat mondhatunk. 
A képekből csak annyi t lehet következtetni, hogy nem 
valami nehéz szövetből készülhettek az ábrázolt plané-
ták. Minthogy azonban a világi hivatalos ruhák drága 
szövetekből készültek, nincs okunk föltenni, hogy a 
szent öltözetektől sajnál ták volna az értékesebb anyagot . 
Szent Bonifácz 724 körül, Németország apostola egy 

11 Bőven értekezik e tárgyról, melyet mi csak röviden érin-
tünk, Braun, Geschichte der priesterlichen Gewänder des Abend-
landes. Freiburg. B. 1897. cz. művében, a 138—148. lapokon. 

Dániel nevű angol püspöknek finom kecskeszőrrel 
vegyes selyemből készült casula t küldött, casulam 
holosericam, sed caprina lanugine mistam.15 Dokkum-
ban is őriznek egy casulát, mely Szent Bonifáczé lehe-
tett, mintás fehér selyemből. 

Az utolsó kenet szentségének kiszolgál-
tatása őrülteknél. 

Alig két-három éves presbyter-collegám panasz-
kodott a napokban, h o g y beteghez hívták, s a be teg 
oly nagy fokban dühöngő őrült volt , hogy hozzátar-
tozói kénytelenek vol tak őt lekötözni s a belépő i f jú 
collegámat arra kérték, hogy ungál ja meg igy ; nincs 
mitől félnie, a beteg ártalmatlanná van téve. A fiatal 
pap zavarba jött . Szent gyónásról, áldozásról szó sem 
lehetett , még csak jelekkel sem lehete t t a be teg lelki 
állapotáról tudomást szerezni, s bár a pastoralis rész-
letesen tárgyalja az i lyen esetet is, bizony nem csoda, 
ha kezdő embernél egyszerre csődöt mond a sok uta-
sítás s az első, várat lan esetnél tanácstalanul áll. 

Arra emlékezett, hogy olyanoknak nem lehet fel-
adni az utolsó kenetet , akik a keresztség után „ratio-
nis usum nondum habuerunt , quia activa volunta te 
peccare non potuerunt" . Aki tehát születésétől fogva 
örült, i l letve állandóan elmebeteg, feltétlenül nem ungál-
ható. Az t is tudta collegám, hogy — ha ez iránt kétely 
van — conditionate feladhat ja az utolsó kene te t : Si 
capax es. Sőt azzal is tisztában volt, hogy akik felnőt t 
korban őrültek meg vagy legalább lucidum interval-
lumjaik vannak, szintén elláthatók az utolsó kenet 
szentségével. Kéte lye csupán akörül volt, hogy ez a 
beteg, aki már őr jöngöt t , magáról absolute semmit 
sem tudot t , sőt — ha nincs lekötözve — a papot is 
inzultálja, ellöki magától , felveheti-e az utolsó kenetet . 

A feleletet erre némi gyakorlat tal könnyen meg 
lehet adni. Gyakorlatra pedig vol t alkalmam, mert 
el tekintve attól, hogy fővárosunkban, sajnos, nem 
egyszer hívják a lelkészt őrjöngő beteghez — a Lipót -
mezei tóbolydában is helyet tesí tet tem két héten á t s 
egyéb dolgom sem volt — a reggeli misézósen kívül, 
mint a kényszerzubbonyos, dühöngő betegnek az utolsó 
kenetet feladni. 

E r rő l a Lipótmezőn töltött ké t hétről alkalmilag 
beszámolok a Regligio olvasóinak. Az ottani lelkész 
ugyanis rokonai látogatására ment vidékre s bár 10—15 
papot felszólított helyettesítésre, egyik sem vállalko-
zott rá. Szó sincs róla, nem kellemes foglalkozás, pláne 
fiatal embernek, akinél a képzelő tehetség nagy mér-
tékben működik (lelkész is csak az lehet, aki ötvene-
dik évét betöltötte), mégis elvállaltam a helyettesítést 
ugyanabból az indító okból, melyből az egyszeri újság-
író is betegként vé te t t e fel magát, jól lehet semmi ba ja 
sem vol t : hogy tudniil l ik Írhasson róla. 

Vendégeknek ugyanis csak felületesen muta t j ák 
meg a tébolyda belsejét , s ehhez is nagy protekczió 
kell. A benlevőket (hivatalnokokat) pedig szigorú dis-
króczió köti. 

15 Epist. XII. ad Daniel. Migne. LXXXIX. 702. 
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I lyenformán — mondom — volt alkalom gyakor-
latra s a legret tenetesebben dühöngő őrültet is ungál-
tam, ha a megkivánt feltételek megvoltak. 

Fön tebb említett collegámnak tehát meg kellett 
volna kérdezni a beteg környezetétől , hogy mióta őrült 
az ; ha nagyon rég óta volt-e lucidum intervallumja. 
Beszéltek e neki valaha sz. gyónásról, áldozásról stb. 
Adta-e jelét bánatnak, vagy legalább élt-e keresztény 
életet. Ezekben az esetekben Radlinszky szerint : hoc 
Sacramentum (extrema unctio) dispensandum est sem-
per, donee de ipsis contrarium probetur , quod de quoli-
bet christiano supponi debet. 

A lekötözöttség pedig nem ej thet gondolkodóba 
papot, mert hiszen ezt őrjöngő beteggel meg is kell 
tenni, ha nem volna lekötözve. Fur ios i (et phrenetici) 
eousque ungendi non sunt, donee periculum irreverentiae 
peni tus removeatur ; removeri autem potest, tenendo 
aut ligando infirmum. (Rit. Rom. p. 82. és A. Liguori 
1. c. n. 11.) 

Beszéljen tehát bármit a lekötözött őrjöngő, szidja 
bár a papot, kergesse el szóval ; mindaz nem fogja a 
lelkészt megakadályozni abban, hogy a föntebb emlí-
te t t feltételekkel biró be tegét az utolsó kenet szent-
ségével el ne lássa. 

Annyival is kevésbbé, mert bár minden szentség 
felvételéhez a felvevő részéről intentio suscipiendi 
szükséges (actualis, virtuális vagy habitualis a szent-
ségek különfólesóge szerint), a gyermekekre és esztelen 
(amens) felnőttekre nézve az egyház ugy intézkedik, 
hogy : Baptismus, confirmatio et extrema unctio con-
ferri possunt illis, etiamsi nullám intentionem habeant. 

Nagyon természetes, hogy ha még e kevés meg-
kivánandók sem volnának meg egy-egy őrjöngő beteg-
nél, nagyobb biztonság kedvéér t igy is — sub condi-
tione — feladjuk az utolsó kenetet , összekötve azt meg-
előzőleg az absolutióval s utólag a benedictio apos-
tolicával. (I) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , márcz. 1. Zsidó eszmény, — magyar 

eszmény. — 
Szaván csípjük az ipsét, már t. i. hogy azt az 

újságírót , a ki a zsidó eszményt egekig magasztalta s 
mellette a törzsökös magyar i f júság ellapult bár s 
anyagiassá vált, de alapjában véve ősrégi eszményét, 
nagyon is lealacsonyítva, nevetségessé tette. Az ipse 
néha, ugy látszik, a P. Lloydban is vendégszerepel, 
vagyis mint ők szokták mondani, utazni szokott „nemzet-
gazdaságban;" rendesen azonban őkelme egy utczai kraj-
czáros napi lapban szokta elhelyezni szellemeskedésé'nek 
kóser ugyan, de mégsem tiszta sziporkáit. Márczius 
1-én „Mondják" czim alatt a következő rendkívül 
becses zsidó elszólamlás látot t az „UjHirek"-ben nap-
világot. A dolog teljes átértéséhez szükséges tudni, 
hogy egy báróságra megérett sas-utezai dúsgazdag zsidó 
családnak ficsemetóje a Lipótvárosban egy „ősnemes" 
tehát keresztény magyar másodprimadonnát akar nőül 
venni, mer t már tőle több gyermeket is kapott . A báró-
ságra megéret t apa az „ősnemes" nőt lekicsinyelte, azt 

mondván, hogy „ha köznemes, menjen nőül köznemes-
hez, de ne kívánkozzék, hogy (leendő) báróné váljék 
belőle". No mert az apa se báró még; bárósága még 
csak útban van valahol Bécs felől. Ennyi az előzmény. 
A báróságra éhes zsidó apa még a nem létező báróság-
ból is késznek nyilatkozott ki tagadni a fiát, ha ez „ős 
nemes" magyar nőt vesz el feleségül. Az i f jú zsidó 
egész óletirányát pedig az illető, fent hivatol t zsidó 
újságíró, következő megjegyzéssel adja át a Lipótváros 
közmegvetósének : „A (házasságos) szenzáczió hőse egy 
deli ifjú, a ki i f jú éveiben beállt ideális szamárnak. A 
mi a Yáczi-körut túlsó felén (a Lipótvárosban, mert 
inneneső felén a Terézváros ezdreloni síksága terül el,) 
ez azt jelenti , hogy hivatalt vállalt. Dijtalarnd gyakor-
nokoskodott valamelyik minisztériumban, a hol még 
dijasan se keres össze annyi t öt esztendő alatt, a mennyit 
a papája egy tüsszentésre egy börzesehlusson.11 (Sic!) 

Kell-e a dolog értelmét kifejteni ? Dehogy kell ! 
Világos mint a nap. A magyar ember eszménye : a haza, 
a közügy szolgálata. Ez az eszmény a mai kuszált, a 
magyarság előrelátásának fogyatékossága következtében, 
igaz, közönséges anyagias kenyérhajhászássá laposult 
el, de megőrizte magában az eszménynek legalább a 
magvát, a közügy-, a haza szolgálatának gondolatát és 
érzelmét A zsidó világfelfogás és életrend a közügyek 
szolgálatába álló magyar i f júságot „ideális szamár"-nak 
tar t ja . Mér t? Mert díj talanul persze hogy semmit se 
keres ; dijasan pedig „öt esztendő" alatt se keres annyit, 
a mennyit egy javabeli zsidó egy tüsszentéssel szokott 
egy börzeschlusszon megszerezni. 

Zsidó eszmény — magyTar eszmény : hogy viszony-
lanak tehát ezek egymáshoz ? Mint lemondás, nyomor-
gás, küzködós, munka a haza, a közügy szolgálatában 
— egyfelől ; másfelől, pedig mint a haza szolgálatát 
leszamarozó zsidó rebach- vagyis aranyborju-imádás és 
önző haszonlesés. Ezt a ké t eszményt, ezt a két szelle-
met összeolvasztani nem lehet. Olaj és víz nem kevered-
nek össze soha. A víz azonban ne mer jesér tegetni az olajat, 
mely meleget és világosságot terjeszt és ta r t fenn a 
hazában. ? ? 

Róma, febr. 28. Pápai „Motu proprio" az apostoli 
protonotariásókról és pápai praélatusokról. A római eucha-
ristikus kongresszus. — 

Papi körökben érdeklődést fog kelteni X . Pius 
pápának a Protonotar iusok és Praelatusok collegiumára, 
testületére vonatkozó rendelete. Protonotar i di numero 
név alatt a pápai kúria 7 praelátusa szerepelt eddig, 
kik szolgálatot végeznek és fizetést is húznak. Ezen a 
számon felül vagy 500 egyházi férfiú Protonotari i ad 
instar part icipantium név alatt visel praelatusi czímet. 
X . Pius rendelkezése abban áll, hogy a hét di numero 
(valóságos) Protonotar iust privilégiumaikban megerősíti. 
Minthogy a B római főbazilika (a lateráni, Santa Maria 
Maggiore-i és a szent Pé te r bazilika) kanonokja i szin-
tén protonotáriusok, eddig kétséges volt az, váj jon ezek 
is di numero protonotáriusok-e vagy nem. X . Pius Motu 
proprioja kimondja, hogy e három fő, és még más kisebb 
római, velenczei és néhány más káptalanok protono-
tárius kanonokja i a protonotariusságnak egy u j osz-
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tályát, az u. n. supra numerum osztályát alkossák. A 
protonotáriusok régi második osztálya, az „ad instar" 
megmarad és a pápai praelatusságnak 3-ik osztályát 
képezik. A nevezetes Motu proprio egyéb határozatokat 
is foglal magában. 

Az ezidei Eucharis t ikus Kongresszus jun. 1 —6-ig 
itt az örökvárosban lesz, a mint már ez a lap je len-
tette, a pápa különös kivánatára. A programm már 
kész ; a pápa is megerősítette. Servezi a kongresszust 
egy állandó bizottság, melynek elnöke Respiglii bibor-
nok, ő szentsége általános püspöki helynöke. A kon-
gresszust jun . 1-én, Krisztus U. mennybemenetele napján , 
maga a szentatya ny i t j a meg szentmisével. Jun . 4-én 
általános sz. áldozás lesz és körmenet az Oltáriszent-
ségg«l, mely körmenetet a vatikáni kertekben maga a 
pápa fog ja vezetni. A kongresszusnak csak egy főülése 
lesz, a többi ülés bizottsági ülés jel legével fog birni. 
A lateráni templomban, mely a pápák püspöki székes-
egyház, a kongresszus ideje alatt Tr iduum lesz. Ebben 
a templomban van az utolsó vacsora asztalának reli-
quiája. Étinek feldíszítésére nagy gyű j tés t rendeznek. 
Felhívás fog menni a kath . világ összes püspökeihez, 
hogy a római kongresszus ideje a la t t kitett szentség 
mellett mindenütt á j ta tosságok legyenek. A kongresszus 
tagsági di ja 4 márka. A kik 8 márká t küldenek be, a 
kongresszus Actáit is megkapják. Fordu ln i lehet Radini-
Tedeschi püspökhöz, Róma, Corso Vittorio Emma-
nuele 21. 

Ber l in , febr. 27. A protestantizmus „schütz- 'und 
trutz-kirchéje" vagyis a berlini új császár-dóm u. n. föl-
szent éléséről. — 

A protestant izmusnak nincs fölszentése, még szent-
sége is alig maradt. Mégis a dóm fölszenteléséről beszél-
tek e napokban széltében-hosszában. Mi volt ez a 
..fölszentelés" ? A német protestantizmus -nagy ünnepe 
szűk té ren és szűk keretben", mint egy szemtanú állítja. 
Igaz ugyan, hogy a német államok és más idegen 
országok protestáns felekezetei képviselőket küldtek az 
ünnepre, tehát az ünnepet nagy jellegűnek lehet 
mondani ; ámde maga a dóm külső nagy arányai 
daczára belül oly szűk területű, hogy 2000 ember alig 
képes benne egyszerre a papoló pásztor szónoklatán 
jelen lenni. A mi pedig az ünnep keretét illeti, há t az 
bizony szűk hivatalos keret maradt . Népünnep nem 
lett belőle. Még Berl in népe se ve t t benne részt. 
Végezte napi munká já t és kenyérkeresetét , mintha 
semmi se törtónt volna. Idegenek és bámulok tolong-
tak csak az unter den Linden sétányain. Érdekes meg-
hallgatni a berlini hangadó lapok ünnepi nyilatkoza-
tait. A „Kreuzzei tung" (febr. 26-án 97. sz.) úgy véli, 
hogy a „dóm nem ha t nyomasztólag (vagyis nem valami 
kolosszus ;) de mégis uralkodik — nem a Hohenzollernek 
hatalmas király í palota, hanem a régi muzeum felett, 
mely az antik, a pogány világ maradványai t rejti . 
Monumentális bizonyítéka a császár és király evan-
gélikus hitvallásának". Jel lemző! A dóm nem uralko-
dik a Hohenzollernek felett, hanem ezek uralkodnak, még 
palotájok arányaival is, az Isten háza felett. A „Voss. 
Zeit." febr. 27-én. 97. sz. a. utal a -múzeumok köz-

vetet len" és az „egyetem távolabbi szomszédságára" 
s azt mondja , hogy ez a szomszédság beszédes; azt 
beszéli, hogy „a hit udvarra és államra, királyra és 
polgárokra csak akkor lesz állandó, benső megújhodás 
forrása, hogyha a többi kul túr javakkal , melyeket a 
reformáczió és a renaissance nyi to t tak meg, békésen 
fog karonfogva járni" . Máskülönben „a középkorinál is 
sötétebb scholasticizmus" és „szenteskedő, nyöszörgő 
pietizmusba fog sülyedni, mint az orthodoxia idejében". 
A „Nationalzeit ' ' febr. 27-én. 134. számában az „új 
ház" lát tára így kiált fel : „Poroszország . . . a vallások 
egyenjogúságának állama . . . De hatalmának lényege és 
államiságának jellege, úgy mint Angliában ós az E.-
ü l l amokban a protestáns szellemen nyugszik". Érdekes 
paritás biz az, mikor „türelmi törvényt" kell a biro-
dalmi gyűlés előtt Berl inben a kath. vallás számára 
szorgalmazni. A „Berliner Zeit", febr. 27-én. 97. szá-
mában az „ittvaló, fő- és székesváros polgármestere és 
tanácsosai" felett gúnyolódik, kik „aj tatos buzgóság 
szent borzalmával remegnek (sic) a dómszentelés ünnep-
sége elé". Aztán a protestáns egyház külső lényiségé-
nek egyszerűségét szembeállítván a katholiczizmus 
„repraesentat ív kultuszával" aggodalmát fejezi az iránt, 
hogy más protestáns városok esetleg követni fogják 
a berlini dómközség „ajtatosságát". Záró okoskodása 
ez : „Ez okból és tekintet te l az ultramontanizmus 
növekvő hatalmára, a protestáns Németországnak valamint 
hivő, úgy tudományos férfiai is, legmélyebb nyugtalan-
sággal néznek a római Péter templom utánzására". Ah, 
Róma, R ó m a ! Nincs több ezen a világon csak egy 
római Péter- templom. De ki t ud ja ! Nem lehetetlenség, 
hogy a protestáns „nyug ta l anságának igaza lesz és a 
berlini dóm a római Péter- templom utánzata lesz 
majd valaha bensőleg is. 

T Á R C Z A. 
A négyféle arisztokraczia. 

Az arisztokraták, tar tozzanak bár a születési, 
hatalmi, pénz- vagy szellemi arisztokracziához, több-
nyire a legfényesebb szerepet já tszák a társadalomban. 
Köznapi és szalon nyelven az előkelő származású embe-
reket nevezzük arisztokratáknak, vagyis a nemesség 
szine-javát, magyarán mondva: a főúri családokat. 
Ámde a hatalom, vagyon és a kiváló szellemi képes-
ség szintén az arisztokraták kiváltságos táborába avat-
ha t ja az embert. 

1. Születési arisztokraczia. 
Előkelő famíliából származni sohasem megvetendő 

dolog, érdemleges azonban csak akkor, ha a született 
arisztokrata társadalmi helyzetében kényszerítő ösztönt 
lát nagynevű őseinek követésére. Mint a latin köz-
mondás ta r t ja : 

— Imitemur majores nostros ! Utánozzuk őseinket! 
H a azonban valamely mágnás az ő születési 

kivál tságát csak arra való privilégiumnak tart ja , hogy 
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semmit se csináljon, akkor az előkelő rang nemhogy 
fölemelő, de megbecstelenítő dolog. 

Mert hiába : a csont, hús és vér — az úgyneve-
zett „kékvér" — átöröklődik ugyan a nemzőtől a nem-
zettre, a becsület ós dicsőség azonban soha! Ez a 
kettő nem száll örökbe senkire ; lévén mind a kettő 
olyan aratás, melynek gyümölcsét csak azok a kezek 
takarí that ják be, amelyek a magot elhintették. 

A becsültetóst és a dicsőséget tehát ne bölcsejó-
től várja a született arisztokrata, hanem férfias küzde-
lemmel iparkodjék azt megérdemelni. S ezekről mondja 
Berzsenyi : 

— Nem hal meg, ki úgy élt, mint te, nagy férfiú ! 
A született arisztokraták közé számítják Angliá-

ban a lordokat és ezek családjait (duke, marques, earl, 
viscount, baron) ; Francziaországban a herczegeket 
(duc vagy prince), őrgrófokat (marquis), grófokat 
(comte) ós algrófokat (vicomte) ; Olaszországban a 
principe-k, duca-k, marchese-k és conte-k családjait ; 
Spanyolországban a grandok, s ugyancsak a duque-k, 
marquesek és condék leszármazottjait. 

A németbirodalom arisztokratái között első helyen 
állnak a mediatizált herczegek, azután a herczegek 
(Fürst), a markgrafok és egyéb grófok, a bárókkal. 

Nálunk Magyarországban is nyugateurópai zsinór-
mértéket alkalkalmaz a közfelfogás, a születési arisz-
tokraták közé a herczegeket, grófokat és bárókat 
számítván. A herczegektől, grófoktól és báróktól vár ja 
tehát első sorban a magyar társadalom, hogy kiváló 
helyzetükben kényszerítő ösztönt lássanak, nagy dolgok 
véghezvitelére. 

2. Hatalmi arisztokraczia. 
Csaknem figyelemre méltóbb az előbbinél. Mint 

poziczió igen kényes : sokan megkritizálják, még többen 
megirigyelik és átkozzák. 

A hatalmi arisztokrata ugyanis sokaknak nyú j tha t 
kenyeret, de mindenkinek nem tud. Legalább nem olyan 
fehéret, amilyen az illetőnek izlenék. A mellőzött aztán 
indignálódik, azt gondolván önzésében, hogy amit más 
esetleg megtehetne az ő érdekében, azt köteles is meg-
cselekedni 

Innen az átkozódás. Az elégületlen az ő panaszos 
és átkos nyilait a nagy emberekre lövöldözi; ha már 
másként nem lehet, ugy akarván legalább emelkedni, 
hogy a hatalmas embereket gyalázza és átkozza. 

A hatalmas úr azonban nem érzi e szúnyogcsípést, 
ez alulról jövő támadásokat, hanem fölfelé pislant, hogy 
szerencséjének fehér kenyerét magának biztosítsa. 

Mert a hatalmi arisztokraták feje fölött folyton 
ott függ Damokles kardja, mely minden pillanatban 
bekövetkezhető veszedelemmel fenyeget. S épen azért 
a hatalom birtoka r i tkán nyúj t nyugodt boldogságot. 

A hatalmi arisztokracziához tartoznak a legkiválóbb 
hivatalok és tisztségek birtokosai. Miniszterek, állam-
titkárok. miniszteri tanácsosok a felső- és képviselőház 
tagjai, a legfőbb bíróságok, tábornokok, nagykövetek, 
főkonzulok, főispánok, valóságos belső titkos tanácsosok, 
érsekek és püspökök — mind a hatalmi arisztokracziá-
hoz tartoznak. (Folytatjuk.) 

I R O D A L O M 

Igen érdekes és tanulságos könyv I. Napoleon életéről. 
Szerzője dr C. Fischer jónevű kath. iró. A könyv 

czime : Napoleon I., dessen Lebens- u. Charakterbild, 
mit besonderer Rücksicht auf seine Stellung zur christl. 
Religion. Zum hundert jährigen Gedäc-htniss der Grün-
dung des ersten französischen Kaiserreichs", 64 képpel. 

A zsidó „Franf. Zeit." gúnyt akarván űzni a 
nagyhatású könyvvel azt a koholmányt bocsátotta 
világgá, hogy Fischer könyvének a czélja I. Napoleon 
szentté avatása. Szó sincs róla. Félnek a könyvnek 
hatásától. Ez az egész. 

VEGYESEK. 
— Rómából érkezett tudósításunk szerint mgre 

j Croy-Diilmen Ferdinánd hg, a kit XI I I Leo 1892-ben 
(szül. 1867-ben), fölszentelése után azonnal szolgálat-
tevő kamarásai közé vet t fel, 1898-ban pedig a bécsi 
nuntiaturához nevezte ki nagykövetségi tanácsos czim-
mel, a mint előbb a bécsi nuntiaturánál viselt állásáról, 
úgy most a szent Péter templomban viselt kanonoki 
állásáról önként lemondott és hazájába, Belgiumba 
vonul vissza egy szerény falusi plébániára. 

A „Civiltá Cattolica", melyet IX. Pius kormánya 
elején nagynevű jezsuiták alapítottak, hogy a pápa 
szándéka szerint a katholikus folyóiratoknak tájékoz-
tatóul és mintául szolgáljon, tavaly deczember elején és 
most februárban általános feltűnést kel tet t czikkelyt 
közölt. Az előbbi arról a souverainitásról érteke-
zett, melyet a pápának az 1871. május 13-iki olasz u. n. 
garanczia-törvóny biztosított. Ez az utóbbi, a februáriusi 
czikkely azt fejti ki, micsoda jogok és rang illetik míg 
a római egyház bibornokait a kánonjog, az európai 
nemzetközi szokásjog és az olasz garancziális törvé-
nyek szerint. A pápaság politikai rangjá t Olasz-
országban Scaduto tanár (Guarantigie Pontificie cz. 
munkájában) úgy fejezte ki, hogy ha az olasz király 
ós a pápa nyilvánosan esetleg együtt jeleimének meg, 
az olasz király köteles lenne a pápának engedni át az 
elsőbbséget. A mi a bibornokokat illeti, ezeknek poli-
tikai rangját Codorna piemonti tábornok, miután Rómát 
elfoglalta, 1870. szept. 24 ón napi parancsában ismerte 
el, midőn elrendelte, hogy a katonaság a bibornokokat 
herczegi, fejedelmi tiszteletben részesítse. Azt mondják, 
hogy ezek a fejtegetések a Civ. Gat t-ban nagy válto-
zások előjelei. Én azt mondom, hogy — alapos és 
hatásos figyelmeztetések — egyelőre. 

— Jubileumi díszdoktorok. A budapesti k. m. tud. 
egyetem hittudományi kara az Immaculata-jubileum 
emlékére diszdoktorokat kreált a theológiából. felsége 
a kar határozatát megerősítette. Az uj Doctores theo-
logiae honoris causa collegiatussággal : dr Desscívffy 
Sándor csanádi, dr Firczák Gyula munkácsi, dr Radnai 
Farkas beszterczebányai megyés püspök urak, és dr 
líundaJa Mihály nagyváradi 1. sz. kanonok, a papnevelő-
intézet kormányzója. 

— LVabody a ker. szoczializmusról. A berlini 
egyetem meghívta Francis G. Peabodyt (ejtsd pibadit), 
hogy a következő félévben tartson a birodalmi szék-
város főiskoláján előadásokat a ker. szoczializmusról. 
Peabody-nak 1903-ban Müllenhoft' fordításában előkelő 
szellemben tar tot t és Krisztus személye és magasztos 
elvei iránt meleg szeretetet lehelő müve jelent meg: 
Jesus Christus und die sociale Frage (Giessen, Ricker). 
Kifejti benne, hogy Krisztus személyiségének kellő 
kidomborításától ós elveinek egyszerű előadásától bizton 
lehet remélni a szocziáldemokraczia megbókülósét a 
vallással és a kereszténységgel. Az amerikai eredetű 
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szerzőnek, a ki jelenleg a cambridgei Harvard-egyetem 
tanára, azt a művét a kath. kritika is megnyugvással 
fogadta, ámbár protes táns felfogása művén i t t -ot t át-
szüremlik Bizonnyal rokona az 1869-ben meghal t 
Peabody Györgynek, a ki Amerikából szakadt Lon-
donba és ott banküzlete t nyitott. Óriási vagyonát rész-
ben Amerikának, részben Európának hagyta. A Harvard-
egyetemen tanszékeket állított és Londonnak munkás-
lakásokat épített. Szülővárosa (Danvers, Massachusetts) 
az ő t iszteletére Peabodyra változtat ta nevét. 

— Don Komolo Mnrri, a fennhéjázó pap-szoczia-
lista, duzzogva morgolódik, hogy az olasz katholikusok 
ú jabb csoportosulása a politikai té ren nem kedvez az 
ő ker. demokrácziájának, hanem erősen konzervat ív 
irányú A fordulatot kapcsolatba hozza a pápai t rónon 
tör tént személyváltozással és nem épen követésre méltó 
szerénységgel h ívogat ja vissza emlékezetbe a ke-
resztény demokrácziának valódi és képzelt érdemeit . 
Szerinte tisztára a ker. demokráczia érdeme, hogy 
megakadályozta Olaszországban a francziákéhoz hasonló 
viszonyok kifejlődését. A kul turának igazi lobogója 
csak az ő táborukban leng. Ez a túlságosan erősen 
kifejlett öntudat különben jellemző vonása Murri mű-
ködésének. Nem régiben is az ő pár t jának működése 
mellett meglehetősen kicsinylően szólott a német 
Volksverein által elért eredményekről. 

— VII. Pius pápa a párisi császári nyomdában. 
Mikor VI I Pius Francziaországban tartózkodott , egyszer 
meglátogat ta Pár isban a császári nyomdát . Tiszteletére 
ugy intézkedtek, hogy a 150 nyomta tó gépet mind 
működésbe hozták, még pedig akképp, hogy midőn a 
pápa valamely gép mellett elhaladt, az a Miatyánknak 
szövegét nyomtat ta éppen, minden gép más nyelven, 
és pedig együt tvéve 43 ázsiai, 75 európai, 12 afrikai 
stb nyelven. 

— Nevezetes dolgok történnek Magyarország 
körül. Szerbországban a nemzeti király Belgrádban a 
főiskolát tudomány-egyetemi rangra emelte fel. Bolgár-
orszughan a német eredetű és katholikus vallású Ferd inand 
fejedelem bolgárrá lett nyelvében és fiait a katholikus 
vallásból a szakadár egyházba tere l te át. liomániaban 
a német Hohenzollern Károly király a román földrajzi 
társaságban román felolvasást fog tartani marokkói 
út járól . Magyarországban a nyelv ügyében ilyesmi mért 
volna lehetetlen ? ! 

— A Jézus társaságának egy kiváló tagja, P. Jos. 
Spilt mann, húnyta le szemeit febr. 23-án Luxemburg 
városában, a Bellevue nevű zárdában, hosszú betegség 
után. A boldogult világhírű tudós volt a népisme ós 
földrajz körében. Afrikáról, Ázsiáról, Amerikáról, 
Ausztráliáról remek munkákat irt. Sokáig szerkesztője 
volt a német Misszió-Lapoknak. A német szépirodalom 
terén is igazi i rótehetséget ragyogtatot t . 

— Legiijabb amerikai gondolatok. E g y tudós 
amerikai doktor és egyetemi t aná r minap komoly 
értekezésben azt fejtegette, hogy mivel az öregség 
terhére válik az emberiségnek, a 60 éves embereket 
rövid ú ton ki kell akolbólítani ebből az árnyékvilágból. 
Jele, hogy a tudós úr még nem 60 éves. Ha az volna, 
legalább is másképp czinczogna. — E g y buffalói rosszmájú 
tőkepénzes, Nanay-Gall a neve, 180,000 dollárt hagyo-
mányozot t egy gastronomikus vagyis főzőművészeti 
egyetemre, melyből azonban a nők ki lesznek zárva. 

— Mennyi kárt okoz Svájczban a hógörgeteg? 
Az alpesi országok réme a lavina. Már megkezdte pusz-
t í tását ezidén. Svájczban 1887/88-ban „közönséges tél 

u tán" 1004 hógörgeteg 400 erdőgazdaságot, 49 embert, 
700 állatot pusztí tott el és 140 embert sebesített meg. 
A lerombolt házak száma 850 volt. Enny i kár az évi 
átlag. A legnagyobb lavina 1904-ben Grengiolsnál esett 
le. Hossza 1000 méter, szélessége 80 méter volt, köb-
tartalma a lezúdult hónak ós törmeléknek 325,000 
négyzetméter volt. 

— Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság az 1905. évi 
márczius hó 10-ikén, pénteken, délután 5 órakor Buda-
pesten, a központi papnevelő-intézet dísztermében (IV., 
Papnevelde-utcza 7.) rendes évi közgyűlési tar t ja , melyre 
a Társaság alapitó, pártoló és rendes tagjai t , valamint 
az érdeklődő közönséget tisztelettel meghívja Buda-
pesten, 1905. márczius hó 2-án, az elnökség. Tárgysoro-
zat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Alelnöki jelentés. 3. Titkári 
és pénztári jelentés. 4. A számvizsgáló-bizottság jelen-
tése. 5. Elnök és főt i tkár választása. 6. Ú j rendes tagok 
választása. 7. Kis-Erős Ferencz rendes tag felolvasása : 
Nevezetesebb elméletek a nyelv eredetéről. 

— Apró liirek. Németország egymagában több 
könyvet termel évenkint, mint Európának három leg-
termékenyebb nagyhatalma. Németország könyv-
kiadása 1903-ban 27,606 munkára rúgot t fel, 3000-rel 
többre mint 1900-ban. Francziaország könyvtermelése 
1903-ban 9653 drb volt, Angolországó 8381 drb, Olasz-
országé 6155 drb. — Rmában óriás méretű régiség-
hamisító üzlet nyomait fedezték fel Valóságos rész-
vénytársaság alakult csalókból, 2 millió részvénytőkével 
a végett , hogy római régiségeket hamisítsanak s a kül-
földön, különösen Angolországban drága pénzen érté-
kesítsenek. Azt is mondják, hogy a banda több igazi 
római régiséget hamisításokkal helyettesí tet t már magá-
ban Rómában. — Weimárban, a híres Múzsa-városban, 
a protestáns türelmesség és miveltség mozgalmat akar t 
indítani a végett , hogy a szép katholikus templomban 
ne harangozzanak „oly sokszor", mer t ez csorbítja a 
hgség fővárosának protestáns „jóhirnevét". Passió-
játékok lesznek tavaszkor és nyáron Thierseeben. Tirol-
ban, Kufstein mellett. A színházban 1300 ülőhely van. 
A já tékok nap ja i : május 14, 21, 28; j un . 4, 12, 18, 25; 
jul . 2, 9, 16, 23, 30; aug. 6, 13, 20, 27; szept. 3, 10. 
Lipót belga királyt egy festő egyszer nagy összegig 
ugy pumpolta meg, hogy a kiállításon egy állatfestmé-
nyét, melyen 10—12 drb juh volt, annyi 50 frankon 
számította, a hány állat volt a képen. Á király bele-
egyezett s megkötöt te a vételt. Időközben a festő 
messze a hátsó térben rengeteg apró pontot rakott fel 
a képre j u h n y á j jelzésére. Mikor a királyt erre a nyá j ra 
f igyelmeztette a festő, a király csak ennyit mondo t t : 
biztos ön abban, hogy nem porfelhő, hanem juhnyá j az, 
a mit ön oda felrakot t ! „Sire, feleié a szemtelen, azok 
ott mind ürük" . S a király 50,000 f rankot fizetett ki 
1200 f rank helyett, a mennyit a kép legkedvezőbb 
becsülésre megért — Giottónak egy 120.0U0 márkára 
becsült madonna-kópét találták meg véletlenül Genza-
nóban, a székesegyház tetőzete alatt gyékényre szórt 
tégla-törmelék alatt. — Brémában egy protestáns pré-
dikátor Schiller dicsőítését vitte fel a szószékbe s Isten 
igéje helyet t hosszú cyklusban Schiller drámáinak alak-
jai t magasztalja. Minap a ,.rablók" czimű darab főhősének 
mord szemeiről (oculi truces) mondott „fenséges" jelzőt. 
S ezek az emberek akar ják a kath. egyházba bevinni — 
az evangél iumot! 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr . 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z u a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1905. Natrv Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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DALMI ES IRODALMI F 0 L Y 0 I R A T , 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. 1905. 

„Perc/e alacriter m coepto tuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingenda 
adlabora . . . Nos interim grati ammi Nostri pignus, tibi et iis, qui open tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus." 

IX. Pius a szerk. 1871. márc . 27-én. 
„ \ddito8 tibi animos auctoritate M ostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Szemle az 1904. év ágazatos hittan! irod. 
felett. 

Az Immaculata irodalma. 
I r ta : Zubriczky Aladár dr. 

A Szeplőtelen Fogantatás kihirdetésének jubi-
leuma lévén, a Szűz Mária a dogmatikus mun-
kákban is előtérbe lépett. Egy franczia munka 
Szűz Máriának a Kelet hitéletében való sze-
repét ismerteti : Lemarni, La Vierge Marie dans 
l'histoire de l'orient chrétien, (Paris, Lecoffre 
640 lap). Egy olasz mű a Mária-dogmatikát 
foglalja össze : Cappelazzi, Maria nel dogma 
cattolico, (Siena, 186 lap). Freddi P. Rugger o a 
malaszttal teljesről ir: La piena di grazia, 
(Roma, Tata Giovanni, 832 lap). 

A Szeplőtelen Fogantatásra vonatkozólag 
Schweykart Alajos József j e z s u i t a k i a d t a 32 elő-
adását, melyeket májusban a bécsi egyetemi 
templomban tartot t . (Die Verehrung der Unbefi. 
Empf. Maria in der Gesch. der Kirche, Moser, 
Graz, 260 lap). Az előadások történetileg szem-
léltetik a dogmának fölséges fejlődését. — 
Arendt Vilmos jezsuita terjedelmes munkában 
fejtegette a protoevangeliumnak értékét a 
Szeplőtelen Fogantatás dogmája tekintetében : 
De protoevangelii habitudine ad Immaculatam 

Deiparae Conceptionem, (Romae, Typ. s. Jos., 
299 lap). — Kösters Lajos jezsuita igen értékes 
és teljesen modern szinvonalon álló dogma-
történeti tanulmányt nyújtott a Szeplőtelen 
Fogantatásról: Maria, die unbefleckt Empfan-
gene (Regensburg, 279 lap). A mű főczime és 
egyes paragraphusainak czime alig sejtetik, 
minő értékes mű rejlik a szerény külső alatt. 
A helyett, hogy erőszakolná a hagyománynak 
elszórt emlékeit, tudóshoz illő higgadtsággal 
beszéli meg a prot és a contrât, a dogmának 
kedvező és kedvezőtlen nyilatkozatokat. Igy 
aztán fölségesen domborodik ki ezen dogmá-
nak szerves fejlődése, melyhez hasonló tényt 
az ujabb egyháztörténet keveset muta that föl. 

i — Ezen összefoglaló dogmatörténeti tanulmány 
mellett idevágó részletes dogmatörténeti tanul-
mányok is lát tak napvilágot. Ezeket csak 
emiitjük : 1) Steinberger Ede dr., Die Unbefleckte 
u. ihre Verehrung in Tirol, (Innsbruck) ; 2) Falk 
Ferencz, Zur Gesch. der Immaculata-Tradition 
in der Mainzer Kirche, (Mainz); 3) Pauwels Péter, 
Les Franciscains et l 'Immaculée Conception, 
(Malilies) ; 4) Mariotti, L ' immacolata Concezione 
di Maria ed i Francescani, (Quaracchi). 

Magyar nyelven két mű jelent meg a jubi-
leum alkalmából. Az egyik Immaculata czimet 

i l 
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visel és a Szent-István-Társulat Tud. és írod. 
Osztályának decz. 1-én tartott ünnepéről ad 
visszhangot. Hornig Károly báró veszprémi püspök 
beszédén kivül ki kell belőle emelnünk dogma-
történeti fontossága miat t Dudek János doktornak 
a nála megszokott alapossággal készített érte-
kezését: „Immaculata a magyar irodalomban." 
A füzetnek aránytalanul nagyobb részére terjed. 
A másik czikk czime : Divald Károly, A Madonna 
a régi magyar művészetben. — Mint doktori 
értekezés méltán dicséretet érdemel, márcsak 
magyar vonatkozásai miatt is, Breyer István 
tanulmánya : A Szeplőtelen Fogantatás . (Buda-
pest). 

Benaudin Pál benczésnek műve (La défini-
bilité de 1' Assomption de la très sainte Vierge, 
Paris, Re taux j Mária menn3Tbevételének mint 
dogmának ünnepélyes kihirdethetőségéről még 
1903-ban je lent ugyan meg, de német fordítása 
révén tavalj- lett ismeretesebb. Mint bizonyí-
tékokat előtérbe állitja a történetieket, továbbá 
a szeplőtelen fogantatást, az istenanyaságot, j 
az ünnep régiségét, a theologusok ellenkezésé-
nek hiányát. Különösen kiemeli azonban Mária 
ó-szövetséyi typusait (pel. égő csipkebokor, szövet-
ség-láda). 

A kegyelemről érelekes békitő munkát irt 
Krogh-Tönning előkelő norvég iró : Der letzte 
Scholastiker (Freiburg, Herder, 227 1.). Kart-
hauzi Dénes műveit véve alapul, egyéb közép-
kori művek segítségül hívása mellett kimutatja, 
hogy a protestánsok vádjai a Luther t megelőző 
theologia ellen alaptalanok, kivált a megigazu-
lással kapcsolatos tanok tekintetében: továbbá, 
hogy a protestáns theologia alapitóitól kezdve 
csendes reformon ment át. a mely egyre 
közelebb hozta a katli. theologiához. Csekély 
ürt kellene már csak átlépni az egyesülés 
végett. (Bőven ismertettem M. Sión 1904. XII. 
933). 

A miseruha a középkor derekán. 
Irta : Néniethy Gyula dr. — 

A miseruha a I X - XIII-ik századig terjedő idő-
szakban lényeges változáson nem igen ment keresztül. 
A l i turgikusok köröskörül zárt, hasiték nélküli öltözet-
nek mondják (undique clausa una est et in tégra : 
Rupertus), mely oly hosszú és oly bő, hogy a mellen, 
háton és a karok fölött ránezot vet (duplicatur in pectore 
et inter humeros ; tr iplicatur in dextro brachio . . . in 
sinistro ; Honorius). Mikor a pap fölveszi, mintegy két 
részből állónak tűnik fel (in anteriorem et posteriorem 

partem quodam modo dividi tur ; Rupertus), melyek 
csaknem egyenlők (suppar est post t e rgum et ante 
pectus ; Pseudo Beda). A I X . és következő századok 
képein látható casulák megfelelnek e leírásnak és szép 
festői öltözetnek tűnnek föl. 

A X — X I I I . századig ter jedő időből, főleg német-
országi és osztrák templomokban, elég casula maradt 
fönn. Szent Adalberté Prágában, Szent Ulriké Augs-
burgban, Szent Willibaldé Eichstättben, Szent Willigis-é 
Mainz és Aschaffenburgban, Sz. Heriberté Deutz-ban, 
Szent Anna-é Kölnben, Schnütgen kanonok gyűj te-
ményében, Sz. Benno osnabrücki püspöké Iburgban, 
Sz. Benno meisseni püspöké Meissenben, Sz. Meinwerk é 
Paderbornban, Szent Bernwardé Hildesheiinban, Szent 
Godehardé Hildesheim és Nieder Altachban (Bajor-
ország), Szent AVolfgangé Regensburgban, ugyanot t 
Szent Henrik casula-ja; Szent Bernáté Aachen, Bran-
weiler, Hauten-ben, boldog Albertus Magnusé Köln-
ben. Érdekes a Szent Pé te r templom két casula-ja 
Salzburgban, a Szene Pál klastromé Karinthiában, ké t 
casula a brixeni és chur-i székesegyházakban, egy a 
bern-i múzeumban, egy a melk-i benczés apátságban 
s egy a volt benezós nőszerzet klastromában Gössben, 
Stájerországban. A halberstadti dómnak is van egy 
XIII . századból eredő casulája. Angolországban a refor-
máczió, főleg a puritánok uralma idején elpusztította 
a régibb casulá-kat. Belgiumban Courtray ós Tournay-
ban van egy-egy Szent Becket Tamásnak tulajdoní tot t 
miseruha. Francziaország volt egykor leggazdagabb 
régi casulá-kban ; a nagy forradalom oktalan dühe 
azonban a legjavát elpusztította. A megmaradtak közül 
fölemlíthetjük Szent Regnobert-ét Bayeux-ben, a két 
Sz. Becket Tamás féle casulá-t Sens-ban és Lisieux-
ben, a Szent Ebbo casulá-t Sens-ban, canterburg-i Szent 
Edmundét Provins-ben, Szent Domokosét Toulouse-ban, 
végre néhányat Mauleuge, Biville és Reims-ban. Olasz-
ország aránylag szegény régi casulák-ban (Anagni-ban 
és S. Trinitá Firenzében). Magyarországról alább fogunk 
megemlékezni. 

Minő változásokon ment keresztül a miseruha 
alakja a X. századtól kezdve? A fejnyilást, mely kezdet-
ben kerek, tojásdad vagy négyszögletű, esetleg trapéz -
alaku volt egy egyszerű függőleges hasiték alakjában 
kezdették alkalmazni, még pedig a casula mellső oldalán, 
ugy hogy az egy 30—40 cm. hosszú hasadékot (Schlitz) 
képezett. A hasadékot jobbra balra szególylyel vag}- 

paszománttal lát ták el, mely, ha a pap fölvette a 
casulá-t, gallért képezett . A két párhuzamos paszomántra 
a hasadók végén egy kis keresztpaszomántot alkalmaztak. 
A hasadék végétől elől a varrást egy függőleges paszo-
mánt takar ta el a miseruha aljáig. Ha egy XI .—XII . 
százabeli miseruhának varrását elől föl fe j t jük és az 
egészet ki ter í t jük, egy félkört nyerünk, vagy legalább 
ehhez hasonló alakot. Mintha csak egy pluviále feküdnék 
előttünk. Leg több esetben tehát ugy készült a miseruha, 
hogy egy félköralaku szövetet összehajtva összevarrtak, 
a mellső oldalon egy kis hasadékot hagyva a fe j részére. 

A miseruha készítése ily módon meglehetősen 
egyszerűvé vált , de je lentékeny hátránj-ai is voltak. 
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Minthogy a vállak szélességére és magasságára a ruha 
szabásánál tekintettel nem voltak, a casula a nyak 
alatt há tu l gyakran dísztelen csuklyaszerű kidudorodást 
képezett. (Csuktyája a casulának sohasem volt.) Ha 
pedig a miseruha szövete mintás volt, akkor a mustra 
menete egyenetlen volt, hátul a minták fölfelé húzód-
tak, elöl vízszintesei) haladtak s a varrásnál egymással 
szemben találkoztak. A csuklyaszerű kidudorodást azzal 
iparkodtak eltüntetni, hogy kivágták szélesre az egy-
szerű has í tékot ; a must ra egyenetlen menetén azzal 
segítettek, hogy a varrásnál elöl széles függőleges dísz-
paszomántot kezdtek alkalmazni. 

A X . század végén u j elemek járul tak a casula 
díszítéséhez. Hátul is paszomántot alkalmaztak, a 
tarkótól függőlegesen lefelé. Ugyancsak 1000 táián lép 
föl a villakereszt is, illetőleg a villakeresztalakú paszo-
mánt alkalmazása. A villakereszt paszomántnak kétféle 
alakja fordul elő a régi casulákon. Az egyik az egy-
szerű Y alak, amely annyira hasonlít az érseki pallium 
alakjához, hogy sokszor nem lehet eldönteni, érseki pal-
lium. vagy villakereszt van-e ábrázolva valamely képen. 
Jóval gyakoribb a villakeresztes paszománt azon neme, 
a mely háromágú villára ^ emlékeztet. Egyéb iránt 
mindkét villakeresztes paszománt alkalmazása a X I . 
században még meglehetős ritka. 

Ez a tény önkénytelenül a legrégibb eddigi magyar 
miseruhákra tereli figyelmünket, melyekről külön e 
helyen akarunk megemlékezni s kiemelni azoknak egy 
oly tulajdonságát , melyet eddig a mi archaeologusaink 
nem hangsúlyoztak, t. i. hogy nekünk a XI. századból 
két casulá-nk is van, melyek villakereszttel vannak 
ellátva, t. i. a székesfehérvári casula, azaz a koroná-
zási palást , meg a pannonhalmi. A koronázási palást, 
eredetileg harangalakú miseruha volt, melyet Gizella, 
első magyar királyné ajándékozott a székesfehérvári 
templomnak, s melyet koronázási palást tá valószínűleg 
még az Árpádok idején, talán a román stilus fénykorá-
ban alakítottak át, mint azt a későbbi román stílusú 
gallér sejteti . A szent ruhából készült királyi palást 
tehát mintegy ujabb jelvénye, symboluma az Is tentől 
eredő magyar királyi hatalomnak, l ine egy részlet Czobor 
Béla szakavatott leírásából. „A miseruha selyemszövete 
szederjes színű, ami a régieknél bibor (purpur) néven 
szerepelt, apró négylevelii rosettekkel ós csillagokkal 
mustrázva. A hímzés legnagyobb része a szöveten 
keresztül húzott tinóm arany fémszállal, a többi sodrott 
selyemmel készült. Az aranyhimzetü képkör a Megváltó 
diadalát és a mennyei Jeruzsálemet ábrárolja négy 
szférára osztva. A legfelső jelenet a miseruha hátára 
alkalmazott villaalaku kereszt kar ja i közé van foglalva. 
Ez képezi a központot. Az oroszlánt és sárkányt taposó 
Megváltónak alakja jobb jában keresztet, ba l jábankönyvet 
(?) tar tva. Körülötte a mandorla idomú kereten következő 
feliratot olvasunk: H O S T I B V S EN X P I S L Y S (?) PROS-
T R A T I S EMICAT ALT(us). E nagyobb mandorla 
mellett j obbra és balra kisebb mandorla látható, melyet 
két-két angyal tart . Krisz tus jobbja felől a Boldogságos 
Szűz képe ábrázoltatik felemelt karokkal , ezen felirat-
ta l : EMICAT IN CELO S A N C T E G E N I T R I C I S 

IMAGO ; ezenkívül fent két térdelő angyal, alant pedig 
körben két oroszlán egészíti ki a csoportot. A baloldali 
mandorlában, a most leirthoz egész hasonló környezet-
ben, ismét Krisztus alakja látható, szivárványon ülve 
áldásra emelt kézzel, s e felirattal : (d) A SVMMO 
R E G I FAMVLATUM/CONCIO/ CELIO. ' Ezen ábrázo-
lások alatt a kereszt villaalaku kettős ága vonul, melyet 
tiz-tiz szárnyas angyal körbe foglalt mellképe ékesít 
lombozatok között. Alább a miseruha ajánló feliratát 
tartalmazó szalag következik, melyet a pap mellén 
eredetileg ismét egy mandorla kapcsol össze, de ez a 
palást tá alakításkor csaknem tel jesen megsemmisült. Az 
ajánló felirat ekkép hangzik : ANNO INCARNAOIONIS 
X R I M X X X I INDICCIONE X I I I I A ST E P H ANO 
Rege E T GISLA R E G I N A CASVLA HEG OPERAÄ 
E C C L E S I E SANCT.E M A R K E S I T A E IN CIVITATE 
ALBA. Ezen felírás felett két csoportban nyolcz-nyolcz 
próféta álló kópét alkalmazta a művész neveikkel, min-
dig Krisztus felé fordulva. Jobb ra Malachias, Zachariás, 
Aggaeus, Daniel, középen Krisztus alakja látható, fejét 
keresztes nimbus veszi körül, j obb já t áldásra emeli, 
baljában könyv, s mellette P R I N C I P I V M E T F I N I S 
felirat olvasható, majd Ezechiel, Náthán, Habacuc és 
egy névtelen próféta következnek. Balra hasonló csopor-
tosításban Micheas, Jonas, Abdias és Ieremias, középett 
ismét Krisztus, bal jában földiekét tartva, A és m betűk-
kel, majd mellette Esaias, Joe l és Arnos és a nyolczadik 
próféta név nélkül sorakoznak. Minden próféta kezében 
kibontot t , lefelé csüngő irástekercs van, mely a Meg-
váltóra vonatkozó jóslatokat jelenti . A harmadik kép-
cyclus központ já t szintén Krisztus trónoló alakja képezi, 
jobbjával áldást osztva, baljával könyvet tar tva. A keretül 
szolgáló mandorlán e felirat olvasható : SESS10 REG-
NANTEM NOTAT E T X P I S T V M DOMINANTEM. 
A Megváltó jobbján és balján a mennyei Jeruzsálemet 
ábrázoló gazdagon kiképzett építmény fülkéiben, fényes 
karszékeken az apostolok ülnek, következő sorrendben : 
jobbról Péter , Pál , Tamás, J a k a b és Fü löp ; balján 
Bertalan, Máté, Júdás , Simon, Tádé és András. Az 
apostolok fejét nymbus diszíti, egyik kezükkel álda-
nak, a másikban nyi tot t vagy zárt könyvet tar tanak. 
Kivétel t négyen, Pál , János, Máté és Júdás képeznek, 
kik pulpitus mellett irásközben ábrázoltatnak. Nevük 
azonban egyik mellől sem hiányzik. Sajátságos felfo 
gásra vall a mennyei Jeruzsálemet ábrázoló építmény-
tornyai között különböző helyzetekben ábrázolt, az 
eddigieknél apróbb alakok alkalmazása. Közülük többen 
fegyverekkel küzdenek, vagy a harcz közepette paizsok-
kal védekeznek. Igen közel esik ezen je lenet magyará-
zatához a gondolat, hogy ezen harczoló alakokkal a 
művész a küzdő egyházat kívánta jelezni. Végül a leg-
alsó szférában dús kimzetű széles szegély alatt lombo-
zatok közé foglalt madaraktól környezve összesen 
tizenkét médaillon fejezi be a fényes compositio-jú 
miseruha gazdag képkörót. A medail lonokban Damian, 
Cosmas, Pantaleon, Georgius, Vincentius, Gisla királyné, 
István király, Is tván vértanú, Clemens, Cornelius, 
Sixtus és Laurent ius képei foglalvák. Bennünket leg-
inkább a donatorok képei érdekelnek : a királynéé 

11* 
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Gisla regina és a királyé, Stephanus Rex felirattal. Amaz 
fején koronával, jobbjában templomalakú építményt 
tartva ábrázoltat ik; emez jobbjában lándzsát, baljában 
földgömböt tart, fejét szintén korona ékesíti." 1 

Régészeti szempontból igen nagy értékű a pannon-
halmi egyház fátyolszövettí, festet t byssns palástja, 
melyet Mária Terézia ajándékozott volt a benozósek-
nek, s melyet Bock a székesfehérvári miseruha, tehát 
a koronázási palást előmintájának tartott,- Czobor 
idézett két művében más vélemény mellett tör lánd-
zsát. „Valószínűbbnek tartom, hogy ez a festett byssus 
régi másolata az eredetinek. Nézetem szerint akkor 
készülhetett, mikor a miseruhát koronázási palásttá 
alakitották át. Erre látszik utalni az a körülmény, hogy 
a miseruha elején hiányzó rész ezen előmintán sincs 
meg. Valószínűleg e másolaton kísérelték meg az ereklye-
számba menő öltöny átalakítását, gallért is rajzoltak 
hozzá, s a byssus mintául szolgált a koronázási palást-
hoz. Ezen esetben is eredete felnyúlik az Árpádok 
koráig, s mint ilyen, nemcsak méreteinél, hanem ritka-
ságánál fogva is műtörtónelmi szempontokból kellő 
méltánylásra tar that igényt." 

Hazánkban még egy, legalább részben XI. századból 
való casulát ismerünk, s ez a zágrábi dóm hires Szent 
László miseruhája, mely a hagyomány szerint a zág-
rábi püspökség alapítójának, Szent László királynak 
palástjából készült. Ra jzá t és leírását közli Czobor a 
millenniumi kiállítás történelmi részéről kiadott, fentebb 
idézett publikáczióban. A magyarországi casulákra 
vonatkozólag végül csak annyit jegyzünk még meg, 
hogy első szent királyunk a székesfehérvári templomot 
a többi között szent ruhákkal is fejedelmi bőkezűség-
gel szerelte fel,3 valamint, hogy a pannonhalmi egyház 
is XI . századbeli leltára tanúsága szerint egyházi ruhák-
ban rendkívül gazdag volt.4 (Vége köv.) 

1 Magyarország tört. emlékei az 1896-iki ezredévi kiállításon. 
Budapest és Bécs. Szerk. Czobor és Radisich. I. k. 51. és 52. 1 
Ugyanitt a koronázási palást képe. Továbbá : Czobor : A magyar 
koronázási jelvények. Budapest, 1896. A palást, valamint a többi 
jelvények legtökéletesebb képei e díszmüben találhatók. Sokkal 
gazdagabb és díszesebb publikáczió azonban a megb. Ipolyi 
püspöké. A magyar szent korona és a koronázási jelvények törté-
nete és műleírása. Budapest, 1886. A szent korona remek párizsi 
szinnyomatú képben van feltüntetve. Husz évvel előbb irta meg a 
liturgikus öltözetek történetének leg-zakavatottabb ismerője, Bock 
kanonok következő müvét : Die Kleinodien des heil, römisch. 
Reiches deutscher Nation nebst den Kroninsignien Böhmens, 
Ungarns und der Lombardei. Wien, 1864. Páratlan fényű publi-
káczió ez csupa szinnyomatú képekkel. A koronázási palást irodal-
mát lásd Czobor és Ipolyinál. 

- Mittheilungen der k. k. Central Commission zur Erforschung 
und Erhaltung der Kunst und Historischen Denkmale. IX. Jahrg. 
Neue Folge. 111 1. 3 ábrával. 

3 Szent István első magyar király életirata Hartvik regens-
burgi püspök szerint. A magyar nemzeti muzeumban őrzött frank-
furti eredetiből átirta és fordította dr. Érdy János muzeumi őr. Pest, 
1854. Cap. XII. 1718. Képes Krónika. Toldy kiad. Szabó Károly 
ford. XXXIV. 1. 

4 A Szent László király (1077 1095.) korából eredő lelettár 
jelentőségét először Bock méltatta a Mittheilungen der k. k. Central 
Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale. 
Wien, 1860-iki évfolyamában a 350 - 352. lapon. Maga az oklevél-
másolat talán a XII. sz. végéről való. A leltárat az Árpádkori Uj 

Kalászgyííjtés a főpásztori levelek mezején. 
Időről-időre bemutatni szándékozunk e helyen a 

főpásztori levelek mezején végzett kalászgyííjtés ered-
ményét . Mindent, a mi azon az Isten áldotta téren 
terem, bemutatni lehetetlen ; de nem is szükséges. A an 
azonban némely főp körlevélben sok olyan, a mi ország-
szerte tanulságos. Ilyen például, a győ> i egyházmegj'ei 
e. i. I. sz. főp. körlevelében a B kassai vértanúról szóló főp. 
allocutióban az a nyilatkozat, hogy „mikor a régi ziva-
taros napok megujuló félben vannak, segitőkül rendelte 
nekünk szentséges Atyánk a magyar vértanúkat ." I lyen 
az a magas szárnyalású elogium is, metyet a győri 
püspök ur Bertha János nprépost emlékének szentelt. 
„Paucis illis mortalibus, úgymond, accensendus est, 
quibus e raro divinae benignitatis munere et pleno 

I animi corporisque virium vigore ad supremum fere diem 
: laete perfrui, et ipsos adeo senectutis serae dies in 

prompta ac irremissa gravi ta te percurrere concessum 
est. In se ipsum parcissimus, in succollandam e contra 
ac provehendam rem institutionis catholicae profusis-
simus e beneficii sui f ruct ibus id solum suum habere 
videbatur, quod modestissimae vitae rationis sumptibus 
tolerandis sufficeret. residuum vix non omne erigendo 
ac dotando educandarum ac insti tuendarum puellarum 
in Sopron-Kőhalom praeclaro Instituto impendit, nactus 
in eodem non solum caducae suae substantiae haeredem 
ac nominis gloriaeque suae perenne monumentum, sed. 

I u t pie in Domino confidimus et petimus, etiam aeternae 
retributionis pignus solidissimum." — A pécsi egyház-
megye főp. köri. I.-ében közölt utasítás a „nazarénusok 
gyermekeiről" már köztudatba ment át az ország egész 
területén ; a II. főp. körlevélben országos .lelki épülés 
tárgya lehet annak közlése, hogy az egyházmegye 
papjai közül 1'2-en a Troll-alapitványból 1904-re 200— 
'200 korona segélypónzt kaptak. Az isteni Gondviselés 
az alapító Troli Ferencz cz. püspök ura t időközben a 
megye Nestorává tette. — A heszterczehányai főp. kör-
levelek tanúsága szerint az u j főpásztor alapvető intéz-
kedéseket tesz az egyházmegyei ügyek mennél töké-
letesebb kezelése érdekében. Az ügyiratok nyelvéről 
szóló intézkedést már szórói-szóra közöltük. It t meg-
említjük még az egyházi alapítványok előterjesztésének 
és megerősítésének módjáról, továbbá a hivatalos bead-
ványok szabatosságáról és fölszereléséről szóló utasítá-
sokat. — A rozsnyói egyházmegyei főp. körlevelek I.-jének 
elején nagyböjt i rövid de velős buzdítás foglaltatik. 
A misestipendiumok egyházmegyei kezeltetése minta-

! szerű. Rendkívül becses intézmény a „Kezdőjavadalma-
: sok Önsegélyező Egyesülete." Jó lenne ezt mindenütt 

behozni. Országszerte figyelemre méltó a legszegényebb 
egyházmegyék egyikének Szent-István-Király-Egyesület 
nevű papi nyugdíjalap 1904. évi pénztári állapotáról 
szóló kimutatás : 13 pap kap összesen 9349 k. 98 fill, 
nyugdijat , 600—700—1000 koronát egy-egy. Tőke 
182,092 k. 72 f., kamat 8497 k. 75 f., bevétel 20,405 k. 

Okmánytárban I. k. 40. is közölve találjuk, de ott a „VIII infulae 
cum stolis manipulisr|ue,u hibásan „nyolcz püspöksüvegnek" van 
fordítva, holott az rinfulae" itt „miseruhák"-kal fordítandó, mint 
azt fentebb láttuk. 
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81 f., kiadás ugyannyi, hátralék 2000 k. — A pannon-
halmi ordinariatus, mint minden esztendőben, ezidén is 
a népszerű hitoktatásban igazán mintaszerű nagyböjt i 
főp. körlevelet adott ki az isteni Gondviselésről, „mert 
ezen hitigazság a mily vigasztaló a szenvedésben, ép 
oly erősitő és kitartásra buzditó a küzdelemben". 
A váczi főp. körlevelek ezidei I.-ének tartalma a nagy-
böjt alkalmából, nagyszabású főp. szózat, melynek 
tárgya „a gyakori elmélkedés Üdvözitőnk keserves kin-
szenvedéséről." — A kalocsai főmegye IV. számú főp. 
körlevele diszkeretben jelent meg a kassai vér tanúk 
tiszteletére. A főmegye papi nyugdíjalap állapota 1904. 
végén ez volt : tőke 464,531 k. 80 f., bevétel 24,302 k. 
07 f., kiadás ugyanannyi, nyugdíjra fordíttatott 17,124 k. 
99 f., a tőke szaporítására 6681 k. 46 f. — A csanádi 
I. sz. főp. körlevelének nagyböjti szózatából, mint záró 
akkordot, idézzük az egyház fenséges imájá t : 

Quum redibit arbiter 
In fine Christus saeculi : 
Nos sempiterni gaudii 
Concédât esse compotes. Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márcz. 14. I f j ú lelkek férfias szava és 

•eljárása. — 
Eddig szakadatlanul szólt a panasz, hogy nincs 

katholikus intelligencziánk; hogy művelt világi embereink 
ritka kivétellel, másvallásu vagy vallástalan kolomposok 
után birkamódra mennek az élet út ján. Ma már ki-
mondhat juk és hirdethetjük, hogy van kath. intelli-
gencziánk. Még csak virágjában van meg, de már 
megvan : katholikus egyesületi életet élő kath. if jú-
ságunk öntudatos, bátor, rendíthetetlen hős lelkében, 
íme a bizonyíték ! Miről tanakodik évek óta (iOOO főnyi 
főiskolai if júságunk ? Hogy országos magyar diák-
szövetséget alakítson. Ebbe a vajúdó kérdésbe a buda-
pesti Szent-Imre-Kör-ben szerkesztett „Ker. Magyar 
If júság" a következő erélyes közbeszólással szól bele, 
mely világos jele annak, hogy magyar kath. intelli-
gens i f júság lelkében immár elég erősnek érzi magát 
arra, hogy az idegen szellem jármát nyakába akasztani 
ne engedje. íme a tet t számba menő erővel teljes nyi-
latkozat : 

„ Országos Magyar Diákszövetség. Egy igazhivő 
Mekkába zarándokolt. Sok-sok mértföldet megjárt már 
s még mindig nem mutatkoztak a szent város mecset-
jeinek aranyos kupolái. Találkozott egy hosszií szakállas 
töpörödött bölcscsel és így szólítá meg : 

— Bölcs férfiú, mondd meg nekem, mikor érek 
én* Mekkába ? 

— Egyszer - feleié a bölcs. 
— De hát mikor lesz az az egyszer? 
— Egyszer! 
Haragos lett a zarándok és szó nélkül folytatá 

út já t . Alig tet t néhány lépést, utána kiált a bölcs: 
— Atyafi ! Hat nap alatt érsz Mekkába ! 
— Miért mondod most ? — kérdi amaz csodálkozva. 
— Mert először látni akartam mekkorákat lépsz. 

A diákszövetség eszméje nem új , már néhány éve 
hallottuk emlegetni. Akkor nem szóltunk bele a dologba, 
mert először látni akartuk, mekkora lépéseket tesz az 
ifjúsági élet a fejlődés lítján. Az az ifjúság, amely 
akkor akart síkra szállani a szövetségért, nem érzett 
magában elég erőt ós hivatottságot e felelősséggel tel-
jes szerepre. Várt. Mire vár t? Erősebb, agilisabb, 
komolyabb és tehetségesebb utódokra. Tudták ők, hogy 
csak kifejlett egyéniségek alkothatnak erős társadalmat. 
Erezték azt, hogy a diákszövetség csak úgy lesz életet 
és irányt adó szervezet, ha az az országban szétszórt 
erős i f júsági egyesületek között köttetik meg. Akkor 
sem állottak az if júsági egyesületek azon a nivón, 
amelyet ily fontos eszme megvalósulása megkövetel. 
Csakhogy akkor ezt be is tudták látni. Há t most ? 
Mikor egy hatezer főből álló if júság annyira gyenge, 
hogy a diákszövetségre felhívó szózatot is a műegyetem 
ifjúságának kell kiadnia, akkor akarunk mi diákszövet-
séget alkotni ? Egyetemi Kör nincs. A tudományos 
egyesületek elmerülnek a kódexek szürke világába. A 
segítőegyesületek idejét lefoglalja a szamaritánuskodás. 
A menzát halottnak mondhatnánk, ha néha nem rúgna 
egyet — az alapszabályokon. Mit akarunk mi ? Hiszen 
Kolozsvár megmosolyog minkét, mikor majd a márcziusi 
ünnepségekre beállítunk és odatart juk roskatag nya-
kunkat, hogy kössék reá a hagyományos vezérkolompot. 
Arra a nyakra, amely kitörött a sok alászolgájától és 
elgyengült a heveréstől. Mikor is érünk így Mekkába? 
— Soha ! Szeretnénk behatóbban foglalkozni a diák-
szövetség eszméjével. Szükséges-e, lehetséges-e, czél-
szerű-e, mind oly kérdések, melyeknek megvitatása 
akkor lesz legaktuálisabb, amikor a diák-kongresszus 
összeül. Egyelőre csak azt az álláspontot jelöl jük meg, 
amelyet a Szent-Imre-Kör ez ügyben elfoglal. 

A Műegyetemi Körtől kiadott meghívóban sze-
repel a budapesti Szent-Imre-Kör, Magyar Egyház-
irodalmi Iskola, budapesti rabbiképző és több protestáns 
vidéki hittani főiskola. Ellenben mellőzik a kolozsvári 
Szent-Imre-Egyesületet és az összes vidéki katholikus 
theologiai főiskolákat. Ez az egyik. A. selmeczbányai 
diák-kongresszuson, bár hivatalosak voltunk, követeinket 
nem akarták elfogadni azzal a megokolással, hogy nem 
vagyunk hivatalosan egyetemi egyesület.* Mivel már a 
kiküldötteink ott voltak, kivételesen nagy nehezen 
habilitálták őket. Ekkor jelentet te ki körünk akkori 
elnöke, hogy a Szent-Imre-Kör soha többé országos 
diák-kongresszuson részt nem vesz. Annál is inkább, 
mert a Diákotthon elnökségétől összehívott előleges 
értekezletre most sem hivattunk meg. Ez a másik. 
Mi az ifjúság organizálását már megkezdettük más 
alapon, más módon, más eszközökkel és más joggal, és 
ezt a munkát egy bizonytalan eredményű akczió kedveért 
felbenhagyni gyengeségi tünet volna raj tunk. A buda-
pesti Szent-Imre-Kör története a mi törekvéseink helyes 
voltának súlyos argumentuma. És ha bárkinek válasz-
tania kell irány között, melynek képviselője erős, 
egészséges, munkás és hatalmas testület, vagy amelyik 

* Most már az. Szeri-. 
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nem szül egyebet, mint szónoklatokat, visszavonást és 
tétlenséget, akkor nem vádol minket reakczióról, hanem 
eljárásunkat csak helyeselni tudja . 

A Magyar Egyházirodalmi Iskola és a kolozsvári 
Szent-Imre-Egyesület álláspontjáról még nincs értesülé-
sünk. De előre is tudjuk, hogy amily örömmel csatla-
kozik az ifjúságnak hazafias mozgalmaihoz, mig azok a 
kellő keretek között mozognak, époly határozottan visszalép, 
amikor körülbelül húsz theologiai főiskola negligálását, 
a diákszövetség akcziójának sikertelenségét és szük-
ségtelenségét lát ja. Van a katholikus if júság annyira 
erős, hogy kivívja a maga érdekeit és irányt csak 
önmagától és az övéitől kérjen. Cains." 

liées, márcz. 8. Gruscha bibornok új általános hely-
nöke s ennek kinevezéséhez a „Germania" tudósítójának 
észrevétele. — 

Gruscha Antal bibornok bécsi hgérsek az elhúnyt 
Schindler fölsz. püspök helyébe Marschall dr. fölsz. 
püspököt nevezte ki általános helynökóvó. Ezt a kine-
vezést a berlini „Germania" tudósítója nemcsak azért 
tar t ja szerencsésnek, mert az ú j dignitárius nagy nép-
szerűségnek örvend, hanem azért is, mert ő, mint 
mondják, von Pick auf szolgált, a papi szolgálat min-
den terén járatosságot szerzett. Mert sajnos, — foly-
tat ja a G. bécsi levelezője, nálunk n"em ritkán fordul-
nak elő oly esetek, hogy az udvar vagy a kormány 
befolyásával fontos állások oly személyiségeknek 
adományoztatnak, kik többnyire nem if juságuk óta 
voltak papi pályára szánva. Ezek a laikus befolj ások 
(Laienwirkungen) kinevezéseknél többnyire nem válnak 
üdvére az egyháznak és egy kalap alá esnek a veto-
joggai. S ezeket a befolyásokat korántsem lehet az 
„államfenség jogai"-val megokolni, s nem ritkán rák-
betegséget okoznak, mely ellen nem lehet elég erélye-
sen védekezni. 

Itécs, márcz. 7. Állam, melynek állami iskolái állam-
ellenes nemzedéket nevelnek. — 

Melyik ez az állam? Könnyen el lehet találni. 
Ausztria . . . Szó sincs róla. most mái mindenki tisztában 
van vele, hogy a „Los von Rom" mozgalom alapjában 
politikai mozgalom, melynek czélja az osztrák németek 
előkészítése a nagy germánságba való beolvasztásra. 
On travaille pour le rois de la Prusse. F . évi február 
hó 22-én a wien-währingi protestáns templomban 47 
egyetemi hallgató lépett át a protestáns vallásra. 
Beszédet Mahnert pásztor mondott „Róma bűnösségéről 
a német néppel szemben." Rómát szabadon lehet 
gyalázni ! Este a Hotel Savoyban nagy evés volt az 
elszakadtak tiszteletére. Jelen voltak a következő 
főiskolai egyesületek : az Arminia, Carolina, Cheruscia, 
Eifen, Gothia, Hilaritas, Hubertus, Juristenverein, Liber-
tas, Marcomannia, Moldavia, Ostschlesien, Philadelßhia, 
Silvania (valószínűleg a mi erdélyi szászaink,) Verein 
der Salzburger Studenten, Verein Siebenbiirgisch-
sächsischer Hochschüler, Teutonia, Wartburg, Wiener 
Akademischer Turnverein. Ilyen if júságot nevel Ausztria 
magának ! — Márczius 2—6-án tar tot ták Ausztria német 
főiskolai tanulói 2-ik nagygyülósöket a Práterben. A tár-
gyalás tételei mutat ják, hová sülyedt az állami iskolákban 

nevelt osztrák-német i f júság és hogy hová törekszik. 
Az egyik tétel az, hogy vallásos ifjúsági egyesületet 
(t. i. katholikust) nem kell tűrni. A másik az, hogy az 
egyetemekből a kath. hittud. karok kizárandók. A Los 
von Rom mozgalomnak külön 3 tétel volt szánva. 
Cand. juris Helm a gráczi Styria Burschenscliaftból azt 
vitatta, hogy a német studenteknek a Los von Rom 
mozgalmat minden erővel kell támogatniok. Nevezetes 
dolog, hogy miután a kath. theol. fakultások kizárását 
sürgették, nemsokára határozatot fogadtak el, mely a 
bécsi protestáns theol. fakultás bekebelezését követeli 
az egyetembe. Ilyen i f júságot nevel Ausztria állami 
iskoláiban magának! És ennek az ifjúságnak hazaáruló 
szellemén a magyar államnyelv nyomorgatásával nem 
lehet ám segíteni. 

T Á R C Z A. 
A négyféle arisztokraczia. 

(Vége.) 

3. Pénz-arisztokraczia. 
A romlott társadalom, úgy látszik, nagyon jól 

ismeri a régi mondást : 
— Romae omnia venalia. Rómában minden meg-

vásárolható. 
Mert e szerint él, s egyaránt nagy a kereslet és 

kínálat. 
A pónzarisztokrata aztán, mert ő legtöbbet kínál-

hat, fölfuvalkodik gőgjében, úgy gondolkodván, hogy 
csengő aranyaival mindent legyen az dicsőség vagy 
gyönyörűség — könnyű szerrel megvásárolhat. 

Végtelen nagy szerencsétlenség azért az ily ön-
magával eltelt emberre nézve egy-egy mellőzés vagy 
kudarcz. Mert ő igen érzékeny. 

A gazdagság sokkal érzékenyebbé teszi őket más 
embereknél. 

A gazdag emberre nézve a legkisebb boszúság 
gyakran — égbekiáltó igazságtalanság. A legkisebb baj 
pedig : az ő boszantásukra kigondolt egetverő istente-
lenség. 

— Van pénzem — gondolja magában a gazdag 
ember — mért nincs tehát tökéletes, semmi által nem 
háborított boldogságom ! 

Más ember talán szomorkodik, ha betegség éri, a 
gazdag — mérgelődik: ö kénye-kedvére élhetne vagyo-
nából, hanem a köszvény és egyéb nyavalyák meghá-
borítják őt gazdagságának élvezésében. 

De hát kik azok a gazdag emberek ? 
Általában a legnagyobb-adófizető polgárok. Nagy-

birtokosok, nagy iparosok és kereskedők, nagy vállal-
kozók, különösen pedig a nagy tőkepénzesek ós bankárok. 

A gazdagság különben — mint minden a világon 
— relatív dolog. 

Svájcz némely szegény kantonában például gaz-
dag ember az, kinek éven át csak annyi biztos jövedelme 
van, mint Rotschild bárónak egy óra alatt. 

Legtöbb gazdag ember van Angliában, utána 
Hollandiában, Francziaországban és Oroszországban. 
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Nálunk a gazdagság, kevés kivétellel összeesik a szüle-
tési arisztokraeziával. 

— Általában gazdag ember az — mondja egy 
tudós nemzetgazdász kinek magánvagyonából legalább 
akkora biztos évi jövedelme van, hogy egy évi jöve-
delmét tőkésítve, ezen tőkésített egy évi jövedelmének 
kamataiból bármely finom izlésíi „úri család" sa já t 
hazájának fővárosában józanul, takarékos kényelemben 
korszerűleg megélhetne. 

Már most ez az „itri család" megint relatív. 
Pár isban például egy úri család kényelmes fönn-

tartására 12 000 f rankot számítanak, mi 250—300.000 
tőkésítet t egy évi jövedelemnek felelne meg. London-
ban és Szent-Pétervárot t , sőt Amsterdamban is sokkal 
több szükséges. 

Nálunk magyaroknál nagyon bajos megvonni a 
határvonalát a pénz-arisztokracziának. Mert míg a józan 
takarékosság a nyugat i államokban otthonosabb, addig 
a pazar költekezési haj lamok mindinkább növekednek 
kelet felé. Mi is ide tar tozunk, azért pénz-arisztokratáink 
esztelen költekezése sokszor meghibbant ja a tőkét. 

4. Szellemi arisztokraczia. 
Nagyon jól tud juk , hogy az elme tehetségeinek 

kipallérozása rendkívül sok munkába és nyughatat lan-
ságba kerül. Az amszterdámi gyémántköszörülő nem 
csiszolja jobban gyémánt já t , mint az a kis nebuló, ki 
fölad ványainak verej tékes megfejtése által pallérozza 
elméjét. 

Mint a gyémántköszörüs, eleinte csak a főbb lapo-
kat. Később, mint i f jú és férfi, a finomabb bordákat és 
rovátkákat . 

És ez nem valami könnyű dolog. 
Ám legyen nehéz ; de legalább sikere volna e 

szellemi tusának ! 
A szellemi arisztokrata dicsőségről álmodik. Nagy 

elmetörés, meg sok átvirrasztott éj után örömmel 
kiált fö l : 

— íme, elvégeztem a munkát . Dicsőségem kezeim 
között vagyon. Csak pár hó, talán csak pár nap, és — 
halhatat lan leszek. 

Szegény- halandó! 
Kibocsájtod munkádat , s fájdalommal látod, hogy 

-a közönség naprúl-napra halogatja lefizetni az elismerés 
adóját , pedig ő már előre ivott a medve bőrére. De 
nem : ime, szép közönség gyűl össze, s dicsériádákat 
zengenek egy kiváló szellemi arisztokrata — emléke-
zetére. 

Eletében nem, csak halála után ismerték föl az 
Istent az emberben. 

Mármost kik ezek a szellemi ar isztokraták? 
Általában a tudomány, irodalom és művészet 

kitűnőségei. A tudományos akadémiák tagjai, a nagy 
állami intézetek: csillagdák, muzeumok és könyvtárak 
igazgatói s tisztviselői, az egyetemi tanárok és szép-
művészeti akadémiák tagjai , stb. 

Szellemmi arisztokraták továbbá, kiknek búvár-
lataira és eszméire hivatkozni érdekében áll a tudo-
mánynak . 

Végül a szellemi arisztokracziához tartoznak a leg-
kiválóbb államférfiak, szónokok, jeles ügyvédek, éles-
eszü birák, hírneves orvosok, tanárok, mérnökök és 
diplomaták, kik az ész fegyverével küzdve emelgetik 
az embert Isten felé. * 

E szellemi arisztokraták ha észszerű elvek 
alapján működnek — a társadalom leghasznosabb és 
legértékesebb tagja i : gyöngyszemeli az élet tengervizében. 

Az ő hivatásuk és magasztos föladatuk volna 
persze a születési, hatalmi és pénzarisztokraták megs 
hódításával — kiragadni a társadalmat a szoczializmu-
fenyegető örvényéből ós megteremteni minden téren 
az egészséges keresztény szoczializmust. 

Deák Antal. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVEKEN YSEG. 
Az Aquiuói Szent-Tamás-Társaság közgyűlése. 

F. hó 10-én d. ti. 5 órakor nyi tot ta meg Székely 
István dr. egyetemi tanár elnök nagyszabású beszéddel, 
mely bevezetésül szolgál ama felolvasások sorozatához, 
melyeket a társaság a társaduimi kérdésről készül tar-
tani. A tudós elnök nála szokásos világossággal és 
szabatossággal kifejtette, hogy a társadalmi bajok okai 
nemzetgazdasági téren ál lamtudományi tévedésekben s 
az Is tentől elszakadt bölcsészetben rejlenek. Az emberi 
nem ba ja i t igazán csak az evangelium ós a ra j ta ala-
puló keresztény világnézet ós erkölcs talaján orvosol-
hat juk. Vissza kell tehát térni a keresztény nemzet-
gazdasági elvekre. Kiss János dr. egyetemi tanár 
alelnöki előterjesztése a társaság mult évi működéséről 

! számolt be. A titkári je lentés szerint a társaságnak van 
jelenleg 42 alapító, 93 rendes és 62 pártoló tagja. Alapit-

I ványi tőke 4677 korona; évi bevétele volt 421, kiadása 
462 korona. A három évi elnökösködés után alapszabály-
szerűen lelépő elnököt : Székely I s tván dr. egyetemi 
tanárt a közgyűlés ú jbó l nagy lelkesedéssel elnökké 
választotta meg. A hivataláról lemondó főtitkárnak, Purt 

! Iván dr.-nak, jegyzőkönyvi köszönetet mondott a köz-
; gyűlés, és Hanauer I s tván dr.-t, a központi papnevelő 

lelkiigazgatóját, fő t i tkárnak választotta meg. Rendes tagul 
megválasztatott Gallovicli Jenő dr. hit tanár. Kis-Erő-s 

i Ferencz dr. kalocsai theologiai tanár akadályozva volt a 
megjelenésben, miért is értekezését „Nevezetesebb elméle-
tek a nyelv eredetéről" czimen az alelnök olvasta fél. 

I R O D A L O M . 
Magyarország keresztény társadalmi újjáalakításának 

arany-katekizmusa. 
Elnöki Útmutató. E czim alatt Gyürky Ödön dr a 

kath. egyesületi ügy régi munkása, füzetes vállalatot 
indított meg, melyben a kath. egyesületi ügyre vonat-
kozó gyakorlati , vezérfonalul szolgáló útmutatások fog-
nak megjelenni. A vállalat első füzete most jelent m e g : 
„Útmutatás a kath. egyesületek alakítására és beren-
dezésére" czim alatt. A 67 oldalra ter jedő füzet nélkü-
lözhetetlen mindazoknak, kik az egyesületi élet terén 
működni óhajtanak. Ára 1 korona. Megrendelhető szer-

* Már ebből is kitűnik, hogy Kr. u. tanító egyházának tagjai 
magas, sőt mondhatni legmagasabb fokú míveltségöknél, de meg 
hatáskörük legfenségesebb természeténél fogva is, élnem hagyhatók 
a szellemi arisztokraczia éléről. Szerk. 
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zönél : Budapest , IV., Molnár-u. 19. I. em. 13. A máso-
dik füzet, mely a kath. i f júsági egyesületek vezérköny 
vét fogja magában foglalni, húsvétra jelenik meg. 

Márczius hava szent József tiszteletére. 
— Megjelent és beküldetett: Szent József. Imák és 

elmélkedések szent József tiszteletére márczius havá-
ban és egyéb alkalmakkor. Összeállította dr Haiczl Kál-
mán garam-szentbenedeki plébános. A ft . főegyh. ható-
ság engedélyével. Harmadik, bőví te t t kiadás. Esztergom, 
1905. Buzárovitsnál, 16-r. 398 1. Ára kötve 1 kor. 60 f. 
Becses könyv, hallatlan olcsó. 

— Örömmel jelentjük, hogy Concha Győző egyetemi 
tanár és akadémikus egy füzetkében kiadta azt a szép 
felolvasást, a melyet a mult év decz. 8-án az egyetemi 
kath. hallgatók Immaculata-ünnepén tartott . Jó l esik egy 
illusztris világi férfiú ajkáról hallani a természetfölötti-
ség apologiáját, a Mária-kultusznak nemcsak szívhez, 
hanem észhez is szóló elemeit, a rideg deismussal 
szemben a megtestesülés tanának erőteljes kidombori-
tását ós annak hangsúlyozását, hogy a theologiain kívül 
a többi karok hallgatói sem nélkülözhetik a természet-
fölötti világnézetet. 

— Megjelent a Literarische Rundschau für das 
katholische Deutschland. Herausgegeben von Dr. J . 
Sauer, Pr ivatdozent an der Universi tät Fre iburg i. Br. 
Einunddreißigster J ah rgang : 1905. 12. Nummern zu j e 
20 S. 4" M 9.— Freiburg im Breisgau. Herderschs 
Verlagshandlung. 

A 3. szám tartalma : Der geschichtliche Christus und die 
christliche Lehrentwichlung. (Schanz.') — Zahn, Grundriss der Ge-
schichte des Neutestamentlichen Kanons. 2. Aufl. (Feiten.) 
Thomae Hemerken a Kempis Opera Omnia. Edidit M. J. P o h l . 
Vol. III. (Meier.) — Soffner, Friedrich Staphylus, ein katholischer 
Kontroversist und Apologet aus der Mitte des 16. Jahrh. (Strehler.) 
— Seitz, Die Heilsnotwendigkeit der Kirche nach der altchristli-
chen Literatur bis zur Zeit des hl. Augustinus. (Dörholt.) — Ben-
sow, Die Lehre von der Kenőse. (Rapp I — Zöckler, Die Tugend-
lehre des Christentums. (Koch.) — Molitor, Deutsche Choralwiegen-
drucke. (Wagner.) Fridell, Novalis als Philosoph. (Mayer.) — 
Schmidt, Za-iuz und seine Stellung in der Rechtswissenschaft. 
(Rösch.) — Stölzle, Ernst von Lasaulx (1805 1861.) (Richen.) — 
— Grimme, Die weltgeschichtliche Bedeutung Arabiens. (Lindl.) — 
Kiefl, Der grosse Friedensplan des Leibniz zur Wiedervereinigung 
der getrennten christlihen Kirchen. (Hiirbin.) — Liell, „Fraétio 
panis . oder „Cena coelestis"? (Kirsch.) — Chamberlain, Worte 
Christi. (Weiss.) — Tondini de ljuarenghi, 'O naoxàhoç nçôXcyos 
SsocplXov, fjriöxo7tow' AXsgaidgtias. (Weber). — Veröffentlichungen 
der Gutenberg-Gesellschaft. III. Nachrichten und Zeitschriften-
schau. — Büchertisch. • 

VEGYESEK. 
— Rómából érkezett tudósí tásunk szerint X. Pius 

pápa erélyes fellépésére a Murri nevü pap által vezetett 
demokratikus mozgalom ellen nagy szükség volt. Tovább 
tűrni ezt a dolgot a pápaság részéről hallgatagos bele-
egyezés lett volna a püspöki tekintély mellőzésére az 
egyház és társadalmi életben. Az „Osservatore Romano" 
márcz 12-iki száma közli X. P ius pápa Motu proprio-
j á t a sz. Sylvesterről nevezett pápai lovagrend (Militia 
Aurata , aranysarkantyús lovagok) a Pius és Gyergely-
rend s az u. n. Krisztus-rend (Militia Jesu Christi) nevű 
pápai lovagrend újjászervezéséről. 

— Bécsi tudósítónk táviratban értesített arról az 
örvendetes eseményről, hogy ott, a régi egyetemi tem-

« 
plomban, Granito di Behnonte pápai nuntius Belo-
potoczky és Mayer fölsz. püspökök segédletével, f. hó-
12-én, a régi egyetemi templomban, püspökké kon-
szekrálta. Ad mnltos annos ! 

Hitoktatók értekezlete. F . hó 9-én, csütörtökön 
d. u. 5 órakor Novak La jo s kanonok elnöklósével a 
fővárosi hi toktatók gyűlést tar tot tak. Mindenek előtt 
Nóvák kanonok számolt be tapasztalatairól, melyeket 
egyes iskolák látogatásánál szerzett s mig egyrészről 
a legtöbb helyen megelégedéssel vet te tudomásul a 
növendékek sikeres előmenetelét, másrészről a jövőben 
is hasonló buzgóságot kórt a hitoktatóktól. Majd át tér t 
egyeseknek azon panaszára, hogy a polgári anyakönyv-
vezetés behozatala óta egyes katholikusnak beirt növen-
dék megkereszteltetéséről nincs tudomásuk, miután a 
polgári anyakönyvi kivonat csak a születést bizonyítja 
s azért elnök azzal a javaslat ta l fordul majd a herczeg-
primáshoz, hogy a plébániákon gyermekek keresztelése 
alkalmával kis keresztelési emlékkópet adjanak a szü-
lőknek azon figyelmeztetéssel, (ami esetleg a képre rá 
is nyomtatható) hogy őrizzék meg gonddal, mert később 
az iskolában fel kell azt muta tn i a hitoktatónak. Szó 
esett még az elemi iskolai értesítő könyvekről is, melye-
ket u jabban nem írnak alá a hi toktatók (holott a régi 
kiskönyvekben volt hely a számukra is.) A zsidó hit-
község már lépést is te t t eziránt. Nóvák kanonok 
szintén érintkezik majd a tanácscsal e kérdésben. 
Egyelőre azt ajánlja, hogy minden hi toktató írja alá 
az anyakönyvet , melyben a szorgalmi j egyek fel vannak 
tüntetve. Ezu tán a személyi változásokról számolt be 
az elnök. Sajnálat tal jelentet te , hogy Várkonyi hitoktató 
súlyosan megbetegedett s a herczegprimás költségére 
Meránba küldetett . Ezzel kapcsolatban ajánl ja a hitok-
tatóknak, hogy lépjenek be ezen „Priester-Sanatoriumba," 
melynek három gyógyhelye van : Görzben, Meránban 
és ikában s az alapító tagság egyszersmindenkorra 25 
f r tba kerül. Ezzel szemben — megbetegedés esetén — 
mindenki napi három koronáér t teljes ellátást, lakást, 
esetleg gyógykezelést nyer. Luncz dr ajánlkozik, hogy 
majd utána néz, vájjon nem lehetnének e a hi toktatók 
mint testület az egyesületnek tagjai olyanformán, hogy 
legalább két hely biztosíttatnék a fővárosi beteg hitok-
tatók számára. A gyűlés köszönettel veszi Luncz aján-
latát. Je len t i továbbá elnök, hogy Odvarka hi toktatót 
a herczegprimás lipótvárosi s. lelkésznek nevezte ki. 
Végül a hittanvizsgáknál szokásos elnöklésről esett szó 
s abban állapodtak meg, hogy mindenki jelentse be 
elnökét a felügyelőségnek. A gyíilós az elnök éltetésé-
vel oszlott szét. 

— Buddhista-kongresszus. A buddhisták a mult 
év deczemberében kongresszust tar to t tak Ceylon szige-
tén, melynek a keresztényekkel szemben erősen aggressiv 
jellege volt. Kivált erősen hangoztat ták, hogy Anurad-
hapura város nekik épen olyan szent helyük, mint a 
keresztényeknek Jeruzsálem, a mohamedánoknak Mekka, 
s azért követelték, hogy ebben a városban más mint 
buddhista ne lakhassék. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a d r . 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Tarta lom, t Meszlényi Gyula püspök. Vezéreszmék és tanulmányok: Szemle az 1904. év ágazatos hi t tani irod. felett. Az Immaculata 
irodalma. I r t a : Z u b r i c z k y A l a d á r dr. — A miseruha a középkor derekán. I r t a : N é m e t h y G y u l a dr. — Kalászgyííjtés a 
tőpásztori levelek mezején. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : I f jú lelkek férfias szava és e l já rása .— B é c s : Gruscha bibornok 
ú j általános helynöke s ennek kinevezéséhez a „Germania" tudósí tójának észrevétele. — B é c s : Állam, melynek állami iskolái 
államellenes nemzedéket nevelnek. — Tárcza: A négyféle arisztokraczia. — Kath. Egyesületi Elet és Köztevékenység. Az Aquinói 
Szent-Tamás-Társaság közgyűlése. — Irodalom : Magyarország keresztény társadalmi újjáalakításának arany-katekizmusa. Márczius 
hava szent .József tiszteletére. Concha jubileumi beszéde az Immaculatáról . Megjelent a Literarische Rundschau. - Vegyesek: 

Rómából. Bécsi tudósitás. Hitoktatók értekezlete. Buddhista-kongresszus. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1905. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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1 Viliit »4« 
Előfizethetni 

minden 
kir. postahivatalnál : 

Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Nagy Sándor 

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

netaláni reclarnatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, márczius 23. 12. 

DALMI ES IRODALMI F 0 L Y 0 I R A T . 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. 1905. 

„Perge alacnter tn coepto tuo : praeiiare praeiia Domini, cantatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingene'a 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et its, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertin.us.1' 

IX. Pius a szerk. 1871. márc.'. 27-én. 
,Additos tibi animus auctoritate JN ostra exoptamus, quibus. excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

f 

Meszlényi Gyula p. 
1832—1905. 

J \ szatmári s zékesegyház i káptalan mélyen szomorodott szívvel jelenti 

nagyméltóságú és főtisztelendő 

meszleni Meszlényi Gyula úr, 
szatmári püspök, pápai trónálló és római gróf, va lóságos be l ső titkos tanácsos , e l ső osztályú 

vaskoronarend tulajdonosa, aranymisés á ldozópapnak, stb. stb., 

folyó évi márczius hó 14-én, esti 10 óra 40 perczkor, hosszú betegeskedés és az egyházi 
szentségekben való ismételt ájtatos részesülés után, jótet tekben bővelkedő, mindenki iránt 
való őszinte szeretet, — és békés egyetértésben lefolyt életének 74-ik, áldozópapságának 
51-ik, püspökségének 18-ik évében történt csendes halálát. 

Az Úrban megboldogultnak liült tetemei folyó hó 21-ik napján, kedden, délelőtti 9 
órakor, a székesegyházban tartandó ünnepélyes gyászmise után fognak a hidontuli sírkertben 
levő kápolna alatti sírboltban, a boldog feltámadás reményében, nyugalomra helyeztetni. 

Kelt Szatmár-Németi, 1905. év márczius hó 15-én. 

Az örök világosság fényeskedjék neki! 
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90 RELIGIO. LX1V. evf. 1905. 

Szemle az 1904. év ágazatos liittaiii irod. 
felett. 

A kegyelemről, szentségekről, utolsó 
dolgokról. 

Irta : Zubriczky Aladár dr. 

A kegyelemről szóló szakaszba vág Schiffini 
jezsuitának műve : Tractatus de virtutibus 
infusis (Freiburg, Herder, 695 lap.) Hé t feje-
zetben beszéli meg mindenre kiterjedő figye-
lemmel tárgyát . Az első a belénk öntött eré-
nyekről ál talában szól, azután sorra következ-
nek az isteni és a sarkalatos erények. Legter-
jedelmesebben a hitről tárgyal. Suarez circulus 
vitiosusát a hit tényének fejtegetésénél elveti 
é i azt mondja, hogy á hit indítóoka a hit 
tényében nem képezi a hitnek tárgyát, hanem 
az észből van merítve : auctoritas Dei . . . in 
primo actu fidei nullo modo creditur, quam-
quam movet ad credendum. De bonyolódott 
lelki ténykedést tételezne föl, ha azt mondanók, 
hogy az ész a hit tényében előbb kifejezett 
következtetési folyamat által győződik meg az 
objectum formale valódiságáról. Különben 
Schiffini teljesen sz. Tamás alapján áll és bát-
ran fölveti a legelvontabb kérdéseket is, a 
melyek a theologia történetében e tárgynál az 
idők folytán fölmerültek. 

A mint Schiffini a belénk öntött erények-
ről, Olcese a Szentlélek adományairól irt tar-
ta lmas tanulmányt : De donis Spiritus S jux ta 
mentem Aquinatis aliorumque Pa t rum et Doc-
to rum (Genua, 304 lap.) 

Ezen helyen emlékezhetünk meg legalkal-
masabban Humelauer jezsuita művéről: Exege-
tisches zur Inspirationsfrage (Freiburg, Herder, 
129 lap.) 

Készben . válasz Billot jezsuitának az 
Università Gregoriánán t a r to t t előadásaira: De 
inspiratione S. Scripturae theologica disqui-
sitio (Roma, 1903.) Kifejti, hogy a Szentírás 
magyarázatában nagyobb súlyt kell fektetni a 
külömböző elbeszélési műfaj oknak szoros külön-
választására, mer t mindegyiküknek más és más 
az igazságtartalma (mese, parabola, epikai 
költés, vallásos történet, régi modorú történet, 
néphagyomány, szabad elbeszélés, midrasch, 
apokalyptikus elbeszélés.) Legérdekesebb, a mit 
a Genesisről mond. Szerinte a Genesisben 
tízszer czimke módjára .előforduló toledoth 
szónak hibás a „generatio" fordítása, hanem 
voltaképen néphagyományt jelent. Ebből kifo-

lyólag megállapítja az elvet: „Valahányszor 
egy inspirált szerző, vagy az egyházi hagyo-
mány valamely a Genesisben foglalt ténynek 
valódiságát állítja vagy föltételezi, akkor annak 
valódisága megdönthetetlen, de nem a Genesis 
alapján, hanem annak az előbb említett isteni 
szónak alapján, mely a Genesisen kivül áll." 
— Kifejti továbbá a Providendissimus-bulla 
alapján azt a nézetét, hogy a biblia nemcsak 
természettudományos dolgokban, hanem a tör-
ténetiekben is sokszor népiesen és a látszat 
szerint beszél. — Végül megállapítja, hogy az 
egyes bibliai könyvek szerzőségének kérdése 
magában véve nem theologiai kérdés; azzá csak 
esetleg válik, lia t. i. más bibliai könyv tanús-
kodik egy könyvnek szerzőségéről. (Az egész 
könyvet bőven megbeszéltem M. Sión 1904. 
IX. ' 705.) 

A szentségekről általában szóló fejezethez 
tartozik : Farine, Der sakramentale Charakter 
(Freiburg, Herder, 95 lap.) 

Az Oltár iszentségre v o n a t k o z ó l a g Jourdain 
abbénak hatalmas müve, mely 10 kötetre van 
tervezve, még folyamatban van, s eddig négy 
kötet jelent meg: La Sainte Eucharistie, somme 
de theologïe et de prédication eucharistique 
(Paris, Walzer,) Ez a mű mindent fel akar 
ölelni, a mi az Eucharistiának mint szentségnek 
és áldozatnak theologiájára, továbbá nyilvános 
és magán kultuszára vonatkozik. A nagyszor-
galmú szerző újra kiadja nagy munkáját is, 
mely a Szűz Máriára vonatkozik: Somme des 
grandeurs de Marie. Ennek első kiadása csak 
7 kötet volt, a második 11. — Galacurcio 528 
oldalas kötetben beszéli meg az észnek az 
Eucharistia körül való nehézségeit és megol-
dásukat : L'Eucaristia e la Ragione (Napoli.) 

A sz. misére vonatkoznak: 1. Grimault La 
sainte messe (Lille, 512 lap ;) 2. Heiners Das h. 
Messopfer in seiner liist. Entfal tung bis z. 4. 
Jahrb . (32 lap:) 3. Semeria Giovanni barnabita, 
L a messa nella sua storia e nei suoi simboli 
(Roma, Pustet , 284 lap.) 

A penitencziatartás szentségére vonatkoz-
nak : 1. Pignataro jezsuita, a római Gergely-
egyetem tanára : De disciplina poenitentiali 
priorum ecclesiae saeculorum commentarius 
(Roma ;) 2. Göttler József müncheni egyet, 
magán taná r : Der h. Thomas von Aquin u. 
die vortridentinischen Thomisten über die 
Wirkungen des Bussakramentes (Freiburg, 



11. sz. ttELHilU. 91 

Herder, 280 lap.) — Mindakettő a dogmatör-
ténet köréből való. Göttler sz. Tamás legna-
gyobb érdemének azt tudja be, hogy mig az 
előző theologia szemében elég laza volt a 
culpa peccatinak és a kulcshatalomnak kap-
csolata, addig ő ezt a kacsolatot szorosabbra 
vonta. Az utána következő theologusoknak 
.jutott a feladat, liogy a contritio és attritio 
külömbségét fogalmilag oly finoman kiépítsék, 
mint manapság ismerjük. (Bővebben ismertet-
tem M. Sión 1904. XII. 940.) — 3. Pvjhi, De 
judicio sacramentali. De natura pecati (Verona, 
118 lap.) — 4. Kolberg, Die Werke der Genug-
thuung (Dülmen.) 

A z utolsó dolgokra v o n a t k o z n a k : 1. Hartmann 
Bernát dr Das Himmelreich und sein König 
nach den Synoptikern biblisch-dogmatisch 
dargestellt (Paderborn, 1581.); 2. Schmicl Fermez 
dr Das Fegefeuer (Brixen, 208 L); Andreas M. 
a Campodarsego, De resurrectione mortuorum 
(Roma 108 1.) 

A Schell által indított viták még az idén 
is tar tot tak. Tavaly (1903) Stufler János jezsuita 
munkát i r t : Die Heiligkeit Gottes u. der ewige 
Tod (Innsbruck, 430 1.), melynek éle kifejezet-
ten Schell Hermann ellen irányult. Kifejtette 
benne, hogy Schell lehetőnek t a r t j â âi halál 
u tán való megtérést, túlságosan megszorítja a 
halálos bűn fogalmát, az örökké tar tó pokol-
büntetésekkel szemben az apokatastasisnak szó-
szólója és ezáltal meghamisítja Isten fogalmát. 
Kiefl tanár a passaui Theol.-prakt. Monatschrift 
augusztusi számában megtámadta Stuflert és 
Schellel szemben igazságtalanságokkal vádolta. 
Stufler 59 oldalas füzetben védelmére kelt 
művének : Die Vertheicligung Schells durch 
Prof. Kiefl (Innsbruck.) 

A millenarismus eredetét és fejlődését meg-
írta Gry: Le millénarisme dans ses origines et 
son développement (Paris, 144 1.). 

A miseruha a középkor derekán. 
Ir ta : Némethy Gyula dr. — 

A vil lakereszt a miseruhákon, m i n t láttuk, elő-
fo rdu l ugyan már a XI . században, de a vi l lakereszt 
u ra lma tú lnyomóan mégis inkább csak a X I I I . század-
tól kezdve je lentkezik, s t a r t a XV. századig kizárólag. 
A X V . században ismét csak szórványosan fordul elő. 
A vi l lakeresztes miseruhák tehá t a csúcs ives stílus 
idejében ura lkodnak . Északfrancziaországban, Angliában 
és Németországban, tehát a csúcsives st i lus legnagyobb 
diadala inak szinhelyén ta lá lha tók l egnagyobb számmal. 

Némely l i tu rg ikus irók szer int a vi l lakereszt az érseki 
pall ium (keresztes diszszalag) utánzásából eredt . Ehhez 
képest kezde tben csak a püspöki mise ruhákon alkal-
mazták, s csak azután t e r j e d t el az á ldozópapi mise-
ruhákon is. A dolog nem egészen valószínűtlen, de 
bebizonyí tva nincs. Sub iud ice lis es t . 1 A n n y i minden-
esetre áll, hogy sok régi minia turekópen vagy falfest-
ményen nehéz megállapítani , vi l lakeresztes miseruhát 
ábrázol-e, v a g y olyat, amelyre a pallium rá. van vetve . 

Vil lakereszteken, vagy függőleges paszománton 
kivül a középkor derekán szegélypaszomántokkal vagy 
alsó szegélyzet tel (bordure) is diszí tet ték a miseruhákat . 
A Monte Cassino klastrom krón iká jában egy planétáról 
azt olvassuk, hogy igen széles szegélyzete vo l t . 2 E g y 
másik miseruha köröskörül aranyszegélylyel vol t díszítve. 
Szent Be lgr imus püspök is a jándékozo t t egy casulát a 
klas t romnak, amelyről ez áll : p lanetam purpuream 
optimam, aureis listis, mens ium X I I s igna habent ibus 
incircuitu a d o r n a t a m . A k á r szegély, akár belső, t ehá t 
például függőleges vagy v i l lakeresz tpaszománto t alkal-
maztak, annak szélessége a középkor de rekán mindig 
mérsékel t vol t , el lentótben a kései középkor és a 
renaissance túlszóles applicatio-ival, melyek alig hagy-
nak az a lapszövetből valamit . A középkor derekán az 
applicatio-k többnyire m é r t a n i díszí tésekkel vol tak 
ellátva, az alak-diszités, figurális disz, a rány lag r i tka 
r a j t uk . 

Ez azonban csak á l ta lában véve áll. N é h a a hímzés 
a szövést c saknem tel jesen há t té rbe szor í to t ta . Szent 
Is tván pa lás t j án pl. az egész ruha képdisszel van borí tva. 
Szent Henr ik palliuma, mely a bambergi egyház fe l te t t 
kincsét képezi , szintén r endk ívü l ékes, gazdag himzésű. 
Valamikor ez is miseruha vol t . 4 Nem kevésbé figyelemre-
méltó két X I I . — X I I I . századból eredő planéta , egykor 
a schwarzwald- i Szent Balázs klastrom tu la jdona . Most 
a karinthiai S. Pau l egyházban őrzik. Az egész planéta 
csupa h ímze t t k é p . 5 

Ami a középkor de rekán használ t miseruhák 
anyagát illeti, egykorú i rók tanúsága szer int anny i t 
bizton á l l í tha tunk, hogy a I X . századtól kezdve gyak-
r an készí te t ték a miseruhákat selyemből. Centula k rón i -
kája . de fő leg a fontenelle-i apát S. Ansegisus élet-
ra jza vi lágosan tanúskodnak e mellett . Ez u tóbbi szen t 
k las t romának a következő szent r u h á k a t a j á n d é k o z t a : 
casulas ex cin dato (selyem) indici coloris 3, vir idis 
coloris ex c indato item 3, i tem rubei seu sanguinei 
coloris ex c indato 1, b la t team 1. Angi lber tus S. Riche-
r ius k las t romáról még bővebben gondoskodo t t ; a t ö b b i 
közöt t a j ándékozo t t annak 30 casulas de pallio, 10 d e 
purpura , 6 de storace, 16 de plat ta, 5 de c indato. 
Ugyanazon klas t rom 831-iki le l tárában a következő 
adatokra t a lá lunk : casulae cas taneae 40, sericae n ig rae 

1 A föltevés pártolói rendesen az auxerre i püspökök törté-
netére hivatkoznak, hol egy villakeresztes casuláról ilyenformát 
olvashatni. Hist. Episc. Antiss. c. 49. Migne. CXXXVIII., 278. 

2 L I. c. 50. Migne. CLXXIII, 564. 
3 L. II. c. 43. (u. o. 636.) 
4 Bock. Die Kleinodien stb. 197. 1. 41 tábla. 
5 Kraus. Der Kirchenschatz u. St. Blasien Freiburg. Aka-

demische Verlagshandlung 1892. Taf. 1. 2. Heider. Liturgische 
Gewänder aus dem Stift S. Blasien. 
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10, persae sericae 3, ex pisce 1, ex cindato 4. Soissonsi 
Riculfus a I X . század utolsó fe lében egy előírásról 
szól, a melyhez képest minden papnak egy selyem 
miseruhát kell tar tania , bogy azzal misézhessék, casula 
serica, cum qua missa celebretur. Mindent összevetve, 
bizonyosnak t a r t ha tunk annyit, hogy a IX. századtól 
kezdve nagyobbára selyemből készí te t ték a casulákat . 
A reánk marad t casulák, a korai középkor idejéből 
mind vagy egyszerű, vag}' gazdag mintázatú selyem-
szövetből valók. " 

Hol készültek a korai középkor miseruháinak 
szövetei ? A selyemszövés a XII . századig csaknem 
kizárólag a görögök ós arabok kezében volt. Ok szőt ték 
a gyönyörű biborszöveteket , melyeknek színe a viola és 
vörös összes árnyala ta i t magában foglalta, s melyeket 
nagy drágaságuk mia t t főleg előkelő egyházi és világi 
férfiak viseltek. A bizánczi görög, s főleg spanyol-
országi szaraczén szövőműhelyek szolgáltatták a többi 
se lyemszöveteket is. A rózsaszínű selyemnek rodinum, 
ha ha lavány vol t Jeucorhodinum, ha sötétebb, diar-
hod ina vagy dirodinum, dirotanum volt a neve. A 
rhodomelina sárgából vörösbe á tmenő színárnyalatot 
j e l en te t t . 7 A bizánczi és szaraczén selyemszövetek 
mustrá i a X-ik századig egészen profán je l legűek. 
Többnyi re valóságos vagy képzelt állatok, szörnyek 
stilizált, t ehá t merev í te t t alakjai lá thatók, köra lakú, 
vagy négy-, öt-, hat-, nyolcz-szögii keretekben. Orosz-
lánok, sasok, elefántok, szarvasok, griffek, papagályok, 
sphynx-ek, sá rkányok, egyszarvúak stb. vál takoznak. 
Szent Is tván palás t jának, azaz a székesfehérvári casu-
lának selyem bélésén nagy körökbe foglal t négy testű 
egyfe jü párduczot látni . A körök a világot, a négy-
tes tü párduczok az egy közös forrásból (ousia) szár-
mazó négy elemet jelképezik. A körök és alakok közei t 
növénydisz í tmények töl t ik ki. A körszalagok ér intkezé-
sénél fel tűnő holdak a szövet keleti eredetére val lanak. 
A X . századtól kezdve tűnnek föl a selyemszöveteken 
szentírási alakok, vagy szentek képei . A bécsi udvar i 
könyvtá r egy I X . századbeli codex-ónek védőlapja 
X —XI. századbeli selyemszövet, melynek m u s t r á j á t 
oroszlánölő Sámson képezi (Samson constr ingens ora 
leonis) , s Hasonló szövetet látni a chur-i dómban l J  

s a nürnberg- i ge rmán muzeumban.1 1 1 Nagyon érdekes 
azon vöröses viola bársonyszövet, melyet II. H a n n o 
kölni érsek (f 1200) s í r jában talál tak meg. Az i lyen 
szövetet holoserica purpurea bisantea-nak hittak, szine, 
lencoleonte nak a közbeszöt t oroszlán alakok miat t . Az 
oroszlánok sárga selyemmel vannak az alapba szőve. 
Fe l i ra ta : 

Eitl 'Pofiuvov y.cci xyiőTocpáQov 
Tcov ifiJ.oyjjÍGzcov öeonoráv 

6 Braun. Geschichte der priest. Gewänder des Abendlandes. 
Freiburg 1897. 161. 1. 

' Bock. Geschichte der liturgischen Gewänder des Mittel-
alters. Bonn. 1859. I. kötet 4—7. lap. 

s Mittheil, der k. k. Commiss. stb. 1860. V. k. 87. 1. 
'•' Mittheil, der antiquar. Gesellschaft in Zürich. XI. k. 1. és 

7. füzet. 
10 Katalog der im germanischen Museum befindlichen Gewerbe 

und Stickereien, Nadelarbeiten und Spitzen aus älterer Zeit. 
Nürnberg. 1869. 4. 1. 

T e h á t Romanos ós Chris tophoros császárok a la t t 
(919 — 044) készült . '1 A nürnbergi germán muzeumban 
egész sorozatot látni kora i középkori szövetekből. Az 
egyiket , melyet a hagyomány szer in t Szent Erzsébe t 
hozott vol t magával Thüringiába, Essenwein, a múzeum 
igazgatója , VII. századbeli sassanida, perzsa szövetnek 
tar to t ta . Lombos f ák alatt párosával szemközt jövő 
s t ruczmadarak a lkot ják a mustrát .1 2 E g y másik, a rany-
nyal á t t ö r t vörös selyemszöveten ülő oroszlánok lát-
hatók szemben, párosával ; fejeik közöt t két kis madár , 
lábaiknál sárkányok lá thatók. Aranyszálakkal készült 
selyemszövet ez, pa l l ium leoninum, s a h a g y o m á n y 
szerint Konrád püspök 1208-ban v i t t e Kons tant inápoly-
ból Halbers tad tba . ' 3 A harmadik egy biborszövet, mér-
tani a lakokból és papagályokból álló mintázattal . Négy 
négy papagály van egy-egy körben, s az alakok egyes 
részei i tgy vannak egymástó l elválasztva, mint az émail 
cloisonné egyes rekeszei.1 4 

A selyemszövés u j korszakát nyi t ja meg a X I I . 
század, s ez a korszak körülbelül a X I V . század végé ig 
tar tva, összeesik a csúcsíves stílus v i rágzó korszakával . 
Az a rabok kiűzetvén Siciliából, az ottani v i rágzó 
selyemszövés á tment a keresztények, a győzelmes nor-
manok kezeibe, kik Siciliát az araboktól elfoglal ták. 
Roger siciliai király ugyan i s 1146—47-ben Görögország-
ban j á rván , onnan rabszolgákat hozo t t magával s haza-
jöve t megalapí tot ta a h í res palermói selyemszövő-tele-
pet, melynek termékei a bizánczi selymet csakhamar 
kiszorí tot ták Olaszországból. A siciliai selyemszövetek, 
bár r a j z u k és színezésük határozot tan bizánczi min tákra 
vall, az előző korszak szöveteitől meglehetősen eltér-
nek. Azok egyszerűek, legföljebb ke t tős színűek vol tak ; 
ezek söté tebb szinii alapon, világos növénydíszi tmé-
nyekkel s aranyszálakból képzett ál latalakokkal pom-
páznak. A toulouse-i híres S.-Sernin templom kincs-
tá rában lévő egyik miseruha szövetén, violaszinü alapon, 
narancsszínű stilizált viráglevelek közöt t , aranyszálak-
kal szőtt , zöld szárnyú pelikánok és pávák lá thatók. 1 5 

A palermói selyemszövők egyébiránt annyira u t ánoz t ák 
a régi perzsa, arab, szaraczén szöveteket , hogj* e kor-
szak szövetén szörnyek, csillagok, félholdak sőt mon-
datok a koránból is ta lálhatók. V a n egy régi camocas-
szövete a troyes-i székesegyháznak, a XIV. század 
elejéről, fehér alapon arany ós szines szálakkal szőtt 
grifiékkel, papagályokkal. ' , J A sens-i székesegyháznak 
van egy biborszövetü karkötője (manipulus), me lyen 
kúf feliratok,1 7 a toulouse- i S. Sernin templomnak egy 
casula-szövete, melyen szemközt álló pávák, apró ma-
darak ós szarvasok, a pávák alat t pedig a következő 
arabs fel irat látható : El-baraka-t-el-kamilah = töké le-

11 Jahrbücher des Vereines von Alterthunsfreunden im Rhein-
lande Bonn, 1869 46. f. 161-65. 1. 

12 Az idézett katalógus 5. lapján igy szól : ,Schwerer gobelin-
artig gewirkter Seidenstoff sassanidisch ; 7. Jahrhundert Velum se-
ricum cum história de struthionibus". 

13 ü . o. 5. 1 III. tábla. 3—4 A V I I - I X . századból eredhet-
Rajzát látni Bocknál i. m IV. tábla 16. lap. 

» U. o. 5. 1. III. tábla, 3—7 
15 Viollet le Duc. Dictionnaire raisonné du mobilier français. 

III. k. Paris 1869. 147. 1. 
111 U. o. III. k. 361. 1 VIII. tábla. 

U o. III. k 360-61 1. VII. tábla. 
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tes áldás látható.18 Arab fölirat olvasható a danzingi 
Mária-egyház XIV. századbeli, két bíborvörös, szinü 
pluviáléjának szövetén, melyek közül az egyiken arany-
szálakkal szőtt, párosával csoportosított madarak és 
négylábú állatok ízléses díszitmények között fordul-
nak e)ő.,,J 

E fejezet végén visszatérünk hazánkba, szomorúan 
konstatálva, hogy a XII . és XI I I . század egykor léte-
zett ragyogó casula-kincsből semmi sem maradt reánk. 
Csak lelettáraink tanúskodnak a mellett, hogy a pompa-
kedvelő magyar sem volt fukar az egyházzal szemben 
sem. Kun László királyunk egy 1272-iki oklevele tar-
tot ta fenn számunkra a veszprémi székesegyház szerel-
vényeinek jegyzékét, mely gazdagságra, fényre jelen-
legi székesegyházaink szerelvényeit messze meghaladja. 
A többi között volt o t t : 4 teljes aranyszövetű, gyön-
gyökkel és drágakövekkel ékített , és 11 ezüstszövetű 
ornatus, (>0 dalmatika, 80 függöny bársonyból különféle 
szinben, ós 120 biborszövetű, 70 cappa különféle szinü 
bársonyból, széleiken széles drága aranyszövetű szegély-
lyel és gyöngyökkel ékítve ; 90 cappa aranyos bíbor-
szövetből ; sz. Mihály oltárára 10 pár bársony, bibor és 
aranyos szövetű huzat ; 60 pár áldozári, szerpapi és 
acolythusok számára való öltözet, vegyest aranyszövetű 
szegélyekkel, 24 nagy, egészen uj , görögszövésű szőnyeg, 
a használtakat nem is számítva, stb.21 Az egyház összes 
szerelvényei az oklevél szerint 50,000 ezüst márkát 
értek, a mai érték szerint 1.400,000 koronát! És ez a 
kincs mind elpusztult! 

II. Vilmos a katholiczizmus ellen. 
Németországban sokaknak kelletlen kiábrándulást 

okozott, másokat pedig megerősített a régóta táplált 
gyanupörben az a néhány nyilatkozat, melyet a német 
császár és a trónörökös a protestantizmus érdekében 
a katholiczizmus ellen tettek. A nyilatkozatok magán-
emberekhez voltak intézve, de ugylátszik a nyilvános-
ságtól sem riadtak vissza, mert azoknak a bizonyos 
magánembereknek volt bátorságuk a magánbeszélgetés 
fátyolát ellebbentem és ezért semmi kellemetlenség 
sem érte őket, sőt még udvarias dementit sem kaptak 
a katholikiisok elégtételül hivatalos részről. A császár 
által hangoztatott „protestáns összetartás az ultramon-
tanismus ellen való harczban" megrészegítette az 

13 U. o. III. k. 360. 1. VI. tábla. 
10 Hinz A. Die Schatzkammer der Marienkirche zu Danzig. 

Mit '200 photographischen Abbildungen. Danzig, 1870. 58. 1. XXIV. 
tábla. Lásd : Czobor. Az egyházi öltönyökről. Egyházművészeti Lap. 
Budapest, 1880. 193-206 li. 

20 „Quatuor plenaria aurea, ornata cum gemmis et lapidibus 
pretiosis, undecim plenaria argentea, sexaginta dalmaticae cum 
aurifrissiis nobilibus prepaiate, ac totiden subtilia eiusmodi de pur-
pura deaurata ad cottidianum usum deputata ; octuaginta cortine 
de exameto diversorum colorum, centun viginti cortine de purpura 
et cendato ; septuaginta cappe de exameto diversorum colorum ; 
quarum extremitates in parte exterrori erant cum aurifrissiis preti-
osis latis ac amplis et gemmis desuper contexte inplerisque ; nona-
ginta cappe purpuree deaurate, decern paria indumentoruni, seu 
ornamentorum altaris beati Michaelis Archangeli de exameto, pur-
pura et baldigno eh aurato, cum cooperta de Syndone ; et manu-
tergiis, quorum come erant auree, et apendices manutergiorum 
auree. Sexaginta paria indumentoruni seu ornamentorum Sacerdo-
talium dyaconalium : subdyaconalium et Acolitorum, promiseue 
cum aurifrissiis preparata, viginti quatuor tapeeia Gracca. magna, 
ampla et nova preter usitata." Fejér. Cod. Dipl. t. VII. vol. II. 
46—47. 1. 

Evangelischer Bund embereit és a Los von Rom 
malmai bizonyosan erőteljesen működni fognak tőle. 
Más protestánsok azt vélik, hogy a császár ezzel a 
nyilatkozattal a centrum ellen irányuló ellenszenvének 
akart kifejezést adni. I smét mások előveszik a libera-
lismus által kovácsolt külömbséget katholiczizmus 
és ultramontanismus között . Ezek a józanabbak, mer t 
mentegetni akarják a császár eljárásának meggondolat-
lanságát, a ki felekezeti zűrzavarral terhes időben ok 
nélkül bánt ja meg 22 millió alattvalójának legszentebb 
érzéseit. Legvalószínűbb azonban, hogy dormitat ali-
quando et Homerus, vagyis hogy a császár mint luthe-
ránus és diplomata ügyesen leplezgeti rendesen érzel-
meit, de a berlini dómszentelés őt is mámorossá tet te. 

X. Pius és a ker. demokraták. 
X. Pius pápának márcz. 1-én Svampa bíboros 

milánói érsekhez irt levele a bolognai ker. demokrata 
kongresszirs ügyében helyi jelentőségén kivül nem egy 
intő és óvó szót tartalmaz, a melynek korszerű volta 
másfelé is érezhető. A levél kiemeli, hogy kath akczió 

1 csak a püspököktől való közvetlen függésben képzel-
! hető. Vannak azonban olyanok, a kik akcziójukkal az 

egyházi fegyelmet megingatják, mindent agyonkritizál-
nak ós csak ott akarnak engedelmeskedni, a hol a csa-
latkozhatatlanság tényével állanak szemben. Szerintük 
az Egyház szocziális akcziója mintegy exempt dolog 
volna a püspökök felügyelete és joghatósága alól. 
Hatásuk a fiatalságra kábító, de megtévesztő is. A ker. 
demokraták főlapja, a Murri lakóhelyén megjelenő, 
anconai Patria vezérczikk helyén közölte a pápa 
levelét és utána czikket is közölt, a melyen érezhető 
a kesergés, a füstbe ment remények melancholiája, de 
a mely mégis a tiszteletteljes meghajlás akkordjában 
hangzik el. Óhajtandó, hogy a meghajlás őszinte ós 
tartós legyen. 

A lourdesi sz. hely pör alatt. 
Francziaországban a pokol szelleme minden erejét 

j két dologra központosít ja: hogy a lelkekből kiölje a 
ker. hitet, az egyháztól pedig elvonja fennállásnak 
anyagi föltételeit. Az u j tvjavaslat minden vagyont 
elvenni készül az egyháztól, még a templomokat is 
állami vagyonná akarja tenni. A lourdesi csodatévő 
helyért valóságos élethalálharczot vív a pokol végre-
haj tó közege, a szabadkőművesség. Pörrel támadta 
meg a barlang és a hozzátartozó sz. helyek tulajdon-
jogát. Az ügy másodfokon most volt a paui bíróság 
előtt, mely megerősítette az elsőfokú tarbesi bíróság 
ítéletét, a mely szerint a lourdesi sz. hely minden épü-
lettel együtt a tarbesi püspökség menzáját illeti meg. 

Timeo Danaos et dona ferentes-
Szeretjük predikáczióinkat, czikkeinket és tudo-

mányos műveinket nagyhírű kortársainknak olyan 
nyilatkozataival megtömni, a melyek vallásunk dicső-
ségét hirdetik. Ujabban még idézetekből összerótt apo-
logiák is lát tak napvilágot, hogy még könnj^ebben 
kielégíthessük említett hajlamunkat. Valaki a Historisch-

; Politische Blät ter február 16-ki számában vállalkozott 
! rá, hogy Paulsennak, a modern kor egyik berlini 
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prófétájának System der Ethik cz. művéből állított 
össze ilyen halászatot. De igen okosan és szellemesen 
ráteríti a lelkesült olvasóra a vizes lepedőt az utolsó 
sorokban : „Lám a rationalismus és a naturalismus a 
kereszténység alapjait bolygatja, de bókok és leköte-
lező mosolygás közepette. Báomlata hasonló ahhoz, 
mikor a bakó megcsodálja áldozatának hatalmas nyakát. 
Sokan megtévesztetni engedték magukat. Az ellenség 
szépen dolgozott kardtokját addig bámulták, hogy el-
feledték az éles pengét." De hiszen régen mondták 
először: Timeo Danaos et dona ferentes. Egészen más 
az eset, mikor a tudomány nemcsak egyes képviselőiben 
bókol, hanem hatalmas ú j áramlat van keletkezőben, a 
mely kedvez a kereszténység eszméinek. Ityen áramlat 
például ma a vitaiizmus a mechanismussal szemben. 

Németország theologusai. 
Németországnak jelenleg 2253 kath. theologiai 

hallgatója van. Tanulmányaikat 9 egyetemi fakultáson 
és 6 lyceumon végzik. Az egyetemek következők : 
Bonn (289), Münster, (275), Breslau (236), Freiburg i. Br. 
(224), Strassburg (194), Tübingen (176), München (172), 
Würzburg (112), Braunsberg (23). A lyceumok (Regens-
burg, Freysing, Dillingen, Eichstätt, Bamberg, Passau). 
Az egyetemeken a tanári kar áll 65 rendes, 3 czimze-
tes, 14 rendkívüli, 11 magántanárból és 1 rektorból. 
1878/79-ben az egyetemen tanuló theologusok száma 681 
volt, 1890/91-ben 1232, 1899/900-ban 1546, jelenleg 1672. 

Érdekes, hogy a legnagyobb fakultás, a bonni 
egyetem theologiai fakultása csak most kapja meg a 
pápai brevét, mely fölhatalmazza a doktori promotiókra. 
Hogy ezzel huzamos ideig nem birt, annak oka, hogy 
az illető egyetemen protestáns fakultás is van és hiva-
talosan a katholikusokhoz számították azokat is, a kik 
ó-katholikusok lettek. Mikor ezeknek utolsó mohikánja 
meghalt, (Langen), Simar kölni érsek kérvényezte a 
promotiojogot. Meg is adták 1901-ben, de megszorítás-
sal, hogy t. i. az igazi promotion a kölni érsek legyen 
mint kanczellár. Most Fischer érsek kieszközölte a 
többi fakultással való teljes egyenjogosítást. a . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , márcz. 12. .4 may y (írországi görög-katho-

likusok anyaegyházmegyéjének főpásztor a köszönetet mond 
Budapestnek, hogy a budapesti y. kath. plébánia kegyuraságát 
elvállalta. — 

Firezák Gyula dr. munkácsi püspök úr Budapest 
székesfőváros hatóságához a következő levelet intézte : 

Idestova félszázados ama mozgalom a görög szer-
tartású katholikus hivek részéről, hogy Budapesten 
görög szertartású katholikus plébánia szerveztessék. Hála 
és dicsőség az imádandó isteni Gondviselésnek és őszinte 
köszönetet az illetékes köröknek, hogy ez az oly régi 
vágyódás teljesedésbe ment. Hogy pedig a görög szer-
tartású katholikusok emez óhaja megvalósult, azt első-
sorban Budapest székesfőváros nagyérdemű közönsé-
gének kell köszönni, mert az tet te le alapját ennek a 
plébániának, törvényhatósági bizottsága 1898. évi junius 
hónap 30-án 872. szám alatt hozott határozatával, amely 

határozattal Budapest székesfővárosa a kegyuraságot 
elfogaclni szíveskedett. Jóllehet pedig a budapesti görög 
szertartású katholikus plébánia a római legfőbb Szék 
döntése következtében az esztergomi latin szertartású 
katholikus érseki főhatóság juriszdikcziója alá helyezte-
te t t ; mindazáltal nem hagyhat ja érintetlenül azok szi-
vét, kik eme plébánia fölállítását aggódó s reménytel-
jes figyelemmel kisérték. Abból az okból tehát, hogy 
a munkácsi görög szertartású katholikus egyházmegye 
a hazánkban létező összes görög szertartású katholikus 
egyházmegyének és javadalomnak közös anyja ; mert 
Magyarhonban minden görög szertartású katholikus 
fölött a joghatóságot pápai brévék, királyi intima-
tumok, primási dekrétumok értelmében a múltban a 
munkácsi görög szertartású katholikus püspök, illetve 
apostoli vikárius gyakorolta, mert minden görög-ka-
tholikus egyházmegye a munkácsi görög-katholikus 
egyházmegyéből lett kihasítva, nem hagyja érintet-
lenül főpásztori gondosságunkat amaz örvendetes hír, 
hogy 1905. évi május hónap 1-ével Budapesten 
a görög szertartású katholikus plébánia működését 
megkezdi. Önmagam, székeskáptalanom és szentszé-
kem részéről az őszintén érzett hála és köszönet-
nek adok kifejezést Budapest székesfőváros nagy-
érdemű közönsége előtt. E honnak minden vallású 
polgára megtalálta saját templomát a székesfővárosban, 
csak a görög szertartású katholikusok nélkülözték azt 
mind ez ideig. Most már megvan. Legyen benne hir-
detve a katholikus hit, a honszeretet, a trón iránti 
hűség, a szertartáshoz való ragaszkodás s hogy mindez 
megtörténhetett , legyen érte Budapest székesfőváros 
nagyérdemű közönségének hála és köszönet. 

Pari«;. A franczia egyház a kalvária útján. — 
Mit jelent ez, a R. t. olvasói előtt nem szükséges 

magyarázni. Minden püspöki szózat, mely az ezidei 
nagyböjt alkalmából megjelent, ezt a tárgyat fejtegeti 
vagy legalább is érinti. És valóban, az egyház Franczia-
országban ú j megpróbáltatások elé megyen. Ellenségei 
két csapást készülnek rá mérni : elvonják tőle az 
állami dotácziót, a mivel az állam tartozik neki a 
nagy forradalom idején elvett egyházi javakért való 
kártalanítás czímén, és ráadásul még kifosztják minde-
néből, a mit örökölt, vagy száz év óta s a hivek ado-
mányaiból épített és gyarapított . Elveszik tőle még a 
templomokat és a paplakokat is ós azokért bórt fog 
kelleni fizetnie. Papot, püspököt az ú j franczia állam 
nem akar ismerni. Előt te csak világi emberek, polgárok 
lesznek, a kiknek szabad lesz vallásuk gyakorlására, 
vagyis a szabadkőművesek szándéka szerint, egyházi 
hatóságuk ellen való tusakodásra u. n vallásos társula-
tokba egyesülni. Megujúlása ez a régi római pogány állam 
álláspontjának, a mely nem ismert pápát ós papot, csak 
halálra üldözötteket, a híveknek pedig szabad volt például 
a fossorok, a temetéseket végzők czíme alatt, ha tetszett, 
vallásuk gyakorlására is egymással társulni. Üldözés, 
üldözés : ez az egyház sorsa, ez az egyház út ja a mai 
Francziaországban. És ez elől nincs menekvés. -P lus 
d'horizön, plus de recours possible à la sagesse des 
hommes politiques, le trouble et les t e n d r e s sont 
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partout ." Zavar és sötétség mindenfelé ! Az állam-
férfiak bölcseségébe nem lehet bizni, mert az egyálta-
lában megszűnt ! Francziaországban az egyház oly hely-
zetbe sodortatott, a midőn a vihar förgetege mindent 
feneketlennek látszó örvénybe készül magával sodorni. 
Vájjon tehát vége lesz-e csakugyan Francziaországban 
az egyháznak ? Lehet, hogy Francziaországban nagy 
időkre sárba lesz t iporva; de a földkerekségén őt nem 
lehet megtörni. Nec portae inferi praevalebunt. Habet 
promissionem vitae. Krisztust is keresztre feszítették. 
De feltámadott. 

Genf. Katholikusok és protestánsok Svájczban. — 
A szövetségi tanács csak most tette közzé az 

1900. decz. 1-én megejtet t népszámlálás eredményeit. 
A vallásnak a vaskos kötetben három rovat van szen-
telve: katholikus, protestáns, zsidó, egyéb vagy semmi 
vallás. Én egyszerűsitem a dolgot és a 3 utóbbi rovat 
számadatait egybevetve azt mondom, hogy Svájcz 
területén él 1.379,664 katholikus és 1.935,779 más 
vallású. A katholikusok száma 1850-ben csak 971,809. 
a más-vallásuakó ellenben 1.426,797 volt. Ez utób-
biaknál tehát félszázad alatt a növekedés 31°/0, a 
katholikusoknál ellenben 41"/,,. Mi tehát itt Svájczban 
szerencsésebbek vagyunk a német katholikusoknál, 
akiknek soraiban a kivándorlás, a diaspora és a vegyes 
házasságok nagy hézagokat vájnak. A diaspora, protes-
tánsok közt való szétszóródás és a vegyes házasságok 
befolyását kath. híveink sorainak gyérítésére mi is 
ismerjük ugyan, és szaporodásra nézve mégis 10'V0-kal 
megelőzzük a protestánsokat. Honnan van ez ? Ez onnan 
származik, mert a katholikusok házasságai terméke-
nyebbek a protestánsokéinál ós mer t nálunk a beván-
dorlás a katholikus vallás javára történik. A kinratatott 
1.379,664 katholikusra '264,288 bevándorlott esett, mig 
az 1.935,779 más-vallásura csak 119,336 

Genf kanton katholikus lakossága is örvendetes 
szaporodást mutat. 1850-ben volt 29,764 katholikus, 
most van 67,162; más-vallásuak 1850-ben voltak 
31,713, mostani számuk csak 65,447. I t t a bevándorlás 
döntött . A hatalom azonban a más-vallásuaknál van, 
mert azok tőzsgyökeresek és a vagyon birtokosai. 
A kath. többség bevándorlásból és születési többletből 
származott, úgy mint Svájcz más területén szokott lenni. 

T Á R C Z A. 
Egy-két szó a lőveni egyetemről. 

— Irta : Pataki/ Arnold. — 
A lőveni egyetem eredete a tizenötödik századba 

nyúlik vissza: 1425-ben kérte felállítását V. Márton 
pápától IV. János brabanti herczeg. A pápa jogainak 
épségben tartása mellett az egyetem teljes önkormány-
zattal rendelkezett ; a legfőbb hatalom a félévenkint 
választott kormányzó kezében volt, a kit mindig rnás-
más kar t választott a négy kar közül. Az egyetem csak-
hamar nagy hírnévre jutott , főleg a tizenhatodik század 
eretnekségei ellen folytatott küzdelmében, sőt az ott 
virágzó tudományos élet Lővén városát is pezsgő köz-
lekedés színterévé tette. Belgák és idegenek egyaránt 

felkeresték, maga Lővén az „Athenae belgicae" elne-
vezéshez jutott , s szinte az európai tudományosság 
középpontjává lett. Az egyetem mellett egyes meczénások 
bőkezűségéből több kollégium alakult : VI. Adrián 

• pápa emlékét még ma is hirdeti a „Collége du Pape 
Hadrien". A tizenhatodik század második felében 
szomorú napok következtek az egyetemre, a polgár-
háborúk, javainak elkobzása sokban hátrál tat ták fejlő-

í dését ; s csak Albert főherczeg és Izabella gondoskodása 
; emelte ki romjaiból egy 1617-ben kiadott törvénynyel ; 
i a mely valósággal újjászervezte az egész egyetemet. 

Tagadhatatlanul előnyös volt, de az a nagy baj szár-
mazott belőle, hogy az egyetemet erősen a fejedelem 
akaratának rendelte alája. Elismerjük, hogy tévedések 
is csúsztak az egyetem szellemébe, tudjuk, hogy a 
janzenizmus éppen a lőveni egyetemről indult ki, de 
el kell ismernünk, hogy a lőveni egyetem története az 
európai — főleg pedig a katholikus tudományos élet 
történetébe fényes betűkkel van bejegyezve. Misem 
bizonj í t ja ezt jobban, mint hog}' 1797-ben be kellett 
szüntetni az egyetemet, „mivel elvei nem azonosak a 
köztársasági elvekkel." — 1814-ben ú j életre kelt a 
németalföldi szellemben, de az 1830-iki szabadságharcz 
után ismét újabb alakot vet t fel. 

Az 1831-iki belga alkotmány kimondotta a tanítás 
szabadságát, s ennek folytán 1833-ban a belga püspöki 
kar azt a merész tervet vetette fel, hogy katholikus 
szabad egyetemet állít fel. Az eszme testet öltött : 1834. 
június 10-én XVI. Gergely pápa életre hívta. Ily alak-
ban áll fenn a mai napig : tisztán a katholikusok nagy-
lelkűsége és áldozatkészsége tar t ja fenn ezt a nagy 
tudományos intézetet. Az állami törvények csak álta-
lános intézkedéseket tartalmaznak, bizonyos „mini-
mum"-ot kívánnak m e g ; de az egyetem módszere, 
tanítási menete egyébként teljesen korlátlan. Es e 
módszer életrevalóságát igazolják az „Annuaire de 
l 'Université" évenkint megjelenő hivatalos kiadásai; de 
mindennél fényesebben mutat ja a Belgiumban viruló 
katholikus és tudományos élet, melynek megteremtésé-
ben egyetemünknek tagadhatatlanul oroszlánrésze van. 
Különben ez egyetem ma is nagyrèszben nemzetközi : 
tanárai és tanítványai közt egyaránt képviselve van 
Belgium mellett Hollandia, Német-, Franczia- és Angol-
ország. 

Az egyetem élén a „Rector magnifícus" áll, a kit 
a belga püspöki kar nevez ki : ez mindig egyházi 
férfiú. Az egyes karok feje a dékán (doyen), mellette 
a titkár (secrétaire). A tanárok rendesek, rendkívüliek 
és magántanárok. Tanítványainak száma meghaladja a 
kétezret. Nagy részük magánházakban lakik, de sokan 
intézeti növendékek : az egyháziak a Collège du Saint-
Esprit vagy a Collège américain lakói. A theologiai 
kar hallgatói már mind végzett theologusok, a kik a 
hittudori fokozat elnyerésére törekszenek, s evégből 
négy évi szemináriumi tanulmányaik után még négy, 
illetve hat esztendeig tanulnak az egyetemen. A hit-
tudorságot csak úgy nyerhetik el, ha kisebb vizsgálatok 
után szóban ós Írásban sikeresen megvédik nyilvános 
vitatkozásokban tételeiket. Ily módon lesznek boros-
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tyánkoszorúsok, liczencziátusok, majd fényes szertartás 
közt doktorokká Nem kevésbbó fontos a bölcseletnek 
felsőbb intézete (Institut supérieur de philosophie), a 
mely az új-scholasztika középpontja. Nagy müvelésben 
részesül a többi tudományszak is: az ú jabb botaniká-
nak megalapítója, Carnoy is lőveni tudós volt. Nincs 
jóformán városrész, melyben nem találkoznánk egyetemi 
épületekkel. 

A tanítás igen szerencsésen egyesíti az elméleti j 
és gyakorlati módszert : nincsenek szorosan vett kór- J 
dezések, de sürüek a tétel-védelmek ós ellenvetések az 
illető szaktanár felügyelete alatt, állandóak az u. n. 
szemináriumi gyakorlatok, a hol ugyancsak a szaktanár 
felügyelete alatt egész tudományos színvonalon álló 
felolvasások és bírálatok folynak. Főleg a téli hóna-
pokban, húsvétig, virul az önképzésnek ez az ága, 
ezután már kezdődik a szorosabban vet t tanulás. Igen 
tanulságos az egyetemi if jak életének megfigyelése : 
jó kedélyű, vidám emberek, — majdnem minden héten 
van hol az egyik, hol a másik vidék hallgatóságának 
estélye, társasága, külön a wallonoknak, külön a 
flamandoknak, — de emellett komolyan fogják fel hiva-
tásukat. Sőt mi több : meglátszik ra j tuk , hogy nem-
csak a szó igaz értelmében vett tanulók, de katholi-
kusok is. Nem nézhetni megindulás nélkül, mint ta r t ják 
meg a világi ifjak is rendes szentsógimádásaikat, kon-
gregácziói gyűléseiket, s mint járulnak tanáraikkal 
együtt a szentségekhez. Az egyetem nemcsak tudóso-
kat, de hitbuzgó katholikusokat is nevel 

KATH. EGYESÜLETI E L E T 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A Szent István-Társulat Igazgató-választmánya 

f. hó 16-án délután Zichy Nándor gróf elnök-
lésével ülést tartott . Az ülés elején az elnök meg-
hatottan emlékezett meg Meszlényi Gyula szatmári 
püspök haláláról ; valamint a választmány halottairól : 
Starnberger Ferencz középponti szemináriumi rektorról, 
Szapáry Gyula grófról ós Csajágliy Károlyról, a kiknek 
emlékezetét jegyzőkönyvbe iktatták, wrömmel fogadta 
a választmány azt a bejelentést, hogy Nemes Antal dr 
apát, budavári plébános, a választmány tagja, pápai 
protonotáriussá lett. Azután Zichy Nándor gróf tudatta, 
hogy a Társaság által alapított két részvénytársaság, a 
Síenl-István-Társulat könyvkiadóhivatala és könyvkereskedése 
részvénytársaság és a Stephaneum-nyomda részvénytársaság 
czége bejegyeztetett. Ezzel kapcsolatban a választmány 
Csávolszky püspök indítványára köszönetet mondott 
Zichy Nándor grófnak, ri tka áldozatkészségeért s ön-
zetlenségeért, melylyel a Társulat anyagi ügyeit ren-
dezte. Kaposi József igazgató bemutat ta Platz Boni-

fácz dr A föld czimü diszes kiállítású müvét, mely a 
rendes tagok ez évi illetménye. Előterjesztésére a vá-
lasztmány kimondotta azt is, hogy a pártoló tagok idei 
illetménye a jövő évi kalendárium, a magyar szentek 
élettörténete, Szuszay Antalnak egy a gyermeknevelésre 
vonatkozó munkája ós egy szépirodalmi mű lesz. Notter 
Antal dr t i tkár előterjesztésére végül az alapító tagok 
közé fölvették Cser noch János dr és Pór Antal dr 
prelátus kanonokokat és Hada István dr apátkanonokot. 

VEGYESEK. 
— Hogy ámítja magát az áltudomány! Eddig az 

anyagba elmerült modern tudomány váltig dicsekedett 
vele, hogy nincs metaphysika, vagyis az anyagon 
kivül nincsen semmi. Ma, mint a ..P. Hirlap"-ban ifj. 
Méray-Horváth Károly hirdeti, nemcsak metaphysika 
van már újra, hanem a spiritismus alapján keletkezőben 
van egy új tudomány is, t. i. a metapszyhiku, vagyis az 
emberi lélek határain eső szellemi világrendről való tudás. 
Igy tér vissza a tébolygó emberi tudomány a hyper-
physikai vagyis természetfeletti világrendhez, vagyis 
a keresztény kinyilatkoztatás hitéhez ós hit tudományá-
hoz. Ámde ettől némely metapszyhikin, a milyen az 
ifj. M. H úr is, még igen távol van. 

Los von Rom a bécsi egyetemen. Az Evan-
gelischer Bund mozgalma az osztrák főváros egyetemére 
is befészkelte magát. Február végére Ígérték 160 egye-
temi hallgatónak áttérését a protestantizmusra, de az 
áttérést tényleg csak 47 en vitték végbe. Czégérül hoz-
ták föl Schindler prelátus, egyetemi rektor német-
ellenes magatartását, de hozzá értő tudja, hogy az 
igazi ok mélyebben fekszik s a fiatal emberek lelket-
len izgatásnak lettek áldozatai. Megint volt dolguk a 
hamis jelszavaknak, a katholikus egj'ház tudomány-
ellenes törekvéseiről szóló rágalmaknak, a szabad kuta-
tás dicsőítésének stb. A dolog már 7 éve készült s 
befejezést nyer t a márczius 2-tól 5 ig tartot t „német 
főiskolai gj 'ülésen." 

Paphiány Németországban. A Belígio-Vallás a 
mult év január jában és februárjában czikket közölt 
Budapest plébániáinak statisztikájáról. Az ott felsorolt 
adatok kiegészítéséül közöljük a következőket. A német-
országi limburgi egyházmegyében nagy a panasz a 
papi succrescentia csekély volta miatt. Ebben a dias-
pora-megyében 875.000 katholikusnak 885 pap ,áll ren-
delkezésére, tehát egy papra 974 hivő esik. Érdekes, 
hogy az eichstätti megye is panaszkodik, pedig úgy-
szólván tisztára katholikus vidéke van és egy papjára 
494 hivő esik. A berlini Pius-plebánia is jaj-szót hallat, 
mert 31.333 hívének csupán 3 papja van és csak 1901-
ben kapott negyediket. A berlini Sebestyén-plebánia 
lelkésze is könyöradománj 'okat gyűj t u j templomra, 
mert az eddigi kicsinynek bizonyul. Szóval Német-
országban is nagy a paphiány és a plébániák körül-
írása sok kívánni valót hagy. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr. 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Tartalom, t Meszlényi Gyula püspök. Vezére.-zmék és tanulmányok: Szemle az 1904. év ágazatos hit tani írod. felett A kegyelemről 
szentségekről, utolsó dolgokról. Ir ta : Z u b r i c z k y A l a d á r dr. — A miseruha a középkor derekán. I r ta : N é m e t h y G y u l a dr 
— II. Vilmos a katholiczizmus ellen. — X. P ius és a ker. demokraták. — A lourdesi sz. hely pör alatt — Timeo Danaos et dona 
ferentes. — Németország theologusai. — Egyházi Tudósítások-. B u d a p e s t : A magyarországi görög-katholikusok anyaegyház-
megyéjének főpásztora köszönetet mond Budapestnek, hogy a budapesti g. kath. plébánia kegyuraságát elvállalta. — P á r i s : A 
franczia egyház a kalvária út ján. — G e n f : Kutholikusok és protestánsok Svájczban. — Tárcza: E<y-két szó a lőveni egyetemről. 
I r t a : P a t a k y A r n o l d . — Kath. Egyesületi Élet és Közievékenység. A Szent Is tván-Társulat igazgató-választmány ülése. — 

Vegyesek : Hogy ámítja magát az áltudomány ! Los von Rom a bécsi egyetemen. Paphiány Németországban. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y -Bé la dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1905. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
H A T V A N N É G Y É 

Budapesten, márczius 30. 13. 

DALMI ES IRODALMI F 0 L Y 0 I R A T , 
L)IK ÉVFOLYAM. 

SZ. 1905. 

„Verge alacriter m coepto tuo : praeiiare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arccius compmgenoa 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et vis, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.u 

IX. Pius a szerk. 1871. máre^. 27-én. 
„Additos tibi ammos auctoritate Nostra exoptamus, quibub excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok : Az emberi hulla elégetéséről. —• A kései középkor miseruhája. (XIV—XV. sz.). Irta 
N é m e t h y G y u l a dr. — Az egygyermek-rendszer és protestáns atyánkfiainak ellenmozgalma. — Verbó'czy szobra — Pázmány 
szobra. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Misszió-számba menő működés székesfővárosunkban. — R ó m a : Mit mondott 
Pius pápa Róma nagyböjt i hitszónokainak az Is ten igéjének hirdetéséről. — P á r i s : A concordátumos állapot utolsó pillanatai. 
Püspöki szózatok a két hatalom szakí tásának alkalmából. — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. A kegyelet ünnepe. — Kath. Egyesületi 
Elet és Köztevékenység. A Kereszt. Szocziális Egyesületek Orsz. Szövetségének alakuló közgyűlése. — Irodalom. Katonai lelki-

pásztorok kézikönyve. „Messiás, Bűn, Búcsú." — Vegyesek: Rómából. Apró hirek. — A szerkesztő telefonja. 

Az emberi hulla elégetéséről. 
Hominum commenta . . . 

A különcz ember még halála után is hatá-
sokat tud elérni. Olyas valamit rendel vég-
akaratában, ami feltűnést kelt s egyidejig fog-
lalkozást ad az érdekességeken kapkodó emberi 
kíváncsiságnak. Igy tett egy nem rég elhunyt 
nagyváradi különczködő úriember. Azt kívánta, 
hogy ne az anyaföldbe temessék el tetemét, 
hanem a gótai krematóriumba vigyék elégetni. 
Minden napilap kapott az érdekes újdon-
ságon. Igy kelt aztán a dolog nyomában, amint 
mondani szokás, országos — hatás. Ez a hatás 
tollat nyomott egy ifjú, tehát képzelgésekre 
még hajlandó tudós, Kőnek Frigyes dr. egyetemi 
m. tanár markába, aki prókátorává csapott fel 
a hullaégetésnek. Igy született meg az" ifjú 
tudós „Gótai emlékeim és a halottégetés' ' 
cz. tárczaczikk, mely a „B. Hmult szerdai 
(márcz. 22-iki) számában látott napvilágot.' 
Ennek a lapnak, az ő remek hazafias politikai 
czikkezése mellett, az a javíthatatlan baja 
van, hogy ő, az ő mintaszerűen művelt politikai 
és irodalmi mezején, az üde termés közepette itt 
is ott is meglehetős sűrűen, a fensőbb, vagyis 
a szellemi, vallási és erkölcsi élet terén mutat-
kozó íertőző vagy legalább is gyanús, de sok-
szor mód nélkül érdekfeszítő kérdéseknek, 

illetve ezek anyagainak számára lerakodó 
helyet szokott engedni. Nem csoda, lia a lelki 
életben fejlettebb ízléssel rendelkezők nem 
szívesen veszik a „B. H."-tól az üde politikai 
gondolatok egészséges légkörében a fertőzött 
gondolatok buborékainak szétpattogtatását. 

Az emberi holttestnek krematóriumokban 
való elégetése, szó sincs róla, hog}7 érdekes 
dolog ne volna. Modern is, fantasztikus is, egy 
kicsit vallásellenes is: a modern ember tehát 
kapvakap raj ta, kivált ha ez az ember egy 
kicsit még „mívelt" is hozzá, vagyis mint ilyen 
hallott valaha harangozni arról, hogy már a 
régi rómaiak is szerették hallottjaiknak tetemét 
hamuvá égetni, s ezeket a hamvakat vagy 
otthon, vagy közös kolumbárhimokban tarto-
gat ták és mutogatták. Az emberből minden állat, 
tehát, és pedig főleg, a majom is kikitör, mert 
kicsiben valamennyi benne rejlik. De hát mit 
te t t az ifjú Kőnek dr? Az ő fellépése a „halott-
égetés " ügyében, miben csúcsosodik, miben 
merül ki ? Azt mondja : vegye a főváros, vagy, 
az egész országra kihatólag, az ország kor-
mánya komolyan a „halottégetés" ügyét. A fő-
város épitsen „egyik modern" temetőjében", 
a kormány ,,az osztrák liatár közelében, például 
vagy Pozsonyban vagy Sopronban" — krema-
tóriumot . . . Vájjon mért? Mert, úgymond, ez 

13 
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„nyngoteurópai" gondolat; mert „Ausztria 
kezdését" nem kell bevárni ; mert — last not 
last — ..a tűztemetés úgy higiénikus, mint etikai 
szempontból határozott elsőbbséggel bír a földbe 
való temetés felett . . . " A nyugoteurópaiság 
ellen nincs semmi kifogásunk. De abból magá-
ból nem következik semmi. J ö t t kérem és jön 
Magyarországra nyugoti Európából áldás is 
csapás is, vegyesen. A nyugoteurópaiság tehát 
nem dönt. Az Ausztria megelőzéséből merített 
érv még a nyugoteurópai érvnél is erőtlenebb. 
Kérem, Ausztriát megelőzni nem csak okosság-
ban lehet, hanem oktalanságban is. Mert az 
a kérdés, és az a döntő, — hogy a ^halott-
égetés" etikailag csakugyan elsőbbséggel bír-e a 
földbe való temetés felett? Nos, erre a kérdésre 
nem mi, hanem az emberi természet maga 
adja meg Kőnek dr úrnak és a ,,B. H."-nak 
a „határozot t" sőt leghatározottabb feleletet. 
S ez a felelet így szól : a földbe való temetés 
természetes, a tűztemetés mesterséges, mesterkélt 
eljárás. A fa levele, ha elhervad: az állatok 
teste, ha hulla lesz és feloszlásnak indúl ; az 
emberi szellem porhüvelye, lia a halál lehele-
tére megdermed — a földre omlik le, a földbe 
kívánkozik, a honnan vétetett . A hullaégetés 
az emberi önkény, hiúság, divat, nyegleség,és 
a többi félszegség mesterkélt közbetolakodása 
a természet törvényének természetes lefolyása 
elé. Ez az oka annak, a miért a földbe való 
temetkezésnek etikai fensőbbségét semmiféle 
hullaégető elméletnek, bármily szép völgyek, 
ligetek és csarnokok körében képzeltessék is 
az az égető eljárás, nem fogja megdönteni 
soha. A földbe való temetkezés higiénikus-
ságáról pedig maga a czikkiró is jól tudhat ja 
és tudja is nagyon jól, hogy arról az anyaföld 
s a természet nagyon elégségesen gondoskodik, 
hogyha az emberek a természet törvényeit a 
temetkezésben is híven megtart ják. A föld kerek-
sége oly nag}- terület, hogy még a legnagyobb 
városok túl tömött lakossága is az élők veszé-
lyeztetése nélkül kaphat az anyaföldben ter-
mészetes nyugvóhelyet. Ne bolygassuk tehát 
a természet törvényeit! Inkább igyekezzünk 
utolsó íziglen kivívni a magyar nyelv állami 
jogait ! Ez sokkal természetesebb, higienikusabb, 
etikusabb mint, — a „tűztemetés". Kövessük 
Cicero figyelmeztetését: „Hominum commenta 
delet dies, naturae indicia confirmât." 

* 
* * 

A kései középkor miseruhája. 
(XIV—XV. sz.) 

— Ir ta : Németh Gyula dr. — 

A kései középkorban a miseruha alakja és díszítése 
nagy változásokon men t keresztül. Ami először a mise-
r u h a alakját illeti, a XIV. század casulája a harang-
alaktól meglehetősen távolodni kezdett. A középkor 
derekán készített casulák úgy összehajtva, hogy a 
mellső rész a hátsót elfedje, negyedkör alakúak voltak. 
A XIV. századéi ellenben közelednek a ferdóny alak-
hoz, míg aljuk többé-kevésbbé hegyes, vagy kikerekí te t t 
volt . A hegyes a l jú casulák kétségkívül stilisztikus 
okokból készültek, de a változtatások főoka kétségkívül 
gyakorlat i volt. Nem lehet ugyanis tagadni, hogy a 
középkor derekán készült casulák nem voltak kényel-
mesek. Különösen az a körülmény, hogy a karoknál 
jobbról-balról, a térden alúl érő casulát föl kellett 
gyűrni , vagy haj tani , okozhatot t sok vesződséget. 
Mikor aztán divatba jöt tek a nehéz bársony, brokát , 
v a g y arany szövetek, épen a középkor vége felé, a 
jobbról-balról nagy üggyel-baj ja l felgyűrt redőzetek 
ólomsúlylyal nehezedtek a miséző karjaira. A mainzi 
krónika megjegyzi egy casuláról, hogy az a rápazarolt 
a ranytó l merev volt , redőkbe szedni nem lehetett , 
misézni pedig csak erős ember vállalkozhatott benne.1 

A püspökök csak ünnepnapon ve t ték fel, de evangelium 
u t á n egy haj lékonynyal cserélték fel. Ilyen körülmények 
közöt t természetesnek ta lálhat juk, hogy a casulát kez-
de t ték elől-hátul megrövidíteni, ké t oldalt pedig kivágni, 
hogy igy a karokra nehezedő súlyt kisebbítsék. Mikor 
aztán a XIII . századtól kezdve a liturgikus szinek 
kifej lődtek, s egy-egy papnak öt rendbeli casulát is 
kel le t t tartania a szinek különfélesége szerint, a taka-
rékossági szempont is azt követel te, hogy a drága 
szövettel csínján bánjanak, s egy-egy casulára keve-
sebbet szánjanak. A casula t e h á t alakjára nézve a 
X V . században meglehetősen megkurtúlt, jobbról-
balról pedig kivágatván, a kezeket legalább is födet-
lenül hagyja, később pedig már a könyöknél véget 
ér t . A casulák megrövidítésével és kivágásával jobbról-
balról párhuzamosan haladt egy másik változás : a 
paszomántok, applicatiók, névszerint a villakereszt 
átalakulása. A villakereszt ágai természetüknél fogva 
keskenyek voltak s igy csak mérsékelt díszítést nyer-
he t tek . A casulák gazdag redőzete különben is ú t j ában 
állott széles paszomántok, applicatiók alkalmazásának. 
Midőn azonban kényelmi szempontból kezdték a casu-
lákat megrövidíteni és kivágni, a casula kevés redő-
ze tüvé lett, szélesebb paszomántokat is megtűr t . 
A X I V . század végén tehát a villakereszt helyet t 
elkezdték a rendes derékszögű keresztet alkalmazni, 
melynek ágait a szépség sérelme nélkül ki lehetet t 
szélesíteni, gazdagabb díszítés okáért. Az igy kiszéle-
sí tet t kereszt ágán a kései középkor himző-művószete 
nagy diadalokat aratot t . I t t -o t t megpróbálták a villa-
keresztet széles ágakkal alkalmazni, de minden kísérlet 

1 Chion. Mogunt. Böhmernél. II. 255. 
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balul ü töt t ki, a szépség rovására. Maradt néhány olyan 
casula is a kései középkorból, melyen a villakereszt 
ugyan megmaradt, de ferdén, fölfelé haladó kar ja i 
csak a vállakig értek, azon nem haladtak túl. Egyéb-
iránt némely helyeken a villakereszt a XVI . századig 
is fentar tot ta magát. A derékszöges kereszt, tehát a 
rendes kereszt alkalmazása mellett szólt az a körül-
mény is, hogy az Üdvözitö felfeszített a lakját i lyen 
keresztre sokkal alkalmasabb volt ráhímezni, ami pedig 
nagy divattá lett a XV. század folyamán. Végül még 
takarékossági szempont is szólott a derékszögű kereszt 
alkalmazása mellett. A széles hímzett keresztet t. i. nem a 
casula szövetére alkalmazták, hanem a kereszt k ivágot t 
ürességébe varr ták belé. A kereszt helyén k ivágot t 
szövetdarabból pedig még a stóla, karkötő s egyéb 
kisebb öltözetdarabok is kiteltek. 

Rohaul t de F leury szerint Francziaországban már 
a X I I I . század végén alkalmazták volna a derékszögű 
casulakereszteket,1 azonban az ő adatai gyakran nem 
megbízhatók, s igy ebben a dologban is föl kell füg-
gesztenünk Ítéletünket. Olaszországban'1 a XIV. század 
végén kétségtelenül tér t foglalt az újítás, valamint 
Észak és Középeurópában is.3 Nagyon messzevezetne, 
lia a külföldi múzeumok és templomok gyűj teményeiben 
lá tható kései köfcépkori casulá ka t ismertetni, vagy 
fölsorolni akarnók : azért most még csak azt említ jük 
meg, hogy a középkori síremlékek, elsősorban a püspökök 
templomi síremlékei nyú j tanak legvilágosabb képet a 
kései középkori miseruhákról. Annál nagyobb figye-
lemre kell méltatnia a régésznek e síremlékeket, mer t 
a fennmaradt casulák sok minden változáson mentek 
keresztül, amiről a lelettárak usui moderno accamo-
data szavakkal szoktak megemlékezni. Ez a usui 
moderno accamodata pedig sokszor azt jelenti, hogy 
eredeti alakjukból tel jesen ki vannak vetkőztetve. 
A külföldi síremlékek az u. n. csúcsíves casuláról, 
mely főleg a XIV. században divott, világos képe t 
nyú j tanak . Elől rövidebbek a casulák, mint hátul, s 
főleg elől hegyesre, csúcsívesre vannak vágva. Sok 
XIV. századbeli casula még ugyancsak bő és redőzetes. 
Gyakran csuklóig ér a karon. P . Thomas de Hop 
1320-ból való síremlékén a kemsingi templomban. 
Will iam de Thorp emlékén a casula elől csúcsíves, 
de csak térdig ér.4 I lyenforma alakjuk van a St. Seine 
l 'Abbaye (1484), Troyes és Hildesheim (1494) templomai-
ban lévő papi síremlékeken látható casulá-knak is, 
melyeknek rajzát Braun közli idézett munkájában. 5 

Mind e síremlékek casulái-nak magas és széles gallér-
juk van. 

Hazánkban a XIV. századból csak két casula 
maradt meg, de azok is úgy át vannak alakítva, hogy 
a szöveten kívül egyébre nem lehet belőlük követ -
keztetni . Kereszt jük a XV. századbeli, maga a casula 

alaposan körül van nyirbálva. A tanulságos mustra 
főmotívuma a stilizált Szentlélek galamb.'1 Ha azonban 
nem is maradt fenn egyetlen casulánk sem eredeti 
a lakjában a XIV. századból, amikor pedig egyházaink 
úgyszólván duskálkodtak szemkápráztató szépségű 
szerelvényekkel, mint azt a lelet tárak följegyzéseiből 
tudjuk : egykorú síremlékeink szerencsére elég világos 
képet nyú j t anak a XIV. században dívot t miseruhákról. 
Csak ke t tő t említünk ezek közül : az egyik Czudar 
László apát síremléke Pannonhalmán 1372-ből,7 a másik 
Scolari András váradi püspöké 142tí-ból. Mindkettő 
casulá j a tipikus csúcsíves casula, igen bő redőzettel, 
derékszöges, de keskeny ágú kereszttel , magas gallér-
ral, elől csúcsíves végződéssel.8 

X V . századbeli miseruha számtalan sok marad t 
reánk hazai gyűj teményeinkben, főleg templomaink 
szerelvénytáraiban. Radisich Jenő három csoportba 
osztja az egész anyagot . Az első német befolyásra 
valló csoportot nevezhetnők esztergom-vidókinek, már 
csak azért is, mert legszebb és legjellemzőbb példányai 
az esztergomi székesegyház szerelvénytárából valók. 
Legszebb közöttük egy aranynyal átszőtt violaszinü 
selyemből készült misernha, melynek széles kereszt jén 
domború hímzésben Mária mennybemenetelé t l á t juk 
ábrázolva. A bő casula alúl alig észrevehetően hegyes. 
Két más aranyszálas szövetből készült casula szóles 
kereszt jén csúcsíves baldachinok alat t több szent 
domború, alábóllelt hímzéssel készült képe látható, 
középen a Boldogságos Anya a kisded Jézussal. A képek 
igazgyöngyökkel vannak kivarrva. Az első ca,sula 
must rá ja a XV. században oly kedvel t gránátalma-
minta igen gazdag kompoziczióval. A második csoportot 
a felsőmagyarországi casulák a lkot ják . A miseruha-
kereszten többnyire Kálvár ia csoport látható, tehát a 
megfeszí tet t Krisztus a sirató csoporttal . Építészeti 
részleteket nem igen látni ra j tuk, t ehá t baldachinokat 
sem. Művészi színvonaluk jóval a lantabb áll, mint az 
első csoporté. Mindazonáltal sok hasonlatosságot lehet 
közöttük és az esztergomiak között felfedezni, s azért 
ezt is német befolyás alatt álló csoportnak kell tar-
tanunk. Mindkettőnek közös vonása a domború relief-
szerü hímzés, amelyben ugyan nagy technikai ügyes-
séget lehet kifejteni, de ami ellen egyút ta l elvi kifogást 
emelhetünk. A hímzésnek természete szerint sík-művé-
szetnek kell lennie, acupretura, ruhá ra meg épen csak 
sík díszítés való, különben elveszti ruhajellegét, nehézzé 
és merevvé leszen. 

A XV. századbeli magyarországi miseruhák har-
madik csoport ja Radisich szerint olasz befolyást árul 
el. A szentek fülkéinek a casula-kereszteken olaszos 
archi tecturája van : gerezdes kupolafödól, csavart 

1 Rohault de Fleury. La Messe. VIII. 619. 
2 Beltrami. L'Arte negli arredi sacri della Lombardia. Milano. 

1897. Nov. 9. 19. (A busto-arsicio-i casula». 
3 Példáúl Sz. Severinus és Cunibertus képei egy antipendiu-

mon a kölni múzeumban. 
1 Clinch. Old English Churches. London, 1903. 198—205. 11. 
5 S. Wh. 164. 1. 

6 Képét és leírását Czobor tollából megtalálhatni a követ-
kező diszműben : Magyarország történeti emlékei az 1896-iki ezred-
éves kiállításon. Budapest és Bécs. 1. k. 168. 1. 

7 u. o. 169. 1. 
8 Scolari András váradi püspök sírkövét 1883-ban ásták ki 

a váradi várban Lásd : Rómer. Jelentés a nagyváradi ásatásról. 
Archaeológiai Értesítő. Új folyam. III. XX—XXII. Bunyitay. A 
váradi püspökség története 1884. Nagyvárad III. k. 110. 111. 1. 
A kötet végén látható a sirkő képe, mely jellemző történeti szem-
pontból, rendkívül becses emlékünk. Jelenleg a váradi székesegy-
ház sekrestyepitvarának egyik falába van illesztve. 
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vékony oszlopocskák, aminők a XIII . , XIY. század 
építészeténél divatosak voltak olasz földön. A himzés 
technikája szintén Olaszországra vall. Mig ugyanis az 
Alpeseken innen a hímzésnél a fonalak, öltések a rajz 
vonalainak irányát követik, I tál iában az egykorú 
himzés öltései nagyrészt vízszintesek és függőlegesek. 
A magyarországi casulák e csoportjának képdisze is 
jellemző. A többi közöt t az angyali üdvözlet van 
ábrázolva a casula-kereszt jobb és balkar ján. A jobb 
fülkében Mária, a balban Gábriel angyal. Olasz be-
folyást árulnak el a kolorisztikus hatások is, melyek 
a lapos himzés olasz neménél észrevehetőleg jelent-
keznek. E harmadik csoport casulái közül első sorban 
Vethési Alber t veszprémi püspököt emlí t jük fel, mely 
az ottani székesegyház tulajdona. Aranyszállal átszőtt 
zöld bársonyból készült ez, mint a XY. század annyi 
más casulája. A kereszten felülről lefelé mennyezetkék 
alatt : Mária a kis Jézussal , keresztelő szent János, 
végre szent Pá l láthatók. A kereszt kar jain jobbra 
Mária, balra Gábriel angyal. Nagyon szép két olaszos 
casulája van még az esztergomi székesegyháznak, 
melyeknek keresztjén a szentek három kupolafödeles, 
csavart oszlopos fülkében állanak, még pedig az egyik 
casulán legfelül Mária a kis Jézussal, alatta szent 
István, szent László, szent Imre képei láthatók, a 
kereszt ka r j án az angyali üdvözlet. Ez a casula kép-
tárgyánál fogva is rendkívül becses darab. Fölemlí t jük 
még Kassa város múzeumának egy casuláját, mely 
szintén a csoportba tartozik. Valamennyi NV. század-
beli casula, egynek kivételével hosszúkás, nyelvalakú, 
igen keskeny vállrószlettel, mely alig hogy befödi a 
vállakat, s úgyszólván az egész kart szabadon hagyja. 
Pánczélszerü merev ruha csaknem valamennyi, mely 
tehát a lakjára a mostani casulákhoz igen közel áll, s 
távolról sem versenyezhet ik alak dolgában a közép-
kor derekán dívott gazdag redőzetü, festői, művészi 
alakú casulákkal. 

E fejezet végén emlékezünk meg egy XV. század-
beli miseruháról, mely stílusánál fogva egészen kiesik 
a magyar himzőmüvószet történeti keretéből. Ez t. i. 
a renaissance stílusában készült pompás fejniczai mise-
ruha, mely jelenleg a budavári szt. Zsigmond kápolna 
dísze, hová a fejniczai zárdából 1887-ben a király bő-
kezűségéből jutott . Szövete hasonmása a galgóczi t rón-
kárpi tnak, melyet Mátyás király készí t tetet t és hasz-
nált, s mely aranyszövetü alapon zöld bársonyból és 
selyembrokátból kombinált , igen tökéletes rajzú diszít-
ményekkel van borítva. A rajz középpont já t egy remek 
renaissance edény képezi, melyben nyílot t gránátalmák 
vannak, illetőleg kiemelkednek abból. Jobbról-balról 
egy-egy bőségszarú fölött sasok lépdelnek, kiterjesztet t 
szárnyakkal felrepülőben. Az edény fölött álló gyü-
mölcsös koszorúban Mátyás és az ország egyesített 

9 Az itt tárgyalt összes XV. századbeli casulák pompás 
képei láthatók a Magyarország történelmi emlékeiről szóló, több-
ször idézett díszmunkában. Vége-hossza sem volna e jegyzetnek, 
ha valamennyi XV. századbeli casula ábráit adó kiadványt elő-
sorolnánk. Ismételjük, hogy a XV. századbeli casulák három 
csoportba osztása Radisich eszméje, melyet az idézett mű 325—330. 
lapjain ejt ki és alkalmaz, a XV. század egyházi emlékeit ismertetvén. 

czímere. Radisich milanói eredetűnek ta r t j a e mise-
ruhát , természetesen a kárpi t tal együti.1" A miseruha 
széles, oldalt nincs kivágva, de díszítésében tel-
jesen profán. Ebben és fe j le t t renaissance stílusában 
különbözik a magyarországi egykori miseruháktól. A 
renaissance stílus Magyarországon a nagy király idején 
csak üvegházi, mesterségesen nevelt növény volt. A 
fejniczai miseruhának se akadt utóda. A XVI . század-
ban a magyar miseruhákon magyaros motívumokat 
észlelünk, mint azt a jövő fejezetben látni fogjuk. 

Az egy gyermek-rendszer és protestáns 
atyánkfiainak ellenmozgalma. 

Az ő körükben pusztít főleg ; ők kötelesek tehát 
a természet ós Isten törvényének e megrögzéssé fajuló 
megszegése ellen a küzdelmet első sorban felvenni. A 
mai súlyos időben, a midőn a magyarság nemzeti léte 
van koczkára téve, a midőn tehát minden magyar em-
bernek a kölcsönös szeretet és nagyrabecsülés legfor-
róbb érzelmeivel kell egymáshoz ragaszkodnia, kétsze-
res örömmel üdvözöljük más vallású atyánkfiainak az 
Is ten által felállított természeti erkölcsi törvény meg-
tartásának érdekében kezdet t és, úgy látszik, lelkesen 
folytatott mozgalmát Tudvalevő dolog, hogy az ev. 
ref. barsi egyházmegye lelkészi kara határozati lag 
kimondotta, hogy ő e nemzetölő bűn ellen szövetséges 
mozgalmat ind í t ; faluról-falura igyekszik tanítással, 
felolvasásokkal felvilágosítani a népet bűnének rettene-
tessógéről és annak iszonyú következményeiről. Most a 
B. H. olvasunk Módra Imre ev. ref. lelkész tollából 
buzdító felszólalást a bűnellenes mozgalom erősítésére. 
A lelkész úr szózatában van régi, van ú j dolog is. 
Régi az a kép, melyet a születések re t tentő ritkulásá-
ról statisztikai adatokkal így rajzolt m e g : „A hol húsz 
év előtt a szülöttek száma 50 volt, ott ma '20—25 közt 
váltakozik. A hol ezelőtt 15 évvel a vármegye a máso-
dik iskola fölállítását rendel te még el : ot t ma alig 
látogatja az iskolát több 40—50 gyermeknél. A meg-
épített második iskolaterme pedig üresen áll." Azt 
hiszem túlon-túl elég arra, hogy a legszomorúbb, de 
egyúttal feszült munkára kész lélekkel tekintsen ki a 
prot . lelkészi kar a nép ijesztő pusztulására. A fel-
szólaló úr buzdító szózatában két ú j dolog foglaltatik. 
Egyik az, hogy szerinte nem a bírvágy a magzatirtás fő-
íőoka, hanem most már a rossz példa s különösen a 
megromlott erkölcsű anyósok „gyilkos gondolatokat" 
sugalló csábításai. A másik u j gondolat a szózatban az, 
hogy a papság erőfeszítése, ha magára marad, kevés 
eredménnyel fog járni. A társadalom többi hivatalos 
organumának is segítő-kezet kell nyú j tan i a nép lelki 
betegségének orvoslására. Magának a tvhozásnak is 
gondoskodnia kell, hogy a törvény szigorúbban sújtsa 
a bűn elkövetőit és bűnrészeseit . „Az a félesztendő, a 
mivel a bíróság eddig bünte t te a bűn elkövetőit, nem 

111 Lásd Radisich fejtegetését a többször idézett pompás dísz-
munkában. Magyarország történeti emlékei az 1893. ezredéves kiállí-
táson. Budapest, 1897—1900. 204-207. lapokon. Ugyanott látni a 
miseruha képét is. A galgóczi trónkárpitról, mely az Erdődy csa-
lád kincse. Hampelné Lukácsy Zsuzsanna név alatt az Archaeol. 
Értesítő VII., Czobor Béla. pedig ugyanannak a IX. évfolyamában 
értekezik. 
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is büntetés. Hisz lopásért kap a bűnös félesztendőt." 
I t t pedig gyilkosságról, még pedig fokozottról, nem-
zetpusztításról van szó. Szóval, minden hatóságnak 
törődni kell evvel a bűnnel, és annak megtorlásában, 
a nemzeti veszedelem irtózatosságához mért szigoru-
sággal kell eljárni. = 

Yerbőczy szobra — Pázmány szobra. 
A király adományozta tiz szobor közt -— így 

olvassuk egy napilapban — van Verböczynek, a 
Tripartitum írójának szobra is. Az emlék mintáját , 
melyet a ministerelnök (a régiek közül valamelyik, úgy 
látszik Bárffy) megbízásából Donath Gyula szobrász 
készített, a jövő (tehát e) héten bírálja meg a képző-
művészeti Tanács. Ehhez a hírhez tudni kell azt. hogy 
Verbőczy szobrának az ügye párba van állítva Pázmány 
szobrának az ügyével. Kezdetben tígy volt a dolog 
megállapítva, hogy Pázmány szobra a „milimári" 
Ferencz-városba kerüljön ki, jó félre .és messze a fővá-
ros szivétől. Ketten-hárman-négyen-öten tettünk a do-
logról, ós egyszer csak a tervező ministerelnök úr azon 
vette magát észre, hogy tervét egy fensőbb akarat meg-
semmisítette. 0 felsége kimondta, hogy Pázmány szob-
rát a Yerbőczyével párosan az ő és Klotild főherczegnő 
belvárosi palotája előtt kell felállítani. Pázmány szobra 
időközben el is készült - mintában. Egy-két év előtt 
a két szobor mintájának összeméréséről tárgyal t egy 
vegyes bizottság. Donáth Gyula, az új magyar művész, 
Yerbőczyt minden áron le akarta ültetni. Ilyen szobor 
mellé Pázmány álló szobrát, melyet jeles if jú művé-
szünk, Rónai mintázott, természetesen nem lehet oda-
állítani. A nagyakaratú zsidó művészt alig lehetett rábírni, 
hogy engedjen. Most úgy látszik, Verbőczy álló szobor-
mintáját fogja a K. T. megbírálni. Már igazán itt az 
ideje, hogy a két szobrot a Kossuth Lajos-utcza fején 
végre felállítsák. ? ? 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Misszió-számba menő működés székesfővá-

rosunkban. — 
Nem hatalmas dolgokról akarok e sorokban meg-

emlékezni, nem korszakalkotó működésre óhajtom az 
olvasók figyelmét felhívni ; hiszen a székesfővárosban 
már azt is sokra tar t juk, nagyra becsüljük, ha a vallás 
kötelességeinek pontos teljesítését észleljük. „Et 
quieunque hanc regulám (legem Christi) secuti fuerint, 
pax super illos," (Gal. 6. 16.) mondja az Apostol. 

A Regis Szent Ferencz János-Egyesület ez évi 
közgyűlése alkalmával csak annyit hallottunk a titkári 
jelentésből, hogy a mult évben 600 vadházasságban 
élő pár kötötte meg nevezett egyesület segítségével 
a házasságot, miáltal 1034 gyermek lett törvényessé, s 
máris éreztük az apostol által hangoztatott „paxot", 
lelki békét, mely ime Budapesten is bontogatja szár-
nyait a lelki életben. Mert hiszen nem nagy dolgot 
cselekedett az a 600 pár, csupán kötelességét teljesí-
tette, a Regis szent Ferencz egyesület működése sem 
korszakalkotó, csak a pásztor szeretetének megnyilvá-
nulása híveivel szemben s mégis missziószámba vehető 

mindaz, mert van-e magasztosabb, mint a „regula 
Christi" követésére buzdítani híveket s ez által békét 
önteni szivükbe. 

Vadházasok mindig voltak a fővárosban, de soha 
oly nagyra nem ment számuk, mint a polgári házasság 
behozatala óta. Sokan ugyanis hitközönyből kifotyólag 
nem óhajtották az egyház áldását, másokat a sok ok-
mány beszerzése, utánjárás, tartott vissza attól. Akad-
tak olyanok is, kik azt a néhány korona költséget 
akarták megtakarítani, s a polgári házasság behozatala 
óta mindezen okok megkétszereződtek. Mert a hit-
közöny után beálló lelkiismeretfurdalást a polgárikötés 
altatja el egyiknél-másiknál, mely utóvégre mégis csak 
törvényes forma s a gyermekek is törvényes színezetet 
nyernek ; az okmányok beszerzése kettős munkát ad, 
mert a lelkész egyházi okmányokat kiván ; az utánjárás 
is több, mert kétfelé kell menni egyik hivatalból a 
másikba s végül bizony a kiadások is felszaporodtak ; 
hiszen a polgári házasság, mely kezdetben semmibe sem 
került, most szintén bélyeget meg pénzt kiván, s a hívek 
nagyobb zaklatásnak vannak kitéve. 

Mindezen nehézségek megkönnyítésére alakult 
a Regis szent Ferencz egyesület, mely a szegény háza-
sulandók számára minden okmányt beszerez, az összes 
utánjárásokat maga végzi a felek helyett, a stolaille-
téket is maga fedezi a lelkészeknek, kik azt részben 
vagy egészen megkövetelik, miáltal a hivék sok gond-
tól szabadulnak meg. 

Az esketési ügyvivőségeket — melyek szintén a 
polgári házasság óta szaporodtak el Budapesten — 
nem is emiitjük, mert aki csak kevéssé is ismeri azo-
kat, tudja, hogy 20—30 forintot kérnek a felektől az 
összes beszerzendők költségei fejében s az egyházi 
házasság-kötésre vagy egyáltalán nem is figyelmezte-
tik őket vagy egyenesen fölöslegesnek mondják azt. 

Innen van az a szomorú tény, hogy — midőn 
kereszteléshez hoznak kis gyermeket, s a pap a szü-
lők házasságlevelét kéri — azzal felelnek: csak pol-
gárilag „esküdtek." (Megjegyzem, hogy a polgári kö.-
tésnél nincs is eskü.) S persze átadják a házassági 
tanúsítványt. A keresztelő lelkész megnézi ezt, látja, 
hogy az apa is róm. katholikus, az anya is az. Mind-
kettő szabad is, nem elvált, tehát semmi akadály sem 
volna az egyházi esketésnél s mégis : csak polgárilag 
„esküdtek". A kérdésre pedig, hogy miért, a legtöbb-
ször ez a felelet : nincs pénzük. Ritkán fordul az elő, 
hogy ezt mondják : az apa nem akarja, mert szoczialista 
vagy egyéb okból. 

Ilyenkor à pap utasítsa az illető szülőket, vagy 
kérje fel erre a keresztanyát, hogy forduljanak a Regis 
•szent Ferenc egyesülethez, melynek irodája f. évi május 
hó 1-éig I. kerület, Attila-körut 32. II . 16. sz. alatt 
van (májustól kezdve a VII. kerületben lesz) s ott tel-
jesen ingyen beszereznek mindent, ami még esetleg 
az egyházi esketéshez szükséges volna, s magát az 
esketést is kifizetik a jegyesek, illetve polgárilag egy-
bekeltek illetékes lelkészénél. 

Maguk a tények beszélnek legtöbbet. Hiszen mig 
az 1903. esztendőben mindössze csak 102 pár jelent-
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kezett, ezen egyletnél ebből csupán 65 pár esküdött 
meg, addig az 1904. évben 676 pár jelentkezett , s bár 
eddig 488 pár esküdött meg tényleg, a többinek ügye 
is elintézés alatt van s mint a t i tkár i jelentés mondta, 
Isten segítségével azok is meg fognak esküdni. 

Ez pedig valóban missió-számba menő működés 
székesfővárosunkban s megérdemli, hogy ne csak er-
kölcsileg támogassuk azt ; ne csupán a gyermekek 
keresztelésénél, gyóntató székben s egyebüt t kutassuk 
azok számát, kik a polgári kötéssel megelégesznek s 
utasitsuk őket a Regis szent Fe rencz egyesülethez, 
hanem anyagilag is segítségére siessünk s ezáltal lehe-
tővé tegyük, hogy a híveinket Krisz tus törvényének 
megtar tására buzdító egyesület mentül jobban felvirá-
gozzék. 

A ju ta lom érte nem fog elmaradni. A nemes cse-
lekedet öntudata lesz a legszebb ju ta lom : a lelki béke. 
Ahogy az Apostol is mond ja : pax super illos . . . 

Róma , márcz. 19. Mit mondott X. Pius pápa 
Róma nagyböjti hitszónokainak az Isten igéjének hirdeté-
séről. — 

A pápa nevenapjáról, mely ma folyt le, nem sokat 
mondhatok, hisz tulajdonképpeni ünnepi szónoklás 
nem volt. 0 szentsége magánkönyvtárában fogadta a 
tisztelgésére megjelent bibornokokat. Szereti az egy-
szerűséget, kerüli a pompát. Annál többet mondhatok 
arról, hogyan fogadta f. hó 6-án X . P ius az örök város 
nagyböjt i hitszónokait és mit mondot t nekik. Vagy 
60-an je lentek meg a bíboros püspöki helynök vezetése 
alatt. Mindenekelőtt térdepelve elmondták együtt a 
hitvallást. Közös vallástevés u tán következet t a pápa 
allocutiója. Például állította szemök elé keresztelő szent 
Jánost . „Nem azért, úgymond, mintha azt akarnám, 
hogy menje tek ki a pusztába prédikálni, vagy hogy az 
ő re t tentő szigorúságait gyakorol já tok" . A mit ker. 
sz. J ánosban követnünk kell, az — az ő mély meg-
győződése, az ő lángoló buzgósága — ignis ardens 
volt — és az ő bűnbánó vezeklő szelleme. Ajánl ja a 
pápa a hi tszónokoknak a nemes egyszerűségét és a 
léleknek jóságát , (la simplicitá a la bonta.) Sértő sza-
vak vagy vitatkozások, kivált pedig politizálás az egy-
házi szószékre nem való. Mindenekelőtt tanítani kell 
a hitszónoknak. A mai hallgatóság oly emberekből áll, 
kiknek határ talan szükségük van a tudásra ; mert mai 
napság az emberek nem ismerik többé a vallást. Meg 
kell velők ismertetni a vallási igazságokat, még pedig 
magát az Egyház elemi tanítását. Taní tó jelleménél fogva 
a hitszónoklás vonzó is lesz, kivált ha egyszerű marad 
és kerüli a hiu díszt. Nem úgy kell prédikálni, ahogy 
Ezekiel próféta óvólag mondotta: „Mi beszéltünk, és a nép 
tömegesen hallgatott, úgyszólván ajkainkon csüngött . 
Azonban szive nem változott meg, erkölcsei nem javul-
tak." Ez az oly hitszónokok büntetése szokott lenni, kik 
magukat hirdetik, a beszéd ékességeire fektetve a fő-
súlyt. 

Végül rámutatot t néhány alkalmas böjt i tárgyra. 
Ilyenek, a penitencziatartás, a legelhanyagoltabb köte-
lességek egyike, holott a legszükségesebb ; az állás és 
állapotbeli kötelességek ; az utolsó dolgok. 

Pár is . A coneordátumos állapot utolsó pillanatai. 
Püspöki szózatok a két hatalom szakításának alkalmából. — 

A franczia kamrában, midőn e sorokat i r juk, javá-
ban folyik a vita és szavazás a separatióról, vagyis az 
egyháznak vagyonából és jogaiból való tel jes kifosz-
tásáról és „szabadon bocsájtásáról" az üldözés törvény-
szervezte állapotába, hogy végrevalahára megvalósuljon 
Voltaire végrendelete — écrasez l ' infâme — és a szabad-
kőművesség halotti torokat ülhessen nagypénteken és 
minden nap az egyház eltemetése sikerültének ünnep-
lésére. Igy gondol ják ők a dolgot . I ly körülmények közt 
senki sem csodálhatja, sőt mindenki természetesnek 
tart ja , hogy a püspökök nagyböj t i körleveleikben vala-
mennyien a franczia állam gyászos apostaziájával, 
elpogányosodásával foglalkoznak. Igy például, a quimperi 
püspök, miután megállapította, hogy az Isten-rendelte 
állapot az egyház ós állam közti viszonyra nézve a con-
cordatárius, az egyezményes állapot, mely Franczia-
ország népét Clodvig ideje óta czivilizálta, á t tér annak 
megrajzolására, hogy mi lesz Francziaországban az u j 
valláspolitikai alapon. „Pour la France, úgymond, 
voilà l 'Eglise de demain : au regard du pouvoir civil, 
plus de paroisses, plus de doyennés, plus des diocèses, 
plus de Pape, plus d'évêques, plus des curés, mais 
simplement des associations cultuelles." A jövő idő egy-
háza Francziaországban íme ez lesz : a világi hatalom 
szemében nem lesznek többé se plébániák, se esperes-
ségek, se egyházmegyék, se pápa, se püspökök, se 
lelkipásztorok, hanem egyszerűen csak — vallási tár-
sulatok . . . Mindent, de mindent ú j ra kell ópiteni a 
lelkekben ! Új ra fog kelleni kezdeni esetleg a vértanu-
ságok századait is az állami hatalomnak újból vallásossá 
és pedig kereszténynyó tevésére. De ezt már nem a 
quimperi püspök, hanem én, a tudósító sejtem. Különös 
hang üt i meg az ember fülét a bourgesi érsek főp. 
körleveléből, melynek a tudós főpap „le travail" (a 
munkáról szóló) czimet adott . Azt mondja, hogy az 
egyház koldussá-tevéséből szükségképpen fog követ-
kezni az, hogy egyháziaknak és világiaknak többet fog 
kelleni dolgozni a megélhetésért ; különösen pedig a 
papságnak készen kell lennie arra, hogy az apostolok 
módjára esetleg saját keze munkájával szerezze meg 
a mindennapi kenyeret. A toulousei érsek levelében az 
isteni alapítású egyház jövőjében való tántor í thatat lan 
bizalom nyilatkozik meg. „Quelque grand que soit le 
mal à présent, nous avons en main le remède pour le 
combattre." Addig csakugyan nincs veszve semmi, mig 
a segítség eszközei mind kéznél vannak. A franczia 
egyház sorsa nagy figyelemre méltó dolog. Hisz az, 
mivel typikus volt eleddig, következőleg typikus lehet 
a jövő időkben is. A „gesta Dei per Francos"- t Európa 
népeinek nagy tömege csodálta és követte ; ezentúl a 
„gesta diaboli fer Francos"- t Európa népei nem lehe-
tetlen, hogy ne majmolják. Azt bátran előre lehet meg-
mondani, hogy így j á r minden egyház, mely az állami 
hatalom kar ja in elnyugszik, s nem gondoskodik magá-
ról hatalmas képviselet beállításával az ország tör-
vényhozó testületébe. Ha a katholikusoknak nem kell 
az állami hatalom, ma jd kezökbe kerítik azt mások ! 



13. RELIGIO 103 

KATH. N E V E L E S - és TANITASUGY. 

A kegyelet ünnepe. 
Ez alatt a czim alatt a Jézus-társaságiak kalocsai 

főgimnáziumában virágzó Szépirodalmi és fflietorikai Kör 
az I. b. országos hirű P. Rosti) Kálmán atya emlékeze-
tének f. hó 19-én u. n. dolorosum és gloriosum gyász-
ünnepet szentelt, melynek programmja ez volt : 

1. Emlékbeszéd P. Rosty K. felett; tar tot ta : Máté 
Tóth J e n ő VIII. o. t. elnök. — 2. VP. Rosty K. halálára" 
Horváth Elemér VII. o. St. n.-töl szavalta Zborovszky 
Béla VII. o. St n. 3. P. Rosty K. mint költőszaba-
don előadta: Korák Is tván VIII. o. pn. — 4 . „Alom" P. 
Rosty K. S. J. szavalta : Kenedi Imre VIII. o. t. — 
5. _ Jertek, jertek draga ifjak" énekelte: a szépirodalmi kör 
férfikara. — 6. „Magyarok Nagyasszonya" P. Rosty K. 
S. J.-tól szavalta: Róka Lajos VII. o. t. — 7. A csendes 
életalkony ; akad. beszéd tartotta : Keller Lőrincz VII. 
pn. jegyző. — 8. „Két költő csókja" Kalocsay Alántól 
szavalta : Kurucz Lajos VIII. o. pn. — 9. „Fájdalom 
epeszti keblünk . . ." gyászdal szövegezte : György Mihály 
VIII. o. t. énekelte : a szépirodalmi kör férfikara, a 
bariton szólót énekelte : Pölich J . VII . o. t. 

A kegyelet ez emlékezetes ünnepe a megboldogult 
lelki vezér tiszteletére, minden várakozást felülmúló 
sikerrel folyt le. Azon nemes érzelmekről tett az tanú-
bizonyságot, melyekkel az egész kör a megboldogult P . 
Rosty iránt viseltetett s most is viseltetik. A zártabb 
körű ünnepi ülésen a tanári karon és az if júságon 
kivül jelen voltak : dr Kenedi Imre kir. ügyész, dr 
Horváth Győző s tb; a főgimn. Igazgatója ; a díszhelyet 
nagys. dr Hoffmann Károly apátkanonok úr foglalta el. 

A magasszárnyalású, meleg hangú elnöki megnyi-
tóval összekötött emlékbeszéd (Mátó-Tóth Jenő VIII. 
o. t ) után, melyben a boldog emlékű P. Rostynak, a 
jó pap, a hazájáért lángoló honfiú, a mézajku költő ós 
lángszavú szónok, a legjobb tanár és körvezető félszá-
zados érdemeit méltatta. Horváth Elemér VII. St. növ. 
a hálás fiúi sziv mélyén szülemlett alkalmi költeményét 
szép hatással szavalta Zborovszky, melynek különösen 
azon sorai tolmácsolták meghatóan az ifjúság nagy 
veszteségót, melyekben P. Rostyt egy az élet viharaitól 
ledöntött tölgyhöz hasonlítja, az i f júságot pedig a rá-
ölelkező gyenge repkénynek, mely most megfosztva 
támaszától, egyedül maradt. Ezután Horák VIII. o pn. 
kegyeletes hangú és valódi irodalmi becsű szabad elő-
adása következett P . Rosty költészetéről. Erre Kenedi 
Imre lépett fel a holt költő egyik legkitűnőbb költe-
ményével, az „Álom"-mal, mely szavalat oly hos-zú 
tapsvihart aratott, hogy időbe került, a mig a kör 
iskolázott hangú énekkarának művészetében gyönyör-
ködhettünk. Róka Lajos kiváló szavalása és a k ö r j e g y -
zőjének, Keller Lőrincznek finoman kidolgozott akad. 
beszéde megérdemelt tetszésnyilvánításban részesült. 
Ezután Kurucz Lajos VIII. o. pn. szolgáltatta a műsor 
egyik legértékesebb pontját , Kalocsay Alán „A két 
költő csókja" cz. megható költeményének magával 
ragadó, mélyen átérzett 'előadásával. Most Pölich József 
kellemes bariton szólója következett (szövegezte György 
VIII. o. t.) gyönyörű kísérettel. A jegyző rövid búcsú-
beszéde után Hoffmann Károly dr apátkanonok, tiszai 
föesperes emelkedett fel a díszhelyről, s fájó érzelmek-
től elborítva, könnytelt szemekkel elmondott végszavá-
val rá te t te az ünnepélyre a koronát. „Sok és kiváló 
egyén temetésén voltam már jelen, a Kalocsát ujraal-
kotó Kunsz t érsekén, a nagymíveltségű Lonovics,1" a 
tudományáról Európaszerte ismeretes Haynald, a szelid 
lelkű, jótékonyságával mindenkit lekötelező Császkáón ; 
de annyi könnyűt hullani mint P. Rostyón, egyikén sem 
láttam. S mi facsarta a szemekre a könnyzáport ? ! . . . 
A lángoló szeretet, melyben az elköltözött nagy lélek 

mindenkit részesített." — Végül követendő példakép 
ajánlotta P. Ros ty t : „ha úgy élnek, akkor önök is el-
mondhatják, bonum certamen cer tavi!" 

KATH. E G Y E S Ü L E T I E L E T 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A Kereszt. Szocziális Egyesületek Orsz. Szövetségének 

alakuló közgyűlése. 
A Keresztény Szocziális Egyesületek Országos 

Szövetsége f. hó 25-én este 8 órakor tartotta végleges 
alakuló közgyűlését a budapesti egyesület helyiségében 
Giesswem Sándor kanonok orsz. képviselő elnöklete 
alatt. Képviselve voltak a budapest-angyalföldi, pápai, 
szombathelyi, győri, szentendrei, kolozsvári egyesüle-
tek, a többi csatlakozott egyesület pedig hivatalosan 
tudatta állásfoglalását. Az elnök megnyitván a közgyű-
lést, átadta a szót Lakatos Géza dr. t i tkárnak, aki 
jelentésében előadta, hogy a belügj'miniszterium a szö-
vetség alapszabályait minden megjegyzés nélkül jóvá-
hagyta. Bejelentette továbbá az ujabban alakult 
veszprémi, a budapest-angyalföldi, sárvári és mosoni 
munkásegyesületek csatlakozását a szövetséghez. Ezután 
Giesswein Sándor elnök a tisztikar nevében megköszönte 
a közgyűlés bizalmát és elrendelte az elnökség és a 
szövetségtanács tagjainak uj választását. Szavait azon-
ban be sem végezhette, mert a közgyűlés egyhangú 
lelkesedéssel azonnal újból Giesswein Sándor kanonok 
képviselőt kiáltotta ki elnöknek. Társelnökül szintén 
egyhangúlag Szalánczy Andor lett megválasztva. Meg-
választották a 68 tagból álló szövetségtanács tagjait 
is. A választás megejtése után Giesswein Sándor eínök 
megköszönte a beléje helyezett és oly szépen meg-
nyilatkozott bizalmat és szép beszédben buzdította a 
szövetség tagjait további kitartó munkára. Végre 
Szalánczy Andor tar tot t rövid lelkesítő beszédet, külö-
nösen a szakonkint való szervezést és az „Igaz Szót" 
ajánlva az egyesületek figyelmébe. Ezután a közgyűlés 
lelkes hangulatban véget ért, de a tagok kedélyesen 
beszélgetve még sokáig együtt maradtak. 

I R O D A L O M . 
Katonai lelkipásztorok kézikönyve. 

Hand buch für (lie k. u. k. kath. Geistlichkeit, 
von E. Bjelik. Wien, 1905, im Selbstverlage des apos-
tolischen Eeldvikariates. 

Azt mondják, hogy az örök városban és az egyes 
szerzeteseknél nem taní t ják a pasztorálist ; de ezt a 
könyvet, mely a katonai papság r i tka egy hodegusa, 
vagyis a hivatalos teendők helyes eljárására vezérlő 
kalauz, az örök városban is ós az egyes szerzetesrendek-
nél is, haszonnal olvashatják ós tanulmányozhatják ; 
mert az kereken czáfolja meg azon régi s mintegy 
megrögzött szálló igé t : „aliter in theoria, aliter in 
praxi." Ideális egy gondolat a tábori püspök meg-
hagyása ; de felettébb szerencsés annak megírása is. 

A jeles munka, a katonai papságra nézve, valódi 
kincsesbánya, melyből mindegyike megtanulhatja a 
theoriát olyformán, hogy meg ne akadjon praxisán ; 
őszintén megvallom, ha módomban volna, az összes 
magyarországi papnövendékeknek adnék egy példányt 
ajándékképen, hogy azt szorgalmasan lapozgassák és 
forgassák, mert annyi érdekeset együttemesen alig 
olvashatnak. 

Hasonló munka a világi papságnak sem ártana, s 
igazán nem értjük, hogy az utasítások, rendeletek és 
törvények oly nagy sokadalma s tömkelege mellett, 
miért nem tűznek ki az illető tudományos tényezők 
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ez irányban valamelyes pályadíjat, vagy, hogy miért 
nem ad ki valamelyik egyházmegye olyan munkát, 
mely nemcsak nem fölösleges, hanem igazán szük-
séges. Álljon itt megvilágosításul egy példa: az orszá-
gos törvény világosan azt mondja, hogy a felekezet-
nélküli szülők gyermekei azon vallásban oktatandók, 
melyet a szülők felekezetlenségök előtt vallottak ; a 
hitoktató ugyan megteszi a magáét, de amidőn vagy 
az első gyónáshoz vagy az első áldozáshoz kellene a 
gyermekeknek járulniok, megtudja, hogy szüleik meg 
nem kereszteltették ; most hogy nyélbe üsse a dolgot, 
lót-fut eredménytelenül mindenfelé, pedig ha megvolna 
a kellő irányítás, több volna a fáradozáson az áldás. 
Külömben ha érdeklődik valaki a ritkaságszámba menő 
könyv 531 lapos béltartalma iránt, forduljon a szerzőhöz, 
kinek lakóhelye : Wien, IX. Alserstrasse 28. Krizsán. 

= „Messiás, Bfiii, Búcsú." Ezen a czimén csinos 
könyv alakjában külön is kiadta (Jerebenics Sándor 
győri székesegyházi hitszónok az általa szerkesztett és 
kiadott érdemes predikácziósfolyóiratnak,a „Borromeus"-
nak ez évi XIX. folyamában megjelent adventi- s nagy-
böjti szentbeszód, valamint keresztény tanítás-sorozatát. 
Tartalma következő : A Messiás (adventi sorozat) : 1. 
A várva várt Megváltó. 2. A kiengesztelő Főpap. 3. 
A fölvilágosító Tanító. 4. A szabadító Király. 5. A 
szeplőtelen Szüzanya. 6. A tökéletes ember. 7. Az árvák 
atyja. 8. Hol van Krisztus? 9. A betlehemi jászoly és 
a mi oltáraink. A bűn (nagyböjti sorozat) : 1. Mi a 
bűn magában véve ? 2. Mi a bűn Istenre nézve ? 3. Mi 
a bűn a b. szűz Máriára nézve ? 4. Mi a bűn az emberre 
nézve ? 5. Jézus bűnbocsátó hatalma. 6. Az Anyaszent-
egyház bűnbocsátó hatalma. 7. Lelki fegyvertár a bűn 
ellen. 8. A szeretet apostola (ujmise alkalmára.) A 
búcsú (keresztény-tanítás) : 1. Ideiglenes büntetés. 2. 
Elégtételi kölcsön. 3. Elégtételi kincstár. 4. Elégtételi 
kincstárnok. 5. Megszabott föltételek. 6. A búcsú czélja 
és haszna. 7. Függelék. A diszes kiállítású könyv 8° 
220 oldal. A tartalmas és formás, minden tekintetben 
korszerű beszédek élő bizonyság a „Borromeus14 czímü 
predikácziós folyóirat jelessége mellett. Az E. Krit. 
L.-ban tüzetesen ismertetjük majd e hasznos könyvet, 
amely megrendelhető : Gerebenics Sándor, Győr. Ara 
3 kor 20 fillér, portómentes küldéssel. 

VEGYESEK. 
— Kómából érkezett külön tudósításunk szerint X. 

Pius pápa a vatikáni kertekben készített „lourdesi 
barlangu-ot , melynek költségeire eddig 68,676 frank 70 
cent érkezett be, azért kívánta Gyümölcsoltó-Boldogasz-
szony napján fölszentelni, mert erre a napra esik ezidén 
már 47-ik évfordulója a csodálatos apparitiónak. A 
lourdesi barlang másolatát tudvalevőleg még XII I . Leo 
készíttette ; X. Pius pápa a felső bazilika szoborkópét 
tétet te föl rája. A bazilika tornya messziről meglátszik. 

— Apró hirek. 0 felsége Krasznay Ferencz 
orsz. képviselőhöz azt a kérdést intézte az udvari 
ebéd után, be van-e már töltve a kalocsai érsekség. 
A bajor regens herczeg ilyen kérdéseket nem szokott 
tenni, mert gyorsan szokta betölteni a főpásztori 
szókeket. — A levélboritékokat Bremer briglitoni papír-
kereskedő találta fel 1820-ban, Angliában. Talál-
mányát, mely neki nagy vagyont szerzett és most 
milliókat forgató iparág a föld szinén, a véletlennek 
köszönhette. Egyszer figyelemkeltés czéljából pyramis-
alaku halmot készített kirakatában csupa papírlapokból, 
melyek felfelé, fokról-fokra kisebbek lettek. Mikor a 

látvány jó sokáig megtette hatását, a papír-darabokat 
a közönség szétkapkodni kezdte. De mivel a felsőbb 
kicsi lapokból régi szokás szerint levelet és borítékot 
összehajtogatni nem lehetett, Bremer ezekhez a kis 
papírlapokhoz borítékokat kezdett csinálni. A dolog 
oly kapós lett, hogy néhány hét múlva 12 szállítót 
kellett Bremernek fogadni. — Ismét egy amerikai ötlet-
ről lehet beszámolnunk. Mitchell mathematikai formulát 
állított fel a házasulandók korára nézve. A formula ez. 
X : 2 4- 7 . = Y. X a férfi éve, Y a nő éve. Például 
26 : 2 -4- 7 = 20, vagyis 26 éves férfi 20, a 70 éves 
férfi 42 éves feleséget vegyen magához. A formulát 
Mitchell úr a „boldogságához tar t ja szükségesnek. — 
Moszkvában 30—50,000-ével tolongott a merénylet után 
való napokon a falusi nép azon a helyen, a hol 
Szergiusz nhg elvérzett. A nép az ott felállított kereszt 
előtt imádkozott. Zsidó és főiskolai tanuló nem mert 
az utczán mutatkozni. — A nemrég feltalált radiumnak, 
ennek a csodálatos ásványnak, csodálatos hatásai vannak. 
A párisi Academie des sciences minapi ülésén Philodie 
tanár kísérletei bebizonyították, hogy a radium sugarai 
60 óra alatt ártalmatlanná teszik a mérges kigyók 
szájának mirigyeiben a mérget. Érintés a radiummal 7 
óra alatt végzi a méregtelenítést kígyóban és meg-
csipettben egyaránt. De ez utóbbi esetben az érintés-
nek a csipés után 5 perez alatt kell megtörténni, más-
külömben a hatás elkésik. — A japánok a természet-
tudományok terén az alatt a 40 év alatt, mely az 
európai kulturához való fordulásuk óta letelt, sok 
dologban már meg is előzték az európai tudósokat. Igy 
például Kitosato dr. serumot talált fel a nehéznyavalya, 
Shiga dr. a vérhas, Miura dr. a rettenetes beri-beri 
betegség ellen. 1885 óta 6121 szabadalmat iktattak be 
államjegyzókbe, köztük feltűnően sok tudományos föl-
fedezésre. Magyarországban a magyar ember kenyeret adó 
állás szerzésén töri a fejét, a zsidó pedig jövedelmesebb 
börzeslusszokon : nincs kedv, illetve nem j u t idő talál-
mányokra. — A Bolletino Salesiano januáriusi füzeté-
nek jelentése szerint 19ü4-ben összesen <>4 szaléziánus 
intézet alakult, fele részben Európában, fele rész-
ben Amerikában. — Az első theologiai doktort a 
nőnemből Dánia szolgáltatja. Az ottani kormány 
megengedte, hogy nőket is lehessen „állami" theolo-
giai vizsgálatokra és doktorságra bocsátani ; csakhogy 
a nők theologiai doktorsága tanszékre, illetve szó-
székre nem jogosít. — A német főiskolai kath. ifjúsági 
egyesületeket heves ostrom alá fogta a szabadelvü-
ség egész Németország területén A heves üldözés csak 
jó hatással lehet a kath. főiskolai ifjúságra. Annál 
szorosabban fognak összetartani, annál lelkesebben fog-
nak kath. vallásukhoz ragaszkodni. Különben, a német 
kath. főiskolai ifjúsági egyesület száma 150-re emel-
kedett. Nálunk világiak számára kettő van mindössze : 
Budapesten és Kolozsváron. — A dillingeni papnevelő 
intézetben, (Bajorországban) ezidén 54 növendék lépett 
be a mértékletességi egyesületbe. A tagok száma 223, 
köztük 58 egészen abstinens, minden szeszes italtól 
tartózkodó. 

A szerkesztő telefonja. 
Fiume. Nem tesz semmit. Maradjunk a régiben. —; Rétság. 

Levél megy. — Köliidgjarmat. Andrássy már ki van adva. A 
másik megy. — Többfelé. A volt intentiós példányok átalakításá-
nak ideje fizetésesekké még nem mul t el. De már vége felé köze-
ledik. Tessék a 10, vagy 5, vagy 2'50 koronát haladéktalanul 
beküldeni. 

Főszerkesztő : B r e z n a y B é l a d r . 
Segédszerkesztő : Valuicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1905. Natrv Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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kezdetétől hetenként : 

egyszer : csütörtökön. § 
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postaküldéssel 10 kor. I 

Szerkesztő lakása: l 
Budapest, 

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

küldemény czimzendő. Ë 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Nagy Sándor 
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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 , TARSA 
HATVAN N E G Y E 

B i i ö a t e s t e r , á p r i l i s 6 . 14 

DALMI ES IRODALMI FOLYÓIRAT 
DIK ÉVFOLYAM. 

SZ. 1905. 

„Perge alacriter i« coevio tuo: yraehar- vraeiia Domtrn. curitaiem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgcnda 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et its. qui operi tuo *ujf raganiur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.u 

IX. Pius a szerk. 1871. Hiárc . 27-én. 
„Additos tibi aminos auetontate Nostra exoptamus. quibus excitatua atque erectus . . . . reiigioni doctrinaeque provehendae felicius ineumbas." 

XIII. L eo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok : X. P I U S PAPA márcz. 27-iki allocutiója. — A miseruha a XVI—XVIII. századokban. Irta : 
N é m e t h y G y u l a dr. — Néhány adat a budapesti m. k. tudományegyetemről. — Valami a tetemrehivásról. — Egyházi Tudósí-
tások: S z a t m á r : f Meszlényi Gyula püspök emlékezete. — P á r i s : A keresztény emberiség vallásügyi érdeklődése Franczia-
országra központosulva. — „Atheisme, séparation, des organisation." — Az öc franczia bibornok tiltakozó felirata Loubet elnökhöz. 
A parlamenti világ. — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. A Kath. Tanügyi Tanács gyűlése. — Ifjúsági zászló felszentelése. — Tárcza : 
Nagyböjti gondolatok. — Vegyesek: Rómából. A jövő kor történetírásának. Öngyilkos apáczák. Bécs megelőzte Budapestet. Mese 

Ányos Pálról. Az első körlevél. Meghívó. Veto-jog a pápaválasztásnál. Gauss Károly Frigyesnek emlékét. Apró hirek. 

X. PIUS PÁPA 
márcz. 27-iki allocutiója. 
Vetterabiles Fratres 

Amplissimum coetum vestrum, tertium 
pro officii munere, allocuturos, piget Nos admo-
dum ea iterum afferre argumenta, quae non 
laeti t iam faciant, sed moerorem confirment. 
Sed nostis optime, hunc esse Dei, provide 
disponentis, nutum, ut tristibus Ecclesia ne 
careat unquam, ut nempe eo digna sit Sponso, 
qui, quo illám sibi exhiberet gloriosam, non 
habentem macnlam, poni voluit in signum cui 
contra dicer etur. 

Querebamur ad vos, Yenerabiles Fratres, 
consilia agitari apud Gallos, quae maxime 
reiigioni essent infesta: querebamur propositum, 
non earn modo rescindendi pactionem, quam, 
superiore ineunte saeculo, ad commune religio-
nis et civitatis bonum, Romanus Pontifex ac 
reipublicae Gallorum moderatores fecerant; 
sed, lege lata, civilis imperii ab Ecclesia dis-
cidium perpetuo sanciendi. Iamvero etsi Nos, 
omni studio omnique qua licebat ratione, etiam 
postremis hisce diebus, tantam cladem aver-
tere conati sumus, quin et conari adhuc volun-

tas est, quum nihil a Nobis longius absit quam 
velle Nos a pactis convenus eximere ; at tamen 
eo res urgetur, ardore, u t sit plane pertimes-
cendum, ne brevi ad exitus adducatur. — 

; Gallorum gentis, quam Nos ex animo ada-
mamus, vicem dolemus graviter : quidquid 
enim damni ubivis obveniat Ecclesiae, id expe-
riendo novimus rei quoque publicae detrimen-
tum esse. Teneant hoc probe, non ii modo 
qui in Gallia catholicarum sunt partium, qui-
bus Ecclesiae defensionem suseipere sanctum 
esse debet ; verum etiam pacis publiceeque 
securitatis quotquot sunt amatores, u t communi 
demum studio tantam patriae perniciem pro-
hibeant. 

Haec inter, Venerabiles Fratres, contristat 
adhuc animum immanitas belli, quo extremae 
iamdiu Orientis orae caedibus, incendiis, san-
guine funestantur . Quot ibi rerum lacrymae ! 
— Vices Illius in hisce terris gerentes, qui 
auetor est et conciliator pacis, Deum, in spi-
ritu humilitatis, enixe obsecramus u t prineipibus 
ac populis quae ad concordiam pertinent con-
silia benigne impertiat. Tot plane tantaque 
genus ubique hominum conficiunt mala, u t 
non sit opus armorum etiam strepitu pertur-
bari et contentione bellorum ! 

12 
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Quantum pacis studio ex omni parte sit 
tr ibuendum sensere nuper feli citer qui Brasiliam, 
Peruviam, Bolivian! supremo imperio mode-
rantur. Exortis enim de praescribendis regen-
disque finibus controversiis inter foederatas 
Brasiliae civitates et utramque gentetn, peru-
vianam videlicet ac boliviensem, periclitari 
vetus concordia videbatur. At vero, qui publi-
cae rei regundae praesunt, sapienti equidem 
saluberrimoque consilio, contentionem alieno 
iudicio terminandam decreverunt. Qua in re 
cum prudentissime reputarent, tutandae pacis 
officium Pontificatui maximo innatum fere esse 
atque insitum : communi sententia, Sedis liuius 
Apostolicae Nuntium virorum coetui praefece-
runt, quorum esset causa sulfragiis dirimenda. 
— Quae dum vobiscum, Yenerabiles Fratres, 
laeto animo communicamus, dictarum gentium 
Praesidibus gratias publice referre libet, quod 
honorem eiusmodi Nobis et Cathedrae Beati 
Petr i habere voluerint. 

Quam coni unctionem Nobiscum, quae 
maximarum utili tatum conciliatrix est, ut inam 
pro merito aestimarent qui Aequatorianae 
Reipublicae regimine potiuntur. Scilicet Romani 
Pontitícés decessores Nostri, a tque in primis 
Pius IX sanctissimae recordationis, caritatem 
suam in aequatorianum populum multis mag-
nisque argumentis demonstrarunt. Quid vero ? 
Eas modo leges ibi latas novimus, quae ad 
catholicam Ecclesiam et antiquam pat rum 
religionem non vexandam solum sec pene 
interimendam sancitas quis dixerit. — Nos, ne 
deesse muneri videamur, illatúm religioni vul-
nus non dolemus modo, sed publice arguimusj; 
sperantes considérâtiora consilia ab iis, quorum 
interest utilitati suae gentis prospicere, esse 
capienda. Episcopos interea et catholicos uni-
versos aequatorianae gentis non demittere 
animum iubemus, sed magno erectoque religio-
nem tueri debitamque íIii adserere libertatem, 
nulla tarnen tentata via, quam ordo ac iustitia 
intercludat, Aderit conantibus Deus, qui mortifi-
cat et vivificat, deducit ad inferos et reducit. 

Ceterum Venerabiles Eratres, non sine 
praemio futuram confidimus, quam catholici 
universi testati sunt pietatem in augustam Dei 
Matrem, quum superiore decembri mense quin-
quagesimus annus impletus est a solemni 
promulgatione decreti quo Eadem piimaevâ 
labe immunis edicebatur. Yirgo suavissima, 

quae Ecclesiam plane diligit quam acquisivit 
Christus sanguine suo, optatae pacis gaudia 
ne diu desideremus efficiet. 

Et benedictio Dei Omnipotentis etc. 

A miseruha a XVI-XTIII . századokban. 
— Irta : Németh Gyula dr. — 

Már a középkor végén kényelmi és egyéb szem-
pontokból annyira összevissza nyirbálták a miseruhákat, 
hogy a régi casula vagy planétára alig lehetett ráis-
merni. A renaissance terjedésével még nagyobb erővel 
folyt ez a munka ugy, hogy a XVI század végén mái-
egykorú irók is kifejezik az ősi alaktól való eltérést. 
Nostra aetate, irja Stephanus Durantus 1592-ben ae 
superioribus aliquot saeculis casula ab utraque parte 
concisa ante et retro sine ullo errore producitur usque 
ad talos adeoque accisa atque in aliam specem de 
formata, u t si cum antiqua casula, unde deflunit, 
componatur, vix suum nomen tuea tu r . 1 Azonban az 
újkor casulája nemcsak jelentékenyen rövidebb és kes-
kenyebb lett, mint a középkori, nemcsak a karoknál 
vágták ki oly magasan, hogy csaknem a vállakig ment 
a kivágás, de elől a mellen is kivágták, úgy hogy a 
casula a mellnél legkeskenyebb lett, lefelé pedig széles-
bedett, kötő vagy hegedű formát öltve, aminő még 
most is a használatban lévő casulák nagy többsége. 
Ez a kivágás főleg a XVII . és XVIII . századokban öltött 
nagy mórveket. Igy aztán a casula még a mellen se 
vetett többé ránczot, de el is vesztette minden ruha-
formáját , s teljesen merev pánczél vagy paizsalakot 
öltött. Igy keletkezett a hegedű casulák nagy száma, 
elárasztva templomainkat, a fényűzés és pompa előnyére, 
de a szépség és méltóság rovására. 

A miseruha elfajulása főleg az Alpesektől északra 
fekvő országokban öltött nagy mérveket. Olaszország-
ban részint megállottak a kései középkor még teljesen 
el nem fajult casula formájánál, részint reformokkal 
segitettek a már bekövetkezett elfajulásokon. E téren 
is halhatatlan érdemeket szerzett Borromei Szent 
Károly Milano érseke, ki az 1573-iki tartományi zsina-
ton, melynek végzéseit a szentszók készséggel erősitette 
meg, megállapította milanói érseki tartományra nézve 
a casula kötelező alakját , még pedig a középkori casula 
értelmében. A Borromeo casula szélessége legalább 
1 m. 30 cm. (3 könyöknyi), hossza ugyanannyi vagy 
még nagyobb, lígy hogy egy középmagasságú papnál 
térden alul ér s minden esetre ránczot vet .2 A Borro-
meo casulának elől hátul kereszt a fődisze. Fasciam 
úgymond az idézett helyen item latam unciis 8. (leb. 
14V2 cm.) ad minimum, quae assuta sit ab anteriori 
parte usque ad extrenum dependentem habeat : cur 
altera fascia transversalis in sunna prope parte et a 
fronte et a tergo adiunata crucem utriusque exprimat. 
A kereszt maga vagy villaalakú, tehát a függőleges 
szárból jobbra balra hegyesszög alatt egyenesen föl-
futó karú kereszt, melyek a vállakon találkoznak a 

1 De ritibus eccles. cath. 1. 2. c. g. n. 8. (ed. CCn. 1592. p. 326.) 
- Acta Concil. Mediol. 1. 4. de suppellect. (Brixice 1603. p. 318.) 
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túlsó kereszt karjaival, mint a középkori villakeresztes 
miseruháknál lá t tuk ; vagy a függőleges szárból jobbra 
balra félkörívben felfutó karú kereszt, melynek karjai 
a pap felső kar já t metszve találkoznak a túlsó kereszt 
karjaival. Ilyen formájú casula ra jzá t adja Jakob , Die 
Kuns t im Dienste der Kirche cz. müvében . 1 

Rómában és vidékén a casulát sohasem vágták ki 
oly erősen, s igy alakja sem fa ju l t el soha annyira 
mint Középeurópában. Még a XVII . században is a 
következő méreteket tüntet i föl a római casula : 1 m. 
30 cm. hosszú ós 85 cm. széles, mint azt a hires litur-
gikus iró Gavantus tanus i t ja . 3 Ami a római casula 
díszítését illeti, meg kell jegyeznünk, hogy annak hátsó 
oldalán nincs kereszt, hanem csak egy függőleges, szó-
les paszománt, elül pedig egy T alakú kereszt látható. 
A casula mellső része két oldalt csak igen kevéssé van 
kivágva, tehát nem hegedű alakú hanem még mindig 
egészen tiszteletreméltó formájú szent öltözet. I lyen 
például a XVI. század második feléből Boldog Cani-
sius Pé ter casulája, melynek ra jzá t Braun közli idézett 
munká jában . 3 

A XVI. és XVII . század magyarországi casuláit 
a magyaros virágos himzés jellemzi. Keresz t jük nincs 
s t isztán profán, világi diszitésük miatt egy kézművé-
szeti szempontból kétségkívül sok kifogás alá esnek. 
A híresebb darabok közül „korban legidősebb a tren-
cséni kegyesrendiek sötétkék bársony alapú, mindenestül 
hímzéssel borí tot t casula-ja. A szövet maga régibb a 
hímzésnél. Oltár eleje vagy szoknya volt-e, vagy eset-
leg más, azt nehéz megmondani. Lehete t t női ruha, 
mert hisz még ma is szokás pl. menyasszonyi ruháka t 
templomoknak felajánlani oly czélból, hogy ornatusokká 
alakíttassanak át. Annyi áll, mert megvan a nyoma, 
hogy oly szövet volt, melyet eredetileg alul széles, 
hímzett szegély díszített. 

A jelenlegi himzés három egymás fölött elterülő, 
de egymással szervesen össze nem függő tömegre oszt-
ható, noha van közös kiindulási pont juk : egy tulipán 
legalul. E darabnak különös érdekességet kölcsönöznek 
az indák és virágok közt elszórt apró állatok : szarvasok 
sasok s egyéb mindenféle madár. Nemcsak ennél a 
mellékkörülménynél fogva, de általában a himzés egész 
stílusánál fogva összefügg az az át tör t ezüstővek pánt já -
nak ornamentikájával , s talán nem tévedünk midőn e 
ruhá t még a X V I . századnak tula jdoní t juk. A himzés 
applikáczió módjára van az alapra alkalmazva arany ós 
ezüst szálból, s szines selyemből való. Ez utóbbi 
helyenkint fémszállal vegyítet t , mintegy azzal beporozott , 
a mi nálunk szintén rendszerint csak a XVI . század 
hímzésén tapasztalható. 

Az esztergomi, sárga selyemből való igaz gyön-
gyökkel gazdagon kivarrot t u. n. koronázási casula 
felülete három sávra van osztva. A két szélső egyforma 
egymás fölé állított stilizált magyaros virágok és levelek 
élénkítik ; affélék aminőkkel eléggé gyakran találkozunk 
egyidejű hímzéseknél, de nem a javabelieknél. Ugyan-

1 Landshut. 1870. 323. 1. és XVIII. tábla. 
2 Thesaurus ss. rituum. Venet 1823. II. 273. 
3 i. h. 168. oldal. 

ehhez a fa j tához tartozó mot ívumok de sokkal vasko-
sabbak töltik ki a középső sávot is. 

A cziszterczita egri gimnázium muzeumában van 
egy művészi alkotású casula, melyet csipkeszerü ív 
alakú disz tagol három függőleges mezőre. Könnyed 
menetű, tulipánféléből ha j tó egy-egy inda kigyózik 
fölfelé az oldalakon, szimetrikusan elosztott virágokkal 
a melyek között a középső a legnagyobb. Mindegyik 
más más, de mindegyiket ugyan az a nemes forma-
érzék jellemzi. A középső, a szélsőknél gazdagabb 
motívum, két közös szár mel le t t felkúszó indát tün te t 
fel, melyek fölváltva be- és kifelé ágaznak el egy-egy 
virággal a szárak, illetőleg az ágak végén. Ott pedig 
ahol az indák kihaj lása miatt üres mezők keletkeznek, 
virágok szakítják meg a főszárat, kitöltvén a közöket. 
A himzés kizárólag aranyszálból való. s ép oly gondos, 
mint a rajz. 

Bársony György egri püspök (1675-78.) miseruhája 
az ottani székesegyház tula jdona. A püspök 1676. év-
számmal jelölt czimere diszíti. A himzés arany és 
ezüstszálból készült . A szegélyből áll, mely a ruhá t 
köröskörül beszegi, s a középső sávból. Amaz hullám-
vonalú szegfűvekkel s egymással váltakozó egyéb 
virágokkal, valamint levelekkel, emez pedig egyazon 
közelebbről meg nem határozható stilizált viráguak 
két pár ta közé foglalt ismétléséből áll." 4 Megemlít jük 
itt végül még Pázmány Pé te r bibornokérsek (1616— 
1637.) esztergomi casulaját, mely baraczkvirágszinü 

• selyemalapon, szines selyemhimzéssel készült. Mint e 
példákból látható, a renaissance és barokk stilus kor-
szakában hazánkban a miseruhákon nem renaissance 
vagy barokk motivumok, de magyaros must rák ural-
kodnak, amit különös nyomatékkal kívánunk hang-
súlyozni, mint igen jellemző tüneményt . Abban azonban 
a mi casuláink is megegyeznek a külföldiekkel, hogy 
r a j tuk semmi keresztény, semmi egyházi vagy vallásos 
jel leget nem tapasztalunk. Tel jesen profán világi és 
szellemtelen a casulák díszítése. Ilyen himzés bármely 
világi öltözeten szerepelhetne. Ideálul vagy példa gya-
nánt ezek a casulák nem szerepelhetnek. Művészi 
színvonaluk azzal is alacsonyabb, hogy figurális díszí-
tést nem találni r a j t uk . A középkori casulák gyöngéd 
művészi tűfestósétől, acupictura ezek a hímzések bizony 
messze ál lanak! 

Visszatérve a casula átalakulására vagy elfaju-
lására általában, meg kell jegyeznünk, hogy minden 
megnyirbálás, megrövidítés, kivágás daczára még a XVII . 
század casulái közöt t is igen sok van, amely nem csak 
fényes kiállítása és pontos himzési technikája, de a 
ruha alakja szempontjából is, ha nem is épen eszményi-
nek de még mindig elég tisztességesnek, illendőnek 
nevezhető. A casula teljes elfajulása a XVIII . század-
ban következett be, melynek semmi érzéke nem volt 
a vallásos művészet iránt. E k k o r semmi tekintet tel 
nem voltak a l i turgikus szinek megtartására, s amely 

4 Igy irja le Radisich Jenő a XVI.—XVII. századból való 
magyar miseruhákat a többször idézett diszműben : Magyarország 
történeti emléke az 1896-ki ezredévi kiállitáson, a 330 332. lapokon. 
Ugyanott láthatók a leirt casulák hű képei. 
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virágos, urnás,bősógszarvas mustráju szövetekkel kecses 
rokokó bútorokat, taburetteket, divánokat, karszékeket 
vontak be, azokat jónak találták arra is, hogy belőlük 
casulákat, miseruhákat szabjanak, melyeket katonai 
vagy világi díszruhák mintájára vastag aranypaszomán- 1 

tokkal díszítettek. A liturgikus szabályok ellenére bőr-
casulák is készültek, préselt és aranyozott bőrből, mint I 
például a kendenichi és glenel-i casulák (Köln mellett), 
vagy a billerbecki templom miseruhája , 1 sőt némelyek 
annyira mentek, hogy szalma-casulákkal gazdagították 
a liturgikus kuriozumok sorozatát. - A nagyobb stíl-
szerűség kedveórt az ilyen szalma-casulát a karácsony 
első azaz u. n. pásztor-misénél használták. Habent sua 
fata vestes ! Ilyen eljárás mellett a XVIII . század 
casula ja eltékozolta a tiszteletreméltóság azt a csekély 
részét is, amelyet a megelőző század még megőrzött. 
A sokszor brutális pompaszeretet, az aranyhimzés gaz-
dag alkalmazása mellett a XVIII . század casula-ját a 
teljesen profán kiállítás, diszítés, a templomhoz mél-
tat lan, szellemtelen, hívságos czifrálkodás jellemzi. 

Neliány adat 
a budapesti 111. k. tudományegyetemről. 

A budapesti magy. kir. tudományegyetemnek ez 
évi aktáiból (Facsicultxs I.) látjuk, hogy az elmúlt tan-
évben a hallgatók vallási statisztikája igy alakult : 

I. félév: 2771 róm. kath., 138 görög, kath., 176 
görög kel., 696 evang. reform., 480 ágost. ev.. 15 uni-
tárius, 2313 izraelita, 2 felekezetlen. 

II . félév : 2456 róm. kath., 115 görög kath., 148 
görög kel., 637 evang. réf., 4 4 á g o s t . ev., 13 unitárius, 
2047 izraelita, 2 felekezetlen. 

Ha kissé utána számítunk annak, mit jelentenek 
ezek az abszolút számok százalékokban, arra a szomorú 
eredményre jutunk, hogy az összes katholikusok az 
egyetem népességének 42u/0-át alig haladják meg, a mi 
Magyarország össznépességében elfoglalt százalékoknál 
6-tal kisebb. Ellenben az izraeliták százaléka az egye-
temen 36, holott az egész országban 5-ön alul marad. 
Minő kilátásokat nyit ez a jövőre nézve, arról már 
ismételten megdöbbenve irtunk. 

Az említett füzetből azt is látjuk, hogy a jogtu-
dományi kar hallgatóinak száma 15 év alatt i786-ról 
4006-ra emelkedett, vagyis jóval több mint megkétszere-
ződött. A jog- és államtudományi kar ismeri ezt a kóros 
helyzetet ós iparkodik tőle-telhetöleg gyógyítani. A 
füzet kiemeli, hogy a tömérdek jogász között sok az 
olyan, a kiket „sem tehetségük, sem előkészültségük, 
sem vagyoni helyzetük nem tesz alkalmasakká a főis-
kolai tanulmányok folytatására ; a kik az előadások 
látogatását teljesen elhanyagolják és a kik egy részé-
nek ethikai színvonalára az utóbbi félévekben tömege-
sen megállapított ieczkekönyv hamisítások alapján in-
dí tot t fegyelmi ügyekből nagyon kedvezőtlen követ-
keztetést kell vonnunk.-

1 Bőrcasula-król értekezik : Swoboda Das Parament und seine 
Geschichte. Mitteilungen des k. u. k. Österreich. Museums. Neue 
Folge. 10. Jahrgang. Hefs J. Wien. 1895. 

2 Kirchenschmuck. I. 60. (Jahrgang. 1857.) 

Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy a német 
egyetemeken az orvostanhallgatók száma rohamosan 
jogy. Tíz év előtt számuk az összes német egyeteme-
ken 779b volt, mig tavaly 5926, a mi 31-55 százalékos 
csökkenést mutat. co 

Valami a tetem re h ivásról. 
Spuller Gyula garamszőllősi plébános úrtól a kö-

vetkező tanulságos sorokat vet tük : 
Van a plébánia könyvtárában 5563 nyomtatvány ; 

beszállítandó Esztergomba; de erre halasztást kértem 
és kaptam. Ezek egyike Pelbartus de Temesvár: Sermo-
nes pomerii etc. Haynau, 1501. A böjti prédikácziók 
44.-ike (sabl. post Duic. de passione) beszél a tetemre-
hivásról: „Pro signo mirabili boc experientia et natura 
testatur, quod quando quis proditorie vei occulte inter-
ficit hominem : ad homicide huius profantiam de iam 
occiso corpore sólet sanguis effiuere. Sicut dicit fore 
expertum Petrus Paduanus super problem, p. VII. probl. 
VI. Odem dias Galianus Vi. medicinalium et allegat. 
Commestor in summa VI. Certa hoc est signum mira-
bile magni honoris naturalis in homine : cum non vide-
amus tale contingere in leone occidente ursum vel 
leonem altorum ; nec in equo, nec in ceteris animalibus. 
Sed unde hoc? Commestor plures rationes poni t : inter 
quas unam narrat praeeipuam, quod fortassii alique 
gu t t e sanguinis remanserunt in occisore, pitta in gladio 
vel in veste, qua naturali conformitate simulam sibi 
sanguinem attrahit et educit. Maxime procurante dya-
bolo. ut sinistram fidem hominibus ingerat, vel ut tali 
signo viso occistatur occisor in peccatis sine contritione 
et confessione ale illis, qui querunt ultionem talis san-
guinis Sed verisimilius, inquit, videtur, quod ad dete-
stationem homicidii Deus, velit hoc permittere in occi-
sis. Nam communiter hoc non fit, nisi cum quis prodi-
tor ie et occulte interficitur. Hoc Commestor." Tehát a 
tetemrehívás nem volt a köznép „babonája", hanem a 
természettudósok és orvosok tanítása, akár most a 
darwinismus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Szatmár. f Meszlényi Gyula püspök emlékezete. — 
Hogy milyen lesz az elhunyt és sokak által meg-

siratott főpásztor emlékezete a szatmári egyházmegyé-
ben azt az ottani „Heti Szemle" következő szózata 
sej te t i : 

Annál jobban esik látni az embernek, hogy a mai 
kor hamis nagyságai közt — fájdalom, meglehetősen 
elvétve, — igaz gyöngy is akad, ki mint a kagyló 
héjában saját egyéniségéből nőtt ki, akit nem a világ 
zaja, hanem jellemének szilárdsága emelt, s tart is fenn 
holta után időtlen időkig azon a magaslaton, melyre 
mindig pietással fog feltekinteni az utódok szeme. 

„Szatmár nagynevű és mindenesetre jeles püspö-
keinek sorozatában a legelső helyen áll boldogemléke-
zetü Hám János, az összes erények komplexuma, aki 
előtt nem volt kisebb ember önmagánál, aki Istenért 
és embertársaiért mindent, de mindent áldozott. Nem 
dogmatikus szempontból, — hiszen ide nagyon sok 
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keil, — de abból az elvből kiindulva mondtuk e szava-
kat, amint a história emberi látással megtudja itélni a 
jellemeket. Hogy magát mennyire kicsibe vette, bizony-
ság mellette aszkézisa, mely sokszor a legszükségeseb-
bet is megvonta tőle ! Hogy szive mennyiben lángolt 
Isten dicsőségeért, tanúskodnak mellette nagy alkotásai, 
melyek ma is dicsére válnak Szatmár városának. Ember-
baráti cselekedeteinek szószólói azok a rendkivüli áldo-
zatok, melyeknek tömjénfüst je a jótékonyság oltáráról 
szállott fel a Magasságbeli t rónjának zsámolyához. 

Öt választotta eszményképéül boldogult püspökünk. 
Kifejezést adott ennek 17 évvel ezelőtt, mikor elfoglalta 
a szatmári püspöki széket. És ez a 17 esztendő azt 
igazolja, hogy azok az igék, melyek akkor elhangzot-
tak ajkairól, nem voltak a pusztában kiáltó szava, hanem 
testet öltöttek ugy Isten dicsőségének szolgálatában, 
mint az emberiség jólétének előmozdítása körül. 

Nem frázisok, hanem a tettek beszélnek itt. Azok 
a nagy alkotások, melyek püspöksége alatt egyházme-
gyéje területén megvalósultak. Ezek mondják, hogyha 
talán utói nem is érhette, de megközelítette ezt az 
ideált, kinek nagysága naponkint lelki szemei előtt 
lebegett. Emberszeretetóröl nem beszélünk mi, beszél-
nek arról a szegények ezrei, akik közül bizonyára 
egyetlen egy sem volt, akinek könnybe ne lábbadtak 
volna szemei, mikor meghallotta, hogy meghalt a szat-
mári püspök. 

Nem akarunk prejudikálni a históriának, mert 
lehet, hogy e gyászos pillanatok hatása alatt, s eltelve 
szive melegének közvetlen szemléletétől, talán nem 
tudjuk csak épen most letűnt múlt ját azzal a rideg 
kritériummal elbírálni, mely karakteristikonja kell hogy 
legyen a minden egyéni befolyástól emánczipált törté-
netirónak, -—• de nekünk ugy látszik, hogy melléje 
emelkedett nagy elődjének, s nevöket egykor egymás 
mellett fogja emlegetni a részre nem hajló történelem 
is egyházmegyénk évkönyveiben." 

Par is . A keresztény emberiség vallásügyi érdeklődése 
Francziaországra központosulva. — „Athéisme, séparation, 
des organisation— As öt franczia bibornoic tiltakozó fel-
irata Loubet elnökhöz. A parlamenti világ. — 

Márczius hó 21-én kezdődött a franczia kamará-
ban a döntő csata olyan ügyben, a mely az egész 
emberiség, az istenetek és az istentelenek feszült érdek-
lődését hívja ki, t. i. bogy legyen-e az államnak val-
lása vagy ne legyen s kezdetét vegye-e Európában a 
keresztény vallás, ós annak letéteményese, a kath. egy-
ház ellen, az irtó harcz. Doumer kamarai elnök, min-
denek előtt felolvastatta a jelentést-tevő bizottság 
kinevező okmányát. Azután jelentette, hogy a kamará-
nak mindenekelőtt két határozati javaslat, Berry-ó és 
abbé Gayrandé felett kell határoznia. S átadta a szót 
Berry képviselőnek, a kinek határozati javaslata ez: 
„A kamara elhatározza, hogy jelen törvényhozási cyklu-
sában az egyház és állam elválasztása ügyében nem 
határoz." Briand, a bizottság jelentóstevője hevesen 
ellenezte a javaslatot. S a kamara 343 szavazattal 200 
ellen elvetette Berry javaslatát . Abbé G-ayrand kép-
viselő határozati javaslata ez volt : „A kamara elhatá-

rozza, hogy a tvjavaslat, vagyis az egyház és állam 
szétválasztása felett ez idő szerint nem dönt, hanem 
felhívja a kormányt, hívjon össze egy nem parlamenti 
bizottságot, melyben a kormány az érdekelt egyházak 
képviselőivel állapítsa meg az egyházak és az állam 
szétválasztásának feltételeit." Ez is halasztó indítvány. 
Abbé Gayrand fényes beszédet mondott a béke, az 
igazság és méltányosság nevében. Nem használt semmit. 
Az ő javaslatának is az lett a sorsa, a mi a Berryé. 
A szabadkőműves összeesküvés laszavazta. A vita még 
e pillanatban, mikor e sorokat irom, még folyik, mert 
mindjárt első nap 63 szónok iratkozott fel szólásra. 

Időközben nyilatkoznak a püspökök, tiltakoznak 
gyűlésekből a hívek. A verduni püspök, mgr Dubois, 
röpiratot adott ki, melyben bebizonyítja, hogy a mire 
a franc zia törvényhozás kamarai többsége törekszik, az 
— istentelenség, rablás és minden vallásnak felbom-
lasztása, athéisme, spolation, desorganisation. — Meg-
jelent Richard párisi, Coullié lyoni, Lecot bordeauxi, 
Labouré rennesi biboros érsekeknek és Per raud bibo-
ros autuni püspöknek tiltakozó felirata is Loube t elnök-
höz. Kelt márczius 28-án. Ö eminencziáik kimondják, 
hogy az u. n. vallási egyesületek rendszere az egyház 
tagadása és nyílt kihívás schismára, szakadárságra. 
Kimutat ják az egyház szerzett jogainak tiszteletre és 
kiméletre méltó szentségét. Bebizonyítják, hogy a szakí-
tás a két hatalom közt állandóvá teszi az erkölcsi és 
társadalmi feloszlást. Példa rá a nagy forradalom vége. 
A szétszakításra vonatkozó tvjavaslat nem fejezi ki a. 
nemzet akaratát s elfogadása vallási üldözésre fog 
vezetni. Ha változtatni kell a concordatumon, akkor 
történjék az a franczia kormány részéről a Vatikánnal 
egyetértésben. 

Márczius 27-én Benoist, Boni de Castellane, Grous-
seau képviselők beszéltek, mind a hárman a szakítás 
ellen; Grosseau a liberális akczió pár t járól kétségbe 
vonta a szabadgondolkodók liberalizmusát és kijelen-
tette, hogy a franczia kultus-budget államadósság, de 
Castellane kijelentette, hogy az egyház nem fog meg-
halni, és a demagógia sosem fog Isten felett diadal-
maskodni. Benoist kimutatta, hogy az uralkodó frázis 
„szabad egyház a szabad államban" egy lb6l - ik i parla-
menti okmányból, Cavournak egy tvjavaslatából van 
véve, a melynek czime „javaslat egy concordatum érde-
kében." Tehát az nem concordatumellenes. A hatalmak 
elválasztása kölcsönös tisztelettel és szabadsággal jog-
oszlást, elválasztása kölcsönös szabadság nélkül polgári 
háborút jelent. 

Nem használ semmit. A szabadkőművesség nem 
hallgat okra és igazságre. Nála Luther mondása szent: 
stat pro ratione voluntas. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGT. 
A Kath. Tanügyi Tanács gyűlése. 

Ember Károly világi elnök vezetése alatt folyt le 
márcz. 3-án. A gyűlés elején felolvasták a herczegprimás 
leiratát, amely szerint az elhunyt Steinberger Ferencz dr. 
helyett egyházi elnökké J o r d á n Károly dr. szaniszlói 
apátplébánost nevezte ki, akit nyomban küldöttség 
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hívott a tanács ülésébe. Ember Károly világi elnök 
üdvözölte az uj elnököt, aki válaszában méltatta elhunyt 
elődének érdemeit. Számit világi elnök-társának és a 
tanács tagjainak támogatására. A nagy tanítónak az a 
mondása, hogy „elmenvén, tanítsatok", nemcsak köteles-
séget, de jogot is adott az egyháznak, a mit fejleszteni 
kell. Törekedjünk, úgymond, hogy iskoláinkban a leg-
képzetebb és legkitűnőbb tanítók működjenek, s a mi 
megzsibbasztaná erőnket, azt el kell hárítani, föl kell 
rázni a híveket közönyösségükből, hogy lelkesedjenek 
az iskoláért. .1 középponti katholikus iskolai iroda föl-
állítását elhatározták, a fölterjesztett költségvetést a 
püspöki kar jóváhagyta . Tárgyalták ezután az Országos 
Magyar Katholikus Iskolaegyesületek alapitási tervét . El-
fogadta a tanács a mintaalapszabályt, amely szerint 
országszerte lehetséges lesz a katholikus iskolák anyagi 
támogatása is. Következett a püspöki kar leiratának 
fölolvasása arról, hogy a tanítóképzők fölterjesztett 
oktatótervét a püspöki kar elfogadja, s hogy már 
szeptemberben életbe lépteti. Ugyancsak elfogadja a 
püspöki kar a latin és görög szertartású népiskolák 
oktatótervét is, valamint a katholikus iskolakönyvek 
bírálóbizottságának szabályzatát és névsorát, azzal a 
föltétellel, hogy a névsorban foglalt tagok mind katho-
likus iskolákban működnek. A birálö bizottság tagjaira 
vonatkozó primási megjegyés nagyobb vitát keltett, 
mire a tanács elhatározta, hogy fölír a püspöki karhoz, 
olyan értelemben, hogy a most kinevezendő bíráló-
bizottsági tagok közöt t hagyják m e g a nem felekezeti 
taní tókat is; a jövőben azonban a biráló-bizottságot 
tisztán a katholikus iskolákban működő tanítók közül 
fogják összeállítani. Az iskolakönyveket bíráló-bizottság 
tagjai a Szent István-Társulat mindenkori alelnöke és 
igazgatójaaz összes egyházmegyei tanfelügyelők, továbbá 
az egész ország területéről megválasztott 47 tag. Kö-
vetkezett az uj állami tanitőképzőintézeti szakfelügyeletről 
szóló véleménymondás. A katholikus tanítók Országos 
Bizottsága a kultuszminiszternek a tanítóképzőknek 
mosf szervezett szakfelügyeletére vonatkozólag kijelen-
tette, hogy az állami ellenőrzésnek minden, törvényben 
gyökerező nemét szívesen látja ; a közismert u j intéz-
kedést azonban el nem fogadja, sőt erősen helyteleníti. 
Ezen az alapon Ember Károly, Guzsvenitz Vilmos, 
Bilinszky Lajos, Dreisziger Ferencz, Keményfíy Kálmán 
és többek hozzászólása után kimondotta, h o g y : 1. A 
miniszternek a képzők szakfelügyeletére vonatkozó 
rendelete elő nem készített, elhamarkodott, sérelmes, 
törvényben nem gyökerező s egyébként is teljesen el-
hibázott intézkedés ; éppen ezért kérni fogja a püspöki 
kart, hogy e rendelet életbeléptetése ellen tekintélyének 
egész súlyával lépjen föl. 2. Bilinszky Lajos dr. javas-
latára a katholikus tanitőképzőintézeti tanártestületek-
hez köriratot küldenek, fölkérve, hogy gyűléseket 
tartva, kér jék meg főpásztoraikat, hogy a miniszter ez 
intézkedései ellen tiltakozzanak. Végül Dreisziger Ferencz 
indítványára megkérik a püspöki kar t , hogy a katholikus 
tanítóképzők szakfelügyeletét s a j á t körében rendezze. 
Csávolszky József püspök fölszólalására kimondotta az 
iskolaügyi tanács, hogy a polgári iskolai iskolalátogatók 

u j szabályzata és kinevezése is sérelmes, a mennyiben 
az illető iskolalátogatók értekezletet is tartanak a fele-
kezeti tanitó-testületekkel és több helyen a testület 
belső dolgait is kuta t ják . Ez ellen is tiltakozik a ta-
nács. Végül a katholikus tanítók szövetségéről készí-
te t tek javaslatot, a mely szerint a járások és megyék 
tanítóinak és iskolai hatóságainak képviselete Buda-
pesten egyetemes és képviseleti gyűlést tart. 

Ifjúsági zászló felszentélés« 
volt Gy. 0 . B. A. napján a Damjanich-utczai állami 
főgimnázium katholikus tanulói számára a Regnum 
Marianum központi házának (Budapest, VII . ,Damjanich-
utcza 50.) díszes kápolnájában. A zászlószentelést Kohl 
Medárd dr. fölsz. püspök úr végezte, hatásos beszédet 
intézve az if júsághoz és a jelenvolt áhítatos közön-

! séghez. Ö magát Andor György dr. pápai kamarás, 
primási titkár kisérte. A Zászlóanyai tisztet Csáky 
Albinné grófné úrasszony teljesítette, kivel férje Csáky 
Albin gróf úr főrendiházi elnök is részt vetc az ünne-
pélyen. Megható volt látni a tanári kar tagjainak 
Timár Pál igazgató vezetése alatt történt felvonulását 
a szögbeverés aktusához. Jelmondásaik, melyekkel 
szögük beverését kisérték, a vallásosság ós hazafiság 
mély érzelmeiből voitak merítve. A zászló-szerzés érde-
mének főrésze Gallovich Jenő drt., az intézet fárad-
hatat lan buzgalmu hit tanárát illeti meg. 

T Á R C Z A 
Nagyböjti gondolatok. 

A törökök hite szerint a rózsa édes illata Moha-
mednek, az ő nagy prófétájuknak lehelete s azért 
oly nagyra becsülték a rózsát, hogy ha az uton 
vagy útszélen megpillantottak egyet a földön, bár csak 
egyetlen szirmot is, óvatos kézzel fölemelték, hogy el 
ne tapossák, sárba ne tiporják. A mi lelkünk is az 
örök Isten lehelete ; szikra, mely Isten lelkéből pat tant 
k i : méltó tehát, hogy mi is nagyra becsüljük azt, mert 
gyöngédebb a fakadó rügynél, illatosabb a piros rózsánál 
s megérdemli a fáradságot, hogy — ha uton vagy út-
szélen megpillantunk egyet a földön, sárban — óva-
tos kézzel felemeljük s eltaposni, összetiporni ne en-
gedjük. 

De valamint édes Üdvözítőnk színeváltozása nem 
a nagy tömeg szemeláttára történt, hanem apostolai-
ból is csupán hármat választott ki, a Tábor hegyére 
ment velük s i t t : félrevonultan a néptől, távol a zajos 
várostól, elkülönítve a világtól, e csöndes, magányos 
helyen, dicsőült meg alakja ; i t t részesültek tanítványai 
a mennyei világosság látásában ; i t t hallották Isten 
szavát : Ez az én szerelmes fiam, kiben nekem kedvem 
telik" : ugy a vigasztalást kereső, enyhülés után epedő, 
békességért sóvárgó léleknek is egy magaslatra kell 
törekednie, a szívthztaság, a lólek-ártatlanság, a hit 
fönségének magaslatára: a lélek Tábor hegyére, hogy 
ezen imádságos magányban föltalálja mindazt s hall-
hassa az igéket : Ez az én szerelmes fiam . . . . 
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Ha sokáig nézünk ködképeket, folyton váltakozó 

piros, zöld, sárga, s minden más szinben játszó mozgó 
képeket, szemünk elfárad és szinte jól esik néhány 
perezre lehunyni. 

Hasonlóan járunk lelki szemeinkkel. 
Átéltünk egy farsangi időszakot; pihenés nélkül, 

zajban, sóvárgásokkal eltelten, lelki szétszóródásban, 
talán imádság nélkül, szivtisztaság, lélek-ártatlanság, 
öntudatos hit nélkül s ha visszapillantunk az átélt örö-
mökre, szórakozásokra, tarka : barka képekre, szinte 
belefáradnak lelki szemeink, fátyol képződik rajtuk, 
összefolyik minden előttünk, alig látunk tisztán s most: 
a szent időkben a nagy böj t komor napjaiban örömest 
lecsukjuk, megpihentetjük lelki szemeinket ; vissza-
vonultunk az eddigi megszokott s talán nem is helyes 
életmódtól s kivánkozunk, sóvárgunk egy magaslatra, 
a szent hegyre, a lélek Táborhegyére. 

Ám, ami fönséges, magasztos, csak fáradtsággal, 
vágyakozással ju thatunk oda. Hiszen az oltárhoz is 
lépcsők vezetnek s a kereszten függő Kr. Jézushoz is 
csak ugy juthatunk, ha tizennégy stácziót vógigimád-
kozunk a kálvárián. Ilyen lépcsők, ilyen stácziók e 
nagyböjti szent napok, melyek az Üdvözitő keresztjé-
hez, a Kálvária hegyre vezetnek, de hogy méltók 
lehessünk e szent útra ; hogy méltóan előkészülhessünk 
a közeledő húsvéti ünnepek megülésére, előbb egy 
másik utat kell megtennünk, megjárnunk lélekben: azt 
az utat az öntudatos vallásosság, a szívtisztaság, a lélek-
ártatlanság magaslatára . . . . 

Akkor meghalljuk Isten szavát s ragyogni látjuk 
a hit világosságát. És a villágosság mellett megismer-
jük a világ hiúságát, a gyönyörök rútságát, az élet 
rövidségét; viszont az erénynek nemes, magasztos vol-
tá t s az Ur szeretetremóltóságát ! 

A Mária-nosztrai fegyházban van egy kápolna. 
A rabok itt gyülekeznek össze, hogy a vérnélküli áldo-
zaton, a szent misén jelen lehessenek. Párosával állnak 
hosszvi sorban s a bilincs a kezükön . . . . Ajkaik imát 
rebegnek, szivükben békesség honol s amint ki-ki buzgó 
imáiban merülten ájtatoskodik, a nagy csöndben egye-
bet sem lehet hallani, mint a miséző pap félhangos 
i m á d s á g á t . . . az ámpolnák csörrenését . . . a csengetyü 
csilingelő szavát . . . 

Mikor pedig a pap a szent mise legfönségesebb 
részéhez ér, az átváltozáshoz, az Urfelmutatáshoz, a 
néma csendben megcsörrennek a rabbilincsek, amint 
tulajdonosaik letérdelnek s a hang nyöszörögve, sirva, 
nyögve vegyül össze a csengetyü örömhangjával. 

A bűnös ember kezén is rabláncz van ; rabláncz, 
mely az élvezetekhez fűzi ; kötelék, mely a gyönyö-
rökhöz kapcsol ja; bókó, mely a lélek szárnyalását meg-
akadályozza. És a világ zajában talán nem hallja a 
siró, ja jgató, nyöszörgő hangjá t . . . nem érzi a súlyát, 
nem zsibbad meg a szorítása alatt. De ha eszmélni 
kezd, ha visszavonul a magányba, kezdi érezni a kelle-
metlen voltát, nyög a terhe alatt, fölszisszen a mély 
bevágástól, fogait szívja tehetetlen kínjában s csak 
úgy enyhül meg, ha Isten szavát hallgatja s a hit vilá-
gosságát keresi szemeivel . . . . Csupán akkor csörren 

meg, s bántja füleit, midőn Krisztus Jézusra irányítja 
tekintetét s belátja, hogy nincs másban senkiben üdvös-
ség, hanem csak ő benne ! 

Hiszen ő a megtestesült ige is a pusztába vonult, 
mennyivel inkább kell nekünk a magányt keresnünk; 
nekünk, kiket a szenvedélyek megvakítanak s a földi 
gondok és foglalkozások nyugtalanítanak és meg-
zavarnak. 

E nyugtalanságból és zavarból csak egy út vezet 
ki ; az, amelyik a lelki magaslatra vezet ; az, amelyik 
elejére mintegy jelzésül e szó van írva : lelki magány . . . 

Igaz, hogy fárasztó ez az út és hosszú. 
Ám a fárasztó úthoz a vágy ad erőt; s ha hosszú 

is, a vágy megrövidíti. Ha rögös, nehezen járható, 
a vágy elviselhetővé teszi. Lelki utunkon is ju t minda-
kettőből, mert bűnbánatot kell ta r tanunk: ez lesz a 
fáradtság s az erényeket kell gyakorolnunk: ez lesz a 
vágyakozás. S ha az egyiket megtartottuk, a másikat 
gyakoroltuk, ezáltal megtettük a föntebb jelzett utat. 
mely a gyalulatlan egyszerűségében is magasztos, meg-
vettetésében is fönséges fához, a világ Megváltójának 
keresztjéhez vezet, melytől csupán a bűn űz el s az eré-
nyek hiányossága tart vissza. Azért, hogy megtudjuk 
magunkról, vájjon méltók vagyunk-e a közeledő hús-
vét megünneplésére, odatérdelhetünk-e a kereszt tövé-
hez, átölelhetjük-e azt a szenvedéstől vonagló szent 
testet, kutassuk lelkünk ál lapotát : vonuljunk vissza 
lelkünk magányába, ismerjük meg magunkat, kérdez-
zük egyenkint magunktól : magaslatra törekszel-e vagy 
mélység, örvény szélén állsz ? Melyiket teszed ? De 
mit is kérdeznéd ; hiszen könnyű a választás ! Emberek 
vagyunk, fölfelé törekszünk. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— Rómából érkezett tudósításunk szerint X. Pius 

pápa ritka dicséretektől áradó levelet intézett Sire 
Mária Domokos sulpicianus áldozópaphoz, aki Puyban 
a világon páratlanul álló emléket állított az Immaculata 
dogmatikai definicziój ának. Az 1854—1860. évek alatt 
ugyanis összegyűjtötte a defíniczióra vonatkozó összes 
aktákat 300 kötetben és azt a Puyban felállított óriás 
Mária-szobor magyarázata gyanánt örök alapítványként 
oda ajándékozta P u y városának. 

A jövő kor történetírásának elképzelhetetlen sok 
b a j t fog okozni a mai kor napisajtójának az a könyelmü 
eljárása, hogy minden mende-mondát kész igazság 
gyanánt közöl és vegyit be a kész eseményeknek és 
teljes igazságoknak a sorába. Igyr történt minap, hogy 
a B. H.-ban egy ,,A király nem enged" cz. czikkelyben 
az egyházpolitikai törvónygyártás idejéből Vaszary 
Kolos bibornok herczegprimásnak a czikkiró oly szava-
ka t adott ajkaira, amelyeket ö maga soha ki nem 
mondott, t. i. mintha azt mondta volna ő maga a 
királynak, azokat az egyházpolitikai „törvényeket* meg 
lehet próbálni. És hogy ő Felségénél ez a nyilatkozat 
döntött volna. Szó sincs róla. Kohl Medárd dr. püspök 
ur a B. H.-ban már kijelentette, hogy a „kardinális 
herczegrimás ilyen vagy ehhez hasonló értelmű szava-
ka t sohasem mondott sem a felség előtt, sem más 
egyebütt". Ezzel a nyilatkozattal az ügy tárgyilagos 
tisztázása be van fejezve ugyan, de nincs befejezve a 
hamis hirt koholó iró ós az azt közlő lap kötelessége 
legalább a tekintetben, hogy máskor az ily ráfogások 
koholásától, illetve közlésétől tartózkodjanak. 0 mltgá-
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il a k álláspontja ki van fejezve az ö emlékiratában és 
a püspöki kar együttes nyilatkozatában. A történet-
Írásnak ezekre kell állapitani állításait. 

— „Öniryilkoss apáczák" czimen az .Egyetér tés" , 
a „Nap" és a „Kurucz Újság" márcz. 24. számaiban 
napihir jelent meg, mely szerint Kon sky Róza és Leysol 
Gerda charlottenburgi apáczák öngyilkosokká lettek. 
Sejdítvén, hogy e sorokban tendencziózus elferdités 
leledzik, az Orsz. Pázmány-Egyesület védőirodája az 
aacheni „Rechtsschutzstelle für die kath. Geistlichkeit 
Deutschlands" irodához fordult felvilágosításért, honnan 
azt az értesítést kapta, hogy a fentnevezett lapok által 
öngyilkos apáczáknak deklarált hölgyek evangélikus 
világi ápolónők voltai:. Érdemesnek tart juk e sorokat az 
igazság kedvéért közzétenni és konstatáljuk, hogy a 
rossz informáczió ós a maiicia mi mindent eredményez-
het (0. P. E. V. 1.) 

— liées megelőzte Budapestet gyönyörű harang-
já ték felállításával. Tulajdonképpen nem Bécsé az érdem, 
hanem ő felségeé, aki a Canisius-templom tornyába 
Chiappani trieszti harangöntő művészetével remek harang-
zeneszerkezetet állíttatott fel. Nálunk a Mátyás-templom 
tornya, mily remek helye volna a harangjátéknak. Az 
egész város hallhatná. , 

— Mese Ányos Pálról. Ányos Pálról, a magyar 
pálos-szerzetesről, ki pesszimisztikus lírájával helyet 
biztosított magának a magyar irodalomtörténet alakjai 
közt, Gagyhy Dénes pozsoayi áll. főreáliskolai tanár az 
„Egyetértés" 1905. márczius 12. számában tárczát irt. 
A tárczában az iró arra következtet, hogy Ányos pesz-
szimizmusának és szerelmi l írájának oka boldogtalan 
szerelme, mellyel egy zsidóleány iránt viseltetett. Mint-
hogy erre nézve hiteles adatok sem az irodalomtörté-
netben, sem másut t fel nem találhatók, s minthogy a 
tárczában foglalt adatok ha alapjok nincs — egy 
elhunyt szerzetest kompromittálnak, az Orsz. Pázmány-
Egyesület védőirodája abból az elvből kiindulva, hogy 
de mortuis nil, nisi verum, levéllel fordult a szerzőhöz, 
melyben felkérte őt, nyilatkozzék, vájjon talált-e erre 
vonatkozó, ezt a föltevést támogató, biztos adatokat? 
Gagyhy tanár nyilatkozott is, kijelentvén, hogy tárczája 
nem akart magasabb tudományos ezéll szolgálni, csupán 
belletrisztikus irányú és a közönség mulattatására van szánva; 
a benne foglalt adatok pedig a képzelet szines. ragyogó játé-
kának szülöttei, reális alapjok nincs. Minthogy igy Ányos 
Pál emlékének is tartozunk a valóság közlésével, szük-
ségesnek tar tot tuk e sorok közzétételét. 

(0. P. E. V. 1.) 
— Az első körlevél. Most jelent meg Pemp Antal 

káptalani helynök első körlevele, melyben kegyeletes 
szavakkal emlékezik meg a püspök ur 0 nagyméltósá-
gának gyászos haláláról, kiben a szatmári egyház-
megye legjobb főpásztorát, a hivek valóságos atyjokat 
vesztették el. Elrendeli továbbá, hogy Gyula napján, 
április 12-én, amely nap az e lhunyt püspök védőszent-
jének ünnepe, minden plébániai és szerzetesi templom-
ban ünnepélyes gyászmise mondassék a boldogult lel-
kének üdvéért, erről a hivek előző vasárnapon a 
szószékről értesítve legyenek, az elüljáróság és egyéb 
hivatalos testületek meghivassanak. E nap előestéjén 
minden templomban egy negyedóráig az összes haran-
gok szóljanak. Elrendeli továbbá, hogy húsvét utáni 
második vasárnapon a Szentlélek segítségül hívásával 
ünnepélyes nagymise mondassék, a lelkipásztorok a 
hívekkel együtt könyörögjenek, hogy ismét Isten szive 
szerint való püspököt nyerjen a szomorú árvaságra 
j u to t t szatmári egyházmegye. 

— Meghívó a budapesti központi Oltáregyesület 
hazai szegénytemplomok fölszerelésére szánt egyházi 
készleteinek megtekintésére, melyek a nt. Angolkisasz-
szonyok kolostorában (Budapest, Belváros, Yáczi-utcza 
47. I. em.) április 7, S, 9-én reggel 8 tói este 6 óráig 
közszemlére tétetnek ki. — A kiállítással kapcsolatban 
az Istentisztelet a nt. Angolkisasszonyok templomában 
következőképen tartatik meg: Április 7, 8 ós 9-én 6 és 
x/g8 órakor szentmise. Április 9-ikón, vasárnap 'a Leg-
felségesebb Oltáriszentséget reggeli 6 órától este 6 óráig 
nyilvános imádásra teszik ki Este 5 órakor szentbeszéd, 
utána litánia Jézus Szent Nevéről, mire a hálaadó „Te 
Deum" eléneklése után a Legfelségesebb Oltáriszent-
séget visszahelyezik és a kiállítást bezárják. A beme-
net szabad. 

— Yeto-jog a pápaválasztásnál. A pápaválasztás-
nál utóbb is szerepelt veto-jog még mindig foglalkoz-
ta t ja a tudományos köröket. Wahrmund és Sägmüller 
a két pólus; az első védi a szoka-jogot, a másik tagadja 
a jogosultságot, mivel az Egyház folyton tiltakozott. 
Legújabban dr Silvio Pivano a veto mellett érvel a 
törvényes elbirtoklás alapján. Francziaország ós Spanyol-
ország 150 év előtt használták utoljára, a római szent 
birodalom pedig száz óv előtt szűnt meg, s Ausztria 
ennek nem törvényes jogutóda. 

— Gauss Károly Frigyesnek emlékét ülik most 
a mathematikusok, a Iii 50 év előtt halt meg. Ismeretes, 
hogy Gauss, a göttingai tanár és az ottani csillagvizsgáló 
igazgatója, a kit Laplace Európa legnagyobb mathe-
matikusának nevezett, hívő keresztény volt. A halha-
tatlanságba vetett törhetetlen hitének egyik emlékét 
magyar vonatkozása miatt mi is fölemlítjük. 1802. 
decz. 3-án így irt Bolyai Fa rkasnak : „Legyen édes 
neked az álom, melyet életnek nevezünk, legyen előize 
az igazi életnek a mi tulajdonképeni hazánkban, a hol 
a fölébredt szellemet nem nyomják többé a nehéz test 
bilincsei, a tér korlátai, az emberi szenvedés ostorai és 
a mi kicsinyes szükségeink és vágyaink akadékosko-
dásai! Viseljük a terhet végig bátran és zúgolódás 
nélkül, de sohase felejtsük azt a magasztosabb czélt. 
Örömmel fogjuk látni, ha majd üt az óra, a sűrű lepel-
nek ellebbenósét és örömmel tesszük majd le a terhet ." 

— Apró hirek. Eigorosum a neve annak a 4 vizs-
gálatnak. melyet a theologiai doktorság elnyerése czól-
jából a doktorjelöltnek a 4 csoportba osztott theologiai 
tantárgyakból le kell tenni. Ilyen rigorosum a budapesti 
t. egyetem hittudományi karában f. ó. márczius 31-én 
nevezetes sikerrel végződött : Skrábik András nyitra-
egyházmegyei áldozópap tett szigorlatot az Erkölcs-
tudományból és Lelkipásztorkodástanból applausussal, 
vagyis a legfényesebb sikerrel. I lyen volt az első rigo-
rosuma is. A második szigorlatot is kitüntetéssel tette 
l e : cum laude. Ha a negyedik is igy sikerül : joga van 
az aranygyűrűs királyi (sub auspiciis regis) promóczióra. 
— A bécsi egyetem theologiai karában márcz. hó 14-én 
volt az első doktorrá-avatás az u j szigorlati rend alap-
ján, melynek dr Schindler udvari tanácsos ei. R. M. 
nyilatkozata szerint a régitől való külömbsége főleg 
abban áll, hogy a dissertatio az aktusok végéről azok-
nak elejére került. A két első „újmódi" bécsi doktor 
egy bácsmegyei pap és egy jászóvári prém. kanonok. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr. 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 
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„Verge álacriter m coepto tuo : praeiiare praeiia Domini. cariiaiem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgenda: 
udlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et vis, qui »per* tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus." 

IX. Pius a szerk. 1871. rnárc/. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate .Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok : Probabilizmus vagy aequiprobabiliznxus ? — A miseruha a XIX. században. Irta : N é m e t h y 
G y u l a dr. — Biztositék az iskolás gyermekek megkeresz' eltetéséről. — Buddhismus. — Gregorián ének. — Egyházi Tudósítások : 
B u d a p e s t : Urfelmutatás az egyház első századaiban. — D i a k o v á r : Strossmayer püspök meghalt. — R ó m a : Hogy böjtöl-
jenek a katonák. Hallgat e szent misét, aki gyónik ? Kik a szegények ? — P á r i s : Egyház és állam különválasztása. — Tárcza : Nagy-
böjti gondolatok. — Irodalom : A párisi székesegyházban a világhírű konferenczia-beszédeket. E. Janvier tartja. — Magyarországi 
szent Erzsébet. A kath. egyháztörténet tankönyve. A tökéletesség utja. — Vegyesek: Az aranymisé.s herczegprimás. X. Pius pápa 
levele. Fischer Colbrie püspök Kassán. Doxologia minor. Királyi kitüntetés. Az álhumanizmus ellen. Vallásellenes tendenczis. 
Japánok vallásossága. A meggyilkolt Szergiusz nagyherczeg vallási zelótasága. Lipót bajor regensherczeg. f Illek Vincze meghalt.— 

A szerkesztő telefonja. 

Probabili/mus vagy aequiprobabilizmus? 
Ismeretes, hogy Liguori sz. Alfonz külön-

böző álláspontot foglalt el életének különböző 
fázisaiban az erkölcstannak az ő idejében leg-
jobban vitatott nagy elvi kérdésével szemben. 
A meddig az iskola utóhatásai erősebben mutat-
koztak, probabiliorista volt. Később a proba-
bilizmus utjain haladt, de egyes határkérdé-
sekben nem nyilatkozott határozottan. Végre 
megalkotta a maga rendszerét, amely némi 
közeledést jelentet t a fiatalabb korában vallott 
nézethez, vagy pedig a probabilizmus állás-
pontjának volt világosabb körvonalozása. O a 
rendszert aequiprobabilizmusnak nevezte, élesen 
megkülönböztette a jezsuiták probabilizmusá-
tól, sőt egyenesen kimondta, hogy nem fogadna 
el gyóntatókul sem probabilioristákat, sem 
prob ab i 1 i sták at. 

A redemptoristák azóta görcsösen ragasz-
kodnak az ő nézetéhez, ellenben a jezsuiták a 
prob abil izmushoz, de ez utóbbiak egész meg-
győződéssel állítják, hogy nézeteik csak név-
legesen térnek el sz. Alfonz nézeteitől. 

A redemptoristák újabban irodalmilag is 
küzdenek rendalapítójuk rendszeréért. Néhány 
év előtt megjelent De Caigny redemptoristá-
n a k egy m ü v e : Apologetica de aequiprobabilizmo 

Alphonziano historico-philosophica dissertatio. A vá-
laszt a jezsuiták rendjéből sietett megadni 
Arendt Vilmos az ő Cr isis-éhen. A m u n k a érde-
mes tanulmány, ámbár az ügyet nem sokkal 
viszi előbbre, mert Ballerini már úgyszólván 
mindent összekutatott, ami az egyszerű proba-
bilizmus mellett szól. Arendt kiváló érdeme, 
hogy az enyészettől megmentette Liguori 
Alfonznak egy 1755-ben megjelent értekezését, 
amely az ő fejlődésének második fázisából 
való és pro usu moderato opinionis probabilis 
foglal állást. 

Újabb helyzet állott elő a, százados vita 
számára, mikor 1902. április 19-én hivatalosan 
közölték azt a szöveget, amelyet XI. Incze 
1000. június 26-án kelt rendeletének adott. Ez 
a rendelet csodálatos módon csakhamar el-
kallódott és már tizenhárom esztendővel meg-
jelenése után csodálkoztak raj ta és kétségbe 
vonták. A szöveg közlése után világos, hogy ez 
a rendelet Gonzalez Thyrsus salamankai jezsuita-
tanárt búzdítja az opinio probabilior védelmére 
és az opinio certo minus probabilis (vagy minus 
probabilis cognita et judicata) támadására. 

A rendelet első tekintetre mindenesetre 
olyannak tűnik föl, amelyről az aequiproba-
bilizmus és probabilizmus között folyó vitában 
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alig leliet világosságot várni. Mindennek daczára 
a redemptoristák nem kérték azt saját rendsze-
rük érdekében kizsákmányolni. Maga Ter Haar, 
az aequiprobalizmusnak legújabb előharczosa 
elismeri, hogy ezen rendelet a probabiorismus 
malmára ha j to t ta a vizet és sz. Alfonzra 
volt szükség, hogy a helyzetet tisztázza. 

A redemptoristáknak az aequiprobabiliz-
musnak védelmében legújabban apologiai ér-
dekeltségük is van. Ismeretesek a támadások, 
melyeket protestáns részről legújabban a kath. 
erkölcstan ellen intéztek. Grassmann, Hermann, 
marburgi tanár és Harnack kéjelegnek a nyájas 
czímekben, melylyel erkölcstanunkat illetik. 
Degenerált kereszténység erkölcsi züllöttség, 
lelkiismeretlenség —- ezek és hasonlók a jellem-
zések, melyeket róla adnak. Tagadhatat lan, 
hogy támadásaikban mindig kijut a probabiliz-
musnak. Hermann szerint „ez a kapu, amely a 
római kereszténységet a pokolba zár ja" (Rö-
mische und evangelische Siklichkeit, Marburg, 
1900, 43. lap). Harnack pedig a Dogmen-
geschichte III. kötetében így ír a jezsuitákról: 
„E^ a rend a probabilizmus segítségével majd-
nem minden halálos bűnt bocsánatossá változ-
ta tot t . Folyton-folyvást taní tot ta a mocsokban 
való túrkálást , a lelkiismeret megzavarását és 
a gyóntatószékben a bűnnek bűnnel való 
eltüntetését . . . Ez a módszer változatlan 
maradt és ma is érezteti pusztító hatását a 
dogmatikával és erkölcstannal, a gyóntató-
atyák és gyónó gyermekek lelkiismeretével, 
és pedig talán gonoszabb mértékben mint bár-
mikor. A 17. század óta a kath. egyházban a 
bűnbocsánat agyafúrt mesterséggé le t t : meg-
tanulják a gyóntatást és a czélszerű feloldo-
zást, akárcsak a börzejátékot . . ." (641). 

A redemptoristák tehát azt gondolják, 
hogy a kath. ügynek tesznek szolgálatot, ha 
győzelemre segítik a probabilizmussal szemben 
az aequiprobabilizmust. Abban a jóhiszemű 
reményben ringatóznak, hogy ezek a csúnya 
rágalmak akkor el fognak hallgatni. Alig 
érthető ez a reménykedés, hiszen a legújabb 
Grassmann-féle hajsza épen sz. Alfonznak 
szólott. A kath. erkölcstan mocskolói egy 
kalap alá veszik a probabilizmust az aequi-
probabilizmussal, koránt sincs érzékük sz. 
Alfonz finom különböztétése iránt. Világosan 
látható ez pd. ismét Harnacknak kisebbik Dog-
mengeschichtéjén. Medina Bertalanról szólva ; 

megemlíti, hogy ő 1577-ben felállította az 
elvet : Si est opinio probabilis, licitum est earn 
sequi, licet opposita sit probabilior. Aztán így 
folytatja bizonyos látszatokat megőrző szellemes 
felületességgel és rossz indulattal : „Ritkán 
gyújtot t így a kimondott szó. Nem volt az 
más, mint az erkölcs felszabadítása az erkölcs, 
a vallásé a vallás alól. Már 1600-ban a proba-
bilizmust uralkodó nézetnek mondták, külö-
nösen pedig a jezsuiták művelték. A hit terén 
1) mint laxismus (a feloldozás megadásában), 
2) mint attritionizmus jelentkezik. Egy sereg 
fa j tá ja képződött ki idővel, leglazább, igazi, 
rigorista probabilizmus, aequiprobabilizmus, 
laza és szigorú tutiorizmus. Az első ha t között 
kevés a különbség, az utolsót pedig — mely 
egyedül erkölcsös — VIII. Sándor 1600-ban 
egyenesen elvetette. Az egész módszer talmu-
dikus ; valószínűleg a középkorral is van kap-
csolata. A janzenizmus Pascallal élén kikelt 
az erkölcsiségnek ezen rombolása ellen." A 
továbbiakban megengedi, hogy a janzenizmus, 
XI. Incze és Gonzalez Thyrsus némileg vissza-
szorították a probabilizmust. De a janzenizmus 
bukása u tán a XVIII. században a probabiliz-
mus ismét előtört. „A redemptoristák alapítója, 
Liguori Alfonz (1816. boldog, 1829. szent, 1871. 
egyháztanító) könyveivel legbefolyásosabb ta-
nítója le t t az egyháznak. A modern katho-
liczizmusban ő lépett Ágoston helyére. De ő 
aequiprobabilista vagyis probabilista volt és 
Pascal ja nem akadt." (369/70.) 

Gondolom, ez a hely eléggé muta t ja , mily 
meddő munka volna ellenfeleinket azzal meg-
békíteni iparkodni, hogy a probabilizmussal 
szemben győzelemre segítjük az aequiprobabi-
lizmust. Tehát sem az 1680. decretumnak 
minap megjelent szövege, sein a protestánsok 
mogbókítése nem lehet újabb érv az aequipro-
babilizmus mellett és a probabilizmus ellen. 
A vita lényegében ot t maradt, ahol volt. 

Legújabban Ter Haar Ferencz redemptorista 
lépett sz. Alfonz nézete mellett a küzdő térre. 
Paderbornban Schőninghnél jelent meg műve : 
Bas Dekret des Paptes Innocents XI. über den 
Probabilizmus (1904). Azóta különben latinúl is 
napvilágot látot t Rómában Pustetnél . 

Ter Haa r nagy érdeme, hogy a proba-
bilizmus történetének tisztázásához hozzá-
járult . Harnack és társai sokat tanulhatnának 

; be lő le , s ő t Dollinger-Beusch is (Gesch. der Moral-
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strcitigk. i. d. röm. knth. Kirche seit dem 16. Jahrh. 
1889). Kivált a Gonzales kérdés tekintetében 
látunk műve után világosabban (erről külön-
ben Koch is közölt eredeti olasz okmányokat 
legújabban: Tűb. Quartalschr. 1905. 95 —III). 
XI. Incze 1680-iki rendeletének szövegét az 
aequiprobabilizmus érdekében magyarázza ; t. i. 
segítségül hívja a történeti előzményeket. Gon-
zalez Thyrsus ugyanis a probabiliorizmust 
védte, s vele szemben nemcsak az opinio certe 
minus probabilist vetette el, hanem gyakrab-
ban az opinio aeque probabilist is. XI . Incze 
rendelete pedig csupán az opinio certe minus pro-
babilissel szemben kivánja a probabilior köve-
tését. Történeti kutatásainak eredménye az, 
hog}7 Róma felfogása kedvezőbb az aequiproba-
bilizmusnak mint a probabilizmusnak, de a 
probabilizmust sem érte soha szoros értelemben 
vett egyházi tilalom. Ezzel a felfogással azon-
ban nem igen hangzik egybe könyvének egyik 
másik keményen fogalmazott mondata, a minő 
pd. a 28. oldalon az az állítás: „hogy a proba-
bizmus a gyakorlatban erkölcstelen és meg 
nem engedett, kivéve, ha valaki legyőzhetetlen 
tévedés alapján követi ezt a rendszert." Ha 
ez az állítás igaz volna, Rómának nem lehetett 
volna halogatnia az elitélést és nem volna 
szabad tűrnie e rendszernek előadását saját 
egyetemén. 

Az aequiprobabilizmus elvi bizonyításánál 
Ter Haar nyugodt kritikával a probabilisták 
egy részének bizonyítékainál épúgy talál el-
vetendőt (princípium possessionis), mint az 
aequiprobabilisták egy részénél. Ez utóbbiak 
ugyanis noëtikailag is tagadják annak lehető-
ségét, hogy ha az egyik oldalon probabilius 
van, a másikon még igazi probabile lehessen. 
O ezt megengedi, de tagadja, hogy ethikailag 
követni szabad volna ezt a probabilét a pro-
babilius elhagyásával. Egyébként pedig vilá-
gosan csoportosítja mindazt, amit az aequipro-
babilizmus érdekében mondani lehet. Koch 
tűbingai tanár elismeréssel szól róla ; Mausbach 
műnsteri tanár a történeti rész jelentőségét 
kiemeli, a többi ellen tárgyi kifogásokat emel ; 
Schmuelcenschldger linczi tanár szintén a történeti 
rész referádájára szorítkozik; Franz József 
jezsuita pedig meghaj t ja elismerésének lobo-
góját, de kijelenti, hogy ők ezentúl is a maguk 
ú t ján haladnak. 

A dolog facit-ja tehát az, hogy mindegyik 
iskola marad a maga nézete mellett és Ter 
Haar műve csak csomópontot, de nem forduló-
pontot jelez a probabilizmus történetében. 

Dr. Z. 

A miseruha a XIX. században. 
— Ir ta : Némethy Gyula, dr. — 

A X I X . század történelmi, hisztorikus iránya a 
középkor nemes stílusainak becsületet, t iszteletet szer-
zet t már a század első felében. Nemcsak fölébredt a 
figyelem, s a középkor fölséges dómjai felé fordult, 
nemcsak azok 'nagyszerű res tauráczióját von ta maga 
után, de ugyanazon stílusok szellemében alkotot t nagy-
szerű műveket , melyek a X I X . századnak magának is 
becsületére fognak válni mindenkoron. Ez a hisztorikus 
irány párhuzamban haladt a föléledt vallásos szellemmel, 
mely a franczia forradalom magasztos reakcziója gyanánt 
tűnik fel. A világias szellemből megtért egyházi művé-
szet az egyházi öltözetek terén is reformmozgalmakat 
tünte t föl már a század első felében. Az egyházi öltö-
zetek anyaga, kiállítása, díszítése és alakja, főleg az 
Alpesektől északra fekvő ta r tományokban ugyancsak 
párosult a reformra, üdvös változtatásra, ami ugyan oly 
mértékben, min t remélték nem következet t be, de 
amelynek je lentékeny eredményeit még sem tagadhat-
juk . Részint egyesek, világiak ugy mint egyháziak, 
részint az egyház hivatalos képviselői, ta r tományi zsina-
tokon, válvetve fáradoztak azon, hogy Isten háza az eddi-
ginél méltóbb diszt kapjon, s az egyházi művészet fel-
lendüljön. A himzőmüvószet reformja te rén Bock 
Martin nálunk Ipolyi és Czobor elévülhetetlen érdeme-
ket szereztek. A tartományi zsinatok közül a prágai 
1860-iki gyakorol t üdvös befolyást a l i turgikus öltöze-
tek művészibb és egyháziasabb szellemű készítésére. 
Dolemus autem, olvassuk e zs inat aktái között,* imprae-
sentiarum casulas esse adeo decisas, cont ra debitam 
maiestatem et _in aliam prope speciem deformatas, u t 
si cum prisca et propria huius indumenti forma com-
ponantur , sex suum tueantur nomen . . . L o n g e pateant 
ad minimum ulnas duas et ab u t roque latere infra hume-
ros aliquatenus dependeant ; fasciam por ro habeant 
decentis lat i tudinis assutam ab anteriori e t posteriori 
par te usque ad extremum dependentem, cui altera 
fascia transversalis crucis quandam speciam exprimant. 
A prágai zsinat casula-ja megközelíti a Borromeus-félét, 
de csak az egyik oldalon van keresztje. A reformmoz-
galom a Pyrénóktő l ós Alpesektől északra fekvő orszá-
gokban úgyszólván egyforma erővel indult meg. Ami 
a casula fo rmá já t illeti, szerették volna a X I I I - X I V . 
század bő csúcsíves casulaját életretámasztani . 

Legnagyobb eredményt e mozgalom a liturgikus 
szövetek terén érte el. A párisi ós lyoni szövőgyárak 
silány anyagi és profán szellemtelen művészietlen 
mintá jú selyemszövetei he lyet t csakhamar egyházias, 
vallásos, je lentőséggel biró mus t r á ju szövetek kerültek 
forgalomba, a mellett valódi, becses anyagból. A kre-

* Tit. V. c. J . (Collectif) Lacen. V. 38.) 
1* 
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feldi gyár a hires középkori selyem és bársonyszöve-
tekkel versenyző gyönyörű szöveteket produkál, melyek 
valóban méltók arra, hogy szent öltözet anyagát képez-
zék. A S. R. C. mint legtöbb l i turgikus forum szintén 
többször sürgette a század folyamán a nemes anyag 
alkalmazását a többi között a casula-k készítésénél is. 
Az 1837-iki, 1847-iki s a többi idevonatkozó határoza-
tokat a következő fejezetekben fog juk közölni 

Kevesebb eredménye volt azon mozgalomnak, mely 
a casula alakjának megváltoztatását tűzte ki czél 
gyanánt . Maga a szentszék is akadályt gördí tet t kez-
detben a mozgalom út jába . A S. R . C. 1863. aug. 21-iki 
határozata a csúcsíves casula ellen szól, bár egyút ta l 
felszólítja a kérdezőket, hogy a középkori alakhoz való 
visszatérés okait ad ják elő. A szentszék vonakodását 
a vallási dolgoknál természetes conservativismuson kivül 
az a körülmény magyarázza meg, hogy Rómában, mint 
fentebb is kifej tet tük, a casula még legjobban megőrizte 
régi tiszteletreméltó alakját , s a többi között a mellen 
soha sem lett úgy kivágva, mint az északi országokban, 
s igy a reform szükségessége nem állott elő legalább 
oly mértékben, mint az Alpeseken túl fekvő országok-
ban. A S. R. C. e határozatát egyébiránt a következő 
fejezetben szintén tárgyalni fogjuk. 

A casula a lakjának reformálására irányuló törek-
véseknek mindez akadályok ellenére is voltak üdvös 
eredményei. A hegedű idomú casula-t legalább szám-
űzték nagyon sok egyházból, s helyet te vagy a bő és 
redőzetes Borromeus casulat, vagy legalább a római 
casula-hoz hasonló széles és hosszú miseruhát készít-
tet tek. Igy manapság főleg a székesegyházakban sok 
miseruhát találni, mely a középkorinál je lentékenyen 
kényelmesebb, elég festői, de egyút ta l az utolsó száza-
dok fejlődésével is számol. A X I X . század második 
felének egyházi öltözetei mind művészi mind pedig 
vallásos, l i turgikus szempontból jelentékeny haladást 
tün te tnek föl. 

Biztosíték az iskolás gyermekek megke-
reszteltetéséről. 

A polgári anyakönyvvezetés behozatala óta az 
eddigi zavaros ál lapotokon kivül főképen az utóbbi 
években ujabb komplikáczió állott be. A községi elemi 
iskolába járó gyermekeket eddig a plébániákon kiadot t 
keresztelés! kivonat alapján ir ták be, melyen az iskolás 
gyermekeknek nem csupán születését, hanem megke-
reszteltetését is bizonyították. A hitoktató t ehá t nyu-
godtan taníthat ta növendékeit , s a harmadik-negyedik 
osztályban tiszta lelkiismerettel készí thet te elő, illetve 
vezethet te a szent gyónáshoz és áldozáshoz. A növen-
dékek túlnyomó részénél, persze ezután is hasonló 
nyugodtsággal cselekedhetik. Ám — ami eddig nem 
fordult elő, — lehet ezután olyan eset is, hogy vala-
melyik róm. kathol ikusnak irt gyermek akár a szülők 
hanyagsága, nemtörődömsége, akár rossz indulata miatt 
nem részesült a keresztség szentségében. A községi 
elemi iskolák igazgatói ugyanis most már nem kíván-
nak a plebániahivatal októl keresztelési kivonatot, 
hanem megelégesznek a polg. anyakönyvvezetők szüle-

tési bizonyítványával. Ebben pedig csak arról szerez-
het az igazgató, i l letve hi toktató tudomást, hogy az 
illető gyermek mely vallásfelekezet hívének van beje-
gyezve ? a kereszteléssel a polgári közeg nem törődik 
s következőleg anyakönyvi kivonata nem biztosíték az 
iránt, vájjon a gyermek meg van-e keresztelve, vagy 
nincs. I lyen eset pedig már eddig i s többször merül t 
fel s a hitoktató csak nagy utánjárással tudta meg a 
tényállást . Egyes h i tokta tó e czélból összes növendé-
keitől bekövetelte keresztelési kivonatukat — ami 
tekin te t te l arra, hogy — hacsak szegénységi bizonyít-
vány nincs — pénzbe kerül, nehézkes eljárásnak bizo-
nyul t . Viszont azt sem lehet k ívánni a hi toktatótól , 
hogy minden egyes növendékéről (olykor négy-öt száz-
ról) maga győződjék meg a plébániák anyakönyveiből. 

Az utolsó hi toktatói ülésen e kérdés megoldására 
ké t t e rv hangzott el. Az egyik azt indítványozta, hogy 
— miután az igen zavaros eset úgyis a r i tkábbak közé 
ta r toz ik — azon gyermekeket , — kiknek megkeresz-
tel tetése bizonytalan, a hi toktató maga kutassa a plé-
bánia kereszteltek anyakönyvében s amennyiben nem 
fordulna elő, szorgalmazza a szülőknél a gyermek meg-
kereszteltetését. 

A másik indí tvány ennél egyszerűbbnek látszik, de 
szintén több nehézségbe ütközik. Eszerint a herczeg-
pr imásnak utasítania kellene minden plebániahivatalt , 
hogy minden egyes gyermek keresztelésénél adjanak ke-
resztelési emléklapot vagy képecskét, melyen a gyermek 
neve, keresztelési éve, hónapja s nap ja lenne, amint az 
a fővárosban egyes plébániákon már szokásban is van. 
Ám hol van biztosí ték arra, hogy a szülők az ilyen 
emléklapot hat hosszú éven át megőrizik, mig a gyer-
mek iskolaköteles lesz, még ha rá is volna nyomtatva , 
hogy az iskolába Íratásig megőrzendő. Ha pedig elvész 
az, ott vagyunk, ahol most. Vagy tegyük fel, hogy 
gondosabb szülők csakugyan megőrzik gyermekeiknek 
keresztelési bizonyítványát , a zavar az iskolába iratásnál 
megin t csak beáll. A szülök ugyanis olvasván az em-
léklapon e sorokat : „iskolába iratásnál bemutatandó", 
v a g y : „iskolába Íratásig megőrzendő", mikor ennek 
ideje eljön, el is viszik, de jóhiszemüleg elmulasztják 
a polgári anyakönyv születési bizonyítványát k ivenni 
s az igazgató ilyet elutasí that azzal, hogy az 1895 óta 
születet t gyermekeket nem plébániai, hanem polgári anya-
könyvi kivonat a lapján kell beírni. 

A helyesebb megoldás tehát az lehetne, hogy a 
keresztelő pap -— mikor a gyermek „utónevét" a polg. 
anyakönyvi tanusi tványból leirja (megjegyzendő, hogy 
e tanúsí tványon ez olvasható: „Csak keresztelésre 
érvényes". Ezt így kellene módosí t ta tn i : csak keresz-
telésre és iskolába Íratásra érvényes. Ezenkívül a gyer-
mek vallását is ki kellene tétetni) -— magára a tanúsí t -
ványra rávezetné : Keresztel te X . Y. 1905. ápr. 10-én. 
S esetleg a plébánia pecsétjével is ellátná. I lyen tanú-
s í tványt a polgári hatóságtól minden egyes keresztelés-
nél hoznak a gyermek hozzátartozói, mert különben 
megeshetnék, hogy a pap más névre kereszteli a kis-
dede t , mint a minő névre a polg. anyakönyvben van 
bejegyezve s ez később zavart okozna. Másrészt pedig 
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sem a mi részünkről nem jár elvi feladással, a tanú-
sítványra rávezetni a fönt emiitett szavakat, sem a 
polg. hatóságnak nem lehet kifogása ez ellen. Hiszen 
a házassági hirdetési tanúsítványokra szintén rászoktuk 
vezetni a szükséges adatokat, sőt plébániai pecséttel is 
ellátjuk, ha más kerületben is lesznek a felek hirdetve. 

Ezen eljárásnak meg lenne az a nagy előnye, hogy 
az igy indorzált születési bizonyítványt az igazgató 
köteles elfogadni beiratásnál s ha a hitoktató is jelen 
lenne, mindjárt meggyőződhetnék, vájjon rá van-e ve-
zetve : keresztelte X . Y. stb. Vagy •— miután a hit-
oktatónak sokszor lehetetlen a beiratásoknál napról-
napra jelen lennie, megkéri az igazgatót, illetve a 
beírással foglalkozó tanítót, hogy a róm. kath. növen-
dékeknél — akik meg vannak keresztelve — az eddig 
szokásos r. k. helyett r. k. k. (róm. kath. kereszteltet) 
— irjon. Yagy maradjunk meg a r. k. mellett, s a ki 
nincs megkeresztelve — miután ez a ri tkább eset — az 
r. k. betűket huzza alá. Szóval mindez a megállapo-
dástól függ. 

Am — ha ezen indítványomat elfogadjuk is, még 
mindig lesz nehézség. Ugyanis ha a szülők a keresztelő 
paptól indorzált polgári születési tanúsítványt elveszítik 
s hat év múlva az iskolába iratásnál u ja t vesznek ki, 
természetesen ezen már nem lesz ra j ta e megjegyzés: 
keresztelte X . Y. 

Azért nagyon is szivére kell kötni minden szülő-
nek, hogy már pénzmegtakarítás czéljából is őrizze meg 
az ilyen születési tanúsítványt a gyermek hat éves 
koráig. Még mindig könnyebb lesz egy czédulára, mint, 
(hogyha a keresztelósnél mi is külön adnánk) — még 
erre is vigyázni. 

Másik nehézség az, hogy — ha beteg gyermeket 
hoznak keresztelni — rögtön a paphoz mennek s tanú-
sítvány még nincs róla. Ilyenkor meg kell hagyni a 
szülésznőnek, hogy hozza be utólag s akkor vezetni rá. 

Harmadik baj, hogy minden keresztelő lelkésznek 
kell hivatalos pecsétjének lenni. Már pedig a plébános 
nem küldheti le azt esetről-esetre. Viszont állandóan 
a sekrestyében tartani sem lehet Azért e czélra külön 
lehetne egyet a sekrestyében tartani, mely azonban az 
esetleges visszaélések elkerülése végett másféle legyen, 
mint a plebániahivatal pecsétje. 

De e nehézségek mellett összehasonlithatlanul 
nagyobb az előny, mely az ilyen eljárással együtt já rna ; 
azért tisztelettel kér jük a hitoktatási főfelügyelőt, hogy 
ezen terv mégvalósitasa erdekében — esetleges módo-
sításokkal — lépéseket tegyen, vagy — a mi még jobb 
lenne, végleges döntés előtt talán mások is hozzászól-
natnának a tárgyhoz s a több szem többet lát axiómá-
nál fogva utóbb megegyezhetnénk. (i) 

Buddhismus. 
A minap már megemlékeztünk a déli buddhismus-

nak mozgolódásáról, most azt a hírt vesszük, hogy 
éjszakon is hasonló történik. A „sárga veszedelem" 
tehát a vallás fegyvereit sem veti meg. Különben ez 
a mozgalom érdekes pendantja annak, a mely a próféta 
zászlaja alatt mohammedizálni akar ja Afrikát. Sikerei-

ről aggasztó híreket közöltek néhány év előtt a német 
lapok. A mostani hir szerint japán boksok telepednek 
meg Eszak-China kolostoraiban, a pagodákban iskolá-
kat állítanak- és élesztik a buddhismusnak hamvadó 
tüzét. Érdekes, hogy a mozgalom egyrészről a mikádó 
egisze alatt áll, másrészről a chinai császárné pártfogá-
sával dicsekszik. Legalább csak igy magyarázható, 
hogy ezen mozgalom egyes ünnepségein a chinai 
katonaság is részt vesz zászlókkal, zenével és ágyúzás-
sal, sőt az állami hivatalnokok is hivatalos öltözékükben. 

Gregorián ének. 
Dom Cagin egy újabban megjelent füzetkében 

(L'oeuvre de Solesmes), a mely különben csak kivonata 
a Rassegna Gregorianá-ban megjelent czikkének, kifejti, 
hogy a solesmesi mozgalomban három phásis külöm-
böztethető meg. A legkezdetlegesebben Dom Guéran-
ger a dolog mozgatója. A másodikban helyébe lép 
Dom Pothier. Ennek az időnek terméke a Liber 
Gradualis, a Liber Aníiphonarius és a Processionale. 
A harmadik korszak vezéralakja Dom Mocquereau. 
Ebben megnyílik a solesmesi gregoráin énekiskola ós 
nagy arányokban megindulnak a zenei palaeographia 
és a zenei kritika munkálatai. 

A legiíjabb korszak kezdetét X . Pius ismeretes 
motu proprioja jelzi. Ennek első nevezetes phásisát, 
a Kyriale megjelenését januárra várták. A dolog azon-
ban húzódik, bizonyosan azért, mert a pápai bizottság 
a munkára kész ellenlábas kritikusoknak kemény diót 
akar kezükbe adni, a melylyel nehezen fognak meg-
birkózni. Különben a Kyriale csak első kötete lesz a 
szükséges kiadványoknak. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
— Budapest. TJrfelmidatás az egyház első száza-

daiban. — 
A szent misében mindig a kanon volt a legfon-

tosabb rész, mely épen azért sohasem változik, mint 
azt neve is (regula, cinosura) mutat ja . A kanont szent 
Ambrus regula ecclesiastica-nak Nagy szent Gergely 
preces-nek, Izidor ordó precum-nak, actio-nak nevezi 
s tudvalevőleg apostoli eredetű. Ha a szent misét az 
utolsó vacsora eseményeivel köt jük össze, mely a sacri-
ficium crucist előzte meg, a kanon azzal a momentum-
mal azonosítható, mikor Krisztus Urunk tanítványaival 
az Olajfák hegyére ment, hogy magát bűneinkért fel-
áldozza. Az Üdvözítő akkor csöndben imádkozott s 
ezért mondatik, a Kanon is csöndben. Szent Ambrus 
ezért Secretumnak is nevezi a szent mise ezen részét. 

Az Urfelmutatás az első századokban nem mind-
jár t az átváltoztatás után volt, mint manapság, hanem 
csak a kanon végén. Mikor ugyanis a miséző pap a 
szent atyával háromszor keresztet csinált a kehely 
fölött, kétszer a kehely előtt, majd a szent ostyát a 
kehelylyel együtt kissé fölemelte, ekkor volt az Urfel-
mutatás is. A mai szokás csupán a tizenegyedik század 
óta áll fent, melyet először Francziaországban hozták 
be s innen a római liturgia is átvette. 



118 RELIGIO. LXIV. évi. 1905. 

S bár ma az az általános nézet, hogy a kanon 
végén a szent ostyát azért emeljük fel egy kevéssé a 
kehelylyel egyszerre, hogy ezáltal a híveknek lelki 
felemelkedését jelezzük a szent mise áldozat által, nem 
lehetetlen, hogy az e régi szokásnak (hogy t. i. az 
Urfelmntatás azelőtt a kanon végén e helyüt t történt) 
némi maradványa. 

Diakovár. Strossmayer püspök meghalt. — 
Strossmayer József a 90 éves diakovári püspök 

f. hó 8-án d. u. 3 órakor elhunyt, az elhunyt püspök 
1815-ben született Eszéken s iskoláit részint az eszéki 
gimnáziumban, részint a pesti egyetemen végezte s 
növendéke volt a bécsi augustineumnak is, honnan a 
zágrábi liceum tanára lett. 1847-ben az augustineum 
igazgatójává nevezték s i t t kezdett először a horvát 
eszmékkel foglalkozni. Diakovári püspök 1849-ben lett, 
mely állásában igen sok jót tett . Több iskolát létesített, 
az összes horvát gimnáziumokat, segélyezte, sőt a zág-
rábi egyetemet is. Diakováron gimnáziumot is alapított, 
majd felsőbb leányiskolát, szemináriumot a bosnyák kis-
papok számára s tanítóképzőt. A kiegyezés alkalmával 
Strossmayert merev álláspontja miatt egy időre eltávolí-
tot ták ; mikor visszatért, egy ideig a politikával nem 
foglalkozott, 1870-ben újból kezdett szerepelni politikai-
lag, de kevés szerencsével. Főképen Magyarország ellen 
fe j te t t ki nagy oppozicziót, ezért nem is volt itt soha 
szimpatikus. Egy izben — a Kievben tar tot t jubiláris 
ünnepélyre küldött távirata miatt — királyi megdor-
gálásban is részesült. A horvát kultura sokat veszített 
Strossmayerben, bár sokkal szebb eredményt tudott 
volna felmutatni, ha nagy tehetségét;, energiáját, kitar-
tását s áldozatkészségét a horvát-magyar testvériségnek 
megvalósítására kamatoztatja. — R. i. p. 

— Róma. Hogy böjtöljenek a katonák. Haligat-e szent 
misét, aki gyónik? Kik a szegények? — 

A prágai herczegérsek Rómába kórdóst intézett, 
hogy a katonákra mennyiben kötelező a b ö j t ? A válasz 
szerint minden tényleges szolgálatban levő katona fel 
van mentve a böj t alól, kivéve, karácsony előestéjét s 
nagypénteket . Am ha szabadságon van, bár csak ideigle-
nesen is, köteles böjtölni, még pedig, amint az polgá-
rilag illetékes főpásztora utoljára elrendelte. — Ugyan-
csak római felelet egy felvetett kérdésre az is, hogy 
ha valaki vasárnap vagy ünnepnap a sekrestyében, 
vagy a templomhoz tartozó más helyiségben gyónik, 
eleget tesz keresztény katholikus kötelességének a 
szent mise hallgatást, illetőleg még akkor is, ha a 
szent miséből semmit sem látott. — A harmadik, római 
illetékes hatóságtól jöt t deczisió szerint, amint a páduai 
szent Antal lapjában olvassuk, szegénynek az nevez-
hető egyházi, de különösen házassági dispenzácziók 
szempontjából, kik 1. kezük munkájából élnek és semmi 
vagyonuk nincs ; 2. azok, kiknek összes meglevő vagyo-
nuk nem ér többet 1500 koronánál. „Majdnem szegé-
nyek" azok, kiknek saját összes vagyonuk értékben az 
ötezer koronát el nem éri. De az ilyenek már nem 
követelhetik, hogy a fizetések alól egészen felmentes-
senek. Látnivaló, hogy Róma nagyon elnéző a szegény-
ség meghatározásában. 

Páris. Egyház és állam különválasztása. — 
Francziaországban nem az igazság szerint mér-

legelik e fontos kérdést, hanem aszerint, hogy melyik 
szónok minő pártárnyalathoz tartozik. Vannak olyanok 
is, kik a nemzetre való hivatkozást ta r t ják a leghelye-
sebbnek. í té l jen a nemzet, mondják ők (akárcsak 
nálunk). Ám a radikális szocziálisták erről a méltányos 
modusról sem akarnak hallani. Szerintök ez fölösleges ; 
hiszen a nemzet többségét ők képviselik, ami nyilván-
való hazugság. A szeparáczió mellett megnyilatkozott 
többség ott is olyanféle mint nálunk volt a főrendiház 
többsége az egyházpolitika idejében. Erre a műtöbb-
ségre épít Delcassó is s legutóbb kijelentette a szená-
tus ülésen, hogy nem látja be, miért ne fogadná el a 
szenátus a szakítást, melyet a kamara is jóváhagyot t 
már, miután a szétválasztási javaslat általános tárgya-
lását be is fejezte, IJeleasséval szemben de LamarzeUe 
Francziaországnak a pápával való jó viszonyát védi s 
ezt mint Francziaország legfőbb érdekét hangsúlyozza 
azt állítván, hogy tulajdonképen nem Francziaország 

! a sértett fél, hanem a Szentszék, melyet Loubet utazá-
sának rendezésével sértő módon provokáltak. Delcassó 
és társai azonban ezt sehogysem akarják megérteni. 

E két politikus nézetén kivül érdekes Iiibot véle-
ménye is, melyet a Kamara ülésén adott elő. Szerinte 
az egyház és állam elválasztásának ideje még nincs 
i t t s mielőtt ezt kimondanák, a nemzet Ítéletét kellene 
meghallgatni ! Ribot nagyon helyesen különbséget tesz 
a konkordátum felbontása s a Vatikánnal való diplo-
mácziai összeköttetés ideiglenes felbontás között. A 
kamarának Loubet elnök római utazásával kapcsolatos 
határozata szerinte az előbbire nem, csupán ez utóbbi 
felbontásra vonatkozott. Ez pedig nem jelent végleges 
szakítást. 

Ribot szerint a katholiczizmust nem öli meg ez 
a javaslat, ellenben teljesen kiszolgáltatja a franczia 
egyházat Rómának. A pápa a kormánytól függetlenül 

1 nevezné ki a püspököket és igy saját érdekeit jobban 
I érvényesíthetné, miáltal a legridegebb ultramontárizmust 

teremtené meg Francziaországban. Látnivaló, hogy 
Ribot is inkább félelemből mint keresztény szempontból van 
a szeparáczió ellen. 

T A R C Z A. 
[Nagyböjti gondolatok. 

(Vége ) 

Ki sajnál ja közülünk a ködös, hűvös, zimankós 
deczembert V Ki sírja vissza az álmatlanul töltött, fá j -
dalmaktól hányatot t sötét éjszakát? Ki szomorkodik 
az ősz sárguló, zizegő levelei után s ki gondol vissza 
örömmel szenvedéseinek keserű izére? Váj jon nem 
kel lemesebbe a május langyos, ózondus levegőjével? 
Nem szivet örvendeztetőbb-e a hajnali pir fényével? 
Nem bájosabb-e a nyíló rózsa édes illatával ? 

Es én ké rdem: Ki sirja vissza az örvényt, mely-
nek szélén egykor — régen — állott? Nem fönsége-
sebb-e a magaslatra törekedni ? 
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Ped ig tőlünk függ, hogy a bűn jéghideg lehelete 
fagyaszsza-e meg lelkünket, vagy az erények jóleső 
melegségétől bizseregjen; ra j tunk áll, hogy a bün 
nyomasztó sötétsége boruljon-e szivünkre, vagy a hit 
világossága ragyogjon-e benne? Tőlünk függ, hogy 
Isten szeretete illatos, fakadó rózsa legyen-e lelkünk-
ben, vagy hervadozó őszi levél ? Hogy a véteknek ke-
sernyés izét érezzük-e, vagy az erények : a szelídség, 
a szívjóság, a lélek-tisztaság mézédességét? 

S ha helyesen választottunk ; ha ráléptünk a ma-
gába vonulás útjára, mely a lelki Táborhegyre vezet, 
eleinte talán ingadozó lesz járásunk, ám minden lépéssel 
nagyobb gyakorlatra teszünk szert, biztosabban hala-
dunk, mer t már ismerjük önmagunkat, ismerjük lelkünk 
állapotát, tisztában vagyunk kötelességeinkkel, belát juk 
hibáinkat, felismerjük fogyatkozásainkat, s aki ismeri 
önmagát, a ki látja lelke állapotát, már sokat haladt 
ez u ton s csupán ra j ta múlik, hogy előre törtetve, 
mind közelebb s közelebb jusson ahhoz, a messziről 
hangzó szózathoz és távolból derengő világossághoz, 
melyhez sarusan közeledni nem szabad, amint nem volt 
szabad Mózesnek sem az égő csipkebokor közelébe 
férk őzni ; hanem megoldván saruinkat, vagyis széttép-
vén minden köteléket, mely a világhoz fűz, szivünk 
egyszerű alázatában, lelkünk alázatos egyszerűségében 
emeljük fel tekintetünket s rebegjük hálatelt szívvel: 
A magaslatra fölértünk ! 

Ezen a magaslaton igazságosak leszünk s min-
denkinek megadjuk a magáét ; mértékletesekké válunk 
s zabolázni fogjuk érzékiségünket ; okosak leszünk s 
készségesen meghódolunk Isten törvényei előtt. 

E magaslaton együt t találjuk a szegénységet, tü-
relmet, alázatosságot, tisztaságot, lemondást, békesze-
retetet, mindmegannyi lépcsőt, melyek legbiztosabban 
vezetnek a keresztény tökéletességre, a lelki Tábor 
hegyre . . . 

Igaz, hogy mindez nehezen megy ; érzem gyön-
gesógemet az erények gyakorlására. Ám a komoly el-
határozás fél cselekvés. Ha erősen fölteszem magam-
ban, hogy legalább e nagyböjt i szent napokban vissza-
vonulok a zajosabb társaságoktól ; ha megfontolom, 
hogy csupán ebben a lelki magányban hallhatom zavar-
talanul Is ten szózatát — aminthogy Mózes is távol 
a néptől, a hegyen beszélgetet t ' Is tennel , Zachariásnak 
is ájtatoskodása közben jelent meg az Ur és a Boldog-
ságos Szüzet is imádkozva találta az Ur angyala, — 
annál nagyobb bizalommal fogok lelki átalakulásom 
nehéz munkájához. — Az ókori hires festő Zeuxes, 
Junó istennőt akarta megfesteni s hogy minél sikere-
sebben tehesse ezt, összeválogatott öt kiváló szépségű 
nőt s mindenikről a legszabályosabbat, a legszebbet 
festé le. Egyiknek homlokát és haját , másiknak ajkait 
és szemeit s így tovább s valóban oly remek művet 
alkotott, hogy minden eddigi képet messze felülmúlt. 
Hasonlóan cselekedjünk lelkünkkel ; válogassuk össze 
a legszebb példaképeket: egy sz. Alajos tisztaságát, 
egy szal. sz. Ferencz szelidségét, egy nólai Péter áldo-
zatkészségét, egy remete sz. Pál mély hitét, egy sz. 
Ambrus reménységét, egy szűz sz. Ágnes forró szere-

tetét s véssük mindezt mélyen lelkünkbe tehetségünk-
höz képest, akkor a magaslatra fel jutot tunk s ott hal-
lani fogjuk az Ur szózatát: Ez az én szerelmes 
fiam . . . . (-j.) 

I R O D A L O M . 

— A párisi székesegyházban a világhírű kon-
ferenczia-beszédeket 1903 ó t a E . Janvier tar t ja . 1903-iki 
konferencziáinak czíme : La beatitude ; az 1904-ikieké : 
Lu Liberté: az ezideieké: Les passiones. Az ezideiek 
már most kaphatók külön-külön füzetekben. Az egész 

1 beszéd-cyklusnak a czime : „Exposition de la morale 
catholique." Ajánljuk törekvő hitszónokaink figyelmébe. 

Horn Emil : Magyarországi szent Erzsébet. A 
franczia akadémia által jutalmazott mű. Ford í to t ta : dr 

; Hada István. Kiad ja : a Szent-István-Társulat. Budapest. 
Stephaneum. 1905. Nyolczadrét. 265 1. Ára 2 korona. 

Horn Emil Párisban élő hazánkfia nemes életföl-
adatul tűzte ki maga elé, hogy megismertesse a művelt 
külfölddel hazánk múltjának, műveltségének, irodalmá-
nak kimagaslóbb jelenségeit. Számos folyóiratban dol-
gozik, melyekben részint a jelesebb magyar szépiróktól 
(Jókai, Mikszáth Kálmán, Tarczai György, Rákosi 
Viktor) közöl mutatványokat sikerült fordításokban, 
részint hazánk kulturális ós egyházi életének nevezete-
sebb mozzanatait ismerteti. 

Több önálló monografia is jelent meg azonban 
! már tőle. Legelső nagyobb művét, melyben Jókait 
! mutatta be a franczia közönségnek, a franczia akadémia 
' jutalommal tüntette ki. A Lecoffre czég kiadásában meg-

jelenő Les saints gyűj teményben szent Is tván magyar 
király életrajzát közölte. 

De legkedvesebb tanulmánya szent Erzsébet élete 
volt, melylyel éveken át foglalkozott. Nemcsak az 
összes idevágó magyar, német és franczia forrásmun-
kákat tanulmányozta át, hanem elment Thüringiába is, 
bejárta az összes helyeket, melyeket ennek a varázs-
lóan csodás magyar királyleánynak jelenléte valaha 
megszentelt. 1902-ben Perrin kiadónál jelent meg szent 
Erzsébetről irt életrajza, mely egyaránt kiválik a stílus 
könnyed szépségével, a szent élettörténetének világos 

; előadásával, lelki fejlődésének finom elemzésével, a 
lelki élet, a keresztény erényesség és életszentség 
biztos ismeretével. 

Alig jelent meg e szép monografia, a franczia 
akadémia jutalmát érdemelte ki. 

íme, most ezt a legkedvesebb szentek egyikének 
vonzóan megirt életrajzát nyú j t j a a Szent-István-Tár-
sulat a magyar közönségnek Rada István dr. sikerült 
fordításában. Keresztény leányoknak, asszonyoknak 
ennél épületesebb olvasmányt alig ajánlhatnánk, de jó 
szolgálatot fog tenni e mű a női kolostorokban is, ahol 
méltán helyet foglalhat az apáczák lelki-olvasmányai 
között. Megrendelhető a Szent-István-Társulat könyv-
kereskedésében, Budapest IV., Kecskeméti-u. 2. szám. 

— A kath. egyháztörténet tankönyve. II. kötet. 
He fele dr nyomán Knöpfler Alajos dr-tól. E jeles művet 
a német eredetiből Kováts Sándor dr ós Ferch Mátyás 
csanádi theologiai tanárok fordították. A kitűnő mű 
VIII. Bonifácziustól napjainkig ismerteti az egyetemes 
egyháztörténetet s a fordítás oly lelkiismeretes szor-
galomra mutat, melyet sok fordító eltanulhatna. Ki-
emeljük Kováts dr munkásságát, ki a műhöz függeléket 
csatolt e czimmel : „Az egyetemes egyházi földrajz és 
statisztika vázlata". Hefele dr-nak általános ismert je les 
műve bővebb bírálásra nem szorul. Annál nagyobb 
elismeréssel adózunk a függelékért, mely a hierarchiai 
hatóságokat tartalmazza országok szerint s közli az 
egyetemes egyházi földrajz és statisztika fogalmát ós 
felosztását. Kitűnő czikket találunk e helyüt t korunk 
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uralkodó eseményeiről is. A mű Temesvárott je lent meg 
a csanádegyházmegyei könyvnyomdában s ára e kötet-
nek 6 korona. Az első kötettel együ t t 12 korona. 

— A tökéletesség útja. Imakönyv alakú kis 
könyvecske fekszik előttünk, melyet Fr. Leo a So 
Americo karmelita a tya forditott latinból s az istenes 
élet ápolására s tökóletesitésére szebbnél szebb gondo-
latokat találunk benne. A forditás rendkivülien sike-
rült és sehol sem találkozunk benne latinizmussal. Ha 
nem olvassuk a czimlapon, hogy forditás, szinte ere-
detinek vélnők. Terjedelme 256 lap s ennek daczára is 
vászonkötósben 1 korona 60 fillérért kapható Győröt t 
a karmeiitáknál. Piros bőrkötésben 2 korona. Diszes 
aranymetszósü példány ára 2 korona 40 fillér. Alkalmas 
húsvéti ajándékul. 

VEGYESEK. 

— Az aranymisés herczegprimás. Boltizár József 
püspök, érseki helytartó lelkes hangú körlevelet adott 
ki, melyben ünneplésre hivja fel az érseki megyét 
Vaszary Kolos biboros herczegprimásnak május 26-án 
tartandó aranymiséje alkalmából s egyúttal közli az 
ünnepségek sorrendjót. Maga a jubileum ugyan május 
26-án van, de miután ez péntekre esik, az ünnepséget 
május 28-án, vasárnap tartják meg. Boltizár érseki 
helynök elrendeli, hogy előtte való este, 27-ón az esti 
harangszó a főegyházmegye minden templomában negyed 
órával tovább tartson. Vasárnap mindenütt ünnepélyes 
hálaadó istentiszteletet kell tartatni s erre a hatóságokat, 
intézeteket meghivni. A tanintézetek megfelelő ünnepé- ; 
lyeket tartsanak, a nyilvános és magánépületek lehetőleg 
zászlódiszt öltsenek. 

— X. Pilis pápa levele, melyet az osztrák püspöki 
karhoz intézett, mély sajnálatát fejezi ki a ..Los von 
Rom" mozgalom, különösen pedig a diákságnak kité-
rése fölött. A pápa lelkesíti a püspököket, hogy tegye-
nek meg mindent hatáskörükben, melylyel a vallási 
villongásokat és szakadást megakadályozhatják. 

— Fischer Colbrie püspök Kassán. Az u j kassai 
koadjutor e hó 4-én érkezett meg Kassára, hogy elfog-
lalja hivatalát. A pályaudvaron Mtínszter Tivadar pol-
gármester a város nevében, Medveczky Ede kanonok 
pedig az egyházmegyei káptalannal a papság nevében 
fogadták az u j segédpüspököt. 

— Doxologia minor. A „Gloria Patri et Filio et 
Spiritui sancto" tudvalevőleg apostoli eredetű. A másik 
félét, melyet ma is használunk: „Sicut erat in principio 
et nunc et semper et in saecula saeculorum," a nicaeai 
zsinat adta hozzá, bár már azt a szent atyák régebben 
is használták. Hogy pedig minden psalmus ezzel vég-
ződjék, azt Damasus pápa rendelte el. 

— Királyi kitüntetés. Stieber Vincze budapest-
terézvárosi apát-plebánost a király az egyház és a 
közügyek terén szerzett érdemeinek elismeréseül a III . 
osztályú vaskorona renddel tüntet te ki. 

— Az álhumauizmus ellen. A dán parlament 
visszatér a régi fegyelmi eszközökhöz. Ujabban Alberte 
igazságügyminister indítványára 63 szavazattal 37 ellen 
megszavazták a botbüntetóst, melyet annyira perhorresz-
kálnak más államokban, hogy a csintalan iskolás gyer-
mekeket még kézzel sem szabad megfenyíteni, nemis 
említve azt, hogy huszonöt bot inkább visszatartana 
sok haszontalan betörőt a bűntől, mint egy-két heti 
bebörtönözés biztos élelmezéssel s télen fűtöt t lakás-
sal . . . A régi általánosan ismert dán közmondást 

ilyenformán travesztiálhatják majd — mondja egyik 
krajczáros újság — Kit vernek Dániában? 

— Vallásellenes temlenczia. A Társadalomtudo-
mányi Társulat mindenki előtt ismeretes s tisztában 
vagyunk szándékaival ; csak az a szerencse, hogy szoro-
san vet t „publikuma" nincsen, mert nagyobbrészt szak-
tudósok, tanárok, orvosok látogatják az őket érdeklő 
előadásokat, vitákat, akiket az ottan elhangzott véle-
mény aligha téveszt meg. Ujabban a középiskolai reform-
ról tárgyaltak, a hittanról nem esett direkt szó, mégis 
majdnem fölöslegesnek jeleztek minden tantárgyat a 
természettudományokon és mathematikán kivül. Többi 
között a latin nyelvet illetőleg határozott indítvány 
hangzott el, hogy azt csak a gimnázium két utolsó 
évében tanítsák. Hogy mit fog az a növendék az utolsó 
két év alatt a latinból megtanulni az képzelhető s hogy 
melyik középiskola fog akkor a theologiára képesíteni, 
azt az indítványozó tudós ur mondhatná meg. Mintha 
bizony orvosnak nem volna szüksége latinra . . . 

— Japánok vallásossága. A japán katoliczizmus-
nak leghőbb vágya, hogy született japánok legyenek a 
lelki vezetőik. A négy japán egyházmegyének 30 benn-
szülött áldozópapja van, kik mindannyian Nagazakiban, 
az 1890 óta fennálló közös szemináriumban nevelked-
tek s harmincz évnél fiatalabb embert nem szentelnek 
pappá. A felszentelés előtt egy évig mint katekistá-
nak kell szolgálnia a missziókon s lia ezen idő alatt 
az állásával járó nehézségektől visszariad, még vissza-
léphet. A japán papok általában szívélyesek, ájtatosak 
s a szertartásokat nagyon szabatosan végzik. 

— A meggyilkolt Szergiusz nagyherczeg vallási 
zelótasága a muszka szakadárság érdekében a vakbuz-
góságba csapongott át. Összesen 400-nál több vallás-
ügyi társulatnak volt busásan fizető tagja. A lengyel 
katholikusoknak Rómától való elcsábítására, „Katholi-
kus lengyelek mentő-egyesülete" czim alatt keletkezett 
társulatnak Szergiusz szintén nagybuzgalmú tagja volt. 
Nagy pénzösszegekkel volt érdekelve a keleti tartomá-
nyok lutheránusainak s a zsidóknak tórítgetéseiben. 
A jeruzsálemi szakadár szerzeteseknek évenkint 5000 
rubel t küldött segítségül. Az ily magas pártfogás 
kapat ta el az illetőket a latinok ellen többször megin-
dított véres támadásokra. A fanatizmusnak nem jó vége 
szokott lenni. 

— Lipót bajor regensherczeg speyeri püspökké kine-
vezte Husch Konrádot, a ki 1847-ben született ós előbb 
theologiai tanár, majd plébános volt, legutóbb pedig 
15 éven keresztül speyeri kanok és ottani plébános. 
Tudományos téren mint orientalista és történetíró (a 
speyeri káptalan nekrologiuma) szerepelt. 

t Illek Vincze meghalt. Illek, újpest i plébános f. 
hó 4-én reggel meghalt..A megboldogultat, aki a Ferencz 
József rend lovagja, a koronás arany érdemkereszt tu-
lajdonosa, s cz. apát volt, e hó 6-án temették el hívei-
nek s barátainak nagy részvéte mellett. R. i. p.! 

A szerkesztő telefonja. 
V. L. Budapest. Az igért czikkeket szívesen vesszük s alka-

lomadtán valamennyinek helyet szorítunk. — H. E. dr Budapest. 
Mindkét levelét kézhöz vettük s intézkedtünk, hogy czikkei sorra 
kerüljenek. Alkalomadtán majd levélben vagy esetleg szóval bővebb 
felvilágosítással szolgálunk az esetleges félreértések elsimítása ügyé-
ben. — B. K. Budapest. A kérdezett állandóan Péczelen lakik. Üdv. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr . 
e. i. sz. felelős a 

Segédszerkesztő : Yalnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 
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DALMI ES IRODALMI FOLYÓIRAT. 
L ) I K É V F O L Y A M . 

SZ. 1905. 

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

IX. Pius a szerk. 1871. márc . 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . reiigioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

V i e l e p e r i c l e i i t e i i i — . A x l c L í | > r e c a i i t e m I 
Budapest, 1905. dpr. 20. 

A kereszten függő Úr Jézus még ellenségeiért is imádkozott : Atyám bocsáss meg 
nekik. Ez volt az első szó, melynél tökéletesebb nem képzelhető: valóban a haldokló Isten-
nek imádsága! 

Hányszor volna nekünk is alkalmunk igy imádkozni ; mennyiszer sóhajthatunk fel 
ilyenformán, lia társadalmi-, politikai- és hitéletünk mozzanatait figyeljük. Talán már-már 
gerjedezik szivünkben elkeseredés, ajkainkra tódul elitélő szó s megnyilvánulni akar kemény 
ítélet : ám egy tekintet a keresztre : Vide pendentem — audi precantem ! És elsimulnak a 
szív elkeseredett gerjedelmei, bocsánatot lehelnek a reszkető ajkak s imává válik a kemény 
ítélet, a tévelyedett lelküekért való buzgó imává, hogy megbocsásson Isten nekik, hiszen nem 
tudják, mit cselekszenek . . . 

Es e napokban, mikor hármas térdhajtással tiszteltük a kereszten függő üdvözítőt, szinte 
hallani véljük e szavakat. Halljuk m i , bizonyára hallani vélik a f r a i l C Z Í á k , az olaszok és 
mindazok, akik számára van mit megbocsátania a világ Üdvözítőjének. 

Mert — mig egyrészről mindnyájunknak követendő példa a haldokló Isten imádságos 
szava a kereszten; példakép a szenvedések elviselésében a fájdalmak keserűségében az igaz-
ságtalan üldöztetések békességes tűrésében, — addig másrészről megszégyenítés is mindazok-
nak, kik akár egyedenként, akár társulatban, szövetségben, eszmékben küzdenek a kereszt 
ellen. Ezeknek szól kiváltképen a figyelmeztetés : Vide pedentem — audi precantem. Nézd a 
kereszten függő Üdvözítőt, aki még érted is imádkozik és szégyenülj meg a szeretetnek 
e fönséges megnyilatkozása előtt. Halld a szavakat: Atyám bocsáss meg nekik és roskadj 
össze a lelked legmélyéig utat kereső súlyos szavak terhe alatt. Mindkettő javadra fog válni. 
A megszégyenülés: hogy könnyebben beismerhesd eltévelyedésedet, ami pedig az első lépés 
a javulás utján. S az összeroskadás, hogv minden felfuvalkodástól menten tiszta szemmel 
láthasd, kit üldöztél akkor, mikor a keresztet, az egyházat, a papságot üldözted . . . 

És ha ez a megszégyenülés, ez az összeroskadás bekövetkezik, akkor meg fog való-
sulni az a másik, ugyancsak a kereszten elhangzott szózat is : Hodie mecum eris in paradiso ! 

Hiszen a küszöbön álló húsvéti szent ünnep a lelki feltámadásnak is magasztos 
ünnepe s vájjon kell-e nagyobb záloga s biztositéka e lelki feltámadásnak, minthogyha mél-
tóknak találtatunk e szózatra : 

Hodie mecum eris in paradiso . . . 
12 
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A nő és a bánat. 
Ir ta : GaUovich Jenő dr. 

Talán különösnek tetszik első hallásra ez a czim, 
a melyet értekezésemnek adtam : magam is meghökken-
tem tőle, a mikor választottam. Ú g y látszik, mintha 
vagy magának a bűnbánatnak kétféle volna a lényege, 
vagy pedig mintha a nőnek más volna a lelki fájdalma, 
szivének sajgó szomorkodása, mint a férfinak. 

Van-e különbség a nő és férfi bánata között, ha 
van, legyen az lényeges vagy lényegtelen, jelentkezzék 
a nőben, akár mint egyedben, akár mint a család, a 
társadalom tagjában, minő ez ós honnan ered: ez az 
a kérdés, amely foglalkoztat. Ne tar t sanak attól, hogy 
elfogultan, a férfiak szempontjából fogok felelni. A 
bánat, az önmegtagadás, a magába szállás terén — 
sajnos — nincs konkurenczia, pedig jó volna ha e téren 
túltermelésről olvashatnánk a jó cselekedeteknek börze-
jelentéseiben. 

A nőemanczipáczió, a radikális épugy mint a 
mérsékelt polgári, a nőnek a férfivel való teljes egyen-
jogúsága, egyenrangúsága után törekszik a különbségek 
gyökeres kiirtása által. A nőnek egyenlőség után való 
törekvése a franczia forradalom idejéből származik, 
Olympe de Gouyes volt az, a ki a nők jogainak pro-
klamáczióját 1791-ben publikálta. Addig némán hallgatott 
a nő csöndes visszavonultságban, azért a legrégibb tör-
téneti korban, gazdagon kifejlődött, belső életének élt 
a nő, szivében ápolva a visszavonultság, bánat meg-
becsülhetetlen erényeit. Miként a város közepén emelkedő 
hatalmas' dóm középpontja az egész életnek, ugy volt a 
vallásosság a nő minden tet tének rugója . Az isteni 
tisztelet foglalkoztat ta eszét és kezét. Fantáz iá jának 
bűvös műhelyében kieszelte a legszebb terveket az 
Isten házának feldiszitésére, a melyeket keze végrehaj-
tot t . A nő dolgozott, imádkozott, de — hallgatott . Hall-
gatott , a mikor regőseink ünnepelték, és a lakomákon 
erényeit magasztalták, hallgatott , a mikor Rafael róla 
festet te Madonnáját , hallgatott , még akkor is, a midőn 
küzdve küzdöt t a férfi oldala mellett gyermekeiért és 
hazájáért . Hallgatot t , imádkozott és dolgozott. 

A mikor megszólalt, más szellem hatot ta már át a 
nő le lké t : az önhitség, önbizalom érdeke, saját énjének 
kiemelése, az individualizmus. Eddig kizárólag csak a 
családjának, ot thonának élt, avval kezdődött és végző-
döt t hivatása. Születésétől fogva haláláig tagja volt 
valamely családnak, az egyháznak, a társadalomnak • 
lépten-nyomon kisérte ez intézményekkel való össze-
függése, soha nem érezte magát különálló egyénnek. 
Most azonban szembe állítja saját én jé t a közzel, saját 
aspiráczióit a társadalommal szemben egyedesiti, indi-
vidualizálja magát és ez által atomizálja a társadalmat. 

Oka ennek a gépek feltalálása folytán beállott 
gazdasági válság, a mikor a férfi kereseti viszonyainak 
csődje miat t a család összes tagjainak hozzá kell látniok 
a mindennapi megélhetés megszerzéséhez és a technika-
ipar rémitő, bámulatos emelkedése által a háziipar 
megszűnik, a nőnek mindinkább idegenné válik saját 

ot thona. Oda áll a férfi mellé és egyenlő jogokat, egyenlő 
szerepet kiván, a melyet az ismeretek megszerzése utáni 
vágy gigászi szertelenségbe emel. Jelszava : kenyeret, 
tudást , jogot ! 

Ped ig a férfi és nő közöt t az általános emberi 
egyenlőség mellet t is — sok az eltérés, a különbözet, 
a nélkül, hogy ez által bármelyiknek az elsőbbségét 
vagy elmaradottságát elvben hirdetném. Az eredetet és 
végczélt tekintve férfi és nő egyenlő emberi méltóság-
ban a legbensőbb életegysóg létesítésére vannak alkotva. 
Mindegyik önmagában teljes, befejezet t egészet alkot, 
amely azonban kölcsönös viszonyban áll. A kinyilat-
koztatás a nőt a teremtő közvetlen művének mondja. 
A férfi közreműködöt t e mesteri alkotásban annyiban, 
hogy magához hasonló lény u tán áhítozott. Miközben 
ugyanis az első ember az állatoknak nevet adott , arra 
a tuda t ra ébredt, hogy az egész természetben nincs 
egyetlen lény, amely hozzá illő, vele egyenrangú volna. 
A nő megteremtése kielégíti a férfinak valamely eszes 
lénnyel való társaság után támadó kívánságát. A nő 
tehát a férfi szerelmének műve. Nem lép fél mint a 
férfi gyermeke, hanem épen úgy , mint a férfi, Isten 
gyermeke gyanánt , és mégsem a férfi nélkül, hanem 
vele és általa, mintegy „vis à vis "-je. 

Az első tekintetre, mintha közismert és felesleges 
dolgokat mondot tunk volna. És mégsem. Hal lot tunk már 
ily filozófiát is, amely abból, ami mind a két nem közös 
vonása, arra következtet , hogy a nő tu la jdonképpen 
férfi, kissé elrajzolt férfi. Az okoskodás ez : A férfi 
ember. A nő is ember. Tehát a nő férfi. Igaz, hogy 
nem race-férfi, nem is telivér, nem is egyenértékű, 
ennélfogva csekélyebb, inferior, másodrangú (zweit-
klassig). A természetnek különös já téka folytán lehet-
nek nagyon tehetséges nők, de ezek csak kivételek, 
ezeknek szabad a férfiakkal együt t munkálkodniok, 
különben azonban végezze el ha tnapi házi teendőit, 
vasárnapon megengedik neki, hogy templomba mehes-
sen, vagy kis rövid sétát tehessen. Első egyéni csele-
kedete az, hogy meghalt, egj^szersmind az utolsó is, 
ami által leginkább bebizonyította, hogy a ház vezető 
lelke volt. 

Az erkölcsi törvény nem ismer a férfi és nő között 
lényeges különbséget, férfi és nő egyforma, mert mind-
kettőnek emberi természete, emberi méltósága ugyanaz ; 
mindket tő egyaránt van hivatva testi-lelki boldogu-
lásra. E tekin te tben a férfi nem félember a nő nélkül, 
sem a nő a férfi nélkül. Nem is ily értelemben mondja 
Chrysostomus : „A férfi elválasztva nem képez töké-
letes egységet, hanem csak annak felét", mintha egyé-
nileg nem volna tel jes ember a férfi vagy a nő egye-
dül, hanem tekin te tbe veszi az emberi nemet, a mely-
ben lét és életközösségre van a két nem rendelve. 
A férfinak egész és tökéletes embernek kell lennie ós 
emberi természetének legmagasabb evolucziójára töre-
kednie, úgy mint a nő is teljes bir tokában van emberi 
természetének, igazi, elvitathatatlan ós elévülhetetlen 
függet lenségben és önállóságban a férfitől és avval a 
kötelezettséggel, hogy egyéni, mindenre kiterjedő, kifej-
lődését elérje. Férfi és nő az egy emberi természetnek 
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különböző, de egyenlőértékű képviselői és birtokosai, 
az emberiség mikrokosmosa. 

Már felületes, futólagos tekintetre is szembeötlők 
a nő természetes a férfiétől eltérő tulaldonságai. Az 
anatómia és fiziologia a csont izom és idegrendszer tényei-
ben k imuta t j a a ké t nem között fenforgó különbsége-
ket. Váj jon a nő vére elüt-e a férfi vérétől, azt sem 
górcsövileg, sem vegyileg eddig megállapítani nem si-
került . Ez anatómiai különbségek okozzák azután a 
kétféle szervezetben elütő fiziológiai jelenségeket . A 
test a psychofizikai törvények szerint szoros életegy-
sógben van a lélekkel. A lélek igazgat ja a testet de 
viszont a testi érzékek, az agy a lélekre az érzéki élet-
ben nagy mórtékben módosítólag hatnak. A t isztán 
szellemi élet, az ész és akarat működései nem történ-
nek az agyban, de feltételezik az érzékek és agy rendes 
működésót. 

A léleknek a testhez való e viszonyából önkény-
telenül következik, hogy a testi szervezet ily lényeges 
eltérései a férfi ós nő között, a lelki és szellemi életre 
is lényeges befolyással vannak, kirivó eltéréseket 
teremtenek. 

A pszichikai tehetségek és jelenségek terén azon-
ban szintúgy állunk mint a fizikai jel lemvonásokkal ; 
ámbár a férfinak és a nőnek különböző a lelki élete, 
eltérőek a lélektani folyamatok, mégis egymásra vannak 
utalva, egymást kiegészítik, tökéletesítik, Dr. Köst l in 
Gyu la : „Keresztény e th ika" 1 czimü munkájában azt 
m o n d j a : „Hogy a nő testi ereje sok munkához nem 
elégséges, a mely tehát csakis férfiak osztályrésze, 
mindenki előtt ismeretes. Szellemi ereje a közéletben és 
közlekedésben más személyiségekkel, férfiakkal ós nők-
kel, a maga nemében, mélyen, sőt mélyebben mint a 
férfié működhetik, tudniillik a személyeknek érzésére és 
kedélyére, a bensőjére és igy az egészre gyakorolt , 
gyengéd, sokszor alig észrevett és azért annál mélyebben 
gyakorol t befolyása által ; de semmiesetre sem lesz a nő 
feladata, összefoglaló értelemmel a férfiak és nők köz-
életére általános rendet teremteni és energiával ós a 
körülményekhez képest erőszakkal az ellenkező akarat-
tal perben azt érvényesíteni. A női szellemi erő igazat 
és szépet különösen érzésben és világnézetben elsajá-
t í that és finom érzékkel megítélhet, de mindenképen 
sokkal kevésbbé alkalmas az ész munkájára , a mely az 
anyagot határozott vonásokban felöleli, a gondolkodás 
szabályai szerint bonczolgatja és az emlékezetben 
lerakja ." 

Tudom, hogy e szavak a nők neheztelésót fogják 
magukra vonni, de azt hiszem, hogy fejtegetéseim el-
fogják oszlatni a harag hamar támadó felhőit. A termé-
szetben már ugy van, hogy folytonos kiegyenlítéssel 
simulnak el az ellentétek, a mi viszont feltételezi azok 
különböző elhelyezését. A nő szivének káprázatos gaz-
dagságban és sokféleségben nyilvánuló érzelmei, kedé-
lyének kifürkészhetet len mélységes titkai, erényeinek 
és lelki finomságának ezer változatai biztosítják neki, 
még ha el is ismerjük a férfi ószbeli erejét, a királynői 

1 525. oldal. 

helyet a férfi mint király mellett. A férfinak szerepét az 
emberi szervezetben a fejéhez hasonlít ják, akkor a nő 
a sziv hivatását tölti be. 

E gondolatok vezet tek aira, hogy bár a bánatot 
— a sziv fájdalmát valamely erkölcsi fogyatékosság, 
hiány, egyéni és társadalmi baj felett, a meglévő hely-
zet megutálását , uj , j obb állapot keresését — lényegé-
ben ugyanolyannak tar tom az egész ember i ségbe^ 
mégis megnyilatkozási, nyilvánulási módjaiban kiilömb-
séget találok a férfi és nő bánatában lelki külömbségtik 
szerint. 

A nőnek idegrendszere sokkal sublimisabb, sokkal 
fogékonyabb, a férfiénál, sokkal előbb és erősebben 
reagál minden lelki emotióra. Ennélfogva képzelő tehet-
sége sokkal élénkebb, érzékei az egyes je lenségekre 
reagálnak, ennélfogva sokkal figyelmesebbek és sokkal 
minueziózusabbak mint a férfiak. Innen ered különös 
érdeklődésök és ügyességük kicsinyes dolgokban, a 
külső rend, tisztaság és csíny iránti érzékük és párat lan 
türelmük. 

A nő sokkal nagyobb hősiességet tanúsí t apró, 
de folytonos szenvedések elviselésében, mint a férfiú, 
a ki egy nagy hős te t t által tüntet i ki magát . 

A kis, apró-cseprő gondokkal való bajlódás magá-
val hozza a mintegy vele született gyengéd erkölcsi 
érzést, a melyből a lélek bensőséges megfigyelésének, 
nuanczainak mélységes ismerete származik, a miből a 
bűnök elleni harcz és ennek feltétele és az önismeret 
ós az abból fejlődő bána t önkényt ered. A nő azon 
tehetsége, hogy mindent konkrete vizsgál, a nő t a szem-
lélődésre kiválóan képesíti, azért száll is inkább és 
bensőbben magába, azért fogékonyabb mindazon 
motívumokra is, a melyek bánatra gerjesztenek. Az 
otthon való elfoglaltság, a világ zajától való nagyobb 
elzárkózottság, a ház csendje mintegy lelki magányt 
teremtenek a nőnek, mig a férfit a mindennapi élet 
gondjai, a kenyórszerzés nehéz munkája sokszor elvonja 
önmagának megfigyelésétől, és önmagába való szállástól. 
Azért múl ja felül rendesen a nő benső lelki élete a 
férfiét. (Vége köv.) 

A miseruha alakja. 
— Ir ta : dr. Némethy Gyula. — 

Azon kérdésre, mi a miseruha szabályszerű tör-
vényes a lakja az egyház jelenlegi fegyelme értelmében, 
valóban nem könnyű a felelet. í r o t t törvény, amely 
pontosan meghatározná a casula méreteit , s ezekhez 
képest alakját , nem létezik, a szokásjog pedig igen 
nagy különbségeket t ün t e t föl e téren. Az Alpesektől 
északra fekvő országokban a casula reformjának moz-
galma még egyre hullámzik, a templomainkban a közép-
kori, mindenesetre kései középkori casula-forma kétség-
kívül n a g y hódítást te t t ; Rómában ellenben, melynek 
szokásai l i turgikus tekinte tben kétségkívül nagy tekin-
télylyel birnak, a t r ient i zsinat óta az u. n. római 
casula arányai csekély változásokkal uralkodnak. Vég^ 
eredményképen mégis csak azt kell mondanunk, hogy 
a szokásjog mégis inkább a római, vagy a rómaihoz 

16* 
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közelálló alak mellet t szól. Ismeretes dolog, hogy litur-
gikus dolgokban általában véve minden je lentékeny 
uji tástól tar tózkodni kell, vagy legalább minden foko-
zatok nélküli változástól. Ehhez képest a casula reformja 
Rómában eddig inkább visszatetszést kel tet t mint 
helyeslést, sőt a mul t század derekán a S. R. C. egy 
alkalommal az u. n. csucsives casula behozatala ellen 
állást foglalt. I t t az ideje, hogy a S. C. R. ezt a leve-
lét közöljük és jelentőségét megállapítsuk. 

„Quum renunciantibus nonnullis Rmis Episcopis 
aliisque ec.clesiasticis et laicis, viris, Sanctam Sedem 
non lateret, quasdam in Anglia, Galliis, Germania et 
Belgio dioeceses immutasse formám sacrarum vestium, 
quae in celebratione sacrosancti missae sacrificii adhi-
bentur, easque ad stylum, quam dicunt gothicum, ele-
gantiori quidem opere conformasse . . . Sacra Con-
gregatio legitimis protuendis r i t ibus praeposita super 
huiusmodi immutat ionibus accuratum examen insti tuere 
hàud praetermisit . E x hoc porro examine, quamvis 
eadem Sacra Congregatio probe nosceret, sacras illas 
vestes stylum gothicum prae se ferentes praecipue 
saeculis XIII . , XIV. , XY. obtinuisse aeque tamen 
animadvertis Ecclesiam Romanam, aliasque latini ri tus 
per őrben ecclesias Sede Apostolica minime reclamante, 
a saeculo XVI. , nempe etipsa propemodum Concilii 
Trident ini aetate usque ad nostra haec tempóra illarum 
reliquisse usum ; proindes eadem perdurante disciplina, 
necnon Sancta Sede inconsulta, nihil innovare posse 
censuit ; ut i pluries Summi Pontifices in suis edocuere 
constitutionibus, sapienter monentes immutationes istas, 
u tpote probate Ecclesiae mori contrariam saepe per 
turbat iones producere posse, et fidelium animos in 
admirationem inducere. Sed quoniam S. R. C. arbi-
trator, alicuius ponderis esse posse rationes, quae 
praesentem immutat ionem persuaserunt hinc audito 
Ss. D. N. Pii Papae IX . oraculo, verbis amantissimis 
invitare censuis . . . . ut quatenus in tua dioecesi 
huiusmodi immutationes locum habuerint , rationes ipsas 
exponere velis, quae illis causam dederunt . Romae die 
21. August i 1863. C. Ep. Portuen. et S. Rufinae Card. 
Patr ici Praef . t t ] 

Megjegyezzük, hogy ez a decretum általános és 
döntő jel legűnek nem tekinthető, miért is a S. 0 . R. 
Décréta authentica cz. gyűj teményébe nem is vet ték 
föl. Je lentősége tehá t nem abban áll, mintha minden 
casula reformot t i l tana, s különösen a középkori casula-
forma visszahozatalát, hanem hogy általában véve 
hangsúlyozza a nagyon feltűnő változtatások helytelen-
ségét, s a l i turgikus dolgokban a szentszék véleményé-
nek kikérését. Hogy a szentszék a középkori casula-
formához való közeledést nem kárhozta t ja feltétlenül, 
azt legjobban megmuta t ta a milanó-i zsinat határoza-
tának helybenhagyásával , melynek decretumai között 
a Borromeo, tehát a középkorihoz igen közelálló casula 
arányai is meg vannak állapitva. Je lenleg a kései 
középkori casula-alakot bátran lehet alkalmazni Braun 

1 Analecta Iuris Pont. I. ser. fol. 627. Lásd Herdt. Sacrae 
Liturgiáé Praxis. Lovanii 1894. t. I. pag. 221—222. 

véleménye szerint,'2 annál inkább, mert a Caeremoniale 
Episcoporum egy helye ma is oly casuláról beszél, 
amelyet jobbra balra föl kell gyűrni, vagy haj tani , 
hogy a miséző püspököt kezei használatában ne gátolja, 
a ki nem vágot tnak föltételezett bő casula. „Mox surgit 
Episcopus, olvassuk a Caeremoniale Epi-coporum 
I. könyvének VIII . fejezetében a 19. számnál „et in 
duitur ab eisdem planéta quae hinc inde super brachia 
aptatur . et revolvi tur diligenter, ne ilium impediat." s 

A Missale rubr ikái most is oly miseruhát tételeznek 
föl, mely bőségénél, nagyságánál fogva terhére van a 
papnak az Urfelmutatásnál , s azért az oltárszolgának 
föl kell emelni a miseruha alját-ez alkalommal. „Minis-
ter manu sinistra elevat fimbrias posteriores Planetae, 
ne ipsum Celebrantem impediat im elevatione brachi-
orum, quod et facit in elevatione Calicis." (Ritus cele-
brandi Missam.) A kivágott modem casula ugyan nem 
gátolja a papot kar ja i fölemelésében. 

Tagadhata t lan végül az is, hogy a casulának jel-
kópies jelentőségét, melyhez képest az, a fölszentelő 
püspök szavai szerint a szeretetet jelenti , accipe ves-
tem sacerdotalem, per quam Caritas intelligitur, csak a 
bő casula, mely csakugyan befödi a többi öltözetdara-
bokat, valamint a szeretet betetőzi a többi erényeket, 
ju t ta t ja kifejezésre, nem pedig a rövid ós mélyen ki-
vágot t casulá-k, melyek az albát két oldalt a pap vál-
láig szabadon hagyják, s melyektől a cingulum köté-
sének titkait, a beléakasztott zsebkendőt is bátran 
láthatni. A casula eszményének kétségkívül a közép-
kori, kivágatlan, vagy mérsékelten kivágot t casula felel 
meg legjobban. 

A középkorias bő casulának előnyt kell adnunk 
azért is, mert ez sokkal szebb, méltóbb öltözetdarab 
mint az összenyirbált casulá-k, melyeknek egyike 
másika pánczélhoz jobban hasonlít, mint öltözethez. 
Már pedig l i turgikus öltözeteknél szépség, természetes-
ség, méltóság kétségkívül oly szempontok, melyeknek 
fontosságot kell tulaj donitanunk. A l i turgikus szem-
pontoknak ezekkel a szempontokkal nem szabad ellen-
tótben állaniok. 

A hosszú ós bő casula ellen két prakt ikus nehéz-
ség szól : először a kényelmetlenség, melyet a bő 
casulá-k a misézőnek okoznak, másodszor a nagy költ-
ség, melybe egy bő casula a ráfordított anyag mennyi-
ségénél fogva kerül. 

E nehézségeket méltányolva a magunk részéről 
csatlakozunk Keppler a tudós ro t tenburgi püspök 
véleményéhez, melynek az Archiv für christliche Kuns t 
1888-ik évfolyamában adot t kifejezést. Az ő tanácsai a 
casula-alak és arányok kérdésében csakugyan az arany 
középúton haladnak, s azért nagyon megérdemlik 
nem csak a feljegyzést és megszívlelést, de a követést 
is. Lássuk e tanácsokat . 

2 Winke für die Anfertigung und Verzierung der Paramente. 
Freiburg, 1904. 42. 1 Gegenwärtig können Kasein spätmittel alter-
licher Form ohne Bedenken als zulässig gelten. 

2 Caeremoniale Episcoporum. Venetiis. 1777. pag. 156. Igy 
van editio typica-ban is. 1886. 150. 



13. sz. RELIGIO. 1 2 5 

Székesegyházak, gazdagabb szerzetes és plébánia 
egyházak részére, ünnepnapi használatra ajánlja Kepp-
ler a nagyobb középkori casula alakot a következő 
arányokkal : 

A hátsó rész hossza : 1 m. 35 cm. 
A mellső rész hossza : 1 m. 20 cm. 
Egy váll hossza : 70 cm. 
A miseruha legnagyobb szélessége 1 m. 50 cm. 
Valamennyi templom részére ünnep- és vasárnapi 

használatra ajánlatos a kisebb középkori alak, mely 
főleg a XV. sz. közepétől a XVI. közepéig divatozott 
sok helyen, melynek méretei a következők : 

A hátsó rósz hossza : 1 m. 25 cm. 
A mellső rész hossza : 1 m. 10 cm. 
Egy váll hossza : 55 cm. 
A legnagyobb szélesség: 1 m. 20 cm. 
Mindennapi használatra a jelenlegi viszonyok 

között a legalkalmasabbnak látszik a római alak, mely 
ugyan méltóság, ünnepiessóg és szépség dolgában nem 
kelhet versenyre a középkori formákkal, de amely elég-
séges szélességgel birván, még mindig betölti a casula 
eredeti rendeltetését, befödi a pap testét egészen. A 
római casula méretei : 

A hátulsó rész hossza : 1 m. 15 cm. 1 m. 20 cm. 
A mellső rész hossza : 1 m. 
Egy-egy váll hossza : 30 cm. 
Legnagyobb szélesség : 73—75 cm. 
A legkevesebb, amit kivánhatunk a casula alak 

Teformjának dolgában, az, hogy legalább a római alak 
méretei mindenütt tért foglaljanak, s főleg hogy a 
rómainál keskenyebb casula-alakot mindenünnen ki-
küszöböljék. Legyen a modern casula szélessége leg-
alább 73—75 cm. 62—65 cm. szélességű casulákat, 
aminőket nagyon sok helyen árulnak, sohasem kellene 
elfogadni. 

Egy római casulához manipulust, stólát, velumot, 
bursát hozzászámítva 3 és fél méter, kisebb középkori 
formájúhoz 5 és fél, végre a nagyobb középkori formájú-
hoz 6 ós félméter rendes szélességű selyem szükséges. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Gyulafehérvár. Majláth gróf erdélyi püspök úr IV. sz. 

Jiörlevele. — 
Mindenekelőtt a tavaszi korona tárgyait jelöli ki. 

Lendületes ékes latinsággal buzdítja papjait szellemi 
munkálkodásra annyival is inkább, mert a legjobb 
müvet maga a püspök nyomatja ki saját költségén, 
vagy illő jutalomban részesíti. De mivel igy csak egyet 

ju ta lmazhat , ezentúl inkább több, kisebb témát fog 
megjelölni, melyet aztán többek hozzászólásával kell 
tárgyalni a koronákon. Összesen 5 tételt találunk a 
körlevélben, melyek mindegyike érdekes casusokat ad 
fel megoldásra. Majd az elemi iskolák és kisdedóvók 
államosításának módját és feltóteleit közli, Gerebenics 
Sándor győri szókesegyh. hitszónok „Messiás, Bűn, 
Bucsu" cz. művét ajánlja, hozza a tanítói dijlevélről 
szóló ministeri rendeletet végül a nagyenyedi orsz. 
fegyintézet lelkészi állására való pályázat hirdetés és 

a róm. kath . templom és misealapítványok terhére 
szóló községi pótadók közlése után személyzetiekkel 
fejeződik be a tartalmas körlevél. 

Németország. II. Vilmos császár és a katholikus 
egyház. — 

Ezen a czimmel a következő dolgokat mondja el 
a „Köln. Volkszeitunga £00. száma : 

Idők folyamán azon nézet jegeczesedett ki, hogy 
II. Vilmos császár nagyon jóindulatú a katholikusokkal 
szemben. Széthintették ellenfeleink ezt a nézetet, hogy 
a császárt a kath. egyház ellen tüzeljék, a katholikusok 
pedig szívesen terjesztették, mert óhajtották. Ehhez 
járult az aacheni beszéd ferde értelmezése. Ped ig 
könnyen beláthatja az ember, hogy a lovagias császár 
egyik vonása — az idegen politikusokkal való érint-
kezésnél is — hogy mindenkinek valami kellemeset 
mondjon. Reindlandi és westfáliai u tamban magam is 
gyakran hallottam, hogy Bismarck a katholikusok 
nagy ellensége, II. Vilmos pedig igazi Mentora. Mind-
ezek daczára csalhatatlan tény az, hogy a császár csak 
ép oly érzülettel viseltetik a katholikusokkal szemben, 
mint a hires vaskanczellár. Hogy a dolgot jobban 
megérthessük, néhány szavat fűzünk a mondottakhoz. 

Soha életemben sem voltam Bismarck barátja, 
! sőt mi több, hirlapilag mindig támadtam. Ámde ő 

korántsem volt oly katholikus-faló, mint a milyennek 
a katholikusok jelentékeny része tartotta. Fő jellem-
vonása a simulékony politika ; s ha napjainkban vezetné 
az államgépezetet, ép oly könnyedén simulna a 
Centrumhoz, akár a jelen kormány. Sőt mi több, hatá-
rozottan több egyházpolitikai engedményt adna ; a 
jezsuita törvény pedig már csak az öregek emlékében 
élne. Bismarck vallási felfogása erősen alanyias volt. 
Elkerepelte ugyan hitsorsosainak jelszavait, de tem-
plomba soha sem járt , az „evangelikus egyház terjesz-
tésére" pedig semmi gondot sem fordított . 

II. Yilmos sokkal hitvallásosabb, hogy ne mond-
jam sokkal „protestánsabb", mint volt a vaskancellár. 
Az evangelikus egyház védpaizsának ta r t ja magát, s 
szilárdan ragaszkodik családja ősi gondolkozásmódjához, 
hogy a Hohenzollerneket és Poroszországot vaskötelék 
fűzi a protestantizmushoz. Nagy atyjától csak annyiban 
üt el, hogy nála a személyes érintkezésben felekezeti 
különbség nem létezik. Katholikus ép oly kedvelt előtte, 
mint a protestáns, sőt mi több tán előzékenyebb a zsidó 
Ballinnal szemben, mint egy uckermárki mágnással ; 
ellenben I. Vilmos kevósbbé szívelte a katholikust ós a 
zsidót, kivéve az egyetlen Radziwillt. Egyébként biz-
tos, hogy jól értesült forrás alapján beszélteti dr. Behr-
mann senior a császárt a „prot. összetartásról" az 
„ultramontanizmus ellen való küzdelemben." Feltétlenül 
igazat állit továbbá Wai tz pásztor is, ki elmondja, 
hogy előtte Heinrich herczeg ugy nyilatkozott, hogy 
ugy a császár, mint ő is örömest rokonszenveznének 
egy ultramontánellenes mozgalommal. Mert teljesen 
lehetetlen, hogy ez a két pásztor oly nyilatkozatot 
adjon a császár és Heinrich herczeg szájára, mely min-
den tárgyi alapot nélkülöz. 

Behrmann és Waitz eme nyilatkozatai különben 
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csak azon világkerülő remetéket lepik meg, kik a 
kulissza-ti tkokat nem ismerik. Okos embernek elég 
sokat je len t már az evang. szövetség és a Gusztáv 
Adolf-egyesület mind erősebb tevékenysége, mozgoló-
dása, valamint az egyháztanács és a német evang. egy-
házi bizottság állásfoglalása is a jezsuita-törvény és a 
türelmi-javaslat ügyében. I t t csak azon elemekről van 
szó, a melyek soha komolyan polit ikai tekintetben 
jobb belátásuk ellen nem harczoltak. A világ már sok 
különös jelenséget látott, de még soha lázongó protes-
táns egyházi hatóságokat és pásztorokat ; ők sokkal 
függőbb helyzetben vannak, hogy sem valamiféle ko-
moly ellenállásra gondolhatnának. A konzervatív pár t ra 
is, kivált a keletporoszországi képviselőkre, a czentrum 
ellen irányuló befolyások kezdenek érvényesülni. Már 
régen tudtuk , hogy az udvarnál ka th . ellenes párt fon-
dorkodik, mely (mindenben) összejátszik a Róma-ellenes 
pásztorokkal ; s a mint látszik, már annyira vit ték, 
hogy a császárra is befolyást gyakorolnak. 

Bizony voltak ez ideig igen sokan, ugy egyházi, 
mint világi előkelők, kik a katholikus egyházat oly 
biztonságban hit ték a Hohenzollernek uralma alatt , 
akárcsak Ábrahám kebelén volna — és mindez a május i 
törvények után husz esztendő múlva. Ezek az optimis-
ták most már némileg kijózanodtak. 

Természetesen ezzel korántsem akarom jelezni, 
hogy kul turharcz előtt állunk. Németország huszonkét-
milliónyi katholikusával szemben csak akkor lehetne 
sikeres harczot felvenni, ha az országot külügyek nem 
zavarják. 1871-ben azt hitték, hogy Francziaország 
leverése u t án elérkezett a kedvező időpont és én már 
évekkel előbb — gondos megfigyelések és a kul tur-
harczos körökben uralkodó hangulatok alapján, — azt 
irtam, hogy u j kulturharczra előbb nem nyilik kilátás, 
csak uj , győzelmes háború után. Nem mintha ez már 
programra, tá rgyát képezné — ennyire előre nem készül-
nek politikai programmok — ámde a kedvező alkalom 
a prot. többségben ösztönszerűleg azt az érzést szül-
hetné, hogy i t t az idő az „ősi gonosz ellenség" leve-
résére. E r re azután oly erős katholikusellenes mozga-
lom keletkeznék, hogy a császárt is magával ragadva, 
akarva nem akarva kulturharczba kényszerítené. 

H o g y ma már szóles rétegekben él a haj landóság 
az i lyesfaj ta mozgalom előidézésére, régóta lá t juk. 
Egyelőre természetesen tövises ennek az útja, ámbár 
a helyzet nagy belső harcza sokkal kedvezőbb, mint 
2 évvel előtte, mikor még az oroszok és francziák 
szorongattak bennünket . „Az ant iul t ramontán mozga-
lom" is szabad teret nyert , csak az hiányzik még, hogy 
a kormány álljon élére hivatalosan. Azonban még ebben 
az esetben sem kellene ret tegnünk. Annak idejében 
kiadták a jelszót : „Bízzátok csak reám a szocziálde-
mokratiát , egymagam is leszámolok vele." Pedig ahhoz 
még a szocziálizmusnak alig volt l1 /2 ' millió szavazója; 
most már 3 millió áll zászlója alatt. De persze elmé-
letben sokkal könnyebb és kényelmesebb elbánni vala-
kivel, min t a gyakorlatban. Tapasztal ta ezt a vas-
kanczellár is, korának legerősebb államférfia. 

Mindenesetre örüljünk, hogy ma már sokan, kik 

együtt éreznek velünk, ki józanodtak ama ferde s f e r d e -
sége miat t veszedelmes képzelődésből, hogy a császár 
élénken rokonszenvez a kath . egyházzal s hogy a leg-
messzebb menő ábrándokat táplálja a kath. egyház 
iránt. H a Behrmann senior állítása t ény — és nem 
hihető, hogy ámítás lett volna czélja — akkor II. Vilmos 
császár épen ellenkezőleg a protestánsoknak a ka th . 
egyház fe le t t kivívandó nagy győzelmének eszméjével 
foglalkozik. A katholikusok ismét okulhattak ebből, 
s belá that ják, mit sohasem lett volna szabad szem elől 
téveszteni, hogy Poroszországban (sőt az egész B i r o -
dalomban !) mindig talpon kell lenniök. 

Ford. : Tóth Marczell. 

T A R C Z A. 
Feltámadott. 

Irta : Breth Gyula. 

A bosszútól lihegő farizeusi keblek megpihentek^ 
Kárörömmel haj ták le fe jőke t a nyugalom párnájára — 
mert már nem zavarta életmódjukat azon férfiú, k inek 
a keresztfáról levett tes tét , óriási kőnek súlya fedi. 
Kaján irigységük kielégítést nyert, már nincs kire 
ölteni mérges nyelvöket ; pihen a prófé ta . Gúnyosan 
mondogat ták : mit használt nagy tekintélye, t udomá-
nya, csodatevő ha ta lma? A kereszthalál mindennek 
csúfosan véget vetett. I ly gondolat és érzülettel, vá j jon 
csakugyan pihentek ellenségei Jézusnak ? Lehetet len 
— a nyugta lan lelkiismeret, békét, nyugodtságot csak 
leplezhet, de valóban nem érez. Fe l is kel azonnal 
egyikök, félve még a halottól is, és igy szól; Ezen 
csaló még életében oda nyilatkozott, hogy harmadnapra 
feltámad — őröket t ehá t azonnal a sirhoz, nehogy 
őrizetlen maradva, ellopják a testet tanyitványai , ország-
világ szerte híreszteljék feltámadását Mesteröknek. 

Késő számítás, hiába való önámitás. Defecerunt 
scrutantes scrutationes, conoilia mala. Gonoszságban 
törték fe jőket ós e gonoszság megboszulta magát éppen 
ő bennök, midőn alvó tanukra hivatkoztak, álnokságuk 
cserbe hagy ta őket. Vere omnes obdormitis, qui scrut-
ando talia defecistis ! 

Megkapták az őröket, kik hiába örködének. A fel-
támadás csodájára megrémülve, elhagyák helyöket . 
Hallva ezt, a főpapi gőgnek jutot t ama megbélyegző 
és nevetséges megjegyzés je l lemvonásul : mig ti alud-
tatok, mondjá tok, elvi t ték a tetemet az ő hű követői ! 
Vere obdormistis ipsi . . . 

Lezár t sírodból kiemelkedő Jézusunk, valamint 
akkor megszégyenítet ted ellenségeidet, ugy szégyenítsd 
meg most is mindazokat, kik ellened törnek és dicső-
ségednek fénykorét ádáz ós nyilt effronteriával elho-
mályosítani törekednek ! 

Amióta a kálvárián elvérzett Megváltó az ő kínos 
megaláztatását, dicsőén, isteni módon sanálta a fe l táma-
dás által, de annak igaz voltáról nem tudta meggyőzni 
az elbizakodott zsidóságot — azóta folyton tart e nép-
ben az i rán ta való bizalmatlanság, de nemcsak e nem— 
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zet, minden aki O benne nem hiszen, kételkedik Jézus-
nak isteni voltában és természetében. Pedig miképpen 
igyekezett e kétséget, hitetlenséget eloszlatni. Meg-
mutat ta dicsőséges testének, életének valóságát szám-
talan esetekben, jól tudván, hogy csakis jelenléte lesz 
képes, a feltámadási hitet 0 benne megtartani. De a 
zsidókkal egyetemben sokan dermetségben szendereg-
nek ; felveszik a harczot ellene, levetni igyekeznek mint 
a főpapok, ama magaslatról, melyre őt a hivő keblek 
emelék — de mindannyiszor éppen úgy megszégye-
nülnek, defecerunt scrutantes cum scrutationibus suis . . . 

P rope est Dominus qxrarentibus se procul est ab 
•eis, qui ad eum non approximant. 

Mit nyertek az üldözés korszakában a pogány 
fejedelmek, kik öröklőtték a gyűlöletet, a keményszivü 
zsidóságtól, minden üldözési mániájokkal? Defecerunt 
— kifogytak minden eszközéből a kegyetlenségnek, 
melylyel lehetetlenné akarták tenni a kereszténységet. 
Ettől az időtől a mai időig, szakadatlan láncolatban 
támadnak Jézus üldözői, ellenségei, mint gombák, Jézus 
és isteni tana ellen. A történelem lapjai véres betűkkel 
jegyezhetnék fel ama borzalmas eseményeket, melyek-
nek áldozataivá lettek a keresztények milliói. Kiirtot-
ták-e őket teljesen? Nec portae inferi praevalebunt. 
Francziaország, spanyol, olaszhon vetekednek az egyház 
üldözésében Deficient. Isteni szavakra támaszkodva 
mondhat juk e szót. Hol vannak üldözőid édes Jézu-
sunk ! Sault is figyelmeztetted, hogy miért üldözöd őt 
és 0 benne a keresztényeket. Durum est tibi contra 
stimulum calcitrare. 

Igy szólhatunk igaz hivői Jézusunknak, mind-
azokhoz, kik harczban állanak a ker. tanokkal : miért 
üldözitek a világ Megváltóját? Hiszen előbb vagy 
utóbb, a történelem szigorú feljegyzései nyomán, mond-
hatjuk, hogy megszégyenültök. 

Megdöbbenve lát juk a francziák erőlködését nap-
j a inkban , mely arra tör, hogy legyen-e az államnak 
vallása, vagy ne legyen. A szabadkőművesség nem 
nyugszik, kezdette vallásellenes irtóharczát a szerzete-
sek üldözésével, most pedig azon tekintély hatalmát 
akarja semmivé tenni, mely tekintélynek közbirtokosa 
az egyház és annak papjai. Yérző kebellel nézzük a 
kath. egyház legidősebb leányának, Francziaországnak 
eltévedését, de nem csüggedünk ; bizunk az Isten min-
denható erejében, mely erő fel fogja vértezni a főpapo-
kat a papsággal egyetemben : hogy hiveikkel karöltve 
küzdeni fognak e gonosz szándókkal, mely egyébre 
nem vezet, mint istentelenségre és végre az ország fel-
bomlására és romlására. 

Fel támadott Krisztusunk, a te legszentebb szán-
dékaidat, tevékenységedet, még halálodat is, melyet 
az emberiség közüdveért elszenvedtél — kortársaid 
felreismerték, rágalmazták, gyalázták. Az utókor fiai 
sokan, igen sokan szintén e hibában leledzenek. Küldj, 
óh küld j e feltámadási ünnepen egy fénysugarat az 
eltévedt keblek felé — hiszen ezek is a te fiaid. Hadd 
lássák be az eltévedés út já t , mely úgy egyesek, mint 
az összes társadalom vesztére vezet ; hadd ismerjék be, 
hogy kivüled nincs béke, nincs boldogság e földön ; 

ellenkezőleg téged nélkülözve, elhagyva, sorsunk is 
elhagyatott, állapotunk is szegény, szánalmas. 

A boldog Alleluja hangja férkőzzék ezek szivé-
hez is, és indítsa őket isteni gondolatokra e magasz-
tos ünnepen ! 

I R O D A L O M . 
Jelentés a Horváth-féle pályázatról. 

A budapesti kir. m. tudományegyetem hittudo-
mányi kara 2000 korona pályadijat tűzött ki a társa-
dalmi kérdést tárgyazó munkára. Beérkezett egy pálya-
nmnka: „Dignus est operarius mercede sua" jeligével. 
E munkáról a hittudományi kar márcz. 22-én tartott 
Y. rendes ülésében azt határozta, hogy mivel a szerző 
a kivánt feltételeket nem mindenben teljesítette, neki 
a pályadijat ki nem adja s a pályakérdés további 
kitűzésétől eláll. Egyben felhívja a kar a szerzőt, hogy 
jelentkezzék és nevezze meg magát abban az esetben, 
ha hajlandó a kartól kivánt gyökeres átdolgozást min-
den izében teljesíteni; ha azután a kar meggyőződnék 
arról, hogy a jelentkező a kívánalmaknak teljesen meg-
felelt, utólag megadja neki a jutalmat. 

A kar e határozata alapján felhívom a „Dignus 
est operarius mercede sua" jel igéjű mű szerzőjét, hogy 
munkáját vegye vissza s abban az esetben, ha a bírá-
lat minden követelményének minden izében kész ele-
get tenni, nevezze meg magát. 

Budapest, 1905. április 14. 
Dr Kiss János, 

a hittudományi kar e. i. dékánja. 

A renaissance Itáliában. Vaskos, 274 lapból álló 
8-adrót alakú mű fekszik előttünk, dr. Acsay Antal, 
kegyesrendi áldozópap, egyetemi tanár, kitűnő tollából. 
Acsay dr.-nak több művét s felolvasását ismerjük s ez 
ujabb munkája is megerősiti az olvasót abbeli nézeté-
ben, hogy szakképzett, széles látókörű, nagy művelt-
ségű, olvasott íróval áll szemben. Acsaynak majdnem 
minden művét vagy felolvasását, egy-egy eredeti, az 
első pillanatban meglepőnek látszó gondolat vagy nézet 
jellemzi. A renaissance Itáliában cz. könyvében is talá-
lunk ilyet, midőn azt olvassuk, hogy Dante az újkor 
megteremtője s az első modern európai ember. Szerző 
szerint a hiba ott van, hogy azok közül, akik Dante 
követői akarnak lenni, sokan megértik, sokan azonban 
nem értik meg. De ez a körülmény nem vet gátat a 
renaissance továbbfejlődésének, mert a változásnak, az 
újításnak szükségessége meggyőződéssé érlelődik a gon-
dolkodó emberek lelkében s az emberiség lelki világá-
nak megújulásától remélik az emberi társadalom olyan 
átalakulását, mely a társadalmi élet összes jelenségeire, 
tényezőire vonatkozzék. A mindvégig vonzóan s érde-
kesen megirt mű a Stephaneumban jelent meg, a Szent 
István-Társulat bizományát képezi s ára 5 korona. 

VEGYESEK. 
— Az uj gör. kath. plébános. A f. hó 12-én tar-

tott fővárosi törvényhatósági bizottsági ülésen a három 
pályázó : Melles Emil, Gorzó Bálint ós Szabó gör. kath. 
lelkészek közül 209 szavazattal Melles Emilt válasz-
tották meg bpest-erzsébetvárosi gör. kath. plébánosnak. 

— A Szent-Istrán-Társulat Tudományos és Iro-
dalmi Osztálya mult héten Békefi Rémig dr-nak, a 
második szakosztály előadójának elnöklete alatt osztály-
gyűlést tartott , melyen jelen voltak Güssivein Sándor 
dr apátkanonok, Acsay Antal dr egyet. m. tanár, 
Concha Győző dr udvari tanácsos, egyet, tanár, Felsmann 
József nyug. főreáliskolai igazgató, Kaposi József pápai 
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kamarás , a Szent- Is tván-Társula t igazgatója , Karácsonyi 
J á n o s dr egyet . , t anár , Katona L a j o s dr egyet . m. 
tanár , Mihály fi Ákos dr tanár, Notter Antal dr a 
Szen t - I s tván Társula t t i tkára , Racla I s tván dr p répos t -
kanonok s Szikluy J ános dr szerkesztő, az Osztály t ag ja i 
stb. A gyűlés elején Békefi dr elnök je lentet te , h o g y a 
biboros herczegpr imás megerős í te t te az Osztálynak 
l egu tóbb megválasztot t t iszteletbeli tagja i t . E lha tároz-
ták továbbá , hogy a biboros-herczegprimást a jövő 
hónapban tar tandó aranymiséje a lkalmából diszes kivi-
telű s ékes szövegű hódoló fe l i ra t ta l fogják üdvözölni , 
a fe l i ra to t három tagu bizottság f o g j a megszerkeszteni . 
T ö b b apróbb ügy elintézése u tán Karácsonyi J á n o s dr 
jeles tör tóne t tudósunk, „Az argyasi püspökségu czimü 
ér tekezését olvasta fel. Az argyasi püspökség Havasa l -
földön volt . A püspökséget alapító pápa i bullát, mely 
VI. Orbán pápától e red t lc82-ben, Kaptinay I s tván 
jezsu i ta mente t te meg a feledéstől. Az okmányról azon-
ban sem a magyar , sem a román tö r téne t tudomány 
nem v e t t tudomást , csak Bunea dr balázsfalvi kanonok 
tesz róla említést E h r l e r nyomán. Karácsonyi mai elő-
adásában bőven foglalkozot t a püspökség alapí tásának 
évével és alapí tásának viszonyaival . 

— A fővárosi középiskolák vallási statisztikája. 
A budapes t i g imnáziumokban összesen 3307 róm. kath . 
27 gör . kath. 55 gör. kel. 637 protes táns , 27 uni tár ius , 
és 2787 zsidó növendék jár. A reál iskolákban 1167 
kathol ikussal szemben 1282 zsidó t anu ló áll. I t t az ideje, 
hogy a keresztények is megkössék a koalicziót. 

— A középiskolai r e f o r m n a k a társadalomtudo-
mány i társula tban t a r t o t t fe j tege téséhez — melyről mul t 
számunkban megemlékeztünk — Salgó dr l ipótmezei 
e lmegyógyintéze t i főorvos is hozzászólt nagy szakava-
to t t sággal . Szerinte az emberek n a g y része 15 és 20, 
va lamin t 35 és 40.-dik éve között ha j l andó az e lmebaj ra . 
Min thogy pedig a középiskola fe lsőbb osztályainak nö-
vendéke i a 15 és 20.-dik é le tévekben vannak, nagyon 
óvatosan kell k iképez te tésükben el járni . Salgó dr nem 
ki fogásol ja egyik t an t á rgya t sem ; m é g te r jede lmét sem 
a sok t an tá rgynak . Csupán az előadást t a r t j a h ibásnak 
s ennek megreformálásá t t a r t j a szükségesnek. Egyik-
másik t anár kedvencz t an tá rgyáva l a t ankönyv által 
megszabo t t t e r jede lmen túl foglalkozik, j egyze teke t i rat 
s ez terhel i meg az e lmét s memór iá t . Ä másik hiba 
az, m o n d j a Salgó dr., hogy a semmiféle nexusban levő 
t an tá rgyak közvet lenül egymás u t á n adatnak elő. T e h á t 
az ó ra rende t is önzet lenebbül , a növendék szempont-
jából kell összeállítani. Végül minden óra u t á n leg-
a lább egy negyed órai pihenés legyen. Ezek Salgó 
dr . -nak figyelemre mél tóbb megjegyzése i s b izony 
érdemesek a megszívlelésre. 

— Gergely-féle misék. Azon miséket nevezzük igy, 
me lyek harmincz egymásu tán köve tkező napon mon-
datnak , kivéve a n a g y h é t 3 u to lsó napján. E r e d e t e 
onnan van, hogy N a g y szent Gergely pápa be tegen 
f eküdvén Coelius hegyén levő kolostorában, egy Jus -
tus n e v ű szerzetes ápolta, J u s t u s később maga is 
sú lyosan megbe tegede t t s ekkor r á jö t t ek , hogy szegény-
ségi fogadalma daczára három a rany forintot re j tege-

t e t t r u h á j á b a n . Sz. Gerge ly t ez a fölfedezése" m e g -
szomori to t ta , s hogy J u s t u s rendtársa i t hasonló csele-
kedet tő l elret tentse, megparancsol ta , hogy az időközben 
megha l t Jus tus t ,k i persze halálos ágyán töredelmesen m e g 
gyón ta vé tké t , beszentelet len földbe temessék s a 3 a rany 
for in to t s í r jába dobják,A szigor ha to t t s a szerzetesek egy-
másu tán je lente t ték be, amit t i tokban bir tak. Ju s tu s halála 
u tán egy hónappal a pápa magához h iva t ta a rend 
e lü l járó já t , Pre t iosus t s meghagyta neki, h o g y 30 
napon át szakadat lanul mond janak engesztelő szent 
misét Ju s tu sé r t . P re t iosus engedelmeskedet t s íme a 
30-dik mise u tán az e lhuny t Jus tus megje len t Copiosus 
nevű tes tvérének s t u d a t t a vele, hogy kiszabadult a 
purga tor iumból . Igy ke le tkeztek a Gergely-féle misék, 
melyeke t most már é lőkér t is szokás mondani . La t inu l 
Gregor i anum t r icenar iumnak nevezik. 

— Pázmány sze l leme. A Protestáns egyházi és 
iskolai lap f. hó 16-ki száma a fönt i czimmel rövid kis 
czikket közöl, melyben többi közöt t ezeket i r j a : „A 
Religio szerint ez a korszakot je lző felköszöntő (melyet 
Vá rady L . Árpád cz. püspök t a r to t t a Pázmány egye-
sület közgyűlésének vacsorá ján) P á z m á n y egész szelle-
mének teljes fe l támadását jövendöl i . H o g y milyen vo l t 
P á z m á n y szelleme s mi lyen e redményű volt szellemi és 
anyagi eszközökkel fo ly ta to t t működése, m indnyá j an 
t u d j u k . í m e ezt a szellemet és működés t k ívánják a 
P á z m á n y egyesületesek ú j r a fe l támasztani és akczióba 
indí tani . Ne a ludjunk azért, hanem fe lnyi tván szemein-
ket , indí tsuk kezeinket is a védő ós építő munkára , 
hogy a fenyegető veszedelem készület lenül ne talál jon !" 
H o g y P á z m á n y szelleme fáj a P ro tes táns egyházi 
a lpnak, azt ér t jük. H o g y fél e szellem felújításától, , 
még az t is megbocsá t juk ; akkor lá tnák csak igazán , 
mit kellett volna tenniök Tiszáókkal szemben. De hogy 
micsoda anyagi eszközökkel dolgozot t Pázmány , az t 
— m é g ha igaza volna is — épen a Protestáns lapnak 
nem volna szabad szemrehányáskópen előhozni . . . 
Bizony itt az ideje, h o g y munkára indítsák k e z e i k e t : 
védő és építő munká ra (mint ők mondják) , de a zsidó-
l iberalizmus ellen, legalább megvédenének ós felépíte-
nének egy erős kereszténységet, 

— A k o n k o r d á t u m fe lbon tása . Francz iaország püs-
pökei sűrű egymásu tánban adják ki körleveleiket , a me-
lyekben állást foglalnak az egyház és állam szétválasz-
tása ellen. Némely ikük oly ter jedelmes, hogy egyház-
pol i t ikai t anu lmánynak is beillik. J ó l esik látni, h o g y 
bár a fe lhozot t b izonyí tó anyag különbözik, a lényeg-
ben te l jes az egység és nem emelkednek kirívó hangok , 
a me lyek az elmúlt évben a szentszéknek nem egyszer 
szomorúságot okoztak. 

A szerkesztő te lefonja. 
Dr. H. Budapest. Levél ment. 
E. E. Budapest. A kérdezett útleírást lapunk f. év 5. 6. és 

7. számaiban találhatja meg. Elég részletesen meg van benne 
minden tudnivaló. Mi csak annyit teszünk hozzá, hogy bátran 
mehet oda ; nem fog csalatkozni. Üdv. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr . 
e. i. sz. felelős a 

Segédszerkesztő: Yalnicsek Béla. 

Tar ta lom. Vezéreszmék és tanulmányok: Vide pendentem — Audi precantem ! — A nő és a bánat. I r t a : G a l l o v i c h J e n ő dr. — 
A m i s e r u h a alakja. I r t a : N é m e t h v G y u l a dr. — Egyházi Tudósítások'. G y u l a f e h é r v á r : Majláth gróf erdélyi püspök úr 
IV. sz. körlevele. — N é m e t o r s z á g : II . Vilmos császár és a katholikus egyház. — Tárcza : Feltámadott . I r ta : B r e t h G y u l a . 
— Irodalom: Jelentés a Horváth-féle pályázatról. A renaissance Itáliában — Vegyesek: Az uj gör. kath. plébános. A Szent-Is tván-
Társula t Tudományos és Irodalmi Osztálya. A fővárosi középiskolák vallási statisztikája. A középiskolai reformnak. Gergely-fele 

misék. Pázmány szelleme. A konkordátum felbontása. — A szerkesztő telefonja. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1905. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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„Perge alacriter m coeplo tuo : praeiiare praeiia Domini. cantatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgenca: 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et its, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benediciionem peramanier impertimus." 

IX. Pius a szerk. 1871. aiárc . 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus. quibus excitatus atque erectus . . . . reiigioni doctrinaeque provehendae felicius incumhas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tar ta lom. Vezéreszmék és tanulmányok: Vigasztaló irodalmi jelenségek. I r t a : dr. Z u b r i c z k y A l a d á r . — A nő és a bánat. I r t a : 
G a l l o v i c h J e n ő dr. — A miseruha anyaga. Irta : N é m e t h y G y u l a dr. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Hányszor 
miséztek naponkint a régi egyházban? — R ó m a : X. P ius pápa encziklikája a hitoktatásról. — P á r i s : A szeparácziós vi ta 

folytatása. — Vegyesek: A herczegprimás aranymiséje. Házassági elválások Amerikában. Reformtervek. Csajka Ernő. 

Vigasztaló irodalmi jelenségek. 
Irta : Dr. Zubriczky Aladár. 

Tömérdek lehangoló jelenség merül fel 
naponkint a politikában és társadalomban, 
irodalomban és művészetben egyaránt. Sokszor 
az emberiség természetes érdekei is mintegy 
koczkán állanak. Akiknek szeme pedig a ter-
mészetes érdekeken túl természetfölöttiek felé 
is irányul, azok előtt a láthatár nem egyszer 
annyira elborul, hogy remélni a remény ellen 
szinte emberfölötti művészetnek, az értelem 
hősies áldozatának látszik. A költő szava: 
Ember küzdj és bízva bízzál, — nehéz leczké-
nek látszik, amelyet mindennap újra kell tanulni. 
Az a krisztusi szó pedig : Confidite, ego vici 
mundum, néha igazán olyan hitet kíván, amely-
lyel hegyeket lehet megmozgatni. 

Hogy a pessimizmus hidege meg ne der-
messze a léleknek ellenállási képességét és 
feszítő erejét, minden rendelkezésünkre álló 
lélektani eszközzel és kegyelmi segítséggel oda 
kell működnünk, hogy reményünket természe-
tesen vagy mesterségesen tápláljuk, edzzük és 
nagyra neveljük. Észrevenni, sőt keresni a 
vigasztaló jelenségeket, azokban megpihenni 

és ezáltal ellensúlyozni a lemondás és szárnya-
szegedtség fagyasztó hangulatait, okosság és 
bizonyos mértékben szent kötelesség. 

Fordítsuk egy pillanatra szemünket az 
irodalom vigasztaló jelenségeire. 

Francziaországban Huysm au s Károly, a k i 1874. 
óta a Zola-féle naturalismust művelte regé-
nyeiben, 1891-ben elhagyja addigi irányának 
materialismusát és megőrizve egyéb külön-
legességeit mondjuk hibáit, a myszticzizmus 
öblébe evez. A Là-bas-ban egy modern embert 
látunk erkölcsi tévedéseinek mintegy fenék-
pontján, de látjuk egyszersmind tapogatásait 
a kivezető ut felé. Az En route-ban ugyanaz 
az ember próbát tesz egy trappista-kolostorban, 
de mivel ez természetének nem felel meg, egy 
kegykép közelében vonja meg magát, hogy ot t 
tisztára lelke üdvösségének éljen. A La cathé-
drale-ban a hős a chartresi székesegyház művé-
szetének mélységesen egyházias szellemében 
keres nyugtalan lelkének táplálékot, feledést, 
lelkesedést és föllendülést és végül a solesmesi 
zárdának szemlélődéssel kapcsolatos aktiv éle-
tében véli megtalálni az epedve várt nyu-
galmat. 

A Huysmausnál hat évvel idősebb Coppée 
Ferencz franczia akadémikust, a ki mint szín-
műíró arat ta sikereit, ideális lelkülete fokról -
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fokra közelebb hozta gyermekkorának buzgó 
katholiczismusához, inig többszörös krízissel 
járó nehéz betegsége 1898-ban a katholiczis-
mus elszánt hivévé tette. A La bonne sujfrance, 
mely egy évben 75 kiadást ért, tárczaszerű 
elmélkedések, életképek, jel lemrajzok gyűjte-
ménye és lapról-lapra m u t a t j a a költőnek 
győzelmes küzdelmét az isteni kegyelemmel. 
Azóta versben és prózában az Egyház hű 
fiának muta t j a magá t . 

Brunetiere Ferdinand, a ki Huysmausnál egy 
évvel fiatalabb és 1893. óta az Akadémia tagja, 
mint krit ikus Saint-Beuve-vel vetekedik. Mint 
Conte és Spencer hive kezdte és a hitetlen 
történelembölcselet elveivel és módszerével 
dolgozott . De lelkes bámulója volt a f ranczia 
klassziczizmusnak is ezen kor nagy szellemei-
nek tanulmányozásában a formák szépségeinek 
mél ta tása észrevétlenül lelkébe lopta a formák 
a la t t rejlő keresztény eszméket is. A klasszi-
czizmus szeretete az Egyház eszmekörének 
szeretetére taní tot ta . Küzdelem nélkül nem 
ment a dolog, de neki mint igazán őszinte és 
nag}7 embernek, volt bátorsága, hogy fejlődő 
lelkiállapotának fordulatait , ha ladását és két-
ségeit egyháziak és világiak e lőt t teljes nyílt-
sággal föl tárja. Nem ret tent vissza attól, hogy 
XIII. Leo előtt a Vat ikánban az egész világ 
szemelát tára vallomást tegyen katholikus érzü-
letéről. Tud ta azt, hogy a kul turharczos Fran-
cziaországban ez az intéző körök szemében 
megbocsáthata t lan hiba lesz. Nemrégiben 
eléggé szembeszökő volt bünte tése is, mer t 
az egyetemi ka thedrára kiirt pályázatnál mel-
lőzték. Nagy érdeme, hogy a Bevue des Deux 
Mondes-ot, a mely alapítása óta liberális, egy-
házellenes volt, és még 1893/4-ben is Renau 
há t rahagyot t iratait közölte, szellemileg mint-
egy újjászülte s ha teljesen egyházias folyó-
ira t tá n e m is tet te, de legalább áldásosán be-
folyásolja. 

Igen örvendetes jelenség, hogy a lengyelek, 
akiknek szellemi és erkölcsi erőit mintegy 
lefojtva ta r to t ta á nagy nemzeti gyászból vissza-
marad t melancholia, újra az akczió terére lép-
nek és szellemüknek katholikus vonásait nyíl-
tan, sisakrostély nélkül muta t j ák be az iroda-
lom porondján. Sienkiewicz regényeinek hódítása 
muta t ja , hogy a közönség már nem zárkózik 
el mereven és egyoldalúan a keresztény eszmék 
elől, lia megfelelően szép és művészi köntösben 

jelennek meg. A most 58 éves iró évtizedeken 
át érlelődött sok szenvedés, sok hányódás és 
világra szóló utazások között . Nemzete rajongva 
szerette, még mielőtt 1895-ben a Quo vadis-sal 
világhírűvé vált volna. 1900-ban pedig, mikor 
huszonöt éves írói jubi leumát ülte, nemzeti 
adakozásból visszavették neki az oblegoreki 
lovag-birtokot, ahol egykor családja székelt és 
ahol töl töt te ő is ifjú éveit. Ki tűnt a modern 
lélektani regény (Ohne Dogma) és a modern 
társadalmi regény (Familie Polaniecki) terén, de 
igazi porondja a tör ténet i regény, ahol főkép 
a lengyel nemzet múl t jának fejedelmi rajzával, 
jellemzésével és megemlítésével circtt/t/8, iici^y 
síkereit. Nem akar ja regényeit esztétikus köny-
vekké tenni, de annyi lélekemelő és vonzó 
keresztény vonást t u d beléjök szőni, hog}7  

azokat is kibékíti a kereszténységgel, aki az 
egyház szószékeitől és a kifejezetten keresztény 
irodalomtól teljesen elszigetelten állanak. 

Tavaly egy kedves apologiát is kaptunk 
lengyel kézből, a mely szellemességével, ere-

j detiségével és művészi formájával messze túl-
szárnyalja a, kissé kothurnusos, nehézkes és 
túlságosan alapos német apologiákat. (Morawski, 
Esték a genfi tó part ján.) Hiába! az apologé-
tának soha sem szabad felejtenie, hogy a hit 
ténye alapjában véve az értelem gyökéből 
fakasztot t természetfölött i virág, de fakadása 
elé a sziv és akarat elkérgesülése veti a leg-
több akadályt . Morawski értelmesen beszél, de 
szívből ir. 

További örvendetes tünet az, hogy a Szent-
lélek hódító szellője a magas Éjszakon is olvasztja 
a jege t és onnan is lengedeznek felénk lágy 
tavaszi szellők, a honnan századok óta csak 
jeges fuvallat érkezett . Er tem Norvégiát, Svéd-
országot és Dániát. Mintha első gyümölcsét 
élveznők annak a Rómából kiindult főpapi 
szózatnak: Imádkozzunk a magas Éjszak meg-
téréséért. Egy német kritikus nem átallotta 
bevallani, hogy a magas Éjszakról oly művek 
érkeznek Németországba, amelyek az t látsza-
nak mutatni , hogy a magas Éjszak másfélezer 
év múlva visszaadja Németországnak azt, amit 
egyszer tőle vett, a keresztény szellemet. 

A norvégek közül Krogh—Tönning dr. előkelő 
konvert i ta ír kitűnő dogmatikus műveket, 
melyeknek fő czélja kimutatni , hogy a protestáns 
theologia öntudat lanul erősen katholizál és 
észrevétlen lépésekkel egyre közelebb jön 
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Krisztusnak igazi karámjához. Főbb művei: 
Der letzte Scholastiker, Die Gnadenlehre und die 
stille Reformation, De gratia Christi et de libro 
arbitrio, Kirkeaaret (az egyházi évről). 

A svéd Selma Lagerlöf, a kiről a Li t te rar i -
sches Echo elismerte, hogy ilyen erős művészi 
tehetség rég nem szólott a világhoz, mely 
protestáns, de lia a jelek nem csalnak, oly 
u takon jár, a melyek kegyelmi u t a k lévén, 
Krisztus egyházába szoktak a végelemzésben 
torkolni. Műveiben, melyek symbolikusok és 
mysztikusok, sok van még, a min katholikus 
szempontból rágódni lehetne, ha nem volna 
ilyen Ítélkezés igazságtalan valakivel szemben, 
a ki még nem találta meg teljesen a helyes 
u ta t , de őszintén keresi. Az bizonyos, hogy 
Krisztust így szereti és oly szép fogalma van 
róla, hogy megirigyelhetjük mi is, a kik bol-
dogok vagyunk az Egyház nyugalmas keblén. 
Mélyen költői lélek, a kinek harczrakész éjszaki 
lelkületét gyöngéden bearanyozta Ital iának, 
kivált Szicziliának ege. Már régibb novella-
kö te t e i Gösta Berling, Unrichtbare Bande) is meg-
t e t t ék út jokat Németországon át, de a legszé-
lesebb körökben csak 1809-ben lett ismeretes 
a Wunder des Antichrist czímű symbolikus regé-
nyével. Azután következet t Jerusalem ké t kötet-
ben (1902.): legújabban a kedves középkori 
Krisztus-legendák. 

Dániában a 38 éves Jörgensen szolgálja a 
mysztikus és szymbolikus irányt, a ki 1806-ban 
katholizált . Müvészlelke belemerül Ruysbronk, 
Eckhard, Tauler , Suso, assiszii sz. Ferencz 
szellemébe és az ő eszméiket szólaltat ja meg 
regényeiben, helyesebben lélektani rajzaiban. 
Egyik műve egy haldoklónak látomásában 
szemlélteti az utolsó Ítéletet [Der jüngste Tag, 
Kirchheim, Mainz, 1898.). Másik müve {Era, 
ugyanot t 1903.) egy házasságtörőnek megtéré-
sét irja le. Egy harmadik (Das h. Feuerj egy 
sienai legendát dolgoz föl. 

Bárcsak Magyarországon is hasonlót lát-
nánk ! Kis nemzet vagyunk, de a fölsorolt pél-
dák muta t ják , hogy jó tékony hatások gyakran 
a kicsinyek részéről indulnak ki. Épen ezért 
amennyire szeret tünk volna hazánk részéről is 
örvendetes jelenséget jelezni, annyira fájt a 
kemény megrovás, a melyben nemrégiben 
művészetünket részesítették. 

Nincsen módunkban ellenőrizni, bármeny-
nyire szeretnők is nemzeti szempontból meg-

czáfolni, azt a kemény kritikát, a mely* t 
Beissel István jezsuita g y a k o r o l t a mul t évi düssel-
dorfi mükiállitás magyar csoportja fölött. A 
St immen aus M.-Laach szeptemberi számában 
(264,5 1.) igy ir : „Majdnem mindnyájan csalód-
tak a magyarok termében, a hol mindjár t a 
belépésnél visszataszitólag hato t tak a meztelen-
ségek. Jellemző, igy Kernstock (Az én modell-
jeim) teljesen meztelen leán}7t fest két fölöltözött 
férfi mellé; elárulja, hogy sok festőt nem az 
emberi test a lak ja vonz az akt-tanulmányokra, 
hanem valami egészen más és hogy számítanak 
azok aljas érzületére, a kiknek meg akar ják 
mu ta tn i képüket . Csúnya, Vaszary-nak tükröd 
hölgye. Schnurr-nak képe (Az alak szépsége), 
mely egy földön laposan fekvő személynek 
h á t á t muta t ja eddig nem lá tot t alakban, Kunfy 

; kétségbeesésében a nyerseségig fokozódott. De 
a magyaroknál sem hiányoznak nemesebb 
művek. Kézdi-Kovács tavaszi tá jképe erdőn á t 
csörgedező pa takjáva l finom alkotás. Fényes-nek 
öreg asszonya elhibázott czíme daczára figye-
lemre méltó erkölcsi komolysága miatt, a 
melylyel egy öreg koldusasszony nyomorát 
vázolja." Ennek a kemény kritikának legjobb 

I czáfolói maguk a művészek lesznek, ha öntuda-
t á r a ébrednek annak, hogy a külföld elé nem 
lehet mindenfélével odalépni, a mivel esetleg 
nálunk bizonyos laza körökben tapsot lehet 
aratni . 

A nő és a bánat. 
I r t a : Gallovicli Jenő dr. 

A nő mintegy természeténél fogva vallásosságra 
van teremtve. Ez az oka, hogy templomainkban túl-
súlyban látjuk a nőket, és gyóntatószékeinket is ők 
keresik fel sűrűbben. Bizonyos bensőség, az a kíván-
ság, hogy maguk csendesen és zavartalanul magukba 
mélyedjenek, jellemzi lényüket. A vallásossággal párosul 
erkölcsi érzékük. Ha a férfi önállósága megadja a nő 
finom, gyengéd lelkületének az akarat erősségét, viszont 
a nő s/ívmelege megmenti a férfit a durvaságtól és 
nyerseségtől : ebben áll a nemek különféleségének 
czélja : a nemek kölcsönös kiegyenlítése ós ezáltal az 
emberiség fejlődése. Kár, hogy a modern társadalom-
ban a nőiesség, a családiasság, különösen a leánynevelés 
fe rde irányánál fogva mindinkább kivesz, az a „the 
mindfulness" bá j . amelyet századunk tudákossága kiölt. 
A nő hivatása, veleszületett e rényei : szemérmetessége, 
alázata, ' szerénysége, bensősége, ájtatossága képesítik 
ar ra is, hogy az emberiség regenerácziójának nagy 
m u n k á j á t a férfivilág megmentését elvégezze: főkép az ön-
ismeretés a bánat ereje által. Eg i tüneménynek, angyalnak 
képzelem a bánatot , aki mosolyogva sir ; sir, az emberi-
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ség sülyedése, hanyatlása miatt, mosolyog, mert mun-
kájában hatalmas társat talált : a nőt. 

Sok igazat, ámbár kissé tú lzot t mértékben mond 
Beyer Anna ..Nevelés" czimü munká jában*: „Mi az, 
ami a nőnek nagyobb mértékbea adatott , mint a férfi-
n a k ? Sem a szépsége, sem az értelme, sem a kis 
dolgokat felismerő tekintete, sem gyakorlati tevékeny-
sége, de még erkölcsi érzéke sem, hanem az a rég 
ismert, sokat kigúnyolt és megvete t t és mégis örökké 
igaz Is ten sejtelme, Istennel való betelése. Csodálatos 
valami a nő lelke. A modern idők gyermeke lehet a 
nő és mégis megvan a maga hite, maga Istene, ideális 
szeretete. Ezen szeretetét, hálóját , gondjait , aggodal-
mait, bánatát , ezt mind ki kell neki az imába árasz-
tania. Nem tehet máskép. Nőnek lenni ós szükségképen 
imádkozni : mintegy természeti törvény." 

Van azonban a nőnek ezen egyéni, mintegy szük 
körben mozgó bánatán kivül még más bánata, keserű 
bánat ja , mint a modern társadalom mostoha gyerme-
kének. Szeretném is ezt a nő társadalmi bánatának 
mondani . 

A mióta a gépek feltalálásánál fogva a házimunka 
mindinkább gyérült , az emberi erőnek értéke leszállt 
és a megélhetés biztosítása véget t a családfőn kivül a 
ház többi tagjainak is kereset u t án kellett néznie, 1 

-azóta a nő elvesztette legfontosabb, leglényegesebb, 
legtermészetesebb hivatásának, a családanyának, a fele-
ségnek jogczimót. A társadalom atomizálódott , indivi-
duálizálódott . 

A nőmozgalom felfedezte az individiumot, az ön-
álló személyt a nőben. Eddig a nő összeolvadt a család-
dal, most önálló. Nézetem szerint nem volna oly nagy 
baj , hogy a nő mintegy saját személyiségének tudatára 
ébredve, most kissé energikusabban követeli jogait, a 
mellőzés, feledés, esetleg elnyomatás hosszú kora után, 
hiszen minden u j mozgalom szélsőségekbe téved, de 
ez csak átmeneti, ne pedig állandó állapot legyen. A 
nőnek, ép ugy, mint a férfinak czélja és rendeltetése, 
mint szocziális lénynek : a társaság, az együtt lét , a 
családban, akár szűk, akár tágabb értelemben. Legyen 
a nő önálló, de ne leg3ren elárvult és hontalan. Teremt-
sünk nekik életczélt, élettartalmat, hogy vagy fenn-
tar thassa magát, vagyha erre szüksége nincsen, ne 
töl tse életét teljesen hiába, pótol juk számukra az elve-
szet t családot, emberies vonatkozásokat . 

Szörnyű baja a jelen társadalomnak, hogy egyedül 
a házasságot ta r t ják a női élet egyet len czéljának és 
tar ta lmának. A házasságkötés let t a nő lelkesedése. 
A női nem feloszlott phanerogamokra és kryptogá-
rnokra. A phanerogamok azok, a kik a férfi napjának 
kegysugaraiban termettek, a k ryp togámok pedig, a férj 
nélküli lények, a kiknek nem volt joguk, hogy a nap-
sugárra jöj jenek, mert nem te tszet tek a férfiaknak, 
semmiségük nirvánájában kellett eltünniök, legalább is 
huszonöt éves koruktól fogva. A mióta Balzac fel-
fedezte a „la femme de trente ans", azóta harmincz 
éves is lehete t t az elvehető nő. De ezután vége. A 
mikor lelkileg mindinkább fejlődött , a mikor bensőleg 

* 51. old. 

emelkedet t az értéke, társadalmilag már nem jön 
számba, mert csak ifjúsága ha rmata volt az, a mely 
tetszet t . A fiatalabbak kiszoritották. Hova menekül jön. 
A fér jes nőknél sem találhatott menedéket. Az öregebb 
házasok szánalomból, a fiatalabbak zavarból elhallgat-
nak je lenlétükben. Mily erkölcsi erő, mily aczélos 
akara t kell ahhoz, hogy ily bánatot , ily önmegtagadást 
szónólkiil elviseljen valaki. Bána t ez is, még pedig egy 
élet keserű bánata . 

H a vagyonos ily nő, akkor életczéljától, a család-
ból kitaszitva keres tartalmat s ivár létének. É s meg-
talál ja néha a toilettekben, kalapokban, más nő irigy 
kritizálásában. Minden gondolat ja csak saját személyére 
irányul, üres életét kitölti az a gondolat, hogy a kala-
pok most már nem hasonlí tanak karikákra, hanem 
tányérokra, a melyek magas f r i zurán lebegnek és azt 
a benyomást keltik, mintha mindig izgalomban kellene 
lenni, hogy ott fenntartsák. Ar ra törekesznek, hogy a 
h a j a kalap alól mintegy kiáradjon, a miál tal még 
kisebbnek látszik. A kalapon levelekből vagy finom 
virágokból, ibolyából vagy apró kis cseresznyékből álló 
disz legyen. A kalap szine legyen barna vagy szürkés-
kék, világosabb vagy sötétebb árnyalatokban. A blou-
zuk cannevas vagy gaz-szerű szövetből legyen, a melyet 
más szinü szallagbetét felváltson. í m e a legújabb párizsi 
divat néhány kimagaslóbb pon t j a , amelylyel ily höl-
gyek kimerítik egész napirendjüket . Üres, czóltalan éle-
tüke t ürességekkel töltik el, bánatukat e l fo j t ják — 
u j a b b bánattal, mer t végre is belát ják ezen dolgok 
czéltalanságát. 

Mások eltöltik életöket, a mint Cathrein mondja 
a „Női kérdés" czimü munkájában, 1 ebédekkel, regény-
olvasással, sétakocsizásokkal, színházban, bálokon. Vagy 
szivüket talán egy macskának vagy ölebecskének adják, 
hogy szeretet után való kívánságaiknak eleget tegye-
nek. Nem régen olvastam, hogy Londonban és Párizs-
ban külön kutyatemetők vannak. Ott pompás síremlé-
keket találni, mélyen átérzett siriratokkal a felejthe-
tetlen „Polly"-ról vagy Lily-ről. És hogyan bánnak 
ezekkel a kutyácskákkal óltökben ! Külön ápolónőjük 
van, elegánsan berendezett lakások pamlaggal, naponta 
többször külön főznek számukra, sétálni viszik őket, 
az idény különfélesége szerint finom ruhákat viselnek, 
amelyek gyakran több ezer korona értéket képviselnek. 
És ha ily állatocska szenved, vagy beteg és megdöglik 
— bocsánat meghal, mily szívszaggató panaszok és 
könnyek hullnak akkor ! A tőszomszédságban él talán 
egy szegény özvegy, apró gyermekekkel, a leg-
keservesebb ínségben! A könnyek, a melyeket éjjel-
nappa l itt ontanak, ily gazdag k u t y a és macskatisztelök 
szivét teljesen hidegen hagyják . A szeretet és bánat 
mily nagy tőkéje vész el a nők részéről az emberiség 
számára azáltal, hogy értelem nélküli teremtményekre 
pazarol ják." Nem üresség, nem teher ily élet! 

A nők másik része tanul, hogy kenyeret keressen, 
de akár a dohánygyárba menjen, akár a doktor i diplo-
mát szerezze, valamely családba való tar tozás nélkül 
élete telve van a legmegrázóbb, legkeservesebb bánat-

1 145. és 149. old. 
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tal. Ha állást kap, az olcsóbb munkabér által kiszoritja 
a férfiakat munkakörükből, általában leszorítja a munka-
bért és még jobban hizlalja a tőkepénzesek arany-
borjúját , ha pedig a férfiak-éval egyenlő bér után 
törekszik és ezt talán ki is vívja, akkor mindenesetre 
inkább keresik a férfi, mint a nő munkáskezét. Ehhez 
járul még az ethikai momentum is. A társadalom 
kicsinyli, megveti a fizetett munkát, ha csak nem dics-
fény veszi körül, mint az orvosnő, művésznő, írónő 
foglalkozását. Az iparosnővel, a kereskedelmi alkalma-
zottal, sőt a tanítónővel is. de különösen a nevelönő-
vel az úgynevezett guvernánttal mily lenézéssel bán-
nak, ezek titkon mennyi keserves könyet hullatnak 
azért, mert becsületes, sokszor nagyon nehéz, de fizetett 
munkával tengetik életüket. Sőt megesik, hogy ugyan-
azt a munkát kétféleképen Ítélik meg. Ha vagyonos 
asszony a közművelődés és közjótékonyság terén műkö-
dik, elismerés és dicsőség fáradságának jutalma, ha 
azonban ez a tevékenység még kenyeret is szerez, ezt 
a kicsinylő megjegyzést hallhatni: „Hisz pénzért teszi." 
Mintha a munka és a tisztességes munkából való becsü-
letes megélhetés szégyen volna. A mai társadalom 
hölgyeinek is meg kell tanulniok azt, hogy a munka 
magában véve is, akár fizetik, akár nem, megbecsü-
lendő és hogy csak egy dolog meg- és elvetendő : a 
czéltalan semmittevés. Akkor e modern fehér rabszolga-
nők sóvár, bánatos helyzetén is javítunk. 

Nem akarom azoknak a szegény nőknek helyzetét 
ecsetelni, akik valamely gonosztett által az emberi 
társadalomból mintegy kirekesztve vannak. Ez nagyon 
messze vinne és külön megbeszélés tárgyát képezné, 
jelenleg csak annyiban érdekel, hogy a középosztály 
és a felső körök hölgyeit valami nagyfontosságú 
szocziális tevékenységre, a fegyházak látogatására kér-
jem és felszólítsam. Tudom, hogy protestáns nöegyle-
tek ebben a tekintetben nagyfontosságú missiót telje-
sítenek, akik oktatják, vigasztalják és felegyenesítik a 
rabnőket, ne maradjanak el a katholikus nők sem. Hány ily 
szerencsétlen, az erkölcs és a jogtisztelet út ján meg-
botlott nőt tudnának megmenteni, életüket megjaví-
tani, tetteik felett a lelket nemesítő bánatot felkeltetni. 
Tudom, hogy a Bon pasteur-intózet sokat tesz e tekin-
tetben, de ez mindenhová nem fér, a liölgyTeknek ván-
dor Bon pasteur-intézetet kellene alakitaniok ós lelke-
sen gyakorolniok. 

Ne gondolják azonban, hogy a férjes nők bánat-
tól mentesek. Járnak azok is a bánat iskolájába. 
Mennyi a szerencsétlen házasság, mennyi a feldúlt ott-
hon. Valóban nagy oly nők tragikai nagysága, akik 
méltatlan férfihoz kötve, mégis beteljesítik hivatásukat. 
Megrázó, de egyszersmind lélekemelő is, mint győzik 
le életük erejével, a halál leheletét, a melyet annak 
erkölcsi kadavere kiáraszt, akihez lánczolva vannak. 
Bámulatra méltó, hogy a viszony termószetellenessége 
nem érinti lényük feddhetetlenségét, ámbár keservesen 
szenvednek alatta, de sőt inkább a tökéletesség iskolája 
lesz kínos vergődésük. A szentség megható vonása 
van ezekben a fájdalom által átihletett női alakokban 
a lemondás rajzolta arczvonalakkal, a bánattól lezárt 

szemekkel, a keserű elhatározottság erősen lecsukott 
ajkaival és avval a bizonyos ijedt pírral, amely egy élet 
ja j já t elakarja rejteni, amikor gyermekeit ápolja, 
akiknek arczárói gyakran le lehet olvasni az anya 
szenvedésének, bánatának történetét. Mily hősiesség 
ez : a legnagyobb titokban hallgatag bánatban a külső 
szin igénytelenségeben élni vasakarattal hivatásának. 

Stabat mater dolorosa. Áll a keserves anya. Az a 
nagy mater dolorosa erőt ad a földi mater dolorosák-
nak, hogy álljanak ők is, hogy megállják a helyöket. 
Az Isten anyja, a ki a kereszt tövében«?/, a női bánat 
eszményképe, az igazi feminismus ideálja, a mely küzd 
ezer baj között, tűr hősiesen megaláztatást, fájdalmat, 
üldöztetést, betölti hivatását áldozatokkal, akadályok 
és nehézségek szinte emberfeletti legyőzésével, de azért' 
— áll, áll Isten adta, Isten erősítette bánat tal a szivé-
ben a kereszt tövében. 

A miseruha anyaga. 
— Ir ta : dr. Nemethy Gyula. — 

A miseruhának, amint ezt a szent áldozat méltó-
sága ós fénye megköveteli, tartós és nemes anyagból 
kell készülnie. Az egydiáz ősrégi szokása és pozitív 
törvényei a selyem, arany és ezüstszövetek^t fogadták 
el a casula anyagául. Szóljunk először is a selyemről. 

A casulát tiszta, vagy7 egész selyemszövetből kell 
készíteni ; szegénység esetében megengedi az egyház, 
hogy félselymet alkalmazzanak, de csak olyat, amely-
nek selyemből való láncza a nem selyem vetülóket 
egészen eltakarja, úgy hogj- a szövet selyemnek lát-
szik. 1 E tétel bizonyítására lássuk a S. R. C. egy 
decretumát. 

3543. Guesnen. et Posnanien. 
Per varia S. R. C. décréta vetitum est, quominus 

sacra ornamenta ex gossypio vei lana contexta adhibe-
antur ; imo ex hobserico opere tantum illa confici 
praescribitur. Quum vero non omnes Ecclesiae ob 
redituum defectum eiusmodi paramenia serica sibi 
comparare valeant, et eadem S. R. C. declarari petiit 
Em. ac Rr. Duus Cardinalis Ledochowsky Archiepis-
copus Gues. et Posn., an at tenta Ecclesiarum pauper-
tate liceat pro ornamentis sacris praeparandis illud 
adhibere panni genus, quod ex parte externa, et 
oculis intuentium apparente ex filo serico integre con-
tegitur, sed habet oper is textilis fulcrumentum im 
gossypio, lana vel lino ? 

Et S. R. C. postquam uotum alterius ex Aposto-
licarum Caeremoniarum Magistris exquisiunt, referente 
Secretario, sic declarare rata est : „Attenta Ecclesiarum 
paupertate, panni genus, de quo in casu pro sacris 
ornamentis tolerari posse." 

Atque ita declaravit et rescripsit. 
Die 23. Martii. 1882.2 

1 Láncznak nevezzük a szövet azon fonalait, amelyek a szó-
vet hosszával párhuzamosan futnak, vetüléknek, amelyek a szövet 
hosszirányára merőlegesek. E két rendbeli fonalak összefonódásának 
módjától függ a szövet minősége. 

2 Décréta authentica Congregationis Sacrorum Rituum Romae. 
1900. vol. III. p. 127. 
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Azon félselyem szövetek, melyeknél csak a minta 
a beleszőtt minta van selyemfonálból, az alap ellenben 
gyapjú (Imperiál-szövet) vagy vászon (Serolin) vagy 
pláne gyapot , nem felelnek meg az egyház szabá-
lyainak. 

H a már a félselymet is csak tür i az egyház, még 
pedig bizonyos jól meghatározott föltételek mellett , 
annál inkább tilt jelenleg legalább minden közönsége-
sebb, olcsóbb, mindennapibb anyagot . Már csak gyön-
gesége, feslókenysége miatt is kifejezetten t i l t ja a 
gyapot-casulákat . Csak egy decretumot idézünk : 

Mutinen. 2769. V. 3. Num Planetae, Stolae et 
Manipula possint coníici ex tela linea vei gossypio 
vulgo Percallo, coloribus praescriptis tincta aut depicta ? 

Ad. V. quod 3. Serventur Rubricae et usus 
omnium ; quae huiusmodi Casulas non admi t tun t . 3 

Néhány évtizeddel ezelőtt még a gyapjúszövetből 
készült casulá-kat sokan megengedet tnek tekintet ték, 
ma azonban a S. R. C. több rendbeli , a gyapjúszöveti 
casulá-kat kifejezetten tilalmazó rendelete u t án már 
senki se vi ta that ja ezt. Az első helyen idézett rende-
leten kivül idevág még a S. R. C. négy más rendelete 
is. Csak a legutolsót idézzük : 

3779. Landen. E m u s Dnus socunes Baptista Rota 
Episcopus Lauden, animadvertens in pastorali visi-
tatione, quod in pluribus Dioeceseos sibi commissae 
Ecclesiis sacra paramenia et suppellectilia adhibentur 
haud liturgicis legibus conformia, quae quid em ob res 
angustas haud facile est passim renovar i ; Sacrae Ri tuum 
Congregationi insequentia dubia p ro opportuna solu-
tione humillime subiecit ; nimirum : 

Dubium I. Num adhiberi poss int sacra paramenia 
ex mera lana confectas prohibenda tarnen ne in poste-
rum emantur? 

Resp. Ad I. „Negative." Idevág még a S. R. C. 
egy intelme, moni tuma 1881. ju l . 28., határozatai : 
1877. deczember 18., 1880. április 15. és 1888. deczem-
ber 17-ről.4 

A selyemszöveteken kivül, melyekről alább még 
egyszer szó lesz, az egyház megengedi az arany- és 
ezüstszövetek alkalmazását a casula készitésénél. Arany-
szövetű casulát szabad használni vörös, zöld és fehér-
selyem casulá-k helyett , mint azt a következő határo-
zatok bizonyit ják. 

3145. Quadelaxare. Quum Emus Dnus Petrus 
Espinosa, Archiepiscopus de Quadelaxare penes S. R. C. 
humillime sequiens dubium enodandum proposuisset ; 
nimirum : an revere sacra paramenta , cur e maxima 
saltern ex parte contexta, proquocünque colore, excep-
tis violaceo et nigro, inservire poss in t? 

S. eadem R. C. in ordinario coetu ad Vaticanum 
hodierna die coacta rescribendum censuit : „Tolerandam 

. 3 i . h. vol. II. '276. lap. 
4 Acta Sanctae Sedis. XIV. 144. Ballerini Pelmieri. Opus 

Morale. IV. 791. Analecta Ord. Capucin. VI. 102. s végre a közlött 
idézeti Decret. Auth. Volum III. 239. old. 

esse locorum consuetudinem, relate t an tum ad para-
menta ex aura contexta." 

Die 28 Apr. 1866.5 A másik határozat a követ -
kező : 

3191. Syren. E m u s Dnus Josephus Maria Albert i 
Episcopus Syren. a Sacra Ri tuum Congregatione, inse-
quent ium dubiorum solutionem humillime postulavit, 
nimirum . . . 

Dubium IV. Paramenta coloris fiavi, tum serica, 
tum ex auro contexta possuntque adhiberi pro albo, 
viridi, rubro, ac violacea, praesertim in Ecclesiis pau-
perioribus, facere non valentibus paramenta singulorum 
colorum a Rubr ica praescriptorum ? 

Ad IV., Quo ac! paramenta coloris flavi ; Nega-
tive quoad paramenta ex auro contexta, Afï i rmativa; 
excluso tamen colore violacea.'1 

Ezüstszövetü casula használata csak fehérselyem 
casulá-k helyett van megengedve, mint azt a következő 
decretum mutat ja . 

3646. Papién. Dubium III . Po tes tne permitti tela 
argentea pro paramentis albi coloris? Ad. IH. Affir-
mative. 

Die 20. Novembris 1885.7 

Az arany ós ezüst;-zövetek alkalmazását az egyház 
nem irja elő, csak megengedi bizonyos föltételek mel-
lett. A misekönyvben felsorolt öt l i turgikus szín közöt t 
az arany és ezüst nem szerepelnek, s igy a miseruha 
eszménye li turgikus szempontból mégis csak a selyem 
miseruha marad. Véleményünk szerint esztétikai szem-
pontból is ; az arany-eziist, fényük miatt, díszítésnek 
valók a ruhán ós nem alapnak. Egy divatos és világ-
hírű magyar fes tő 8 egyik székesegyházunkban annyira 
visszaborzadt azon látványtól, melyet ott egy tel jesen 
aranyszövetű ornátusba öltözött püspöki as&istentia 
nyúj to t t , hogy menten lemondott a fényes jelenet meg-
festéséről, mint képtelen föladatról. Elviselhetetlen 
sárga symphonia lett volna az egész. A dolog annál 
szomorúbb, mert a kérdéses ornátus 20,000 koronába 
került , melyen legnagyobb művészettel készült ornátus t 

Î lehete t t volna beszerezni. 

A S. R. C. egyenesen megti l tot ta oly arany és 
ezüstszövetü miseruhák használatát, amelyeknek szöve-
tébe üvegszálak vannak belészőve. 

2949. Atrebaten. 
Paucis abhinc omnis mos invaluit in Galliis telas 

sericas vitreas texendi, quibus vestes Ecclesiastica 
Sacrificio Missae aliisque divinis officiis inservientes 
conficiuntur. Ea rum textúra ex gossypio aut simili 
mater ia componitur, cur super imposita sunt filamenta 
serica et vitrea quae aurec certe dici valerent, si ex 
vitro lux auro similima produci posse t ; vi trum enim, 
in filamenta subtilissima redectum inseritur filis sericis 
eodem fere pacto, quo filamenta aurea vei argentea 
inseruntur telis aureis vei argenteis nuncupatis ; vei 
et iam ad modum operis phrygii disponuntur super 

5 Decret. Authens. 1. c. vol. II. pag. 450. 
6 i. h. 468. lap. 
7 Débret. Auth. i. h. vol. III. pag. 177. 
8 László Fülöp. 
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telam eadem filamenta. Quum autem haee facili negoti 
in minutissimas partes f rangi possínt et delabi in 
Calicen cum probabili pericula valetudinis illius Sacer-
dotis, qui has partes cum Jesu Christi sanguine deglu-
tiat ; Eminentissimus ac Rmus Dnus Cardinalis Hugo 
Iiobertus De la Tour d 'Auverque Lauraquais Episcopus 
Atrebatensis Sacrae Rituum Congregrationi humillime 
sequens dubium proposuit erodandum ; nimirum : An 
licitum sit ad celebrandam Missam ornamentis uti, 
quorum textúra vitrea est mixta auro vel argento ? 

Sacre Ri tuum Congregratio, ad quirinales Aedes 
subscripta die Ordinariis in Comitiis coadunate, audita 
relatione ab Eminentissimo ac Reverendissimo Dno 
Cardinali Constantino Patr iz i Urbis Yicario facta, 
r i tuque consideratis iis, quae ab exquisito voto alterius 
ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris praelo cuso 
exponuntur, rescribendum censuit : „In noto Magistri 
Caeremoniarum seu Negative, ad propositum, dubium ; 
proptereaqne praedictis ornamentis uti non licero." 

Die 11. Sept. 1847. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Hányszor misézték naponkint a régi egy-

házban ? — 
Valamelyik csintalan középiskolai kamasz diák 

akarta zavarba hozni a hi toktatóját s miután valahol 
olvashatta, hogy a régi egyházban többször is miséztek 
naponkint — felállt a hittanóra alatt s meginterpellálta 
a hitoktatót, igaz-e? A kórdós sokkal jelentéktelenebb, 
hogysem részletesen foglalkoznának vele a theologián s 
nem csoda, hogy a hitoktató zavarba jö t t s azt felelte 
kamasz diákjának, hogy nem igaz. Ez csak a zsidó 
napilapok „Különféléinek" a sületlenségei, hogy ráfog-
hassák az egyház papjaira a kapzsiságot. 

Pedig nem ugy van. A régi egyházban tényleg 
meg volt engedve naponkint a többszöri misézés s az 
illető hitoktató csodálkozva hallgatta szavaimat, mikor 
azt mondtam, hogy bizony II I . Leo pápáról fel van 
jegyezve, hogy napjában ötször, sőt kétszer is misézett. 
Később az egyház ezt a misézési engedélyt megszorította 
olyképen, hogy naponkint csak 3-szor legyen szabad 
misózni ; II. Sándor pápa pedig 1065-ben ezt is redu-
kálta egyre, mivel Krisztus Urunk is csak egyszer szen-
vedett s vele az egész világot megváltotta. Azonban 
még ekkor is voltak egyes napok, melyeken többször 
lehetett misózni, mig végre I I I Incze pápa egyszers-
mindenkorra elrendelte, hogy : excepto festő Nativitatis 
Domini et casu necessitatis, dietim a Presbytero tantum 
una Missa celebrari possit. (C. 3. X. de celebr. Missae.) 
Sőt Spanyolországban és Portugáliában még 1—2 
évtized előtt is minden pap háromszor misézhetett nem 
csak karácsonykor, hanem halottak napján is. 

Az illető hitoktató mindjár t helyteleaítette is, 
hogy a középiskolai szertartási könyvek ezt nem emlí-
tik a szent miséről szóló részben, legalább néhány 
szóval. Hiszen — mondá — ha a régi nyilvános 
gyónásról esik szó, mely most már sehol sem dívik, 
mért nem hozhatná ezt is fel. Ám nagy külömbség van 

oa kettő között . Mert a nyilvános gj^ónás és bűnbánat 
rendkívüli fontos ma is a búcsú megértetésénél s magya-
rázatánál. Holot t a többszöri misézés semmi jelentőség-
gel sem bir manapság s csupán mint régi szokás 
érdekes. 

Róma. X. Pius pápa encziklikája a hitoktatásról. — 
X. Pius pápának f. hó 15-én kelt Acerbo nimis 

kezdetű encziklikája a hitoktatásról a következő érde-
kes dolgokat tartalmazza : A körlevél elején megemlé-
kezik azon szomorú időkről, melyet az Egyház él. A 
mindenfelé mutatkozó hitetlenségnek több oka van, 
melyek közül az egyik az isteni dolgokra vonatkozó 
tudatlanság. Tudatlanságban vannak nem csupán az 
egyszerű, szegény emberek, hanem még az egyébként 
művelt és eszes emberek is a vallást illetőleg. Ignorál-
ják Istent, a világ teremtőjét és kormányzóját, az Isteni 
Ige megtestesülését, a világnak általa való megváltását. 
Nem tudják mi a malaszt, mik a szentségek s a szent 
miseáldozat, melyekkel a malasztot megszerezhetjük. 
Nem fogják fel a bűn rútságát, nem törődnek hallha-
tatlan lelkükkel, pap nélkül halnak meg. 

Mindezen tudatlansággal szemben az emberi aka-
ratnak vezérre van szüksége, aki jó útra terelje azt s 
kioktassa vallásáról s teendőiről. Ez a vezér pedig maga 
az értelem, mely az isteni dolgok helyes ismerete által 
képes lesz ma jd az eltévelyedett, gyarló emberi akara-
tot jó útra vezetni. Azért először az értelmet kell 
vallási ismeretekkel kiművelni, ami főkép a hitoktatás 
feladata s ha ez meg lesz, az akarat is Istenhez fog 
emelkedni. 

Az erkölcsi romlottság, ha a hit világa teljesen ki 
nem aludt, reményt nyúj t a javulásra; de ha a kettő 
összekapcsolódik, az erkölcsök romlottsága és a hitnek 
tudatlansága okozta hiánya alig lesz a gyógyulásnak 
helye és nyitva áll a romlás ut ja . 

Azért a lelkipásztornak, a papnak legfontosabb 
kötelessége a híveket oktatni, idézi a papi encziklika a 
tridenti szent zsinatot, mely a lelkipásztorokról intéz-
kedve kimondotta, hogy első és legfőbb kötelességük 
a keresztény népet tanitani. Eczélból meghagyja nekik 
a vasár- és ünnepnapokon való hitszónoklatok tartását, 
valamint az adventben és nagyböjtben naponkint, vagy 
hetenkint legalább háromszor tartandó tanítást. Ám 
ugyanazon szent zsinat a gyermekekre vonatkozólag 
is kötelességévé teszi a lelkipásztoroknak az isteni 
törvények s a hit elemeinek oktatását. Majd különösen 
a katekista működését emeli ki, mert hiszen ő csinálja 
az alapot, amely nélkül hiába akarnánk házat épiteni. 
Azért, ahol ezt elhanyagolják, helyre kell állítani ! 

E czélból a következőket rendeli el: 1. Minden 
vasárnap és ünnepnap egy órán át tanitani kell a 
plébánosnak s általában minden lelkipásztorkodással 
foglalkozó papnak, a katekizmust leány- és fiúgyerme-
kek számára. 2. Több napon át készítsék őket elő a 
szent gyónásra és bérmálásra. 3. A nagyböj t minden 
hétköznapján oktassák az első szent áldozáshoz járuló-
kat . 4. Minden egyes plébánián kánonszerüleg alapít-
sanak egy egyesületet, melynek neve keresztény hit-
tanítási kongregáczió. Itt, ahol papszükség van, a 
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plébánosnak a katekezis tartására világi kisegitői lesz-
nek. 5. Nagyobb városokban, ahol egyetemek, közép-
iskolák vannak, alapítsanak vallásiskolákat, mely 
pótolja a hittanitást, melyet esetleg egyik-másik iskolá-
ban nem tar tanak. 6. Végül felnőtteknek is kell kate-
kezist tartani a templomban s négy-öt esztendős idő-
közben a hitvallásról, a szentségekről, tízparancsolatról, 
imádságról s az egyház parancsolatáról szóló egész 
anyagot ismételjék át. 

E hat pont után hozzáteszi a körlevél : Ezeket, 
Tisztelendő Testvérek, apostoli tekintélyünk erejével 
elrendeljük és parancsoljuk. 

Végül szivére köti minden lelkipásztornak, hogy 
ne csak a szónoklatra, de különösen a katekezisre is 
lelkiismeretesen készüljön, mert csak igy remélhet 
sikert fáradozása után. 

Páris. A szeparácziós vita folytatása. — 
Lapunk f. é. 15. számában beszámoltunk IUhot, 

a jogpárti republikánusok vezérszónokának szerepéről, 
aki találóan mondta, hogy ez a vita a külföldön nagyon 
fog ártani Francziaország tekintélyének. S valóban 
igaza van. Már-már komikum számba megy a liberálisok 
vergődése. Vagy nem nevetséges-e Reveilancl volt pro-
testáns pásztornak beszéde, aki a szeparácziós javas-
latot csak azért üdvözli örömmel, mert abban eszközt 
lát u j hitszakadások előidézésére s igy a reform szelleme 

úgymond — legyőzi majd a római szellemet. Pedig 
Reveillandnak tudnia kellene, hogy a protestánsok 
kilencz tizedrésze ellenzi az elkülönítést. 

Reveilland abszurd beszédéhez hasonló Barthon 
volt minister felszólalása. Titkon ugyan Combes hive, 
de — miért, miért nem - talán a ministeri tárczák-
nál való mellőzése miatt, bárgyuságnak nevezi az egéss 
vitát, amire maga a javaslat előkészítő bizottságának 
elnöke, Buisson bevallotta, hogy: „egyes pontokra nézv9 
még nincs tisztában azoknak helyes értelmezésével. 

Persze azért Barthon is a végén a javaslat melleit 
szavazott. S az ilyen eljárás több szónokot jellemez 
már eddig. Beszélnek hosszasan a javaslat ellen s a 
végén vagy mellette szavaznak, vagy a legjobb eset-
ben, ellenjavaslatukat visszavonják. Sőt már ellen-
peticzióról is szó volt s 1180 peticziót már be is nyúj-
tottak a javaslat ellen, ám kevés eredménnyel. Egye-
sek már nem is a javaslat ellen foglalnak állást, csupán 
enyhíteni akarják azt s még ez sem sikerül nekik. Igy 
például Delcassé és Berry képviselők csak annyit kér-
tek, hogy legalább a szegény községek kultusz kiadásait 
fedezze az állam ; hiszen színházakat subvenczionál-
nak, miért nem tehetnék ezt is meg. De 108 szótöbb-
séggel erről sem akarnak hallani. Természetes, hogy 
a többség a radikálisokból kerül ki, akik még a húsvéti 
szünidőről is lemondtak, csakhogy a szeparácziós vitát 
május közepéig befejezhessék. Szóval most már bizo-
nyosra vehető, hogy a szeparácziós javaslatból törvény 
lesz s talán éppen ez fogja majd a franczia katholiku-
sokat intenzivebb összetartásra s együttműködésre 
buzdítani, akárcsak nálunk a politikai pártokat a liberá-
lis politika túlkapása. 

VEGYESEK. 
— A herezegprimás aranymiséje czimen lapunk 

f. év 15. számában megemlékeztünk Boltizár József 
püspök lelkes körleveléről, mely ünneplésre buzdította a 
híveket. a biboros-herczegprimás kitér e nyilvános 
ünnepeltetés elől, mely szándékát levélileg közölte 

érsekhelynökével. Levelében hálával veszi tudomásul 
Boltizár püspök intézkedését aranymiséje alkalmából s 
abbeli óhaját fejezi ki, va jha mint atya családja köré-
ben, szeretett papságától s híveitől környezve, rebeg-
hetné el a Te Deumot, ám az óhaj nem valósulhat, 
mert — mint a herezegprimás irja — „Spiritus quidem 
promtus est, caro antem infirma. Nagyon is érzem testi 
gyengeségemet, mely az ünnepség fáradalmait elviselni 
képes nem lenne. Ez okból aldozópapságom jubileumát 
csendes visszavomdtságban óhajtom megülni. A levél végén 
jóindulatáról biztosítja a jubiláns főpap papjait. Boltizár 
püspök e hozzá intézet t legkegyesebb levelet most 
közzé teszi ama megjegyzés keretében, hogy múltkori 
intézkedéseit a templomi s iskolai ünnepségekre vonat-
kozólag azért fentar t ja . A herczegprimásnak Boltizár 
püspökhöz intézett eme sorai a IX . számú körlevélhez 
vannak csatolva, mely körlevél a főegyházmegyei 
pénztár számadásain kivül csupán a vízszabályozási 
költségek fedezéséről szóló vallás- és közoktatásügyi 
minister rendeletét közli, valamint a tábori papság 
számára írt kézikönyvet és Sarmaságh Gézának, „a 
család, egyház állam, jogai ós kötelességei a tanítás és 
nevelés terén" cz. művekat ajánlja. 

— Házassági elválások Amerikában. Az amerikai 
hitetlenségre, erkölcsi fogyatkozásra megdöbbentő sta-
tisztikát közöl a „Magyarok Vasárnapja. - ' E szerint 
1901-ben az Egyesült-Államokban minden 11-dik házas-
ságra esik egy elválás. Pl. Los Angelasban, San 
Franciscóban, Indianapolisban, Seattleban a jelzett 
évben minden ötödik házasság bomlott fel. Clevelandban 
minden hetedik házaspár válik el ; ezek között sajnos, 
magyarok is vannak. Legkedvezőbb még az arány 
New-Yorkban, hol csak minden 40-ik házasságnak válás 
a vége. Persze a gyakor i elválás nem csoda, ha tekin-
tetbe vesszük, hogy a bölcs biró elég válóoknak ta r t ja 
azt is, amikor a férfinak nem izlik a felesége által 
készített fánk s arczát fintorgatja emiatt. Az ideges nő 
erre annyira felizgul, hogy belebetegszik és — válik. 
A „Magyarok Vasárnapja11 szerint ez az eset megtör-
tént San-Franciscóban . . . 

— Reformtervek. Ilyen s hasonló czimekkel 
egyes napilapok is foglalkoztak azzal a kis füzettel, 
melyet állítólag X . Pius pápa adatot t ki. Azonban egy 
tekintet a füzet tartalmába, minden judiciummal biró 
embert meggyőz e nevetséges állítás valótlanságáról. 
A füzet szerint az egész katholikus világnak ugy egy-
házi, mint diplomácziai beosztása megváltoznék ; a 
bíbornoki testülettől kezdve le egészen a szeminá-
riumokig mindenütt hatalmas reformok létesülnének. 
Egy másik füzetkéről is rebesgettek egyes lapok. 
Eszerint a római kérdést ugy kellene megoldani, hogy 
a római katholikusoknak meg kellene vásárolni Palesz-
t inát s azt a pápának ajándékozni. A Daily Express 
szerint ez a füzetke is a pápa sugalmazására íródott. 
Már ebből is látszik, mily kevés hitelt érdemel az a 
másik füzet, ha mindkettő titkos szerzőjéül X . Pius 
pápát rántják elő. 

— Csajka Ernő dr., az esztergomi szeminárium 
pastoralis tanára f. hó 20-án reggel 6 órakor a szakol-
czai irgalmasrendű kórházban meghalt. Temetésén az 
esztergomi szemináriumot Horváth Ferencz dr. kanonok, 
kormányzó és Babura László dr. praefectus képviselték. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr. 
e. i. sz. felelős a 

Segédszerkesztő : Valuicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1905. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapester, május 4. 18. 

DALMI ES IRODALMI F 0 L Y 0 I R A T 
DIK É V F O L Y A M . 

SZ. 1905. 

„Perge ahcriter m cuepio tuo: praeiiare praelia Domini caritatem mcende, pietatem főve, unitati promuvendae et arctius compmgenáa: 
adlabora . . Nos interim grati anmn Nostri pignus. tibi et iis, qui open tuo <uffragantur. Apostohcam Benedictionem peramanter impertin us." 

IX. Pius a szerk. 1871. márc . 27-én. 
„Additos tibi amnios auctontate .Nostra exoptamus. quibus excitatus atque erectus . . . . reiigioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok: „Vallásos festmények a tavaszi mütárlaton". I r t a : S z e n t p é t e r y B. — A miseruha anyaga 
I r t a : N é m e t h y G y u l a dr. — Felelet az iskolás gyermekek megkereszteltetésének igazolásáról szóló czikkre. I r t a : S e h l á g e r 
Á r p á d — Néhány szó az esketési szentbeszédekről. — Egyházi Tudósítások-. B u d a p e s t : A f rancz ia szeparácziós javaslat . — 
Irodalom: „A család, egyház, állam jogai és kötelességei a tanítás és nevelés terén". Az ember eredése faji egysége és kora. 
Képes magyar folyóirat Amerikában. — Vegyesik: A budapesti esperesi kerület. Nogely István halála. Bérmálás. Nagylelkű 

adomány. Dánia katholikussága. Kereszteletlen gyermekek. Zsidó támadások. — A szerkesztő telefonja. 

„Vallásos festmények a tavaszi mütárlaton." 
A főváros tavaszi tárlatának kiállítása az 

idén is nemzetközi ; franczia angol és német 
művészekkel találkozunk majdnem minden 
teremben. Ha figyelemmel kiséljük a napilapok 
kritikáit, kevés kivétellel valamennyinél a már 
megszokott kicsinylést észleljük, holott épen 
az ilyen nemzetközi kiállításnál tapasztalhat-
juk a legjobban, hogy magj-ar művészeink is 
megállják helyüket, ha nem is akadunk közöt-
tük korszakalkotó egyéniségekre Dolgoznak 
ők is becsülettel s lia nem érik is utói a kül-
föld művészeit, mögöttük sem maradnak sokkal. 
S bár szeretjük magyar művészeinket azzal 
vádolni, hogy akt-képeikkel alacsony színvonalú 
hatásokat hajhásznak, sajnosan látjuk, hogy a 
nagynevű külföld is bővelkedik hasonló tár-
gyakban. Minket e rövid czikk megírására 
főleg a vallásos tárgyú festmények hiánya 
késztetett. A 645 kiállított kép között mind-
össze tizenkettőt találunk, de ennyit is csupán 
nagy jóindulattal, amennyiben az ilyesféléket 
is beleszámítjuk: mint „Zárdában", „Zárda 
romok", „Templomba", Templomban stb., 
melyek inkább zsánerszámba mennek. 

Szorosan vett vallásos thema : Béraud : 
Krisztus képe, Borúik Andor : Jézus születése (a 

pásztorok imádkozása), Medovic ; Szent Katalin 
eljegyzése és Komáromy-Kacz Endre : Kr i sz tusa 
gyermekek között cz. festménye. 

Ezekkel szemben van sok-sok egész, fél 
és egyéb nudítás, könnyelmű felfogásra valló 
kép, alig egy-két történelmi tárgy, egy halmaz 
önarczkép, „feleségem", „anyám" stb. festmény 
olyannyira, hogy bátran elmondhatjuk, hogy 
nem a kidolgozás eshetik idén kifogás alá, 
hanem inkább a tárgy megválasztása, úgyszól-
ván gondolatszegénysége. S ha még ezt a két-
három vallásos tárgyú képet is ugy képzeljük 
el, hogy egy-egy obszczenitás szomszédságában 
húzza meg magát pirulva, minden további 
megjegyzés nélkül éles kritikát gyakoroltunk. 

S még ennél is szomorúbb, hogy az a 
két-három Krisztus kép is minden ililetség 
nélkül szűkölködő. Hiányzik belőle a lélek s 
következésképen a közvetlen hatás. H a elmen-
tünk mellettük, nem nézünk vissza kétszer-
háromszor, mint az eddigi tárlatok egy-egy 
vallásos festményeinél. S ez annyival is inkább 
elszomorító, mer t — mint föntebb emiitettük — 
művészeink egyébként derék munkát végeztek, 
tehát tudnának alkotni is, kidolgozni is s azt 
hiszem, nem lenne hiábavaló munkálkodásuk 
e téren sem. — Az utóbbi években mindenfelé 
lát juk a törekvést: olcsón művészi dolgokat 
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jut tatni , legalább a középosztály számára. 
Vannak butor-kiállitásaink, az Iparművészeti 
muzeumnak egyéb mérsékelt áru, Ízléses tár-
gyai : vázák, nipptárgyak stb. Festőink 
hasonlóan az év minden szakában, a tavaszi 
és téli tárlaton kivül egyes műkereskedések-
ben is kiállítják képeiket s csekély áron bocsát-
ják forgalomba. De hogy Krisztus, Szűz Mária 
vagy más szentképet festenének meg, arra 
nem gondolnak. 

Akárhány, a középosztályhoz tartozó ifjú 
házaspár kénytelen olajnyomást beszerezni, 
mert 100—120 ir tot nem adha t egy-egy képre 
s vagy a régi motivumu „Ecce Homoval" és 
„Szűz Máriával", vagy a m á r modern s inkább 
világias felfogású Madonnákkal találkozunk s 
nyomban halljuk az ekszkuzálást is : Szeret-
tünk volna tartalmasabb olajfestményt besze-
rezni, de 100—120 írton alul alig találtunk. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a czime e czikk-
nek non sens. „Vallásos festmények a tavaszi 
műtár la ton" nincsenek s ez egyelőre pium deside-
rium marad. Mert a vallásos tárgyú festmények 
alkotásához — vallásos festőművészek kellenek. 

Szcntpétery II. 

A miseruha anyaga. 
— Ir ta : Némethy Gyula dr. — 

A tisztán arany vagy ezüstszövetek is inkább 
csak meg vannak engedve vagy tűr i őket a szentszék; 
annál kevésbé engedheti meg az üvegszálakkal vegyi-
tet t szövetek használatát, és ped ig a többi köz t azért 
sem, mer t merevségük folytán az üvegszálak könnyen 
törnek vagy porlanak, midőn a pap a kehely fölé 
haj l ik abba beléeshetnek, esetleg a miséző pap egész-
sége rovására.1 

A miseruha legalkalmasabb anyaga esztétikai 
szempontból is csak a selyem marad . Talán nem lesz 
érdektelen e helyen a nevezetesebb selyemszövetekről 
megemlékeznünk, melyek a miseruhák készítésénél 
tekin te tbe jönnek. 

A tafota (Taft) a legegyszerűbb szövésű selyem. 
Ha kettős, vagy több selyemfonállal szövődik, „gros" 
a neve (Gros de Naples, de Paris) . A tafota igen erős, 
tartós, de egy kissé merev és tö rékeny szövet. A gros 
inkább csak zászlószövetnek való. 

1 E határozat hozatala óta annyira haladt az ipar, hogy az 
1893-iki chicago-i világkiállításon egy egész, de még nem viselhető 
üveg-ruhát lehetett látni, 1901-ben pedig Dresden-ben egy másik 
üveg-ruhát készítettek egy hires brooklyni (amerikai) énekesnő : 
Miss Ellene Jaqua részére, ki azt viselte is többször, erős világi-
tásu teremben, vagy holdfénynél, bámulatos fényhatásokat produ-
kálva. Az üveg azonban csak üveg, azaz többé kevésbé merev, 
porhanyó marad, s igy miseruha anyaga aligha lesz belőle vala-
mikor. Lásd Leslie Gilliams. A Ladys Glass Dress. Strand Maga-
zine. 1902. 95. lap. 

A sávoly-selyem (Köper) puhább, haj lékonyabb, 
felülete elevenebb, mint a tafotáé, nem merev, nem 
egykönnyen törik, s minthogy szövése rézsútos vona-
lakat mutat , kinézése is szebb, mint a tafotáé. Casu-
lára nagyon ajánlható. 

Az atlasznak igen szép f énye és fényhatásai van-
nak. Szálai ugy tűnnek föl, min tha szabadon feküdné-
nek egymás mellett . Hátránya, hogy a himzés nem 
érvényesül raj ta kellőleg. Az atlasz és Köper köpött 
álló Côtes satinées azért sokkal használhatóbb szövet 
egyházi öltözetekhez. 

A damaszk vagy kamuka oly ábrás (mustrás szövet), 
melynek mindkét oldalán ugyanazon mustrái vannak. 
Rendesen azt tek in t ik a szövet színének, amelyen a 
láncz képezi az alapot a ve tülék pedig a mustrá t . 
A középkori és későbbi le let tárakban igen gyakran 
előfordul, mint casula-szövet. Szép, bár hímzésnek jó 
alapot nem ád. 

A brokát és brokatell szintén mustrás szövetek 
s a damaszktól abban különböznek, hogy a b roká t és 
brokatel lnél a min tá t vagy mus t rá t nemcsak a láncz 
és vetülékfonalak, hanem ezeken kivül a szövetbe 
beleszőt t külön fonalak képezik. Ezek a külön fonalak 
vagy aranyból és ezüstből vannak, s ezek a brokát-
szövetek vagy selyemből, s ez a brokatell-szövet. 

A brokát és brokatell elnevezést nem mindig igy 
alkalmazzák. Néha brokát a la t t t. i. oly szöveteket 
ér tenek, amelyeknek mustraképező külön fonala arany, 
ezüst vagy selyem ; brokatellnek pedig az olyan szöve-
te t nevezik, amelynek mustraképező fonala gyapotból 
van. Azért a brokatellszövet vásárlásánál czélszerű 
előre megtudakolni, mit értenek főleg brokatell néven, 
mer t az ilyen gyapotszállal á tszőt t selyem természete-
sen nem sokat ér, s nem egyházi ruhához való. A 
mostanában szőtt brokátszövetek különben szintén nem 
versenyezhetnek a pompás és ta r tós középkori szöve-
tekkel . Az aranybrokát aranyfonala gyakran elég 
silány és hamar oxydálódik, megfeketedik. A japáni 
aranyfonállal szőt tek tartósabbak, de ezek viszont a 
nedvesség iránt nagyon érzékenyek. 

A selyem-bársonyszövetnek az a sajátsága, hogy 
annak telső ré tegét végükkel felfelé álló selyemfonal-
kák képezik. Ha ezeket az alapszövetből- apró hurkok-
kal képezvén, a hurkocskákat felvágják, támad az egy-
szerű, sima bársony; ha a hurkocskákat nem vágják 
fel, l é ' re jő a frisé-bársony. A bársony szintén lehet 
mustrás , vagy mintanélküli. H a a bársonyszövetbe 
a ranya t szőnek, bársony brokátot nyernek. Az olyan 
bárson3'brokátot, amelynél az aranyhurkok fölvágatlan 
maradnak, gyürücskéket képeznek, arany-frisé-bársony-
nak nevezzük. Ezek a legdrágább, leggyönyörűbb 
szövetek közé tar toznak. 

A bársonyszövés fénykora a kései középkor, főleg 
a X V . század volt . A genuai, velenczei, flandriai bár-
sonybrokátok még a XVI. századból is a szövés utol-
érhetet len remekei, melyeknek még a technikája is 
feledésbe ment egészen a X I X . század második feléig. 
E k k o r kezdett a krefeldi gyár Németországban kist r-
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letezni a középkori szövetek utánzásával, mely hosszas 
fáradozás után végre elég szép eredményre vezetett. 

Disz-ornátusokhoz az aranyfrisé-bársony minden-
esetre nagyon ajánlható. Nálunk a budai királyi palota 
Szent István kápolnájának disz-ornátusa készült franczia 
aranyfrisé-bársonyból, mint azt Demény Dezső füzet-
kéjében olvashatni.2 

Ami a miseruha bélésének anyagát illeti, az egy-
ház e tekintetben teljesen szabad kezet engedett a 
casula-készitőknek. Egyszerűbb miseruhánál jóminő-
ségü, tehát nem olcsó, vagy merev satin, vagy bélés-
vászon ajánlható. Drágább casulákhoz selyem vagy 
fél selyembélés való. A bélés szinót se határozta meg 
az egyház. Legalkalmatosabbak a vörös, kék, vagy 
sárga bélések. A bélésnek észrevehetően különböznie 
kell a ruha szinótől, a nélkül, hogy kontrastot képezne 
azzal vagy versenyezni akarna. Mustrás egyszínű ruhá-
hoz mintanélküli ugyan olyan szinü bélést alkalmaz-
hatunk. Bársony, atlasz, côtes satinées casuláknak 
fénytelen, ugyanolyan szinü bélést adhatunk. 

A főszövet és a bélés közé jövő szöveteknél 
vigyázni kell, hogy azok meg ne merevítsék, azaz 
pánczólszerűvó ne tegyék a casulát. H a a főszövet 
vastag, nincs is szükség közbelső szövetre, főkép a 
középkori alakú ránczot vető casuláknál. 

E fejezet végén alkalmasnak talál juk szóvá tenni 
a jó mintázat tulajdonságait . 

A mintázatnak (a szövet mustrájának) nem szabad 
feltűnőnek, különösnek, bizarnak lennie. Az egyházi 
művészet méltósága, az Istenháza fensége ós szentsége 
megköveteli, hogy a szent ruhák szövetei a divat 
hóbortjai tól , szeszélyeitől mentek legyenek. A nélkül, 
hogy a modern stílust előre elvből kizárnék az egy-
házművészet keretéből, mindenesetre óvjuk a minta-
rajzolókat annak szertelenségeitől és hatásvadászatától. 
Az egyházművészetnek nem tartozik a programmjába : 
etwas Neues üm jeden Preis. 

A mustrázatnak másodszor nem szabad köznapi-
nak, profánnak lenni ; aminő t. i. divánokon, székpár-
nákon, ruhákon, asztalteritőkön s egyéb világi tárgya-
kon lépten nyomon látható, mert más a lakóház és 
más az Istenháza. Ez ellen a szabály ellen főleg a 
X V I I — X V I I I . század hímzése és szövése vétet t sokat, 
midőn napirenden volt a minden vallási vonatkozás 
nélkül szűkölködő mustrák alkalmazása. A keresztény, 
oly gazdag, változatos, mólyértelmű szimbolikának, 
je lvénytannak érvényre kell emelkednie a szövetek 
mintázatánál, amint az tényleg érvényesült a középkori 
szöveteknél. Ahol a casula diszitóséről lesz szó, alkal-
munk lesz a keresztény szimbolika részleteibe bocsát-
kozni. Addig is általánosságban rámuta tunk a középkori 
szövetek mintázatára, mint követendő példaképre. 

Az alap és a mintázat olyanok legyenek, hogy 
némi távolságra is megőrizzék jel legüket és láthatók 
legyenek. Azt nem kívánhatni, hogy a templom minden 
pontjáról világosan látható legyen a minta, mer t ebben 
az esetben csakugyan idomtalan nagy lenne, de viszont 

2 A budapesti királyi vár Szent István apostoli királyról 
nevezett kápolnájának diszes uj ornátusa. Budapest, 1901, 

hiba az is, ha már néhány méternyire nem lehet kivenni 
a mustrát. 

Legyen a minta he lyes arányban a miseruha 
nagyságával, úgy hogy a must ra a ruha szélességében 
többször is lá tható legyen. A rajz szépségét, már mint 
a díszítő, ornamentális r a j z é t az ismétlés adja meg. 
Csak az ismétlés által nyer a minta életet , ritmust, 
változatosságot. 

Őrizze meg a szövet-mustra mindig a sikdiszités 
jellegét. A szövet rajza t e h á t ne adja vissza a tárgyat 
ugy amint az a valóságban van, mélységével, árnyé-
kaival, távlatával , egyszóval plasztikusan. A mustra 
nem festmény, hanem diszitmény, amelynek meg kell 
őriznie bizonyos nyugalmat. 

Legyen a mintázatnak határozott stílusa, azaz 
határozott forma; jellege, amely az ábrázolt dolgokban 
az általánost és tipikust keresi , azokat mindennapias-
ságokból kivetkőzteti , az összhang, az arányosság, a 
ri tmikus mozgás szabályai szerint átalakí t ja . A közép-
kori szövetek kimeríthetet len kincsesbányái stílszerű 
mintázatoknak. A stilizált mintázat e l lentéte a natu-
rálisztikus, melynél a mintázatot képező motívumok, 
pl. virágok, gyümölcsök, csokrok, füzérek, állatok ter-
mészetes megjelenésükben, minden átdolgozás nélkül 
lépnek föl. Fő l eg pedig a X V I I I . század kedvelte az 
ilyen mintázatokat , melyeket a legjobb akarat tal sem 
lehet Ízléseseknek nevezni. 

Végre nem szabad fe lednünk a határozott , de 
harmonikus szinhatást. A mus t r a és az alap nemcsak 
a rajz, de színezés tekintetében is kell, hogy külön-
bözzenek egymástól. A rikító, szembántó kontrasztokat 
kerülni kell. A középkori szövetek e tekintetben is 
mintaszerűek. Nyugodt harmonikus a színezésük, habár 
legtöbbnyire csak két színárnyalatot adnak, egyet az 
alap, egyet a minta részére. 

A miseruha anyagáról szóló fejezetünket egy inte-
lemmel fejezzük be. Miseruhához csak jóminőségű 
selymet szabad vásárolni. Nagyobb ünnepekre , ahol a 
templom pénztára, vagy egyesek jámbor bőkezűsége 
lehetővé teszi, drága szövetekből készült casulát illik 
használni, de mindig, hé tköznap is tartós, jóminőségű 
szövetből készültet . A fösvény két?zer fizet, olcsó hús-
nak híg a leve, e közmondások érvényesülnek ott, ahol 
olcsó pénzen silány szövetet vásárolnak. Néhány év 
alat t az ilyen miseruha ronggyá lesz, az istenitisztelet 
rovására. Ahol nagyon gyakori használatnak van ki-
téve a miseruha, tanácsos ugyanazon szövetből két 
példányt készíttetni. A miseruha eleje ugyanis az oltár-
ral való folytonos érintkezése következtében sokkal 
hamarább elkopik, mint a hátulsó része. A két mise-
ruha hátulsó részeiből i lyen esetben m é g egészen 
használható casulát lehet készít tetni . 

Felelet az iskolás gyermekek megkeresz-
teltetésének igazolásáról szóló czikkre. 

Igen prakt ikus, az egyházra fontos ügye t hoz a 
czikkirója napirendre, többször elgondolkoztam a fölött, 
mi történik a gyermek megkeresztelésének biztos meg-
állapítására vonatkozólag az egyház részéről, mivel 
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igazolja az iskolába beiratkozó gyermek a keresztelés 
tényét, midőn most a polgári anyakönyvezés idejé-
ben a világi hatóság documentálja a születést és a 
szülők u tán állapítja meg a vallást, de nem igazolja a 
keresztelés f a k t u m á t ? ! — Legyen szabad erre nézve 
véleményemet nyilvánítani. 

Szerintem az egész ország kathol ikus plébániáiban 
akár városban, akár vidéken, falun az volna a leg-
helyesebb, ha a nagyméltóságú püspöki kar kötelezővé 
tenné a lelkipásztoroknak, hogy bizonyos emléklapon, 
okmányfélén, — melynek alakját a nagymóltóságii püs-
pöki kar állapítaná meg, — tüntetnék fel a keresztelés 
tényét. A váczi egyházmegyében a méltóságos f tdő 
püspök úr kötelezővé te t te a lelkipásztoroknak, hogy 
a házasság szentségének kiszolgáltatása alkalmával, 
minden házaspárnak családi könyvet adjanak, melynek 
alakját a mélt. püspök úr állapította meg, és mely 
könyvecskében a születendő gyermekek keresztelósének 
ténye a keresztelés megtörténtekor igazoltatik. Ke t tő t 
biztosít ezen könyvecske által a lelkipásztor magának, 
az első : hogy a keresztelés alkalmával megtudja, vá j jon 
a szülők egyházi házasságot kötöt tek-e, a második: a 
gyermek beiratása alkalmával meg tud j a a h i tokta tó 
vagy arra illetékes, hogy a gyermek meg van-e keresz-
telve. Nálam a keresztelés alkalmával a szülésznő el-
hozza a családi könyvet , abba a keresztelés tényét be-
írom, de megtudom azt is, hol és mikor esküdtek a 
szülők és a gyermek neve a beíráskor a szülők nevével 
egyöntetűen lesz írva. 

Hogy miért t a r tom ezen el járást helyesnek, a kö-
vetkezőkben magyarázom. Falu he lyen, de talán még 
városokban is akadnak az egyház szellemének meg-
felelőleg jó kath. szülők kik keresztelésre már második, 
harmadik napon küldik a gyermeket , midőn a szülő 
maga a születési esetet nem jelentette még a polgári ható-
ságnál, mert a törvény szerint van ide je egy hét lefor-
gása előtt a törvényszabta bejelentésnek eleget tenni. 

A szülésznő bejelent i a születést, de az apa rend-
szerint csak 6-ik, 7-ik napra teszi m e g jelentését, midőn 
a gyermek már meg van keresztelve Ha az emlí tet t 
czikk Írójának véleménye szerint a tanúsí tványra irná 
a keresztelő lelkész a keresztelés tényét , mikor fogja 
az illetékes fél elhozni a tanúsí tványt , mikor már a 
keresztelés megtör tént és midőn a tanúsí tványt az apa 
csak a bejelentés u tán kapja meg ? vagy e mia t t a 
távol pusztákon lakó hivő el fog-e menni az ellenkező 
irányban messze fekvő anyakönyvi hivatalhoz és be-
szerzi-e majd a tanúsítványt és a szegény hivő, ki 
cseléd avagy napszámos, visszamegy-e ismét a plébá-
niára, hogy arra rávezessék a keresztelés megtör tén té t? 

Igaz, hogy a tanúsítványra, ha a lelkész rávezet i a 
keresztelés megtör ténté t , a szülő sok zaklatástól van meg-
szabadítva, de hány helyen nem ad az anyakönyvvezető 
a születés bejegyzéséről ilyen iratot H a pedig a fél köve-
teli, akkor a születési kivonat kiváltására kötelezi, a 
mi kiadást idéz elő, inkább, hogy a zaklatástól ment 
legyen, a fél abba hagyja az egészet . Azután mivel 
igazolja az olyan gyermek a keresztelóst, ki a vidék-
ről jön a városba, midőn tanúsí tványt nem k a p o t t a 

bejelentő fél, akár, mivel nincs szokásban, akár, mivel 
másodszor nem akar t a polgári közeghez fordulni, 
mert a keresztelés előbb történt a bejelentésnél? 

A d j u n k okvetlen a házasság megkötésekor úgy-
nevezett családi könyvet (kapható Szent István-Társu-
latnál), melybe a házasság megkötését igazoló be jegy-
zésen k ivül a születendő ós megkeresztelt gyermekek 
bejegyzésére is van hely. 

A j ó katholikus szülő ezen könyvecskét ugy őrzi 
meg, akárcsak imakönyvet , melynek elejére szokta 
bejegyezni a családban előforduló eseménj 'eket. Igaz, 
felmerülhet itt a kérdés, hogy mi tör ténjék azoknál, 
kik egyházi házasságot nem kötöt tek ? 

Mivel igazolja ma jd a gyermek a keresztelés 
t ényé t? I lyen esetben adjunk emléklapot, melyet szin-
tén a nméltóságu püspöki kar ál lapitana meg, mely a 
törvénytelen gyermekek keresztelésénél is kiadandó 
volna, olyanokat értve, kik hajadontól , — sem polgári, 
sem egyházi házasságot kötöttől származnak. 

Ue mindenesetre az egyház körében legyen oly 
intézkedés, mely a szentség tekintélyét a hívekben 
megerősítené ós esetleg a közömbös lelküeket a szent-
ség felvételére serkentené. 

Ne sajnáljunk fáradtságot és áldozatot, hanem 
minden lelkipásztor adjon szeretettel bármikor, de 
különösen az iskolaév elején hozzáforduló szülőknek 
lelkipásztori igazolványt a keresztelés tényének meg-
történtéről , ha ne tán az előbbi általam felhozottak 
elmulasztattak volna, avagy emberi gyarlóságból a 
szülők a már szerzett családi könyvet , emléklapot, 
elvesztették. Igy is közreműködünk abban, hogy a 
hivek az egyház i ránt i ragaszkodásuknak kifejezést 
adnak ós el nem fog juk őket idegeníteni magunktól , 
hanem szerető készségünkkel földi és örök j avuka t is 
munkál juk . Hogy ped ig részünkről is könnyebb leg3'en 
a dolog, minden akár városi, akár falusi plébánia hivatal-
ban, m e r t ez utóbbiaknál r i tkábban található, a keresztel-
tekről okvetlen betüsoros névmutatót vezessünk, ez nem 
csupán a keresztelés tényének igazolásánál szolgál 
könnyebbségünkre, hanem a bérmálás szentségének ki-
szolgáltatása előtt is szükséges, midőn újra felmerülhet 
a kérdés , meg van-e keresztelve a bérmálandó? 

Ezekben bátorkodom röviden véleményemet nyil-
vánítani , lehet, hogy szolgáltam az ügynek, lehet, hogy 
soraim ujabb hozzászólásnak képezik tárgyát . 

Schláyer Árpád. 

Néhány szó az esketési szent beszédekről. 
Egyik szentség kiszolgáltatásánál sincs oly nagy 

eltérés az egyes egyházmegyék ri tuáléjában, mint épen 
a házasság szentségénél. Esztergom főegyházmegyében 
tudvalevőleg a házasfelek által mondandó esküforma 
a szertartás legvégén van ; ám vannak oly egyházme-
gyék is. hol az esküt a legelején mondják. S amennyi-
ben szentbeszéddel tartatik, azt is vagy a kezdetén, 
közepén (a gyűrűváltásnál), vagy a végén szokás tartani . 

Prakt ikus oldala lehet ugyan, hogy valaki a jegye-
sekhez intézett szavait a házasság szertartása előtt 
mond ja el, mert legalább disponálja őket a szentség 
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méltó felvételéhez. Ám ha meggondoljuk, hogy a leg-
több beszéd inkább a házastársi kötelmekről szól, mint 
a lelkileg méltó előkészületről (eltekintve attól, hogy 
ez iránt a legtöbb esetben előzőleg is oktatásban ré-
szesülnek), tényleg még sem czólszerü a szentbeszédet 
a szertartások előtt tartani. Annak sincs sok értelme, 
hogy a gyűrücserénél mondja az eskető pap beszédét 
s nem a végén, miután érzelmi szempontból a jegyesek 
az eskünél a legmeghatottabbak s következésképen — 
ha csak egyszer intéz a pap beszédet a házasfelekhez, 
legjobb azt a szertartások végén tenni, hogy annak be-
hatása alatt távozzanak. 

Ami az ilyen szentbeszéd (sermones epithalamiei) 
tar tamát s alakiságát illeti, soha ne legyen az 10 — 15 
percznél tovább tartó és szóljon a házastársak kötel-
meiről (kölcsönös szeretetről, egyetértésről, békességről, 
egymás megbecsüléséről, lutvestársi hűségről, szüleik 
iránt való további ragaszkodásról, s ami a legfontosabb 
Isten iránt való kötelességükről, melyből mint forrásból, 
származnak mind e tulajdonságok, mert a tartós szere-
tet, egyetértés, megbecsülés, hűség stb. csupán vallásos 
léleknek kisugárzásai lehetnek. Meg kell jelölni röviden 
az eszközöket is, amelyek segítségével e j ó tulajdon-
ságok állandósíthatok. Vagy — ha a rendelkezésre álló 
rövid idő ezt nem engedné, kiemelheti a szónok külön 
a férfi s külön a nő kötelmeit egymás iránt 

Végül megemlékezve esetleg a szülőkről is, Isten 
oltalmába ajálja őket s áldását kéri szent fr igyükre. 

Nem tudjuk, mily stádiumban van az esztergom1 

uj rituálé ügye, de ebben is kívánatos lenne, hogy a 
régi rituáléban levő allokuczió teljesen kihagyassék s 
helyébe tartalmasabb s csupán egy beszéd kerüljön> 
az esküforma után. Az egyöntetűség mindig jó hatással 
van a hívekre s a vendégpapok funkczióját is meg-
könnyíti, akik igy nem lesznek kénytelenek a sekres-
tyésektől kérdezősködni a helyi szokások felől 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. A franczia szep.irdcziós javaslat. — 
A franczia egyház és állam szétválasztására vonat-

kozó törvényjavaslat eddigi tárgyalásairól lapunk f. évi 
15. és 17-ki számaiban számoltunk be részletesen ; a 
következő sorokban magát a törvényjavaslatot hozzuk 
főbb pontok szerint, hogy olvasóink a maga egészében 
lássák a radikálisok törekvését s annál nagyobb figyelem-
mel kisérhessék az egyes paragrafusok tárgyalását. Az 
egész szétválasztási javaslat négy szakaszra oszlik s 
összesen 32 paragrafusa van. Az első szakasz czime : 

Alapelvek s mintegy átmenetet csinál az eddigi viszo-
nyok s a javaslat, illetve elfogadandó törvény után 
életbelépő viszonyok között. A második szakasz a 
kultuszépületeket tárgyalja. A 3. szakasz a kultusz-
egyesületekről szól s végül a 4. szakasz r Kul tuszható-
ság" (rendőrség) czimen arról intézkedik, hol kell 
bejelenteni az esetlegesen tar tandó körmeneteket) 
kitől kell erre engedélyt kérni stb. 

A következőkben tehát csak főbb vonásokban, a 
fontosabb paragrafusokat akar juk olvasóinkkal megis-
mertetni : 

I. Alapelvelc. 
1. §. Az állam nem ismer és nem fizet kultust. 

A bevett vallásfelekezetek nyilvános épületei megszűn-
nek a 3. §. követelményeinek tekintetbevételével. A 
törvény életbeléptetése után az állam s a departemen-
tek költségvetésében a kultusnak összes tételei töröl-
tetnek. 2. §. A vallásgyakorlat szabad oly megszorítá-
sokkal, melyek a rend fentartása érdekében szüksége-
sek. 3. §. Az egyes egyházak intézményei egyelőre 
tovább funkcionálnak bizonyos határidőig. 4. §. 1 év 
leforgása alatt az emberek, templomok, egyháztanácsok 
kötelesek a közvagyont átadni a kultus fentartására 
alakított egyesületeknek. Ámde az államtól adományo-
zott vagyon az államra száll vissza. 5. §. Ha valamely 
egyházi intézmény nem tesz e tekintetben eleget köte-
lességének, az átadást a prefektus fogja eszközölni. 
6. §. Ha valamely egyesület feloszlik, kötelessége ezen 
közvagyont a határ, illetőleg szomszédegyesületnek 
átadni. Véleménykülönbségek esetében a döntés az illető 
arrondissement tribunálja kezében van. 7. §. Az állam-
tól fizetett papok életük végéig nyugdijat élveznek az 
államtól, melytől aszerint, hogy már husz vagy har-
mincz évig szolgálnak, évi fizetésüknek vagy felét, vagy 
egyharmadát fogják kapni. A nyugdíj nem lehet keve-
sebb 400 franknál s nem lehet 1200 franknál több. 
Azon papok, kiknek szolgálati évük meg nem haladja 
a húszat, óvenkint 400 frankot kapnak. Ezen nyugdijak 
át nem ruházhatók s be nem szüntethetők, kivétel az az 
eset, midőn az illető súlyos, megbecstelenítő bünt követ el. 

I I . A hűtusépületelcről. 
9. §. A templomok, székesegyházak, kápolnák, 

zsinagógák, érseki és püspöki paloták, lelkószlakóházak 
és szemináriumok minden ingó és ingatlan vagyonúk-
kal, melyek a konkordátum megkötése előtt a kultus-
hoz tartoztak, az állam vagyonát teszik s ezek a köz-
ségektől 2 évre az egyházaknak rendelkezésére bocsá-
tandók. Ugyanez vonatkozik azon épületekre is, melyek 
a konkordátum megkötése után építettek. A két év 
leteltével az egyházak bórbevehetik az épületeket, ám-
de legfeljebb 10 évre. Az épületekért fizetendő bér 
nem haladhatja meg az illető intézet évi jövedelmének 
10 százalékát. A bérlet felújítása csupán a két utolsó 
esztendőben történhetik. A javi tási költségek az egye-
sületeket terhelik, valamint az egyesületek kötelessége 
az épületeket tüz ellen biztositani. Ha ezen rendeletek 
nem tartatnak be, a szerződés semmissé lesz. A bérlő 
egyesületek az állammal szemben nem használhatják 
a Code Civile 1720-ik rendelkezését. 10. §. Azon nyil-
vános épületek, melyek egyházi intézetek birtokában 
voltak, az összes ingóságokkal együtt az egyesület 
birtokába mennek. 11. §. A középületek ingóságai 3 év 
leforgása alatt az állam számára foglaltatnak le azon 
tárgyak kivételével, melyek művészettörténeti értékkel 
bírnak. Ennek megítélése a nevelésügy és a szépművé-
szetek ministereire tartozik. Azon immobiliák és ingó-
tárgyak, melyek ezen törvény alapján az egyesületek 
vagyonkörébe tartoznak, ép oly feltételek mellett 
osztályoztatnak, mint a nyilvános épületek. A felesle-
get tekintve, fennmarad az 1887. évi törvény. 
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I I I . A kultusegyesületelcről. 
12. A kultusegyesületek az 1901. juliusi tör-

vények alá tartoznak. 13. g. Az egyesületek kizárólag 
a kultusért vannak. Az egyesületek ugy gyűjtéssel, 
mint fizetések felvevésével szerezhetik be a szükséges 
költségeket. Az államtól semmi körülmények között 
sem kaphatnak segélyt. 14. §. Ezen egyesületek olyan 
társulatokat alkothatnak, melyeknek formái az :901-dik 
évi dekretum 7-dik fejezetében foglaltatnak, t. i. 
melyeknek egy központi igazgatóságuk van. Mindazon-
által oly társulatok, melyek több mint tiz départe-
ment s-ra terjednek, nem kaphatnak jogi személyt. 
15. §. Az egyesületek értékpapírjai a tulajdonosok 
nevére kiállított papírokban fektetendök be. Az össz-
nyereség nem haladhatja meg azon összegek évi átla-
gait, melyek az utolsó öt évben a kultus kiadásainak 
fedezésére szolgáltak. 16. §. 16 franktól 100 frankig 
ter jedő pénzbirságra vagy 6 naptól 3 hóig terjedő 
fegyházra ítéltetnek azon társulatok vezetői és igaz-
gatói, kik a 12., 13., 14., 15. §-kat megszegték. 

IV. Kultusrtndőrség. 

17. § Vala.mely kultus ünneplését czélzó össze-
jövetel csak abban az esetben tartható meg, ha előző-
leg a hatóságnál bejelentetett és ha a helyiségbemon-
datik, ahol a gyűlést meg akarják tartani. 18. §. 
Tilos oly helyiségekben politikai gyűléseket tartani, 
melyek valamely kultus gyakorlására vannak szánva. 
19. §. Körmenetek megtartásához a községi előljáró 
engedélye szükséges. 20. §. Tilos vallásos képet, 
nyilvános helyeken vagy épületeken alkalmazni, kivéve, 
melyek a kultuséi, azonkívül muzeumokban és kiállí-
tásokon. 21. § Ezen paragrafusok megszegése 
közönséges rendőri büntetések alá ésnek. 29. §. A 403. 
büntetőkönyvi paragrafus minden eshetőségre alkal-
mazható, melyben e törvény büntetést ir elő. 30. §. 
Az egyházi szövetkezetek az 1901. jul. 1. törvényeknek 
alárendeltetnek. 31. §. Jelen törvény kibocsátása után 
3 hónappal külön törvény fog rendelkezni e törvény 
életbeléptetése ügyében. 32. Minden kultus ügyben 
eddig hozott törvény érvénytelenittetik, különösen, 
amelyek szelleme a törvénnyel ellenkezik. Igy különö-
sen érvényét veszíti : 1. A 18. germinalról szóló tör-
vény. 2. Az 1852-iki dekretum (a protestáns kultusról.) 
3. Az 1808-iki dekretum, mely az izraelita kultust 
szabályozza. 4. Az 1812-ik évi dekretum, valamint 
1859. év márczius havában kibocsátott rendelet. 5. A 
büntető törvénykönyv 201—264. terjedő paragrafusai. 
6. 1884-diki törvény 100. és 101-ik paragrafusai. 

Pár i s . A szeparáczió elvi elhatározása, ugy látszik 
még sem oly teljes sikere a radikálisok egyházellenes 
politikájának, mint remélték Még pár napja Jaurès az 
egész javaslat húsvét előtt való elfogadását sürgette. 
Furcsa, ha a szoczialisf a-vezér tüzes czikkei után 
néhány nappal azt halljuk Briand előadótól, hogy ami 
az 1. szakasz ismeretes megváltoztatását illeti, annak 
helyességéu mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
a franczia törvényhozásnak nem lehet czélja az egy-
házat „megmásítani-1. Igaza van a République FruncaUe-

nak, ha ezt az ellentétet konstatálva az vhomaisu-naki 
a katholikusfalóknak debacle járói beszél. A 4. szakasz 
megváltoztatása az egyház érdekeit véleménye szerint 
oly hathatósan támogatja, hogy a börzezsidók szabad-
kőmives újságírója, La/erre már attól tart, hogy az 
egyházirtás aeore-jét ezek után tiz évvel ú j ra kell 
kezdeni. Ranc, a Dreyfus-párti szenátor nemcsak a 
hierarchiának, hanem az egyház vagyonának és dog-
máinak védelmét látja a reformált paragrafusban. 
Clemenceau vigasztalhatatlan, amiért a franczia egyház 
előreláthatólag még tovább is élni fog és a szoczialista 
Gerault-Ri chord azon mulat a Petite République-ben, 
hogy az egyház radikális ellenségei, hogy siratják, hogy 
nem ők lesznek csalhatatlan pápái a kultuszegyesületek 
orthoJoxiájának. A logika, melynek Jaurès és Briand 
kénytelenül engedtek, még nem hatolt bizonyos szabad-
sághősök obskuritására. A legfájdalmasabb persze az, 
hogy a Szentatya, akiről radikális körökben azt hitték 
talán, hogy feliratban kéri a többség jóindulatát, nagyon 
nyugodtan szemléli a történőket. Jaspar kanonok a 
Croix du Nord-ban közli a pápa nyilatkozatait, melyek-
ből árnyékát sem lehet kiolvasni a remélt kétségbe-
esésnek. A pápa általában még mindig megfigyelő 
álláspontot foglal el. Tekintve, hogy a szeparáczió 
létesítése körül már eddig is mily lényeges változások 
mentek végbe, a csendes megfigyelés egyelőre tényleg 
czélszerünek bizonyult. (Alk.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Keresztényszocziálisok közgyűlése. 

A Keresztény Szocziális Egyesületek Országos 
Szövetsége mult hó 29-ón este tartot ta végleges alakuló 
közgyűlését Giéssiv in Sándor kanonok, országgyűlési 
képviselő elnöklete mellett. 

A közgyűlés első tárgya a tisztikar ós az egyes 
bizottságok megválasztása volt. Elnökké egyhangú lel-
kesedéssel Giesswein Sándor dr, társelnökké Szalánezy 
Andor, alelnökökké Nagy Emil dr és Herényi Jenő dr, 
főti tkárrá Lakatos Géza dr, t i tkárrá Huszár Károly, 
főjegyzővé Antóny Béla, jegyzővé Kozma Ferencz, 
pénztárossá Krywald Ottó, ellenőrökké Hencz Károly 
dr, Morva Rezső, Pajlóger Antal ós Lincz Rezső ; a 
végrehajtó-bizottságba : Giesswein Sándor dr, Szalánezy 
Andor, Nagy Emil dr, Lakatos Géza dr, Huszár Károly, 
Antóny Béla, Kozma Ferencz, Krywald Ottó dr, Hencz 
Károly, Morva Rezső, Paj lóger Antal, Lincz Rezső, 
Haller István, Tillmann Béla dr, Ernszt Sándor dr, 
Prohászka Ottokár, Geöcze Sarolta, Huszár János, 
Kaitfmann Károly, Gramantik Ágost, Láng Antal, 
Grundmann Emil dr, Tanády Béla, Sándorfi Ede, Pősz 
József és Szentiványi Károly ; a lapbizottságba : dr 
Giesswein Sándor, dr Lakatos Géza, Szalánezy Andor, 
Haller István, Morva Rezső, dr Tanády Béla, Tillmann 
Béla, Frücht l Ede, Paj lóger Antal, Fábián János és 
Grundmann Emil választattak meg. 

Giesswein Sándor elnök ezután azt az örvendetes 
jelentést ter jesztet te a közgyűlés elé, hogy egy nagy-
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lelkű adakozó az „Tgaz Szó" kauciójára szükséges összeget 
kegyes volt kölcsönképpen letenni s igy az „Igaz Szó" leg-
közelebbi száma már mint politikai hetilap fogja a keresztény 
szocziális eszméket szolgálni. 

Az „Igaz S:óu kaueziója kölcsönónek visszafize-
tésére az „Alkotmány" felhivása folytán eddig a követ-
kezők adakoztak : A budapesti központi szeminárium 
növendékpapsága 500 kor., Jarabek József aranyos-
marótlii káplán 10 kor., Réoay Tibor (Kalocsa) 10 kor., 
a székesfehérvári növendékpopság 20 koronát A derék 
adományozóknak a szövetségtanács egyhangú lelkese-
déssel hálás köszönetet szavazott és elhatározta, hogy 
a gyűj tést tovább folytatja, mig az egész 12.000 korona 
kaucziókölcsönt le nem törleszti és az adományokat hir-
lapilag nyugtázza. Az r Alkotmány"-nak külön is köszö-
netet szavazott az ügy szives támogatásáért 

Végül Lakatos Géza a keresztény szocziális moz-
galom fő irányelveit tartalmazó előadói javaslatot ter-
jesztet te elő, melyet több felszólalás után a szövetség-
tanács egyhangúlag elfogadott ós kimondotta, hogy a 
kisemberek országos szervezetét keresztény szocziális 
alapon ezentúl fokozott mértékben folytatja, amihez 
mi csak a legteljesebb sikert kivánhatjuk. 

I R O D A L O M 
— Felhívás a következő mű szives megrendelésére. 

„A család, egyház, állam jogai és kötelességei a 
tanítás és nevelés t e r é n . A budapesti kir. tudomány-
egyetem hittani karától a Horváth-alapból 2000 koro-
nával jutalmazott pályamű. Irta Sarmaságh Géza. 

I . kötet (kb. 500 nyomtatot t lap). 1. A család 
jogai és kötelességei a tanitás terén. 2. Az egyház 
fogai és kötelességei a tanitás és nevelés terén. 

II. kötet (kb. 500 lap.) Az állam jogai és köteles-
ségei a tanitás és nevelés terén. A ké t nagy kötetnek 
ára fűzve H korona (bérmentve 6 kor. 50 fill.). 

Az emberi élet s ebben minden fontos érdek leg-
első kérdését öleli föl e munka; azt a kérdést, kinek 
van joga a gyermeket a tanítás-nevelés, az iskola által 
a saját képére nevelni föl s lelkébe a saját eszméit, 
érzelmeit s életirányát ültetni. 

Az iskola-jog rendszere hazai irodalmunkban még 
nincsen egészen kifejtve. Jelentek meg ugyan egyes 
kisebb tanulmányok, czikkek, — de olyan munka, mint 
a fent czimzett, amely illetékes bírálat szerint „az 
iskolakérdést összes vonatkozásaiban a leh' tő legszéle-
sebb alapon és keretek közt valóságos hivatottsággal 
tá rgyal ja ; az ide vonatkozó hazai és külföldi irodalmat 
a kitűzött tétel minél alaposabb kifejtésére és megvilá-
gosítására felhasználja ; a kérdést szabatosan alakított 
tételekben a dolog mélyéreható bölcséleti felfogással 
rendszerben feldolgozva a részletekig kifejti, minden 
oldalról megvilágít ja; ügyesen csoportositott bizonyíté-
kok és adatok egész halmazával vi tat ja be s ahol csak 
szükséges, kimerítően czáfolja az ellenvetéseket és érve-
ket" — még nem jelent meg. A pályázat kitűzésével 
ennek a hiánynak pótlását óhajtot ta a tudományos 
egyetem hittanikara is, s hogy a fentnevezett mű meg 
is felel czéljának, igazolja a m. t. karnak ítélete. 

A műnek azonban, amellett, hogy benne az iskola-
kérdésre vonatkozólag az iskolák mindegyik fa jára 
minden tényező megtalálja a részletesen kifejtett érvek 
egész halmazát, melyekkel jogait bármely támadással 
szemben megvédheti, a lelkészekre, a tanítókra, az 
olvasókörök, egyesületek vezetőit e, az élet fontosabb 
kérdéseivel foglalkozókra nézve más gyakorlati használ-

hatósága is van. Azonkívül ugyanis, hogy -— „az egész 
mű egyházias irányánál fogva is a ker. iskola, a ker. 
szelleműoktatás lelkes apologiája, — egyes részletei is 
tárgyaik különfélesége szerint mindmegannyi terjedel-
mes bölcseleti, apologetikai, paedagogiai, házasságiam, 
ker államtudományi, közigazgatási, vagyon- ós család-
jogi értekezések, melyek bár az egésznek szerves részei, 
másrészt különvéve is értékes önálló egészet képező 
érdekes tanulmányok és a ma annyira divatos felolva-
sások egész cziklusaira bőséges anyagot szolgáltatnak." 

Tisztelettel felkérem azért a vallásos iskola min-
den barátait, legyrenek kegyesek művemet a fontos czél 
érdekében a püspöki, plébániai, iskolai, intézeti, egye-
sületi könyvtáraik számára megrendelni vagy nagy-
becsű támogatásukkal közreműködni, hogy az megren-
deltessék. 

Végre mély tisztelettel kérem a szives megrende-
lést vagy előfizetést tájékoztatásom végett mielőbb 
megtenni, mivel ily nagy költséggel járó munkából sok 
fölösleges példány nem nyomtatható, második kiadása 
is alig remélhető, pár hó múlva történő megjelenése 
után pedig a mű bolti ára a 6 koronánál magasabbra 
lesz emelve. Nyitrán, 1905. márczius 15-én. Mély tisz-
telettel Sarmaságh Géza, sz.-széki ülnök, főgimnáziumi 
rendes tanár. 

Az ember eredése faji egysége és kora. I r t a : 
Platz Bonifácz dr ciszterci rendű áldozópap, a Szent-
István-Társulat tudományos és irodalmi osztályának 
tagja. E czimmel jelent meg a Szent-István-Társulat 
kiadásában egy 346 oldalra terjedő érdekes munka, 
amlynek ára nagy terjedelme daczára is csak 5 korona. 
Érdekkel vettük kezünkbe Platz dr nagy tanulmányra 
valló művét, mely az ember eredósóről, faj i egységéről 
ós koráról szól s ez annyival is természetesebb, mert 
hiszen minket minden érdekel, ami az emberben van, vele 
történik, vele kapcsolatos. Hiszen a földnek élete csak az 
ember által tökéletes, ki a teremtés koronája, és az 
ember munkája által fejlődik és halad csupán. Első 
részében az evoluezió tarthatatlanságát bizonyítja s 
egy Virchowra, Häckelre hivatkozik szerző, kik szin-
tén lehetetlenségnek tar tot ták az ember eredetét az 
evoluczióval megállapítani. Platz dr. tisztán természet-
rajzi szempontból szól az ember eredósóről, a meta-
fizikai kérdést mellőzi. Emellett óriási előnye a könyv-
nek, hogy az ember eredéséről szóló összes tanokat 
szembeállítja egymással s ezekből kifolyólag czáfolja 
a majom elmélet abszurd voltát. Figyelemre méltó 
képet találunk e műben az összes ősi népek kultur 
életéről. Behatóan tájékozódunk a beszédről, s az ösz-
szes nyelveknek rokonsági kötelékéről, mely rokonság 
egy ősi nyelvet tételez fel. Végül megerősíti azt az 
ismert felfogást, hogy az emberiség elszaporodására 
öt-hat ezer esztendőt Krisztusig elegendőnek tarthatunk. 

Megjegyzendő, hogy e mű, már a második kiadást 
érte meg, azonban e második kiadás terjedelmesebb, 
az elsőnél s a legújabb vizsgálatok eredményeit is 
magában foglalja. Ezenkívül gazdagon van illusztrálva. 
Az első kiadás, mely húsz óv előtt jelent meg, már 
négy német és egy lengyel kiadást ért meg. A magyar 
második kiadás csak most húsz óv után látott nap-
világot, ami mindenesetre jellemző magyar viszonyainkra. 

KÉPES MAGYAR FOLYÓIRAT AMERIKÁBAN. 
Amerikában évről-évre növekvőben van a magyar-
ság és erősödését legjobban bizonyítj 8> 8IZ à körül-
mény, hogy az amerikai magyar sajtó mindnagyobb 
teret foglal el. A mai posta meghozta a távoli tenge-
ren túlról az amerikai magyar társadalom képes folyó-
iratát, a kéthetenkint megjelenő „Uj Világ"-ot, a mely-
nek kiadótulajdonosa SOLYMOSSY OLIVÉR, a Dél-
magyar Telepítési Jiigyesület elnöke, szerkesztője pedig 
NÉMETH P É T E R , az ismertnevű magyar hirlapiró, a 
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ki főleg az Uránia-szinháznak irt kitűnő darabjaival 
tet te ismertté nevét. Meglepetve lapozgatjuk az uj 
amerikai képes magyar lapot. Szines czímborítékja 
tiszta magyar stylus és az egész kiállítása remeke a 
nyomdaművészetnek. Az első oldalon Petőfi Sándor 
arczképét hozza, továbbá Vecsey Ferikéről, Roosevelt 
Tivadarról látunk benne képeket és élénk tollal megirt 
czikkeket. Silzonyi Miklós negyventagu világjáró 
gyermekzenekaráról vannak ügyes képei, több képen 
pedig honfitársainkét látjuk, a mint Amerika dúsan 
termő rónaságain alkalmas földet keresnek településre. 
A st.-louisi világkiállítás bezárásáról irt Németh Péter 
ügyesen illusztrált czikket, ezenkívül képben ós írásban 
muta t ja be Hagenbeck csodaállatát, a kék arczu 
mandrilt . Az „Uj Világ" melléklete az „Amerikai 
Magyar Farmer" nemcsak Amerikában, de Európában 
is közérdeklődésre számíthat. Előfizetési ára 10 korona 
újévig és megrendelhető „Uj Világ" St.-Louis, Mo. 
Box 1385 czímen. 

VEGYESEK. 
A budapesti esperesi kerület papságának mult 

hó '27-én, csütörtökön délután 5 órakor volt a köz-
ponti szemináriumban a tavaszi koronája, dr. Ott Ádám 
esperes elnöklete alatt. Az ülés elején elhatározták a 
jelenlevők dr. Ott indítványára, hogy a jubiláló herczeg-
primást feliratilag üdvözlik. Utána König Gusztáv 
plébános papi szanatórium felállítását ajánlotta ; a ter-
vezet elkészítésére König plébános dr. Ott esperessel 
bízatott meg. Majd elnök jelenté, hogy Kanovics püspök, 
főesperes lemondott ezen tisztjéről, utána Stieber apátot 
iidvözlé abból az alkalomból, hogy a király a vaskorona 
renddel tüntette ki, valamint Nemes apátot, kit a pápa 
praelatussá tett. Bundala dr. jegyző indítványozza, hogy 
tegyen a kerületi papság lépést aziránt, hogy akik 
egyhuzamban 40 évig szolgáltak a megyének, betegség 
nélkül is nyugdíjba mehessenek. Ugyancsak dr. Ott 
esperes ajánlatára a kerületi papság alapító tagja lett 
az esztergomi tanítói segély egyesületnek. Yégül a 
nyugdí j illeték lefizetésére szólítva fel a hátralékosokat, 
elnök imával zárja be az ülést. 

— Nogely István halála. A Katholikus Hitterjesztés 
Lapjai-nak ismert nevü szerkesztője, Nogely István 
nagyváradi kanonok mult hó 28-án hajnalban a buda-
pesti Herzl-féle szanatóriumban, a haldoklók szentségé-
nek ájtatos felvétele után meghalt Nogely 1839-ben 
született a pozsonymegyei Retón. 18t54-ben szentelték 
pappá s mielőtt nagyváradi kanonok lett, hosszú időn 
át tanitóképző-intézeti igazgató volt. Érdemes munkás-
ságával mindenkinek becsülését megszerezte. Holttestét 
a kerepesi-uti halottas házban szentelték be dr. Székely 
István, pápai kamarás egyetemi tanár s néhány nagy-
váradi barátja jelenlétében. Onnan nagyváradra szállí-
tották. hol paptársai s nagyszámú tisztelői vettek részt 
temetésén. R. i. p. 

— Bérmálás. Kohl Medárd dr. püspök a bérmáiá-
sokat már e hó első felében megkezdi a fővárosban. 
Huszonharmadikán, kedden, a budapest-erzsébetvárosi 
plébániatemplomban fogja Őméltósága a bérmálás szent-
ségét kiosztani. Jelentkezéseket iskolai növendékeknél 
az illető hittanár, felnőtteknél a plébánia hivatal fogad el. 

— Nagylelkű adomány. Az „Esztergom" vasárnapi 
számából értesülünk, hogy dr K/inda Theophil eszter-
gomi kanonok abból az alkalomból, hogy f. év junius 
hó 20 án lesz az ezüstmisóje, az esztergomi papi nytig-
dij-intózet javára tizezer koronát adományozott. A nemes 

cselekedet önmagában bir ja legszebb elismerését s ilyen-
formán már reményeket is fűzhetünk ahhoz a kedvencz 
eszménkhez, hogy mihamarább az esztergomi rokkant 
papok is nyugodtan mehetnek penzióba ; lesz miből el-
tengetni hosszú munkálkodásban eltöltött életük utolsó 
napjait. Sok öreg papnak buzgó imája fog majd esde-
kelni Klinda kanonokért is, ki e nagylelkű adományá-
val nagyot lendített a nyugdí j ügyén. 

— Dánia katholíkussága. A szorosan vett dán 
katholikusok száma (nem számítva az ott munkálkodó 
négyezer lengyel munkást, kik az év legnagyobb részét 
Dániában töltik) 1905-ig 6100 körül volt. Harmincznógy 
plébánián 30 pap végzi a lelkészkedést. A katholikusok 
hetilapja : Nordisk Ugebland for Katholske Kristne, 
melyet 20 óv óta Johansen Endre áldozópap szerkeszt. 
Néhány hét előtt jár t fővárosunkban. P . Steidl redemto-
rista atya, hogy misszió-telepén templomra gyűjtsön ; 
s ő is panaszkodott, hogy bizony Dánországban lassan 
halad a katholiczizmus. 

— Kereszteletlen gyermek» k. Berlin a kereszteletlen 
gyermekek tekintetében már abiit in proverbium. Ujabb 
adat e mellett az, hogy Rixdorfnak, mely Berlin tőszom-
szédságában fekszik, 20000 iskolás gyermeke közül 900 
nincsen megkeresztelve.Hogy igazságtalanok ne legyünk, 
meg kell jegyeznünk, hogy anyagi okok rábírják a 
szülők legnagyobb részét a gyermekeknek az iskolaidőn 
belül való megkereszteltetósére. A berlini kath. papok is 
panaszkodnak, hogy a kereszteletlensóg kath. családok 
gyermekeinél sem ritkaság. 

Zsidó támadások. Amióta a néppárt a koali-
cziónak jelentékeny részét képezi, nem numerice, mint 
inkább számottevő értelemben véve e szót a fővárosi 
napilapok napról-napra támadják a katholiczismust, hol 
nyíltan, hol meg a náluk otthonosabb „suba alatt" 
módjára. Ebbe a manőverbe időnkint X . Pius pápát is 
belekeverik, a nagyböjtöt feszegetik (hogy mennyire 
megenyhült ez már a régi egyházéhoz képest) s persze 
mindannyiszor a papságon is ütnek egyet. Ujabban a 
coelibatust veszik megint elő, aminek az előrántásával 
már ők is betelhettek. Hiszen a coelibatus is már-már 
a spanyol inkviziczió sorsára jut. Nem is divat vele 
előhozakodni. Kevés olyan naiv ember akad, aki ezen 
vádaknak hitelt adna. Pl . hogy a régi egyházban szó 
sem volt coelibatusról ; ezt feszegeti a „M. L." múlt heti 
számában. Ám ha utána nézne czikkező, megtalálná, 
hogy a II. Karthagói zsinat igy í r : „Omnibus placet, u t 
episcopi, presbyteri, diaconi vel qui Sacramenta con-
trectent, pudicitiae custodes etiam ab uxoribus se 
abstineant" S e határozatát azzal okadatolja : „Ut, 
quod apostoli docuerunt et ipsa servavit antiquitas nos 
quoque custodiamus." Tehá t nem csak, hogy nem volt 
a régi egyházban, de sőt az apostolok idejében (tehát 
az egyház kezdetleges állapotában) is volt coelibatus. 
Hiszen már szt. Pál igy írt Titushoz (1. 8,) „Oportet 
presbyterum esse . . . . continentem. Ez már csak elég 
érv a „M. L."-nak. 

A szerkesztő telefonja. 
N. Á. A küldött czikket érdeklődéssel olvastuk s nagyon 

köszönjük. Mindjárt fel is használtuk. — Sz. B. Levelére, helyszűke 
miatt, csak most felelünk. Soraiban kifejezett óhaja s reménye 
teljesülni fog. Máskor azonb.tn az egyiknél hosszabb, a másiknál 
rövidebb czikket kérünk. Lehetőleg egy közlésre valót. Üdv. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr . 
e. ». sz. felelős a 

Segédszerkesztő: Valiiicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1905. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. 1905. 

„Perge alaeriter tn coeplo tuo : prae'uare praeiia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgenöa: 
adlabora . . . Nos intefim grati animi Nostri pignus. tibi et Us, qui operi tuo mffragantur. Apostolicam Benedictioncm peramanter impertimus.u 

IX. Pius a szerk. 1871. marcr. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok: Papság és irói munkásság. — Amiseruha szine. I r ta : N é m e t h y G y u l a dr. — A kath. 
hitélet hazánkban. — A kereszt aiakja a nagy természetben. — Egyházi Tudósítások-. B u d a p e s t : Május elseje Parisban és 
Budapesten. — E g e r : Püspökszentelés. — K a s s a : Pro Deo et patria. — V á c z i e g y h á z m e g y e : A biboros hgprimás fél-
százados papi jubileuma alkalmából főpásztori felhívás imára. — R ó m a : A szent Collegium nagy halottjáról. — J e r u z s á l e m : 
A Szentföld custodiatusának működéséről. — Kath Egyesületi Élet és Köztevékenység : Magyarország Keresztény Szocziális Szövet-

Irodalom : Madelaine Godelfréd : Szent Norbert élete. Francziából átdolgozta d r T a k á c s M e n y h é r t . 
„Salve Reg-ina ! ! — Hivatalos. — Vegyesek. 

ségének közgyűlése. 

Papság és írói munkásság. 
„Vos estis lux mundi, vos estis 

sal terrae." 

A német kath. papság irodalmi munkás-
ságáról óhajtok néhány adatot közölni, nem 
a magyaréról. Nagyon könnyűvé te t te ezt a 
dolgot Iioeber Károly tanár és szerkesztő a 
Fredebeul és Koenennél Essenben megjelent 
Keiter-féle »Kath. Literaturkalender" bővitett 
uj kiadása, a mennyiben ott minden szükséges 
adatot megtalálhatni. Németországban a pro-
testáns körök nem tudnak megszabadulni attól 
a balga véleménytől, mintha ők a katholiku-
sokkal szemben valami fensőbbséges lények 
volnának s a katholikusok tudományban, iro-
dalomban stb. (a művészetről nem mernek 
nyilatkozni) velők szemben „inferioritásban" 
leledznének. Ez az esseni Literaturkalender 
erős czáfolata a protestáns nagyzoló fenhéjá-
zásnak; 3100 élő katholikus irót mutat ki 
Európának azon a területén, á hol német az 
anyanyelv. E nagy számból 1G7G esik az egy-
házi rendre, köztük 470 szerzetes, a többi világi. 
Szakok szerint a német kath. irók igy oszlanak 
meg: 100 jogász, 39 orvos, GG mathematikus és 
természettudós, 203 filológ, 177 történetbuvár, 
274 képezdei tanár, illetve alsóbb iskolai tanitó, 

86 kereskedő, hivatalnok, magánzó, 274 szer-
kesztő és lapiró, 155 írónő. Poroszország terü-
letéről 1026 katholikus irót mutat ki a Lite-
rarischer Kalender; Bajorországra 739, Würt-
tembergre 87, Badenre 85, Elsasz-Lotharingiára 
71, Hessenre 49,* Ausztriára 715, és pedig 2GG 
Alsó-Ausztriára, 84 Felső-Ausztriára, 147 Tirolra 
és Yorarlbergre, 40 Salzburgra, 68 Stájeror-
szágra, 15 Karinthiára, 78 Csehországra, 15 
Morvaországra esik. Az arányszámok egyhá-
ziak és világiak közt ezek: 167G pappal (53'7°/o" 
kai) szemben áll 1424 világi (46-3'70)- A világi 
és szerzetes papság aránya körülbelül ez, 
4 O 7 0 - 1 3 - 7 7 0 . 

Ausztriában a 715 katholikus iró közt 453 
egyházi, 262 világi. A papok közt 221 világi 
pap, 232 szerzetes. A szerzetesek közt ben-
czés 81, Jézus-társasági 45, ciszterci 29, 
kapuezinus 21, redemptorista 11, prémontrei 
10, Ágoston-rendi kanonok, ferenezrendi 8—8, 
szerzetes kanonok 7, dominikánus 5, más-
rendi 8. 

Ha a bajorországi kath. irók számát a 
Poroszországra eső kath. irók számával (739-et 
1026-tal) összehasonlítjuk, akkor, tekintve a 
katholikusok országos számát itt is ott is, 
(10 millió — 42/5 millió) kitűnik, hogy a 
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bajor katholikus irók száma a poroszokét 50°/0-
kal múlja felül. 

A mi a német kath. papságnak tudomá-
nyos és irodalmi működését szakmák szerint 
illeti, világos, hogy sorrend szerint az első 
helyet a papság saját szaka, a hit tudomány 
foglalja el. Azonban örvendetes, szerencsés jelen-
ségnek mondható a német katholikusok viszo-
nyaira nézve az a körülmény, hogy a német 
papság a tudomány- és irodalomnak úgyszól-
ván minden szakában mutat fel úttörő mun-
kásokat, döntő tekintélyeket. Ez a körülmény 
a német kath. papság tekintélyének sulyját 
nagyban emeli. 

Kevesebb kényelemmel és nem-törődéssel 
egyfelől, másfelől pedig nagyobb igyekezettel 
és erőfeszítéssel a magyar kath. papság is 
élére kerülhetne még a tudományban és iro-
dalomban való nemzeti vezetésnek. Különösen 
tanitó szerzetes rendeink minden szakban sok fé-
nyes erővel rendelkeznek, melyeket egyesíteni 
kellene p. orsz.kath. középiskolai tanáregyesület-
ben s annak minden tudományos és irodalmi 
szakra kiterjedő folyóiratot (Aktákat) kellene 
rendelkezésére állítani.*) ? ? 

A miseruha színe. 
— Irta : dr. Némethy Gyula. — 

Tagadhatat lan, hogy a színeknek megvan a ma-
guk természetes szimbolikus jelentőségük. A szinek 
természetes szimbolikáját a keresztény eszmékkel kap-
csolatba hozva építette föl az egyház a XIII . századtól 
kezdve a maga szinszimbolikáját, melyet különösen a 
miseruha ju t t a to t t kifejezésre. A szín tehát nemcsak 
arra van hivatva, hogy a l i turgikus öltözetek fényét, 
szépségét és változatosságát emelje, de hogy valamely 
eszmét, hangulatot kiemeljen, megérzékítsen. A mise-
ruha uralkodó szine kezdetben kétségkívül a fehér volt, 
még a román stilus korszakában is ; azonban elvétve 
előfordul már ekkor a veres vagy bíborselyem (Szent 
Ramber tus és Tamás miseruhája) ; a Sens-ban is van 
egy violaselyem casula, Szent Emmeranus, Szent Wolf-
gangus casulái szines ós arany díszítéssel vannak ellátva. 
A XI I . században már általános vol t a több szín hasz-
nálata. III . Incze pápa (1198-1216) a napok és ünne-
pek különfélesége szerint négy főszint különböztet meg : 
fehéret , vöröset, zöldet, feketét ; a violaszín mint a fe-
kete mellókszine szerepel nála. Quatuor sunt principales 
colores, quibus secundum proprietates dierum sacras 
vestes Ecclesia Romana distinguit : albus, rubeus, niger 
et viridis. Ad hos quatuor ceteri re feruntur : ad rubeum 

*) Itt vannak például az „Egyetemes Kritikai Lapok" is. 
Egyetlen egy tanitó szerzetes rend tanári kara képes volna ilyen 
lapot teljesen ellátni minden szakmából keltő erővel. Hát még 
együttvéve! 

colorem coccineus, ad nigrum violaceus, ad viridem 
croceus . 1 Durandus hasonlóképen nyilatkozik a liturgi-
kus színekről. Az ő idejében a violaszín általánosan el 
volt t e r j edve . 2 A X I V . római Ordo, mely az 1300-as 
évekből származik, a következőket mondja a l i turgikus 
sziliekről : Sancta Romana Ecclesia quinque coloribus 
u t i tur in sacris vestibus, videlicet albo, rubeo, viridi 
violaceo et nigro (c. 49). 

A li turgikus színeknek általános és végleges meg-
állapítását csak a misekönyv revisiója hozta meg, a 
trienti zsinat után. A Missale Romanum általános tör-
vény gyanán t í r ja elő, hogy a miseruha szine a napi 
zsolozsmának, officiumnak és miseszövegnek megfelelő 
legyen. 

Paramenta Altaris, Celebrantis et Mínistrorum de-
bent esse coloris convenientis Officio et Missae diei, 
secundum usum Romanae Ecclesiae : quae quinque 
coloribus uti consuevit, Albo, Rubro , Yiridi, Violaceo 
et Nigro. : i 

A rubrikáknak meg nem felelő színeket, még ha 
drága volna a szövet, akkor se szabad alkalmazni. Non 
licet in Missae Celebratione aliisque ecclesiasticis func-
tionibus adhibere paramenta etiam pretiosa, quae non 
correspondeant coloribus a rubrica praeseriptis ,4 olvas-
suk a Sacra Ri tuum Conçregatio egy decretumában. 

A Missale Romanum csak öt l i turgikus szint em-
lít, mint azt a fentebbi idézet mu ta t j a ; a Caeremoniale 
Episcoporum ellenben egy hatodik sziliről, a rózsaszín-
ről is szól, melyet Adven t harmadik (Gaudete), és böj t 
negyedik (Laetare) vasárnapjára ir elő, ünnepélyes 
püspöki miséknél. 

11. In tertia Dominica eadem observantur, nisi 
quod paramenta altaris et celebrantis adhiberi soient 
aliquanto sumptuosiora, sed coloris violacei in defectu 
rosacei, . . . 5 továbbá : 

2. Quae autem ibidem (de Vesp. et Miss, in Domi-
nicis Adv.) dicta sunt, de Dominica tertia Adventus , 
circa paramenta altaris et ministrorum, observantur 
eadem modo in quar ta Dominica quadragesimae. 0 

A rózsaszínű casula használata e két vasárnapon 
azért van előírva, mer t ezeken az egyház a bánat ural-
kodó hangulatába némi örömet, r emény t akar vegyíteni.7 

A felsorolt öt, illetőleg hat l i turgikus szinen kivül 
egyebet használni nem szabad. A miseruha anyagáról 
szólva említettük és a S. R. C. idevágó rendeleteivel 
bizonyítot tuk, hogy arany és ezüstszövetből készült, 

1 Innocentius III. De sacro altaris mysterio libri VI. 1. I. c. 
65. Migne. CCXVII. 773 -914. 

2 Durandus. Rationale divinorum officiorum 1. III. o. 18. Lásd 
még: Kraus. Geschichte der christl. Kunst. Freiburg. 1897. II. k. 
I. rész. 492. és 493. ohj. 

3 Rubricae Generales Missalis. XVIII. 1. Missale Romanum. 
Ratisbonae 1894. pag. XXXII. 

4 S C. R. 19. Dec. 1829. 
5 Caeremoniale Episcoporum. Mechliniae 1867. L. II. cajD. XIII. 

pag. 188. 
0 I. h. L. II. cap. XX. pag. 208. 
7 „Damit durch dieses hellere Violett, welches gleichsam ins 

Rote hinüberspielt, die Feierlichkeit erhöht und die Freude ausge-
drückt werde." Gihr. Das heilige Messopfer. Freiburg, 1902. i. B. 
265 lap. 
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tehát egyszersmind arany és ezüstszinü casulák meg-
vannak engedve bizonyos esetekben és szinek helyet t ; 
ellenben nem aranyszövetből készült csupán aranyszínű 
casulákat használnunk nem szabad. A S. R. C. idevágó 
tilalma igy hangzik : 

2986. Adrien. 
5. An sacra paramenia coloris aurei inservire pos-

sint pro coloribus albo, viridi, rubro ? Resp. Ad 5. Ne-
gative. 

Die 29 Martii. 1851. 
Annál kevósbbé helyettesíthetik a sárgaszínű casu-

lák a többi szinüeket. 
2769. Mutinen. 
Y. I. An paramenta coloris fiavi adliiberi possint 

pro quocunque colore, nigro excepto ? 
A V. quoad I. Negative. 

" Die 27. Sept. 1837. 
A sárga ós kék (caeruleus) szinü casulákat a S. 

R. C. többször eltiltotta. 
2704. Veron. 4. Num liceat uti colore liavo aut 

caeruleo in Sacrifioio Missae, et in expositione Sanc-
tissimi Sacramenti? 

Ad 4 „Negative". 
Die 16. Martii. 1833. 
3191. Syren. 
Dubium IV. Paramenta coloris Havi, tum serica 

tum ex auro contexta, possuntne adhiberi pro albo, 
viridi, rubro ac violaceo, praesertim in Ecclesiis pau-
perioribus, facere non valentibus parainenta singulorum 
colorum a Rubrica praescriptorum ? 

Ad IV. „Quoad paramenta coloris flavi, Negative". 
Die 5. Dec. 1868. 
Hasonló értelemben nyilatkozott a S. R. C. más 

alkalommal. 
3082. Fesulana. 
E m u s Dnus Joachim Antonielli Episcopus Fesu-

lanus ad amovendam quamcumque ulteriorem commissi 
sibi cleri anxietatem, quoad usum sacrorum paramen. 
torum coloris Havi, a S. R. C. declarari pet i i t : An 
sacra paramenta serica coloris flavi adhiberi adhuc 
valeant loco coloris albi, atque eadem renovari liceat ? 

Resp. „ Jux ta alias décréta : Negative in omnibus. 
Die 26. Martii. 1859. 

Egyedül a kékszinü (caerulei coloris) casulákra 
vonatkozik a következő határozat : 

2788. Congregationis Oblatorum. 
2. An usus coloris caerulei in sacris paramentis 

permitt i possit pro colore albo, uti fieri assolet in 
Missis B. M. V. ; vel potius pro violaceo ? 

Ad. 2. „Negative in omnibus ; et usum caerulei 
coloris, veluti abusum, eliminandum." 

Die 23. Febr . 1839. 
A sárga és kékszinü casula-k tehát el vannak 

tiltva. Spanyolországban azonban pápai kiváltság foly-
tán az összes Szeplőtelen Fogantatásról szóló ünnep-
napokon és votiv-misék alkalmával meg van engedve, 

illetőleg el van rendelve az égszínkék casula-k haszná-
lata. (S. R. C. 12. Febr. 1884.)8 

Az öt l i turgikus szili használatának idejét, alkal-
mait a Missale Romanum megfelelő rubrikái határozzák 
meg. E rubr ikák ismertetése kivül esik értekezésünk 
keretén. 

Midőn a rubrikák egy bizonyos l i turgikus szint 
előirnak, legalább annyit megkövetelnek, hogy az illető 
szin legyen a szöveten az uralkodó. Olyan casulák 
használata, amelyen az illető liturgikus szin nem ural-
kodik, el van ti l tva 

2169. Mutinen. V. 2. Num paramenta confecta ex 
serico, variis coloribus et floribus intexta, ita ut vix 
dignoscatur color primarius et praedominans, usurpari 
valeant mixtim, saltern pro albo, rubro et viridi? 

Resp. Ad V. Quoad 2. „Pariter negat ive". 
Die 23. Sept . 1837. 
Előzőleg, 1829. decz. 19-én (2675) a Congregatio 

„in confusione colorum" a következő határozatot hozta : 
„Serventur omnino Rubr icae generales, facta tarnen 
potestate Episcopo indulgendi, ut in Ecclesiis pauperi-
bits, permittat illis uti, donec consumentur". 

Die 19. Dec. 1829. 
1831. nov. 12-ről kel tezet t határozat a következő-

képen hangzik : 2682. Marsorum. 50. „Potes tne conti-
nuari usus illarum Ecclesiarum, quae pro colore albo, 
rubro, viridi et violaceo u tun tu r paramentis vel flavi 
coloris vel mixtis diversi coloris floribus" praesertim 
si colores a Rubr ica praescripti in floribus reperiantur 
„Resp. Serventur strictim Rubricae quoad colorem 
p a ram ent or um. " 

Minden casuláu kell t ehá t egy l i turgikus szinnek 
félreismerhetetlenül uralkodnia, úgy hogy egy pillantást 
vetve reá, rögtön megmondhassuk, milyen a szine, 
anélkül, hogy egybe kellene vetnünk a többi ra j ta elő-
forduló szinekkel. E szempontból sok brokatell-szövet, 
melyen sárga mustrák vannak, kifogás alá esik, midőn 
t. i. oly sok a sárga minta, hogy csaknem egyenlő 
felületet borit be az alapszínnel. 

A miseruhára diszités gyanánt kerülő egyébb 
szövetek, keresztek, sávolyok, paszomántok színét az 
egyház nem határozta m e g ; ebben a tekinte tben tehát 
szabadok vagyunk, csak arra kell ügyelnünk, hogy a 
diszités egyéb szinei. kétessé ne tegyék a casula fő-
szinének túlsúlyát, valamint, hogy a díszítő részek és 
az alapszövet között színezés tekintetében is összhang 
legyen. 

Ami a l i turgikus színekre, tehát a casula színére 
vonatkozó rubr ikák kötelező erejét illeti, bizonyos, 
hogy e rubr ikák általában praeceptiv az az parancsoló 
jellegűek, tehát nem csupán directivát adnak, azaz nem 
irányító jel leggel bírnak. A moralisták abban is meg-
egyeznek, hogy e szabályok nem köteleznek súlyos 
bűn, hanem csak bocsánatos bűn terhe alatt , föltéve 
természetesen, hogy megszegésükkel nagy botrányt 
nem idézünk elő, pl. ha valaki húsvét vasárnapján 
feketében miséznék. Mivel t ehá t a színekre vonatkozó 
rubrikák csak bocsánatos bűn terhe alatt köteleznek, 

8 Gihr. I. m. 266. lap. 
19* 
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bármely észszerű ok elég arra, hogy bűn nélkül eltér-
hessünk azoktól, például ha sok p a p miséznék, s a 
kellő színű casulából nem volna elég példány, vagy ha 
a templom csakugyan oly szegény volna, hogy egyelőre 
legalább nem lehetne minden színből egy casulát be-
szerezni. Általában véve azt mond ják a moralisták, 
hogy inkább misézzünk a rubrikától eltérő miseruhá-
ban, mint hogy csak egy mise is elmaradjon. Liguori 
Szent Alfonz idevonatkozó tanítása a következő : An 
color vest ium sit de praecepto? In Rubrica Missalis 
p. 1. tit. 18. num 1. de colore sic h a b e t u r : Pa ramenia 
altaris, celebrantis et ministrorum, debent esse coloris 
convenientis officio, et missae diei. 

Negant Tamburini 1. I. cap. 3. §. 1. n. 1. Quarti. 
p. 1. tit. 18. dubio 1. Diana p. 2. Tr . 14. r. 57. cum 
Homobono, i tem Suares et Aversa apud Croix num. 
340. quia, u t dicunt, Rubrica hoc praescribens est tan-
tum directiva. 

Sed contradicunt Sporer p. 151. u. 415. et Quart i . 
p. 1. tit. 18. dub. 1. E t hoc puto probabilius, iuxta 
nostram sententiam adducendam num. 399. nempe 
quod omnes Rubricae tractantes de rebus, quae missam 
concomitantur, sint praeceptivae. 

Eo magis, quia Rubrica dicit, sic usum esse Ec-
clesiae Romanae. Bene tamen censent Sporer et Quarti , 
liane Rubr icam non obligare sub gravi , nisi scandalum 
adsit, puta si in die Paschatis, vel in quacumque die 
festiva, celebraretur vestibus nigris. Addit Sporer, 
satius esse quacumque die facere sacrum in quolibet 
colore, quam illud omittere ; hinc r ec te dicit a fort iori 
exeusare omnem rationabilem causam, u t si in concursu 
sacerdotum non sufficerent vestes debit i coloris." u 

Még csak néhány gyakorlati megjegyzést vagy 
tanácsot, mielőtt a miseruha színéről szóló fejezetünket 
bevégeznök. A fehérszínű casulák közöt t kétségkívül 
legszebbek és a rubrikáknak legmegfelelőbbek a tiszta 
fehér selyemből készültek, különösen a jó kamuka vagy 
damaszk selyemből valók. Yan azonban némi tagadha-
tatlan há t rányuk is. Először is leghamarább a tiszta 
fehér selyem piszkolódik, de meg legjobban meg is lát-
szik ra j ta a legkisebb szenny. Másodszor még a leg-
gondosabb őrzés mellett is könnyen kap a fehér selyem 
foltokat, főleg egy kissé nedves sekrestyében. Azért 
bizonyos körülmények között tanácsos a tiszta fehér 
helyett cremeszinü vagy gyönge sárgával mintázott szö-
veteket alkalmazni, főleg ahol igen gyakran használják 
ugyan azt a casvdát, s igy általában a mindennapi hasz-
nálatban lévő, közönséges casuláknál. Az ünnepnapo-
kon használ t casula ellenben legyen tiszta fehér 
damaszkból. 

Piros, viola, zöld és fekete szinü miseruháknál 
általában véve az egyszínű szövetek a legajánlatosab-
bak és legczélszerübbek. Színes brokate l l szövetek, ha-

0 S. Alphonsi de Ligorio Theologia Morális Parisiis 1884. t. 
III. p. 276. hoc est lib. V. t. r. III. num. 378. dub. V. Lásd még 
Lehmkuhl. Theologia Morális. Friburgi Brisg. 1885. vol. II. pag. 172. 
num. 230. Müller. Theologia Mor. Vindobonae. 1887. 1. III. pag. 92. 
sen Tr. I §. 32., továbbá : Haine. Theol. Mor. Elementa. Romae et 
Lovanii. 1899. torn 111. pag. 164. De Herdt. Sacrae Liturgiáé Praxis. 
Lovanii. 1894. torn, I. pag. 202—203. 

csak nem nagyon szerényen jelenik meg ra j tuk a min-
tázat, s hacsak nagyon finoman nincsenek megkompo-
nálva, nyugtalanul, tarkán, szinte kihivólag hatnak. 
Ugyanezt mondhatni sok, újabban gyár to t t bársony-
brokátról is, bár a bársonybrokát magában véve na-
gyon pompás és diszes, miserahához méltó szövet. 
Magának az alapszövetnek sohasem szabad túlságosan 
feltűnőnek, kihívónak lenni, mert elterelheti a casula-
keresztről, annak esetleg művészi hímzéséről a figyel-
met. Nagyon alkalmas miseruha szövet azért is az egy-
színű, mustrá t lan vagy esetleg finom mustrá jú selyem-
bársony. Színe teljes, mély és nyugodt . 

A katli. hitélet hazánkban. 
Drága kincsünk nekünk a hitélet. Bátran mond-

hatni a legdrágább, a legbecsesebb. A többi akár 
szellemi, akár anyagi kincs, e nélkül, az örökéletre nézve 
meddő marad. Reszkető figyelemmel kell őrködni erre 
a kincsre különösen napjainkban a köznépnél és a mí-
velteknól egyaránt. J ó l esett azért egy nem vallástalan, 
de nem is buzgó kathol ikus vallású napilapban olvasni 
a húsvét i szent napokról , hogy azokon az ország fővá-
rosában a vallás gyakorlása emelkedést mutatot t . Magyar-
ország lakossága igazán ragaszkodik vallásához. De a 
köznépet, a hazát és vallást ismerni nem akaró szoczi-
alizmusban, nagy veszedelem környékezi. Utalunk mai 
budapest i egyházi tudósításunkra. Aggályos gondolataink 
között kellemesen lepet t meg a „Váczi Közlöny" ezidei 
18. száma. Minden czikke, úgyszólván minden sora, a 
hitélet erős lüktetésére vall abban a püspöki székváros-
ban. Nem szólunk a lap vezető czikkelyéről, mely a 
Miatyánk „Jöjjön el a te országod" kérelmét igazán 
remekül fejtegeti. Hal lgatunk a tárcza-rovat czikkelyé-
ről is, mely az egyptologia tanúságát muta t ja be a 
Szentírás mellett. Csupán a városi és vidéki hírekre, s 
eseményekre szorítkozunk. Ezek sorában ott van mind-
járt a püspök lir fejedelmi adományából épülő közép-
városi u j iskola alapszentelóse. J u n g János fölsz. püspök 
úr végezte, a káptalan, a városi tanács, az iskolaszók, 
a tantes tüle t tagjainak jelenlétében. Ez az ünnepély 
mondhatni , az egész várost mozgásba hozta. Ugyanezt 
mondhatni a következő híradásokról, az első áldozás 
ünnepélyéről, melyben majdnem 300 gyermek vet t részt 
a székesegyházban és a felsővárosi plébániai templom-
ban, nagyszámú szülök ós rokonok jelenlétében. Mit 
mond junk az ezidei májusi aj tatosság megnyitásáról, 
mely körmenet te l vol t összekötve. Ez is az egész várost 
mozgásba hozta. Május 3-án, a szent kereszt feltalásá-
nak nap j án körmenet volt szent Mihály kápolnájához, 
a hivek százainak megjelenésével, szentbeszéddel, szent-
misével, hogy az Is ten áldását adja a mezei munkákra . 
Flórián napján a kéményseprők és tűzoltók testületileg 
vonul tak fel templomba szentmisére. 7-ón körmenet, 
szentmise volt egy mezei (az ispinyéri) kápolnában 
áldásért esedezve a szőlőhegyekre. 8-án, 10-én és 12-ón 
a püspöki ti tkár szentgyakorlatokat t a r t a kath. legény-
egyesületekben. Buzgó papság, boldog népség ! A kath. 
hitélet nyi t ja : vetni ós — aratni. Amilyen a vetés, 
olyan az aratás ! = 
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A kereszt alakja a nagy természetben. 
— A szent, kereszt feltalálásának évfordulója alkalmából. — 

326-ot írtak Kr. u., midőn szent Helena csá-
szárnő, nagy Konstantin anyja, Krisztus Urunk kereszt-
jé t Jeruzsálembe megtalálta. Nagy öröm napja volt az 
a nap, minden évben megtar t juk az évfordulóját. És 
méltán. Ezen a kereszten fordult meg, dőlt el lelkünk 
sorsa. Azóta a szent kereszt nekünk jelünk, szerünk, 
biztosítékunk, menedékünk, büszkeségünk, dicsőségünk, 
mindenünk. Meglepett egy német természetbúvárnak az 
a nyilatkozata, hogy a szent kereszt jelével a nagy termé-
szetben lépten-nyomon, feltűnően sűrűn találkozunk. Yan 
a nagy természetnek, az anyagi világnak egy alaptör-
vénye, mely a szervetlen világban is előfordul ugyan, 
pl. a hópelyheknél, de kivált a szerves lények szervi 
fejlődése felett uralkodik. A függő (appendikuláris) 
szervek a szervezet tengelyének irányához minden 
növénynél többé-kevésbé kereszt alakjában társulnak. 
A galyak a fán jobbra-balra vízszintesen nőnek ki a 
függőleges törzsből. Mysterium naturae. És pedig azért 
is, mert Krisztus Urunk keresztjét épp magát a növény-
világ szolgáltatta. Elmondhátjuk tehá t : Fulge t crucis 
mysterium — a nagy természetben is. Maga a csillag-
rendszer szintén a kereszt két vonala irányának víz-
szintesében végezteti a csillagok milliárdjainak csodá-
latos nagy mozgását. A centripetál és a centrifugál 
erők kölcsönös egymásra hatása adja meg az égi 
testek mozgásának keresztvonalát. Fulget crucis myste-
rium ! A szent kereszt nemcsak emberiségi, világtörté-
neti, hanem, a szó teljes értelmében, világéleti jelen-
tőséggel bir. Ugyanily gondolat szállta meg már 
sz. Jeromos lelkét : A négy világtáj, úgymond, keresz-
tezi egymást. Oriens de vertice fulget, Arcton dextera 
tenet, Auster in laeva consistit, Occidens sub plantis 
firmatur. Unde Apostolus dicit : ut sciamus, quae sit 
altitudo et latitudo, et longitudo, et profundum. Aves, 
quando volant ad aethera, formain crucis assumunt ; 
homo natans per aquas vel oras, forma crucis vehitur. 
Navis per maria — antemna cruci similata sufflatur. 
T l i t tera signum crucis et salutis describitur." (In cap. 
15. Marci,) 

O crux, ave, spes unica ! -f-

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 8. Május elseje Parisban és Buda-

pesten. — 
Érdekes és tanulságos dolog ennek a két dolognak 

az összehasonlítása. Páris népe május 1-én olyan képet 
mutatott , mint egy kiégett vulkán. Ott a szocziáldemo-
kraczia által félrevezetett nép szenvedélye ki van elé-
gítve. A nagy forradalom óta, nem egyszer nyakig 
gázolt az urak, a papok, az arisztokraczia, az előkelők 
vérében. Kimerült, meg van elégedve, vagyis érzi, hogy 
nincs már pusztítani valója, csak maga. Ezt a lelki-
állapotát a franczia köznépnek az „Universu-ben Fran-
çois Yeuillot május f - je alkalmából igy rajzolta le : 
„Nemrég, a május 1-i forradalmi ünnep, oly riadalom-
mal járt , mint valami nagy robbanás. Jelenleg olyan 

volt mint egy csendes polgári szokás. Hullámzás és 
fenyegető utczai felvonulás nélkül néhány békés gyűlés, 
a munka napjai után. Csak a szélsőbal lapjaiban jelent 
meg itt-ott próbálkozás, hogy eseményt csináljanak az 
egészből. Alapjában véve — május elseje „tombait en 
desuetude", kezd szokásból kimenni." 

Párisban tehát a forradalmi május l-e, az Istent 
tagadó s a tulajdont ostromló nép május l -e kezdi 
divat ját veszteni. Nálunk? Nálunk, legalább Budapesten, 
ez az ima helyett szitkokat és átkokat hangoztató 
munkás-ünnep kezd, épp ellenkezőleg, fenyegető, a B. H. 
felfogása szerint is „iszonyú" lenni, a maga tömegessé-
gével. „A ki végignézte, — úgymond — a mai napon a 
szocziálisták tüntető körmenetét a fővárosban, nyilván 
meggyőződhetett arról, hogy a szoczializmus hatalma igen 
nagyon megnövekedett országunkban. Óriás tömeg volt, a 
mely vörös zászlóval, piros jelvényekkel végig a város 
utvonalain •— egy iszonyú tömegben szembeszökő rea-
litással bizonyította azt az elégedetlenséget, a mely a 
mi szép országunk népében lakozik." 

A soczializmus vörös zászlója nem nemzeti zászló ; 
a keresztény vallás jelvényét, a keresztet pedig, a szó 
teljes értelmében, utálja, gyűlöli az elvadított tömeg. 
Látni ezt a nadrágos és kaputos budapesti munkás-
népet (öreg alig volt köztök, mind fiatal ember) dühtől 
mennyire eltorzított arczczal kiabálta Budapest utczáin 
és terein végig a. „le a csuhásokkal"-féle papfaló jel-
szavakat, látni, mondom ezt és hallani annyi volt, mint 
meggyőződést szerezni hazánk népének a fővárosban 
veszedelmes, forradalmi elvadultságáról. Ez a nép nem 
fiogy szeretné a keresztény vallást, Krisztust és az egy-
házat, sőt halálos gyűlölettel van eltelve iránta. Pedig 
a munkás nép a munka és a maga emberi becsének ós 
méltóságának elismertetését tisztán és egészen Krisztus-
nak és az ő vallásának, az ő egyházának köszönheti. 
Jó l mondta a „Yáczi Közi." május 4-iki számának 
vezető czikkirója: 

„Krisztus vol t az első, aki a megvetett munkát, a 
lenézett munkát, felvette az ő evangeliumi programm-
jába és liarminczhárom esztendős működésével meg-
szentelte azt. A munka megszentelését lá that juk nem-
csak a názárethi ház csendes békéjében, ahol bárdok 
suhogása, szekerczék csattogása és forgácsok hasítása 
hangzik, hanem ezzel alkotta meg evangéliumának kere-
teit is, amelyből szünös-szüntelen felénk hangzik a 
„labora", a dolgozzál jelige! Az evangelium élete a 
munkának az élete. Jöhet tehát bármiféle rázkódás, 
amire ellehetünk eleve készülve, az evangélium minden-
kor gyógyitóirt fog arra nyújtani . 

Átalakíthat, elsöpörhet a jövőben a demokraczia 
mindent, de az átalakított világok uralkodója, a romok-
nak újból való felépítője akkor is Krisztus lesz, aki a 
munkát az ő szocziális programmjába először vi t te bele, 
aki először hangoztatta, hogy labora, lia boldogulni 
akarsz, mert a munka minden egyes embernek élet-
szükséglete, természetének alkatrésze, nem csupán a 
rabszolgáké és jobbágyságé." 

Mélységes hála és tisztelet illeti meg azokat az 
apostoli lelkű egyházi és világi férfiakat, kik Magyar-
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ország munkás-népének keresztény szellemben való 
gondozására szövetséget alakítot tak és tar tanak fenn. 

© 
Eger, má jus 1. Pilspökszentelés. — 
Magyarország „püspököket nevelő iskolájából", 

Samassa érsek udvarából, ma szentelték fel a harmadik 
püspököt Samassa érsek, Pá rvy Sándor ós Radna i Far -
kas püspökök Szmreesányi La jos egri kanonok s amygdai 
cz. püspök személyében, a ki közel egész negyedszáza-
dot töltött Samassa érsek oldala mellett a főegyház-
megye kormányzásának szolgálatában nagy tanulékony-
sággal, fáradhatat lan ügybuzgalommal s pá r j á t ritkitó 
odaadással főpásztora személye iránt. A fölszentelés a 
legnagyobb disszel a főszékesegyházban folyt le. Dél-
ben az érseki palotában 70 ter í tékű ebéd volt, melynek 
fényes oldala a szebbnél-szebb felköszöntők ragyogó 
eszmebősóge volt . 

Kassa, ápr. 29. Pro Deo et patria. —-
Azt lehet mondani, hogy Kassa városa ós vidéke, 

melyet Felső-Magyarországnak neveznek, most lett egé-
szen méltóvá a katholikus vallásában és magyar haza-
fiságában egyaránt nagy és példás Rákóczi visszakerülő 
hamvainak befogadására ós őrzésére, a midőn Kassán 
a jogakadémia, a világi intelligencziának e főiskolája 
körében a kath. i f júság számára ma Szent-Imre-Kör 
alakult.i Fischer-Colbrie Ágost dr, kassai coadjutor 
püspök, kinek a kör alapításában főszerep ju to t t , sem-
mivel sem nyi tha t ta volna meg közszereplését méltób-
ban és jobb auspiciumok között, mint éppen a magyar 
jogászif juság kassai Szent-Imre-Körének megalapításá-
val. Pro Deo et patria : Rákóczi vallásos és hazafias 
szellemének zászlója az i f jú püspök kezében sokat je-
lentő esemény, melynek üdvös következményei lesznek 
valamint a nagy reményektől környezett i f j ú segéd-
püspök úr, úgy egész Felső-Magyarországnak társadalmi, 
vallásos ós hazafias életében. A nagyhatású alakuló 
ünnepen jelen vol tak : Bubics Zsigmond, a lángoló liaza-
fiságu és fáradhatat lan agg főpásztor, Takáts Menyhért 
dr jászói praelatus, Abauj- és Sárosmegye főispánjai, a 
kassai káptalan, a város és vidékének szine-java. Az 
ünnepi szónoklatok sorában Maildth József gróf és Fisehcr-
Colbrie Ágost dr beszéde igazi mesterművek. Hatásuk 
igazán gyújtó, világosságot és lelkesedést keltő volt. 
Nagy öröme lehet az öreg „Religio"-nak, mer t az ö 
jelenlegi főszerkesztőjének szerény haj lékában alakult 
meg évek előtt az első, az anya Szent- lmre-Kör Buda-
pesten, hangoztatva ugyanazt a magasztos czélt, melyet 
most a kassai alakuló gyűlésen Mailáth József gróf ajkai 
hi rdet tek az ország szine előtt. A kath. főiskolai i f júság 
.önképzése, vallásos érzületének ápolása", ez a Szent-
Imre-Körök czélja. Vívat sequens ! 

Váczi egyházmegye. A biboros hgprimás félszázados 
papi jubileuma alkalmából főpásztori felhívás imára. — 

Magyarország herczegprimása, főmagasságu és 
főtisztelendő Vaszary Kolos biboros, esztergomi érsek 
folyó év május 26-án ünnepeli papságának félszázados 
jubi leumát . Örömnap ez nemcsak az esztergomi főegy-
házmegyére, hanem az egész magyarhoni egyházra 
nézve, mert a herezegprimás hazánk első főpapja, kinek 

bölcs és tapinta tos kormányzata legjelentékenyebb 
tényezője a magyar katholikus Egyház jelen boldogu-
lásának és jövendő felvirágozásának. 

Egyházmegyémet pedig a kegyeletes hálának 
fokozot tabb mér téke is fűzi 0 Eminent iá jának fenkölt 
személyéhez, mivel én is Ö Főmagasságának felszentelt 
kezei által avat ta t tam püspökké és a váczi anyaszent-
egyház főpásztorává. 

Felhívom ennélfogva egyházmegyém papságát, 
hogy az említett örvendetes ünnep alkalmából kér jék 
buzgó szívvel I s ten bőséges áldását Ö Eminent iá jának 
drága életére és sikerdús egyháznagyi működésére, s 
buzdítsák a h íveket is, hogy hazánk első főpapjának 
hosszú életóért és lelki-testi jólétéért buzgón imád-
kozzanak. 

Váczon, 1905. május 3-án. 
f Carolus Emmanuel 

Episcopus. 
Róma, ápr. 30. A szent Collegium nagy halottjáról, 

Aiut i bibornokról — mivel ő az egyháznak igazán nagy, 
mondhatni rendkívül i szolgálatokat tett , lehetetlen tüze-
tesebben meg nem emlékezni. A boldogult a római fő-
papság legtehetségesebb tagja inak egyike volt. Erről 
mindjár t kezdetben, Braziliában tet t fényes tanúságot. 
1879-ben Bajorországba került . A kultúrharcz viharai 
még nem csendesedtek le, Aiuti uditore di P ie t ro nun-
tiusnak (most bibornok) jobb keze volt abban a viha-
ros időben. XI I I . Leo oly nagyra becsülte Aiut i tehet-
ségeit, hogy mgre Agliardi (most bibornok) oldalán 
Indiába küldte szervezni a hierarchiát, és teljes, vagyis 
országos zsinatot tartani. Aiuti 5 nyelv (olasz, franczia, 
német, angol, portugál) bir tokában oly fényes tevé-
kenységet fe j te t t ki, hogy Agliardinak az apostoli dele-
gatusságban közvetet len u tódja lett . Mint ilyen, 1889 és 
1891 közt új jászervezte az indiai missziókat. A követ-
kező két év alat t Aiuti a Propaganda t i tkára volt és ő 
te t te meg az előmunkálatokat X I I I . Leo nagyszabású 
encyklikájához a dissidensek visszatéréséről. 1893-ban 
müncheni nunt ius lett. Mint ilyen, a kath. társadalmi 
törekvések terén hallhatatlan érdemeket szerzett. 1896 
óta lissaboni nunt ius volt, nagy sikerrel, a mennyiben 
sikerült megdöntenie az 1845-iki törvényt, mely papok-
nak Portugálián kivül megti l tot ta a tanulást. Aiuti 
bibornok vetet te meg tehát az alapját a portugálok 
római collegiumának, melyet X I I I . Leo alapított. R . i. p. 

Jeruzsálem. A Szentföld eustodiatusának működésé-
ről — 1904-re vonatkozólag — az imént kiadott jelen-
tésből a következő adatokat ismertet jük : A custodiatus 
területén él körülbelül 100,000 róm. katholikus, kik 
12 nyelven beszélnek. Az istentiszteletnek 81 templom 
illetve kápolna áll rendelkezésére. 5593 gyermek 61 
iskolában nyert szabad oktatást. A tanitó-testület 179 
egyházi ós világi, férfi és nő személyből állt. Kereszt-
ségben részesült 1963 gyermek és 27 felnőtt. 408 meg-
térés és 722 házasságkötés fordul t elő. 3 árvaházban 
2(59 árva részesült gondozásban. 12,932 zarándok be-
fogadására 9 zarándok-ház állt rendelkezésre. A zárdai 
gyógyszer tárakban (a custodiatus a szentferencziek 
kezében van) 50,000 ingyenes vevényt szolgáltattak ki. 
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A custodiatus Nisib, .Takabie, Kassab, Basceogbaz nevü 
helyeken és Kairo (Izmael-negyedében) u j misszió-
állásokat szervezett. A lefolyt évet szomoru-nevezetes-
sógűvó tette a szakadárok vérengző fellépése a szent-
sírnak és a bethlehemi barlangnak erőszakkal hatal-
mukba kerítése iránt. A kísérlet sikerre nem vezetett. 
A tettesek nem kerülték el a méltó büntetést. Minden-
ből kiviláglik, hogy hitünk a Szentföldön, bár lassan, 
de biztosan, hódit és terjed. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 

Magyarország Keresztény Szocziális Szövet-
ségének alakuló közgyűlése. 

A Keresztény Szocziális Egyesületek Országos 
Szövetsége április 29 én este tar tot ta végleges alakuló 
közgyűlését Giesswein Sándor kanonok, országgyűlési 
képviselő elnöklete mellett. Erre a Szövetségre, illetve 
működésének buzgó támogatására, teljes készséggel hív-
juk fel m. t. olvasóközönségünk figyelmét. 

A közgyűlés első tárgya a tisztikar és az egyes 
bizottságok megválasztása volt. Elnökké egyhangú lel-
kesedéssel Giesswein Sándor dr., társelnökké Szalánczy 
Andor, alelnökökké Nagy Emil dr. és Herényi J e n ő dr v 

főti tkárrá Lakatos Géza dr., t i tkárrá Huszár Károly, 
főjegyzővé Antóny Béla, jegyzővé Kozma Ferencz, 
pénztárossá Krywald Ottó, ellenőrökké Hencz Károly 
dr., Morva Rezső, Paj lóger Antal és Lincz Rezső ; a 
végrehaj tó-bizot tságba: Giesswein Sándor dr., Sza-
lánczy Andor, Nagy Emil dr., Lakatos Géza dr., Huszár 
Károly, Antóny Béla, Kozma Ferencz, Krywald Ottó, 
dr. Hencz Károly, Morva Rezső, Pajlóger Antal, Lincz 
Rezső, Haller István, Tillmann Béla, dr. Ernszt Sán-
dor, dr. Prohászka Ottokár, Geöcze Sarolta, Huszár 
János, Kaufmann Károly, Gramantik Ágost, Láng 
Antal, Grundmann Emil, dr. Tanády Béla, Sándorfi 
Ede, Pösz József és Szentiványi Károly ; a lapbizott-
ságba : dr. Giesswein Sándor, dr. Lakatos Géza, Sza-
lánczy Andor, Haller István, Morva Rezső, dr. Tanády 
Béla, Tillmann Béla, Frücht l Ede, Pajlóger Antal, 
Fábián János és Grundmann Emil választattak meg. 

Giesswein Sándor elnök ezután azt az örvendetes 
jelentést terjesztette a közgyűlés elé, hogy egy nagy-
lelkű adakozó az „Tgaz Szó" kaucziójára szükséges 
összeget kegyes volt kölcsönképpen letenni s igy az 
„Igaz Szó" legközelebbi száma már mint politikai heti-
lap fog ja a keresztény szocziális eszméket szolgálni. 

Az „Igaz Szó" kaucziója kölcsönének visszafize-
tésére az „Alkotmány" felhívása folytán eddig a követ-
kezők adakoztak : A budapesti központi szeminárium 
növendékpapsága 500 kor., Ja rabek József aranyos-
maróthi káplán 10 kor., Révay Tibor (Kalocsa) 10 kor., 
a székesfejérvári növendékpapság 20 koronát. A derék 
adományozóknak a szövetségtanács egyhangú lelkese-
déssel hálás köszönetet szavazott és elhatározta, hogy 
a gyűj tés t tovább folytatja, mig az egész 12.000 korona 
kucziókölcsönt le nem törleszti és az adományokat hir-

lapilag nyugtázza. Az „Alko tmány inak külön is köszö-
netet szavazott az ügy szives támogatásáért. 

Végül Lakatos Géza a keresztény szocziális moz-
galom fő irányelveit tartalmazó előadói javaslatot ter-
jesztet te elő, melyet több felszólalás után a szövetség-
tanács egyhangúlag elfogadott és kimondotta, hogy a 
kisemberek országos szervezetét keresztény szocziális 
alapon ezentúl fokozott mértékben folytatja, amihez mi 
csak a legteljesebb sikert kívánhat juk. 

I R O D A L O M . 
— M.nl el ai ne Godefréd : SZENT NORBERT 

E L E T E . Francaidból átdolgozta: dr Takács Menyhért 
jászóvári prépost. Budapest, Steph. ny. r.-t. 1905. 8-r. 
291 lap. Ára 5 korona. 

Inter persecutiones mundi et consolationes Dei 
peregrinando procurri t ecclesia, mondja Salvianus az 
egyház viszontagságos életét ecsetelve. A szerzetes-ren-
dek mindenha osztoztak az egyház sorsában: a jóban 
is, a rosszban is. Napjainkban, szintén, a világ ellen-
séges magaviselete, sőt itt-ott nyilt üldözése bőséges 
isteni vigasztalásokat fakaszt az egyház életében : meg-
újhodás, újjászületés, a szunnyadt erők u j felpezsdülése 
mutatkozik mindenfelé. A szerzetesi élet szintén a megúj-
hodás ut ján halad. A régi szerzetesrendek, a melyekre 
a világ hatással volt, u j szárnyakat eresztenek, hogy 
ősi magasztos szárnyalásuk magaslatára emelkedjenek 
fel ú j ra . A Szent Lélek e mindeneket újjáteremtő fu-
vallatának köszöni létét és magyar földbe, magyar 
szellembe való átültetését ez a cimelium vagyis irodalmi 
kincs számba menő könyv is. A magyar vallásos iro-
dalmat hálás köszönetre kötelezte le a prelátus úr. Iro-
dalmunkban tátongó űrt töltött be s oly munkával gaz-
dagította a magyar mivelődés kincsesházát, a mely 
mint korrajz is, mint hitbuzgalmi munka is századokon 
át üditő forrásul fog szolgálni a magasabb tökéletesség 
utait kedvelő magyar lelkeknek. @ 

— „Salve Regina !" Elmélkedések a Mennyország 
Királynéja kezdetű régi antiphona nyomán. I r ta Sánta 
Imre főispáni t i tkár Nyitrán ; az esztergom-főegyház-
megyei hatóság jóváhagyásával. Ajánljuk a májusi 
időszak alkalmából a főtiszt, papság és a művelt 
világi katholikusok figyelmébe. A kedves tárgyú kis mű 
ára kötve 2 korona, fűzve 1 kor. 50 fillér, tanulóknak 
és iskoláknak lényeges kedvezmény. Kapható : Buda-
pesten, a Szent-István-Társulatnál (Kecskeméti-utcza 2.) 
ós Nyitrán Huszár István könyvkereskedésében. 

H I V A T A L O S . 
Az egri érseki egyházmegye növendékpapjai közé 

felvétetni kivánó i f jak felvételi vizsgálatának ideje ez 
évben julius hó 3-ik napjára tűzetvén ki, felkéretik a 
főtisztelendő Szerkesztőség annak szives közzétételére, 
hogy a pályázni óhajtó VI., VII. ós VIII. gimnáziumi 
osztályt végzett i f jaknak keresztleveleikkel és ez évi 
iskolai bizonyítványaikkal ellátva, Egerben, az egyház-
megyei hivatal irodájában folyó évi julius hó 2-ikán 
délután 2 és 3 óra között személyesen kell jelent-
kezniük. 

Kel t Egerben, 1905. évi május hó 3-án. 
Érseki Iroda. 
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V E G Y E S E K . 
— A herczegprimás aranymiséje Léván. Vaszàry 

Kolos bibornok, herczegprimás, L é v a városát leány-
iskoláinak segélyezése által állandó támogatásban része-
síti. 50 éves áldozárságának évfordulója alkalmából 
tehát Léva rendezett tanácsú város is külön üdvözölni 
fogja Er re vonatkozólag Holló Sándor képviselőtes-
tületi tag, a lévai takarékpénztár igazgatóságának 
elnöke, indí tványt ter jeszte t t elő április hó 26-án a 
városi közgyűlésen, melyben kijelentik, hogy Léva város 
közönsége hálájának, határtalan t iszteletének és szere-
tetének jeléül ő eminenciáját 50 éves jubi leumának 
alkalmából jegyzőkönyvi leg fogja üdvözölni. Az indít-
ványt egyhangú lelkesedéssel emelték határozattá. 

— Konkurzus. A pannonhalmi főmonostori kon-
vent fölhívja a főgimnáziumok azon VI., VII. és VIII . 
osztálybeli tanulóit, a kik a pannonhalmi Szent Bene-
dek-Rendbe lépni óhaj tanak, hogy ez iránt való kérvé-
nyüket keresztlevelükkel, az első félévi iskolai értesí-
tővel és orvosi bizonyítványukkal fölszerelve, lehetőleg 
gimnáziumi igazgatóságuk út ján kü ld j ék be a főmonos-
tori per je l i hivatalnak Pannonhalmára (Győr-Szent-
márton). 

— A'/j egyetem ünnepe. A budapest i kir. magyar 
Tudomány-Egyetem új jáalakí tásának CXXV. évfor-
dulója alkalmából 1905. évi május hó 13-án délelőtt 
11 órakor az Egye tem dísztermében ünnepélyes köz-
ülését ta r t ja , melyet az egyetemi templomban délelőtt 
10 órakor ünnepélyes istentisztelet előz meg. Tárgy-
sorozat : 1. Ünnepi előadás, tar t ja Demkó György Bek-
tor Magnificus. 2. Az 1904/905. t anév i egyetemi pálya-
munkákról szóló kari jelentések. Felolvassa Kiss János 
h i t tudománykar i Dékán. 3. A pálya- ós szorgalmi dija-
kat k iosz t ja Demkó György Bek tor Magnificus. 

— A Szent-István-Társulat folyó évi május hó 
18-án délelőtt 10 órakor Budapesten, a Társula t dísz-
termében, LI . rendes közgyűlését t a r t j a . Tárgysorozata : 
1. E lnöki megnyitóbeszéd. 2. Alelnöki jelentés. 3. Igaz-
gatói jelentés. 4. T i tkár i jelentés. 5. Az 1904. évi záró-
számadások ós vagyonmérleg megvizsgálása s a í'öl-
mentvóny megadása. 6. Az 1905. óvi költségvetés meg-
állapítása. 7. Az igazgató-választmány kiegészítése. 
8. A számvizsgáló-bizottság kiküldése. 9. A Tud. és 
í rod . Osztály u j tag ja inak kihirdetése. 10. Esetleges 
indí tványok. 

— A Katholikus Egyesületek Közvetítő Irodája. 
Kiváló szakemberek támogatásával Gyürky Ödön dr uj 
ka thol ikus intézményt alapított a fővárosban : a ^Katho-
likus Egyesületek Közvetítő Irodájau czim alatt. Az inté-
zet czólja közvetíteni egyesületeink részére az összes 
egyesület i felszereléseket, másrészt és különösen vezetni, 
támogatni kath. egyesületeinket, szövetkezeteinket a 
nép anyagi érdekeinek felkarolását czélzó törekvéseik-
ben. Nagy keresztény czégekkel összeköttetésben lehe-
tővé teszi az iroda a lelkiismeretlen ügynökök teljes 
elmellőzósét s emellett tetemes anyagi előnyöket is 
nyú j t ugy az egyesületeknek, min t azok tagjainak. 
Részletes felvilágosítások, prospektusok azonnal küldet-
nek. Az iroda Bpest, IV., Molnár-u. 19. sz. alat t van. 

— A Horváth-féle alapítványhói a budapesti 
k. m. tud. egyetem hi t tudományi kara a lefolyt négy 
évre kihatólag a következő í rókat részesíti jutalom-
díjban : Erdősi Károlyt , Frey J ános drt, Hanuy Ferencz 
drt, Kudora Jánost , Iiézhányay József drt, Sziklay Jánost , 
Szuszay Antalt , Tarczai Györgyöt, Vajó József dr t . 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y 

— Az új keresztes-mozgalom. Egy évtized óta 
évről évre meg-megujul egy, minke t magyarokat köze-
lebbről érdeklő mozgalom, mely Európaszer te ver hul-
lámokat , sőt még a tengeren tú l ra is elhat : hullámcsa-
pásaival egy egész földrésznek segítséget, üdvö t hozva. 
Megindult egy ú j keresztes-mozgalom, mely nem egy 
várost , nem egy kis országot, hanem milliónyi népet, 
egy egész világrészt akar az ellenséges hatalom, a po-
gányság jármából fölszabadítani. Afrika szerecsenjeiért 
száll síkra a keresztény felebarát i szeretet fegyvere, az 
imádság, mellyel az isteni Szívet megkérlelni, az ördög 
ha ta lmát pedig ama sötét világrész fölött megtörni 
óha j t j a . Sz. József , a vi lágegyház védőszent jének védő-
ü n n e p e előtt (húsvét utáni harmadik vasárnap) Kláver 
Szt. Pé te r Társulata , mint segitőtársulat a rabszolgaság-
ellenes mozgalom és az afrikai missziók számára, nové-
ná t rendez, a mely alkalommal P . Menyhárth „megkér -
lelő imádságát J é z u s legszentebb Szívéhez" szokás el-
imádkozni. Ezen kilencz napi aj tatosság amaz u. n. 
„imádságos keresztesjárat Afr ikáér t" , a melynek oly 
nagy eredményeket és olj' sok sikert tulajdoní tanak a 
hi thirdetők. A megkérlelö imádságot , melyet az egyházi 
ha tóság is jóváhagyot t , hazánkfia, a megbold. P . Meny-
h á r t h László, fogalmazta, ki min t hithirdető hullott el 
a t e t t mezején, a Zambézi vidékén. Úgyszólván Európa 
összes nyelveire le van fordítva és százezernyi példány-
ban forog közkézen. Kláver Szt. Pé te r Társula ta ingyen 
te r jesz t i évenkint az „imádságos keresztesjárat" alkal-
mával , a melyen való részvételre minden katholikus 
hivatalos, a magyar katholikusok kiválóképen. Hitköz-
ségek, intézetek s egyletek számára külön fölhívások 
kapha tók alkalmas helyen való fölfüggesztésre. Az idén 
m á j u s 6-tól 14-ig bezárólag lesz a keresztesjárat . Imád-
ságokat és ' fölhívásokat már most küld szét ingyen 
Kláver Szt. P é t e r Társula tának kiadóhelye, Temesvá-
rot t , Gyárváros, Páva-utcza 15. II. emelet. 

— I f j ú s á g és a lkohol izmus. Szeszes itallal (sörrel) 
élő tanuló i f jakról a következő adatokat állí totta össze 
Bécsben Bayer igazgató. 501 t anu ló t hasonl í tot t össze s 
következő különbséget tapaszta l t a szellemi haladásban: 

jó elégs. elégt. 
a) soha szeszes i ta l t nem élvező 41,8; 49,2; 9 °/o 
b) csak r i tkán élvező 34,1 ; 52,6 ; 13,3 
c) sört napjában egyszer ivó 27,8; 58,4; 13,8 
d) sört nap jában kétszer ivó 24,0; 57,7; 18,3 
e) sört nap jában háromszor ivó — ; 33,3; 66,6. 

— Apró l i i rek . Az aquinói Szent Tamás-társaság az 
1905. évi má jus hó 9-én, kedden, délután 5 órakor 
Budapesten , a központ i papnevelőintézet dísztermében 
(IV., Papneve lde-u . 7.) felolvasó ülést tar to t t . Tárgy-
sorozat volt : Dr. Vajó József rendes t ag felolvasása : 
A vallás eredetéről . Dr Krüger Aladár pár toló tag fel-
olvasása : A munkabeszüntetésről . — Boldog Körösi 
Márli t iszteletére Rómában, a Collegium germanico-
hungar icumban f. hó 5, 6, 7-én tr iduum volt . Körösi 
Márk 1611 —1615-ig volt a neveze t t Collegium növen-
déke. — Mért oly erősek a német katholikusok a közélet 
t e r é n ? Mert ot t az értelmiséget a közép ós felső isko-
lákban erős kathol ikus kötelességtudásra nevelik. A 
főiskolai i f júsági egyesületek tagja inak a száma Német-
országban 5911 főiskolai tanuló és 13,575 főiskolát vég-
zet t intell igens ember. Hol v a g y u n k mi ehhez képest ? ! 

Főszerkesztő : B r e z n a y B é l a d r . 

Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1905. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
HATVANNEGYE 

Budapester, május 18. 20. 

DALMI ES IRODALMI F 0 L Y 0 I R A T , 
DIK ÉVFOLYAM. 

3Z, 1905. 

„Perge alacriter m coepio tuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem meende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgenda: 
adlabora . . . Nos interim grati ammi Nostri pignus. tibi et Us, qui open tuo sujfragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertinius.u 

IX. Pius a szerk. 1871. m á r c 2 7 - é n . 
„Additos tibi animos auctoritate .Nostra exoptamus, quibus exeitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

A JOG ÁTALÁNOS FOGALMA 
ÉS EREDETE 1 

Tisztelt ünnepi Közgyűlés ! 
Százhuszonötödik éve immár, hog}7 a ma-

gyar nemzet elsiratta a ,,jó magyar asszonyt",2 

a halhatatlan emlékű Mária Teréziát. Száz-
huszonötödik éve immár, hogy a Pázmány 
Péter alapította egyetem újjáalakítása óta fön-
áll a magyar értelmi, erkölcsi és anyagi kul-
túra nagyobb dicsőségére. 

A közönséges halandó jócselekedetei sem 
mennek egyhamar feledésbe, mert hiszen itt 
marad közöttünk azoknak emléke, példája s 
nem egy áldásos eredménye. Es a művelődés 
olyan t'enkölt gondolkozású és müveit lelkű 
apostolának, mint aminő Mária Terézia dicső 
királyné volt, emlékét elfeledlietnők ? 

1 Ünnepi előadás. A budapesti kir. magy. tud.-egyetem újjá-
alakításának CXXV. évfordulóján, Budapesten, 1905. május 13-án 
tartotta Demkó György, egri főegyházmegyei áldozópap, a hittudo-
mányok bekebelezett doktora, az egyházjog nyilvános rendes tanára, 
a jog- és államtudományi karban az államtudományi államvizsgá-
lati bizottságnak külső tagja, a hittudományi kar volt dékánja, a 
Szent István-Társulat igazgató-választmányának s tudományos és 
irodalmi osztályának tagja, az egyetemnek e. i. rektora. 

• Igy nevezte ő magát. V. ö. : Vécsey Tamás ünnepi beszéd-
jét az egyetem újjáalakításának 122. évfordulóján, az 1901/2. tan-
évben, 0. lapon. 

A magyar nemzet, ami igazat ujabb idő-
ben megismert, ami szépet és jót létesitett 
akár a szellemi, akár az anyagi haladás terén : 
azt nem kis mértékben köszönheti az áldott 
emlékű királyné által teljessé szervezett és 
fenmaradásában biztosított egyetemünknek. 

Már a latin költő megmondotta: „Non 
omnis mortar.1' 3 Egyetemünk alapitóját és ujjá-
alakitóját eme századok boldogulására kiható 
kulturális jócselekedeteiknek érdeme elkísérte 
az örök jutalom helyére; de ama jócselekede-
tek eredményét, áldását mi élvezzük. 

Áldozzunk ezért halhatatlan emléküknek 
halhatatlan hálával! Legyen ez a hála beszé-
des cselekedeteinkben. Mutassuk ki hálánkat 
azáltal, hogy becsüljük, szeretjük ezt a kir. 
magyar tudomány-egyetemet mindnyájan, kik 
a magyar szent korona tagi ai vagyunk. 

A hála és a dinasztikus hűség nemes eré-
nyeinek ápolása czéljából Egyetemünk 1780. 
márczius hó 25-én befejezett újjáalakításának 
emlékére minden évben e napon, mint a nagy 
királyné születésnapján, ünnepet tart, melyen 
a „doctorumíl és ,,scholar'mm universitas" bemu-
ta t j a a nagy közönségnek tudományos mun-
kálkodása eredményét. A tanárok részéről a 

3 Horatius Od. III. 30. 0. 
20 
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Rektor ünnepi beszédet mond. Az ifjúság 
pedig a tudománykarok által hirdetett pályá-
zati kérdések tudományos megoldásával ver-
senyez a pálmáért. 

E napirend keretében, mint az Egyetem-
nek ez idő szerint Rektorát, engem illet a 
szó. Beszédem tárgyát szaktudományom köré-
ből választottam. 

Beszélni fogok a jog átalános fogalmáról és 
eredetéről. 

* 
* # 

A jog átalános és változhatat lan alap-
vető elvont fogalmával úgy vagyunk, mint az 
élet, erő, mozgás, tér, idő, érdem, jutalom s a 
többi, lényünkkel összenőtt eszmékkel és fogal-
makkal. Ha nem kérdik tőlünk, hogy mi az? 
tudjuk. De ha számon kérik tőlünk annak 
meghatározását ; nem mindig tudunk a kér-
désre azonnal röviden és szabatosan felelni. 
Nem lehet a jog fogalmát pusztán csak a 
tapasztalatból, empirikus módon megállapítani; 
mert az nem valami fizikum, hanem erkölcsi 
apriorisztikus fogalom, moly minden tapasz-
talatot , egybevetést, összehasonlítást, minden 
tudományos búvárkodást megelőzőleg nemcsak 
ugyanaz volt mindig, ami ma, de jövőben is 
ugyanaz lesz, ami volt a múltban és ami most, 
a jelenben. Ugyanaz a fogalom van a jogról 
tengeren innen és túl, a földteke minden világ-
részében. Ugyanaz a műveltség magasabb vagy 
alacsonyabb fokán álló népeknél ; sőt nincs a 
világon nép, még a vad népeket sem veszem ki, 
melynek a jogról és ennek ellenkezőjéről, a jog-
talanságról, helyes fogalma nem volna. 

Ezen tapasztalati tény világosan bizonyítja, 
hogy a jog átalános és változhatatlan fogalmát 
nem a jogtudósok teremtették meg; ellenkező-
leg, a jog velünkszületett fogalma teremtet te 
meg a jogtudósokat s ezek alkották meg a 
jogtudományt .1 Nem a társadalom hozza létre 
a. jogot, hanem megfordítva, a jog nélkülöz-
hetetlen előföltétele, éltető levegője az emberi 
társadalomnak. Innét van, bogy a legbölcsebb 
Alkotó örök terve szerint a jogba beleszületünk. 
Velünk születik a képesség a jog fogalmának, 
eszméjének megismerésére és megvalósítására. 
Ez a képesség csecsemő korunkban, metyben 
testileg fejlődtünk, érző tehetségeink kifejlődése 
idejében, igazán szólva aludt, pihent; de amint 
testileg anyira fejlődtünk, hogy eszünk ön-
tudat ra ébredt, hogy elkezdtünk gondolkodni : 
azonnal elsajátító ttunk minden alapos tanítás 
nélkül bizonyos átalános alapfogalmakat és 
ezekre támaszkodó természetes ítéleteket. 
Különösen mihelyt a jó fogalmát a rossztól 
meg tudjuk különböztetni, azonnal képesek 

1 Cathrein „Recht, Naturrecht und Positives Recht". 1901. 25.1. 

vagyunk a józan, természetes ítélet megalkotá-
sára : tehát a rosszat kerülnünk, a jót pedig 
cselekednünk kell. 

igy vagyunk a jog átalános, elvont fogal-
mával is. Józan, tei'mészetes eszünk vezet rá 
bennünket, minden mélyreható magyarázat 
nélkül. Természetünkbe van oltva a képesség 
és hajlam, hogy amint öntudatosan gondolkodni 
tudunk : azonnal különbséget is tudunk és 
akarunk tenni az enyém és tied között. Már 
az az öntudatra ébredt gyermek mennyi ön-
érzettel mondja, hogy szeme, keze, lába, ez 
vagy ama já ték tárgya az övé. Ebből, az ő kis 
eszét megnyugtató felfogásából, csakhamar 
önmagától rá jön arra a másik természetes 
ítéletre, hogy aki az övét bántja , az őt meg-
sérti, mert észreveszi, hogy mások is sértve 
érzik magukat, ha ő a másoké után nyúl. íme 
a jog és az avval ellentétes jogtalanság alap-
vető átalános ós változhatatlan fogalmának 
lélektani keletkezése. 

Ne mondja nekem senki, hogy erre a 
gyermeket ránevelik a hozzátartozók vagy a 
szülők. Vájjon ki neveli a gyermeket arra, 
hogy sértve érezze magát , lia őt minden 
elegendő ok nélkül, igazságtalanúl büntetik, 
vagy ha őt mellőzik, testvéreit fölötte meg-
különböztetik, avagy ha őt rászedik, meg-
csalják? Természetes képességénél fogva ön-
magától jön rá a jog ellentétére is, a jogtalan-
ságra. Sokszor minket magunkat, felnőtteket 
tesznek figyelmesebbékké a gyermekek a ter-
mészetes fogalmak és eszmék fejlődésének és 
alakulásának az ő világukban végbemenő ki-
bontakozására. Nem hogy mi tanítanók a 
gyermeket a jog alapvető fogalmára, ellenkező-
leg, annak természetes félfogásával ő figyel-
mezte t minket, bogy azzal vissza ne éljünk. 
Azután, mielőtt a gyermeket valamire tanít-
liatnók, elengedhetetlenül szükséges, hogy 
annak fogalmát ismerje, amire tanítani akarjuk. 
Inné t van, hogy a gyermekekkel az érzékeink 
alá eső tárgyi fogalmakat az illető tárgyak 
bemutatásával közöljük. Ellenben az érzékeink 
alá nem eső elvont eszméket és fogalmakat , 
milyen a jog fogalma is, nem mutathat juk meg 
nekik ; ezeket nem érzékeltethetjük : ezekre 
gondolkodás és okoskodás útján önmaguktól 
kell rájönniök. Es a bennük rejlő természetes 
képességeikkel rá is jönnek, megismerik azokat. 
Megismerik önmaguk erejéből, az említettem 
módon, a jog és jogtalanság elemi fogalmát. 

Ezen elemi fogalmakból azután rájövünk 
később önmagunktól azon helyes következ-
tetésre : Amit nem akarsz, hogy cselekedjenek 
neked mások, te se cselekedd azt nekik. Még 
később a felettünk gyakorolt szülői hatalomból 
és tekintélyből önmagunktól rájövünk a tekin-
tély és ezzel kapcsolatos köteles engedelmesség 
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fogalmára, valamint arra, hogy szülőink hatal-
mán kívül van még más hatalom és tekintély 
is, mely még szülőinknek is parancsol és amely-
nek még a szülők is úgy engedelmeskednek, 
miként mi szülőinknek. Megismerjük a földi 
hatalmak törvényességét és ezek legfőbbjét, a 
királyi hatalmat. De még a királyi hatalomnál 
is nagyobb hatalmat és tekintélyt ismerünk 
meg Istenben, ki még a királyoknak is paran-
csol, s kinek még a királyok is kötelesek enge-
delmeskedni. Mindezen ismereteinkből azután 
öntudatosan, a józan ész természetes világánál 
is megalkotjuk azt a helyes ítéletet, hogy : 
Istennek és mindazoknak, kik az ő megbizásá. 
ból és nevében nekem igazságosat parancsol-
nak, feltétlenül engedelmeskednem kell. Ellen-
kező esetben bűnt követek el, amiért bűnhőd-
nöm kell vagy ezen, vagy a másvilágon. íme 
a kötelesség változhatatlan alapvető fogalma 
a maga legtisztább erkölcsi fenségében. 

Mindezek a jog- és kötelességről, valamint 
ezek ellentétjéről, a jogtalanságról, oly örök 
és változhatatlan igazságok, melyek tételes 
törvényköyvben nincsenek ugyan kodifikálva; 
de amelyeket a jog fogalmának tudományos 
elemzésénél és tárgyalásánál figyelmen kívül 
hagyni, avagy azokat vakmerően tagadni nem 
szabad; mert különben a jogot erkölcsi méltó-
ságától és hivatásától fosztjuk meg, mely abban 
áll, hogy oltalmazza az emberi szabadság 
méltóságát az önkénytől és zsarnokságtól ; a 
törvényes hata lmat pedig a lázadástól, meg-
adván mindenkinek a magáét. 

Ezek a természetes, örök, változhatatlan 
igazságok képezik a jog tudománj^os fejlődésé-
nek alapját, támaszát és korlátját . Az azokban 
nyilvánuló természetjog az emberiség közkincsét 
képezi, mely mindenütt érvényesül, ahol csak 
emberek vannak. Érvénye örök és változhatat-
lan, mint az alanyi érzelmektől mentesített 
tárgyilagos igazságé, melyet hirdet s melyet 
az emberi ész nem alkot meg mint valami 
saját találmányát, hanem mint fölötte s tőle 
függetlenül létezőt, csak megismeri és meg-
ismerteti. (Folytatjuk.) 

A miseruha díszítése. 
— Irta : dr. Némethy Gyula. — 

A középkor a casulát gazdag díszítésekkel lát ta 
el. Függőleges sávot, villaalakú vagy derékszögű keresz-
tet alkalmazott a drága alapszövetre, néha úgyszólván 
az egész alapszövetet mesterileg hímzett képekkel 
borí totta le. A középkori casula legszebb, legművé-
szibb díszét kétségkívül a keresztek képezték, melyekbe 
művészi kezek a tűfestés remekeit helyezték el. 

A casula díszítés általános, i rányadó szabályait a 
középkori casulákról lehet legkönnyebben levonni, 
leszámítva a kései középkor miseruháit , melyeken 
gyakran Ízléstelenséggel találkozunk. 

A helyes diszités első szabálya, hogy a miseruha 
kellő arányban álljon a díszítésével, melynek czélja a 
ruha emelése, szépítése, amely tehát eszköz a ruha 
szolgálatában. A díszítésnek meg kell maradnia saját 
korlátai között s nem szabad önállólag föllépnie, hanem 
alárendeltségben a miseruhával szembe. A miseruhát 
borító sáv vagy kereszt sohase legyen tehát oly szóles, 
hogy a felület nagy részét elborítsa, teljesen hát térbe 
szorítsa az alapszövetet. Ez annyi t jelentene, mint a 
fődolgot mellékessé, a mellékest fődologgá tenni. 

A díszítés másodszor ne legyen túlságosan nehéz, 
merev vagy otromba, ne tegye a ruhá t pánczéllá vagy 
deszkává, ne terhel je pl. nehéz aranyhímzéssel annyira, 
hogy annak viselése áldozattá vál jék vagy önsanyar-
gatássá. 

Áll jon a diszités összhangban a ruhával, általában 
és különösen szín dolgában. A diszités kiemelkedhetik 
az alapszövetből, de nem szabad éles kontrastot ké-
peznie azzal. Elhibázott dolog tehá t pl. fehér mise-
ruhára piros, vagy pirosra, feketére, fehér keresztet tenni. 
A Congregatio Ri tuum rendeletei a díszítés színéről 
ugyan nem rendelkeznek, a jó izlés, a szinhatás tör-
vényeit tehát annál nagyobb figyelembe kell részesítenünk. 
Legyen végre a diszités mind tárgyát, motívumát, 
mind pedig kivitelét tekintve a miseruhához való. Mise-
ruhához illő a diszités motívuma, ha az vallási jelleggel 
bir, azaz ha keresztény eszmét, igazságot, érzést, han-
gulatot fejez ki, főkép ha keresztény symbolicus jelen-
tősége van ; nem felel meg ellenben a miseruha díszí-
tése czéljának, ha merőben profán, világias, hogy ne 
mondjuk pogány jel legű. A X V I I I . század egyik-másik 
casuláján még hamvvederrel is ta lá lkozunk! Leg jobb 
természetesen, ha a miseruha díszítése magára a szent 
áldozatra vonatkozó eszmét, gondolatot fejez ki. A 
diszités kivitele akkor méltó a miseruhához, ha az 
pontos, szolid, arányos és szép. Azt nem lehet kívánni, 
hogy minden miseruha valóságos műtárgy legyen ; de 
abból nem engedhetünk, hogy a kivitelnek gondosnak, 
csinosnak, lelkiismeretesnek kell lennie. Ezt Isten há-
zának szentsége föltótlenül megköveteli . 

A diszités anyagáról a rubr ikák és a S. C. R. 
határozata nem szólanak. Még akkor sem követelik, 
hogy a diszités az alapszövettel egyenlő anyagból áll-
jon, lia a nagyobb felületen egészen elborítja az ala-
pot. Ezt bizonyítja a következő ha tároza t : 

3628. Brunen. 
E m u s Dnus Franciscus Salesius Bauer hodiernus 

Episcopus Brunen., exponens, a fidelibus sibi com-
missae Dioeceseos, occasione primi millennarii ab obitu 
S. Methodii Episcopi proxime recolendi, casulas et 
pluvialia dono offerri suis Ecclesiis exhibentia a tergo 
imagines So. Pont i f icum Cyrilli et Methodii non acu 
in tela serica, sed oleo super telo lineo vei gossypio 
pictas alterique eiusmodi telae agglutinatas, a Sacra 
Rit. Congr. humiliter quaesivit : An scera paramenta 
cum eiusmodi imaginibus legitime adhiberi possint? 

E t Sacra eadem Congr , ad relationem sui Secre-
tarii, re mature perpensa, ita in casu rescribendum 
censuit : 

20* 
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„Pictas imagines uti exponitur permitt i posse, 
dummodo agatur de paramentis sericiis, vel auro argento-
que contextis, ao de cetero ad normám legum litur-
gicarum confectis." 

Atque ita rescripsit ac declaravit. 
Die 30. Martii 1885. 
Azonban ha a diszités anyagát külön liturgikus 

szabály vagy törvény nem is határozza meg, sőt e 
tekinte tben egyet-mást meg is enged, vagy eltűr, ami 
nem egészen látszik megfelelni a jóizlésnek vagy a 
miseruha méltóságának ; általában véve azt kell mon-
danunk, hogy a diszitésnek lehetőleg az alapszövettel 
egyenlő ér tékű és minőségű anyagból kell lennie, főleg 
ahol nem is pótolja a kivitel művészete az anyag érték-
telenségét . Nem Ízléses, nem helyes dolog tehát pél-
dául selyem casulát gyapjú vagy gyapot fonállal hí-
mezni ki. Casulára csak selyem himzés illik. 

A középkorban a miseruhát gyakran drága gyön-
gyökkel, ékkövekkel, aranyozott vagy ezüstözött lemez-
kékkel is díszítették. Néha valósággal behintet ték gyön 
gyökkel. Ez ellen természetesen nem lehet kifogást" 
tenni, de annál inkább az ellen, ha hamis gyöngyöket 
és ékköveket használnak díszítés gyanánt . Ér tékte len 
és hazug díszítés nem szent ruhára való. 

Ami a miseruha díszítésének eszközeit illeti, első 
sorban az úgynevezet t casula keresztről kell megemlé-
keznünk. Li turgikus szabály nem köt bennünket a 
casulakeresztre vonatkozólag, de az uralkodó szokásra 
mindenesetre tekintet tel kell lennünk. Nálunk és Német-
országban, valamint Ausztriában, a casula hátulsó oldala 
kap keresztet, a mellső oldalt csak egy függőleges 
sávval szokás díszíteni. Olaszországban hátul csak egy 
sáv vagy oszlop látható, elől egy T alakú kereszt, tehát 
egy háromágú kereszt, mint azt a római casuláról szólván» 
már említettük. Spanyolországban a casula elöl hátú^ 
csak egy-egy függőleges sávval van ékesítve, míg 
Francziaországban elül-hátúl keresztet tesznek a mise-
ruhára . A középkori szabású casulákra u. n. villake-
resztet kell tenni azaz ferde-karú keresztet. 

Modern casuláknál rendeseit azt a hibát szokták 
elkövetni, hogy igen szólesre csinálják a sávokat vagy 
a kereszteket. 13—15 cmnél sohasem volna szabad szé-
lesebbnek lenniök. Semmiesetre sem helyeselhető, ha 
a sáv v. kereszt az egész ruhaszélesség harmadát teszi_ 
Még csúnyábbak az ilyen széles sávok, ha széles paszo-
mántokkal varr ják azokat körül. Széles paszomántoknak 
csak akkor van jogosultságuk, ha a sávot vagy keresztet 
hímzéssel vagy szőtt mustrával nem díszítjük, s így a 
díszítés szerepét egészen a paszománt viszi. Diszes 
kereszteket keskeny paszománttal kell szegélyezni, a 
villakeresztet természetesen a derékszögi keresztnél is 
keskenyebbel, minthogy a villakeresztek természetüknél 
fogva jelentékenyen keskenyebbek a derékszögieknél. 
Hihetetlen, hogy milyen durva ízléstelenségeket követ-
nek el a keresztek körülszegélyezésénél. 

A villakeresztek, mint mondottuk, mindig keske 
nyebbek valamivel a derékszögieknél. A szegélylyel 
együt t ne legyenek 12—12y4 cmnél szélesebbek. A 
modern, akár római, akár német casulát nem szabad 

villakereszttel ékesíteni, mer t nem illik hozzájuk. A 
középkori alakú, tehát a Borromeo-casulákat ellenben 
villakereszttel kell ellátni. 

A casula szélét keskeny szegélylyel kell beszegni, 
már t. i. a modern casuláknál. A középkoriaknál egé-
szen elmaradhat a szegély, legalább a lapos széles sze-
gély, ellenben vastag selyem zsinórral tanácsos azokat 
is beszegni. A modernebb casulák 2 és 2—5 cm. szóles 
(szélesebb ne legyen !) szegélye selyemből vagy arany 
és ezüstszövetböl legyen, ez utóbbiakból azonban csak 
r i tkábban használt miseruháknál. Az arany ugyanis 
nagyon merev ahhoz, hogy a gyakori dörzsölést, súrló-
dást kár nélkül kiállja. Csak igazi arany ós ezüst szö-
ve te t használjunk, mert a nem valódi szövet hamar 
feketedik, oxydálódik. 

Schiller-jubileum. 
Németország lelkesen ünnepli Schiller halálának 

(1805. máj. 9.) százéves fordulóját . A német lapok majd-
nem mindennap egy sereg Schiller-ünnepről emlékeznek 
meg. Néhol az ünneplés Ízléstelen túlzásokra vetemedik, 
hiszen az is megtörtónt, hogy Éjszak-Németországban 
egy protestáns szónok a templomi szószéket használta 
föl Schiller-cyclus tartására. Ez már profanálás és merő 
positivizmus, a mennyiben Is ten helyébe a nagy embe-
reke t teszi. 

Mivel Schiller az emberiség művelődésének törté-
netében tagadhatat lanul mély nyomokat hagyott ós 
középiskolai tanulmányai révén a magyar if júság is 
sokat merit az ő szelleméből : nem lesz talán czéltalan 
néhány szót ejteni az ő jubi leuma alkalmából az ő 
viszonyáról a mi vallásos eszméinkben. 

Ezek a sorok nem lépnek föl az eredetiség igényé-
vel, csupán rövid kivonatban közölni óha j t j ák az iro-
dalmi tör ténet i tanulmányai révén előnyösen ismert 
Baumgar tner Sándor jezsui tának méltatását, a mely a 
„Kölnische Volkszeitung" mellékletén lá tot t napvilágot. 
Az igazságot nem akarja véka alá rej teni , de rokon-
szenvesen ir Schillerről, mer t méltányos akar vele 
szemben lenni és el akar ja ismerni tagadhatat lan ér-
demeit. 

Schiller mint más nagy kortársai, Wieland, 
Lessing, Herder , Göthe távol állott a kereszténységtől, 
kivált életének első szakaszában. Hitvallását ezekben a 
szavakban fek te t t e le : 

Welche Religion ich bekenne ? Keine von allen, 
Die du mir nennst. Und warum keine ? Aus Religion. 

De tökéletesen hitetlen, sőt elvileg kétkedő soha-
sem volt. Magas röptű idealismusa és erősen költői ter-
mészete megóvták a végletektől . Sőt azt kell mondani, 
hogy romantikus hajlamai kifejlesztették benne az érzé-
ket a katholiczismussal szemben és a középkor lelkes 
szeretete szelídebben hangol ták őt a középkor vallásával 
szemközt, mint Luther t vagy Voltaire-t és Rousseau-t . 
Természetesen ő sem tudo t t menekülni a protestantis-
mus által tervszerűen termelt tör ténet i hazugságok 
befolyása alól és egyes alakjai (mint II . Fülöp Don 
Carlosban, Tilly a Harminczóves háború történetében, 
Stuar t Mária) nem felelnek meg a tör ténet i valóságnak, 
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sőt jellemzésük és szereplésük kihívó sértés velünk 
szemben. Mint költő ós a müelmélet embere szintén 
téves utakon jár t , mikor az erkölcsi kritériumok fölébe 
helyezte az aeszthetikai kritériumokat. 

De az is bizonyos, hogy sok ponton szakított a 
XVIII . század forradalmi íróinak irodalmi szentségtöré-
seivel. Kivált életének későbbi szakaszaiban egyre tisz-
tultabb világnézet vizeibe evezett és felszabadította 
magát Voltaire ledérsége alól — művei klassiczitásának 
föltétlen előnyére. 

Az orléansi szűzről irt drámája nemes becsület-
mentés volt Voltaire Pucelle-jána"k nemtelensége után. 

Wallensteinjában is már sikerült föléje kerekednie 
az áttörhetetlen varázsként alkotó pártfelfogásnak. 
Xéniáit kitűnő kritikusok Göthe Xéniái fölé helyezik. 
Szelleme még magasabbra tör elegiáiban és kivált bal-
ladáiban. Nemes költészetének tetőpontja Das Lied 
von der Glocke. Balladái újra ludat vertek a középkor 
felé, a melyet annak idején a reformáczió letört. 

Fokozatos fejlődésében nem jutot t el a keresz-
ténységnek teljes méltánylásáig és örvendetes elfoga-
dásáig, de közeledése állandó volt. „A kereszténységen 
kivül állott, melynek legmélyebb titkai neki sohasem 
világlottak elméjébe, ámbár igen szép sorokat irt a 
kereszt vallásáról" — mondja róla Pfleger Luczián dr. 

a. 

A czimzetes apátok és prépostok ügye. 
A Ritus-kongregáczió 1904. évi decz 14-ón kelt 

határozatának szószerinti szövege ez : 
„ Expostulation est a S. Rit. Congregatione : 
1. An ecclesiastici, quibus a quacunque potestate, 

etiam regia, titulus conferatur alicuius Abbatiae vel 
Praepositurae iampridem destructae et penitus exstinctae, 
functiones pontificales celebrare valeant ; 

2. An saltern iidem Abbates vel Praepositi titu-
lares insignia, <|uibus utuntor Abbates mitrati sive 
pontihcalium usum habentes, uti sunt crux pectoralis, 
mitra et baculus, gestare uncjuam possint; 

3. An iidem, qua tales, benedictionem ullam reci-
pere possint et praesertim earn, quae invenitur in 
Pontificali Romano ? 

Negative in omnibus.u 

E körül a kongregácziói határozat körül egészen 
alaptalanul ós illetlenül igen csúnya híresztelés kelet-
kezett a szabadelvű magyar napi sajtóban. Abból az 
alaptalan föltevésből kiindulva, hogy az idézett hatá-
rozat czélzatosan a magyarországi czimzetes apátsá-
gokra és prépostságokra vonatkozik, azt a hírt koholták, 
hogy általa Róma financziális spekuláczióval kényszerí-
teni akarja a magyarországi czimzetes dignitariusokat 
busás pénzek fizetésére. Ebbe a dologba kellő világos-
ságot derített az erdélyi egyházmegye jeles lapjában, 
a „Közművelődésu-ben — rst.— Kimutat ja mindenek 
előtt, hogy az idézett határozat Magyarországra nem 
vonatkozik. Nem vonatkozik pedig azért, mert itt nem 
áll az a kritérium, amelyet a Rituskongregáczió a 
meghatározásban használ, midőn ezt mondja : „Des-
t ructae vel penitus exstinctae." A hazai czimzetes apát-

ságok és prépostságok ugyanis jogilag fermállanak, az ap. 
királyi jogfentartás, az abból folyó adományozás, s a 
püspöki hatóságok közreműködése czimén. -

E d Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Keresztény szocziális akczió. -
A hazai keresztény szocziális mozgalom, a mely 

alig egy évi múltra tekinthet még csak vissza, már is 
igen jelentős sikereket ért el, amelyek a legnagyobb 
reményekre jogosítanak fel. I f j ú ós fáradhatatlan apos-
tolai, akik mindenütt megjelennek, a hová a helyi 
talaj előkészítése u tán meghívják; a fővárosban már 
eddig 2, a környéken 3, a vidéken pedig 15—20 ker. 
munkásegyesületet szerveztek. 

A mult évi kath. nagygyűléssel kapcsolatban meg-
tar tot ták az első ker. munkás kongresszust, a melyen 
a képviselt egyesületek megalkották a Ker. Szocziális 
Egyesületek Orsz. Szövetségét. A keresztény restau-
ráczió legtevékenyebb kitűnőségei állottak a szövetség 
élére, mint Giesswein Sándor dr. kanonok, orszgy. kép-
viselő, Nagy Emil dr. függetlenségi képviselő, elnökök ; 
továbbá Prohászka Ottokár, Ernst Sándor stb. A tavaly 
májusban megindított kétheti lapjukat az „Igaz Szó u- t 
ez óv január jában heti lap, e mostani májusi első szá-
mával pedig politikai hetilappá fejlesztették. 

Ez a szám vezetőczikkben közre adja a keresz-
tény szoczialisták általános programmját, a mely a 
keresztény igazságokat jelöli meg, mint egyetlen biz-
tos alapot, a melyre helyezkedve lehetséges csupán a 
jelenkor akut szocziális bajait orvosolni; élesen elítéli 
a szocziáldemokrata törekvéseket, a melyek ellen keresz-
tény és nemzetellenes irányzatuk miatt engesztelhetet-
len harczot hirdet. 

Hétről-hétre politikai rovatában élénken foglalko-
zik a politikai helyzettel; két czikkben a vörös májust 
a és szocziáldemokraták mult évi működését veszi tolla 
hegyére. Van tevékeny munkáról beszámoló hivatalos 
és egyesületi rovata. Az egész számban az agilis tevé-
kenység ereje lüktet. A kereszténység ellen ádáz 
gyűlölettel tusakodó két szocziáldemokrata párt minapi 
országos kongresszusa, a mely évi félmilliós költség-
vetéssel és százezrek által olvasott egy pol. napilappal 
(tizenegyezer példányban megjelenő Népszava) tizen-
két politikai hetilappal (a tizenötezer példányban 
megjelenő Szabad Szó) és 24 szaklappal, továbbá százezer 
számra ingyen szétszórt piszkos röpiratokkal működő 
agitáczióról számolt be, kell, hogy meggyőzzön min-
den kényelmeskedőt, hogy ezzel a vészes áradattal 
szemben a nemtörődömség Isten és haza ellen való 
vétek és hogy komoly harczra, sorompóba szállni immár 
minden igaz hazafinak és jó kereszténynek, első sorban 
tehát a nép lelkipásztorainak erkölcsi kötelessége. 
Lásson tehát mindenki a komoly keresztény szocziális 
munkához, tömörítse a népet keresztény munkás egye-
sületekbe. E tekintetben szívesen felvilágosítással szol-
gál a szövetség főtitkára dr. Lakatos Géza (VIII. 
kerület, Baross-u. 62. II. emelet 7.) Kér jük a keresz-
tény szocziális mozgalom egyetlen szak-orgánumának, 
az Igaz Szó-nak a nép között való terjesztését. Szer-
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kesztösége : Baross-utcza 62. II. emelet 7. Kiadóhiva-
tala: VIII., Üllői út '22. sz. alatt van. Előfizetési ára 
igen csekély : egy évre 3 korona 60 fillér, félévre 1 
korona 80 fillér. Mutatványszámot szivesen küld. 

Vác/, f Csávolszky József cz. püspök. (1843—1905.) 
Látni a temetést, melyben a váczi székesegyházi 

káptalan e pár já t ritkitó tevékenységű tagja részesült, 
s olvasni a gyászjelentéseket, melyek halála alkalmából 
megjelentek, és meggyőződni arról, hogy ebben a 
férfiúban a váczi egyházmegye, többet mondunk, az 
egyház és a haza, igazán nagylelkű és rendkivül tevé-
kenységű embert, valóban áldozatos áldozópapot adott át 
az örökkévalóságnak, kinek helyét sokoldalú tevékenysé-
gében ezen a földön igazán nehezen fog lehetni pótolni : 
az — egy dolog. Dr Zádor János polgármester p. ezt 
mondja a boldogultról gyászjelentésében : „Halála pótol-
hatatlan veszteséggel sújtotta Vácz város közönségét.Nem 
hozhatunk elég áldozatot, mely eléggé méltó lenne a város 
iránt táplált szeretetének csak némi viszonzására is." 
Igy szólhat a tanügy, a társas élet, Pestmegye, az egész 
egyházmegye. 

Csávolszky József ozerói czimzetes püspök, szent-
keresztről nevezett telkii apát, egyházmegyei főtan-
felügyelő, kegyesalapítványi gondnok, székesegyházi 
őrkanonok stb. stb., született 1843. április 17-én a 
nógrádmegyei Buják községben. Az i f jú szive sugal-
latát követve a váczi egyházmegye növendékpapjainak 
sorába lépett s Váczon végezte theologiai tanulmányait 
is. Pappá Í869. augusztus 12-én szentelték s 1873-ig 
nevelői állást vállalt. Ekkor ószrevevén lelkének nagyra-
termett tehetségeit a főpásztori szem, püspöki szer-
tárossá és iktatóvá nevezte ki, majd egy esztendővel 
később 1875. egyházmegyei könyvtáros és szentszéki 
jegyző lett, mely tisztséget, mint helyettes, már az 
előbbi esztendőben is viselte. 1877. püspöki levéltárossá 
léptették elő. — 1879. az elemi iskolák tanfelügyelője 
s a váczi gimnázium tanára lett. 1880. a bölcseletet 
adta elő a váczi papnevelő intézetben. 1^82. püspöki 
titkár és szentszéki ülnök lett. 1883. átvette a püspöki 
kanczellária igazgatását. 1886. a főp. gondosság, nagy ér-
demei elismeréseíil, a váczi székesegyház kanonokjai-
nak sorába emelte s mint ilyen szemináriumi rektor 
lett, később pedig a szegények ügj 'védje és plebánosi 
vizsgáztató. 1887. tagja lett a középiskolai hittanárok 
vizsgáló bizottságának. 1890. csongrádi főesperessó 
emeltetett. 1893-ban a királynak^'és főpásztorának ujabb 
kegye mosolygott felé, mivel a szentkeresztről czimzett 
telkii apátságot nyerte el. 1899. székesegyházi főespe-
ressé és penitencziáriussá léptették elő. Legutolsó ki-
tüntetését 1901. kapta, amikor is jelenlegi megyés fő-
pásztorunk előterjesztésére ozerói czimzetes püspökké 
és őrkanonokká nevezték ki. Élete — gyarapitás, ha-
lála — veszteség, emléke — áldás. R. i. p. 

Szombathely. L'érmakörut. Főpásztori levél. Egyház-
megyei értekezlet. Halálesd. 

F. hó 3-áu indult el megyés püspök úr ő mga 
ezidei bórma-körutjára. Körmenden és Szőczén át este 
7 órakor érkezett Nádasdra, a hol Német György plé-
bános ós Battl iány-Strattmann herczeg, a kegyúr nevé-

ben Sipos Antal urad. főerdész üdvözölte. Másnap volt 
a bérmálás. Összesen 1018 hivő járult a bérmálás szent-
ségéhez, 750 a nádasdi, 268 a szőczei plébánia terüle-
téről. Nádasdról Háshágyra ment át ő mga, ahol Légáth 
Kálmán zalaegerszegi plébános és a kerületi papság 
fogadta Thassy Lajos főszolgabiróval a főpásztort, a ki 
a templomban és plébánián végzett visitatio után Salom-
várra rándult át és ott másnap megbérmált 1400 hivőt. 
Délután Bonczódföldön és Alsóbagodon keresztül Zala-
szentgyörgyre érkezett és ott másnap az alsóbagodi és 
bonezódföldi hivekkel együtt megbérmált 1250 hivőt. 
0 mga mindenütt vizitácziót tartott s meglátogatta 
az iskolákat. 

Az ezidei főp. körlevelek 111-ika elsősorban ke-
gyeletes szavakkal emlékezik meg a herczegprimás 50 
éves áldozópapi jubileumáról, a melynek méltó meg-
ünneplésére szólitja fel a főpásztor papjait. Azután 
megemlékezik a körlevél Ágoston József ny. gersei és 
Horváth József szőczei plébánosok haláláról. Végül 
néhány fontosabb miniszteri határozatot közöl a ta-
nítók javadalmát képező földekre kivetett vízszabályo-
zási költségek viselése, a helyben nem lakó hivek 
iskolaadója és a tanítói állami segély, illetőleg azok 
kifizetése iránt a kir. adóhivatalokhoz intézett kisérő 
iratok bélyegmentessége tárgyában. 

A szent Imréről nevezett egyházmegyei segélyző-
egyesület közgyűlésének határnapjául megyéspüspök 
urunk őméltósága folyó évi junius hó 6-ik napját tűzte ki. 
Az értekezletre a káptalanon és a központi papság kép-
viseletén kivül hivatalosak a kerületi esperesek ós ki-
küldöttek. 

Mazaly József kenyerii plébános a végső szent-
ségek ájtatos fölvétele után életének 71-ik, áldozó 
papságának 41-ik évében az Urban elhunyt. Született 
1<S34. nov. 1-én Hosszuperesztegen. A theologiát a buda-
pesti egyetemen végezte. Áldozópappá szenteltetett 
1861. julius 28-án. Segédlelkószi minőségben működött 
Vasvárott. 1867-ben plébános-helyettes volt Gersén. 
1869-ben szenttamási segédlelkész és 1871. óta plé-
bános Kenyeriben. A megboldogult idősebb korában, 
mint iparossegéd kezdte meg gimnáziumi tanulmányait, 
a melyeket aztán ritka tehetsége és szorgalma révén 
egy évben két osztályról is vizsgázva, csakhamar be 
is fejezett. A kemenesaljai kerületben ritka tiszteletnek 
és becsülésnek örvendett s egyaránt birta ugy kegy-
urának, a Cziráky grófi családnak, mint híveinek von-
zalmát és szeretetét. R. i. p. 

KATH. EGYESÜLETI É L E T 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 

Felliivás zarándoklatra. 
„ Üdvözlégy Mária /" 

Katholikus férfiak! 
Drága magyar hazánk egét komor felhők borítják, 

csak nem tud áttörni ra j ta egy éltető napsugár. 
Őseink ily válságos pillanatokban Nagyasszonyunk-

nál kerestek segítséget és a szűz Anya sosem hagyta 
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cserbe szent István örökét, sokszor az imádság dön-
tö t te el a csatát. 

Mi, magyar katholikusok, most is szorongó szív-
vel csüggünk édes hazánk jövőjén. Bizunk az imádság 
erejében, bizunk Nagyasszonyunk hatalmas pártfogá-
sában ; ép azért rendezzük e negyedik évi férfi zarán-
doklatot Mária-Besnyőre, Bóta Ernő jézustársasági 
atya vezetése alatt. 

Fel tehát , katholikus férfiak ! Legyünk egyek az 
imádságban, tüntessünk Nagyasszonyunk mellett. Ajánl-
j uk föl édes hazánkórt az ily zarándoklattal járó tá-
radságot, nélkülözést ós az áldás nem marad el. 

E csupán férfiakból álló zarándoklat folyó évi május 
28-án, vasárnap reggel gyülekezik Jézus Szive templomában, 
illetve sorakozik a templom előtt elterülő Scitovszl;y-t'!ren s 
pont 7 órakor indul el innen a templom elől. 

Mária-éremmel mellükön, Mária-zászlókkal előt-
tünk, Mária dalokkal ajkainkon vonulunk a keleti pálya-
udvarhoz s ugyanígy térünk aznap este vissza a tem-
plomba, a Szeplőtelen Foganta tás szobrát megkerülve. 

Besnyőn az állomástól a templomig szent olvasót 
imádkozunk s ott délelőtt szent misét ós szent beszé-
det hallgatunk, délután letenyét tartunk. 

A kik a szentségekhez is óhajtanak járulni, azok 
meggyónhatnak szombaton délután késő estig s vasár-
nap reggel 5 — 1 / J óra között Jézus Szive templomá-
ban, vagy künn az ájtatosság előtt. A szent áldozáshoz 
a kegykép oltára előtt fogunk járulni. 

Jegyeket előre kell váltani május 24-ig, VIII., 
Mária-utcza 25. sz. alatt, még pedig menettérti jegy 
és kiadások 1 kor. 60 fillérbe kerülnek. Másik jegy az 
ebédért 2 kor. 

Némelyek magukkal visznek eleséget, mások pedig 
ott vásárolhatnak külön hideg sültet. Lesz bőven. 

Budapest, 1905. május 1. 
S ág h József, Kócsky Gábor, Szerbetits István, 
a tisztviselők, az iparosok, az iparosifjak, 

Mária gyülekezetének főfelügyelői. 
' M. I. N. D. 

H I V A T A L O S . 
J e l e n t é s 

a Honáth-féle jutalonulijakról. 
A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem hit-

tudományi kara f. é. május hó 3-án tar tot t rendes ülé-
sében a Horváth-féle alapból oly magyar nyelven irott 
jeles müveket jutalmazott, melyek a katholikus hit- ós 
erkölcsi elveket szolgálják s 1901. elejétől 1904. végéig 
jelentek meg. E jutalmazásnál, mint más hasonló alkal-
makkor is a kar eltekintett oly szerzőktől, kik jeles 
müveket te t tek ugyan közzé ez idő alatt, de állásuknál 
fogva versenyen kivül állóknak tekintendők, milyenek : 
Balics Antal győri kanonok, Bunyitay Vincze nagy-
váradi kanonok, Fraknói Vilmos vál. püspök, nagy-
váradi kanonok, Mayer Béla vál. püspök, kalocsai kano-
nok, B.ajner Lajos prelátus, esztergomi kanonok, 
Rapaics Rajmond egri kanonok, Ruschek Antal győri 
kanonok, Schweitzer József prelátus, kalocsai kanonok, 
Prohászka Ottokár és Karácsonyi János hittudomány-
kari tanárok. Továbbá eltekintett a hittudományi kar 
azoktól, a kiket a kar már más hasonló alkalommal 
kitüntetett , milyenek : Dudek János nevelőintézeti igaz-

gató Nyitra, Gerebenics Sándor theologiai tanár Győr, 
Tóth Mike Jézustársasági áldozópap, Wolkenberg Alajos 
theologiai tanár Szatmárnémeti. Jutalmazta pedig a 
kar a következőket : 

Erdősi Károly hittanár, Budapest. Katholikus szín-
játékok és Szocziális vezérkönyv cz. munkáit, 400 
koronával ; 

Frey János segédlelkész Nómetmárok. A természet-
jog és észjog léte cz. munkáját , 300 koronával ; 

Hanuy Ferencz theologiai tanár Pécs, Katholikus 
egyetem. A vegyes házasságokra vonatkozó tételes jog-
ós gyakorlati eljárás, és A vegyes házasságok jogtörté-
nete, különös tekintettel Magyarországra, 5Ô0 koronával ; 

Kudora János esperes-plébános. A magyar katho-
likus egyházi beszéd irodalmának ezeréves története, 
600 koronával ; 

Rézbányay József theologiai tanár Pécs. Az egy-
házi szónoklat kézikönyve és Az egyházi szónoklat 
egyetemes története, 600 koronával ; 

Szilday János hírlapíró, Budapest. Szépirodalmi 
működése 400 koronával ; 

Szuszay Antal plébános Dobsina. Előkészület a 
nagy napra, 200 koronával ; 

Tarczai György iró Budapest. Szent-Margit legen-
dás könyve, 400 koronával ; 

Vajó József premontrei theologiai tanár Budapest. 
A hit, 400 koronával. 

A jutalmazottak bélyeges nyugta tványukat küld-
jék be az egyetem központi irodájának, ahonnan a 
dijat azonnal meg fogják kapni. 

Budapest, 1905. máj. 9. 
Dr. Kiss János, 

a hittudományi kar e. i. dékánja. 

I R O D A L O M . 
A modern keresztény politika érvényesülésé-

nek akadályai. Irta Kemény t'y K. Dániel. Budapest, 
1905, 8-r. 108 1. 

Zűrzavaros, homályos állapotainkban, teendőink 
megvilágítására nézve olyan ez a munka, mint egy 
világítótorony. Minden intelligens katholikusnak, min-
den papnak el kell ezt a füzetet olvasni s útmutatása 
szerint kell eljárni. Tulajdonképpen többet ad, mint a 
mennyit czíme igér. Nemcsak az akadályokról szól, 
hanem az akadályok elhárításának módjait és eszközeit 
is bemutatja 

= Felvilágosítás a kath. nőket védő egyesület-
ről. Budapest, Steplianeum, 1901. 16-r. 55 1. 

Igen időszerű tájékoztató füzet. Tar ta lma: I. Miből 
áll a „Kath. Munkásnők Védőegylete." II. Hogy kez-
dünk meg egy ú j védőegyletet. I I I Egy délután a 
védnökségben. IV. Rend és fegyelem. V . A védőnők 
jogai, kötelességei és működési köre. VI. Hitoktatás 
és vallásos befolyás. VII. Oktatás és olvasmányok. 
VIII. Kézimunka. IX. Mulatságok. Ozsonna. X . A vé-
denczek ünnepélyes felvétele és esetleges kizárása. 
XI. Pénzkérdés. XII . A védőnők működése a védnök-
ségen kivül. XI I I . Függelék. 

: A székelyek eredete és Erdélybe való tele-
pülése. Székfoglaló értekezés Karácsonyi János rendes 
tagtól. Olvastatott a M. T. Akad. II . oszt. 1904. decz. 
5 iki ülésén. Budapest, 1905. 8-r. 74 1. 

Mondani se kell, hogy alapos, meglepő eredmé-
nyeket felmutató, az ügyben döntő értekezés. 

4- Az őskereszténység a görög és latin pogány 
írók szemeiben. Irta Vargha Dezső dr. Esztergom, 
Buzárovits, 1904. 8-r. 103 1. 

Igen érdekes ós tanulságos tanulmány. Szerzőnek 
igazán dicsőségére válik. Még Kautz Gyula is kalapot 
emelhet előtte. 
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VEGYESEK. 
— Egyházi kitüntetések. A „Hivatalos Közlöny" 

jelentése szerint a vallás- és közoktatásügyi minister 
előterjesztésére a király Nemeseit Ferencz nyitrai székes-
egyházi kanonok és gradnai főesperesnek az odoni czim-
zetes prépostságot, Horváth Viktor szepesi székesegyházi 
kanonoknak a boldogságos Szűz Mária szigeti, Buda 
melletti Szent Mihály arkangyalról nevezett czimzetes 
apátságot, Melles Emil főesperes és szatmárnémetii gör. 
kath. plébánosnak a Megváltóról nevezett szegszárdi 
czimzetes apátságot adományozta. 

— Húsvéti szent gyónás. F . hó 11-én d. e. a ! 
soroksári egyházkerület papsága Soroksáron ftdő Tom-
csányi Lajos józustársasági atya vezetésével végezte 
húsvéti szent ájtatosságát. Ez alkalommal nevezett a 
megjelent kerületi papsághoz szívhez szóló beszédet 
tartott , melyben különösen a gratia sanctificans meg-
szerzésére, fönntartására és a vele való állandó műkö-
désre hivta fel az Úr szolgáit. A beszéd után a sorok-
sári plébános, Seh'áyer Árpád szent misét celebrált, mely 
alatt a hivek épülésére a kerület f tdő papsága szent 
gyónását végezte. A hivek számra nézve körülbelül 
100-an ez alkalommal a ftdő józustársasági a tyánál 
végezték szent gyónásukat. Az egyházmegye buzgó 
főpásztora, gróf Osáky Károly püspök úr a kerületi 
papságnak főpásztori áldását küldte. Quam bonum et 
jucundum est sic habitare fratres in unum! 

— A Sz.-Ist.-Társ. választmányának f. hó 11-iki 
ülésében Giesswein Sándor dr. alelnök elnökölt. Csá-
volszky József cz. püspök elparentálása ós Szmrecsányi 
Lajos fölsz. egri segédpüspök üdvözlése után a bécsi 
Leo-Gesellschaft tal való csereviszony, a társulat vagyoni 
ügyei, a kisorsolt 30 tag helyett ú j tagok választásá-
nak az ügye, az ezidei és jövő évi tagilletmény, új 
tagok beválasztása — kerültek napirendre. A társulat 
tagjainak száma jelenleg 14,983; ebből pártolótag 11,033. 
Tömeges belépésre kell rábírni a népet, addig mig 
lelkét vallástalan olvasmányokkal kufár lelkek ősei 
vallásától el nem idegenítik. 

— Carnegie András, a kinek alapítványai állító-
lag már megközelítik az 500 millió márkát, legújabban 
40 millió márkát adott az Egyesült-Államok, Kanada 
ós Neufundland területén működött egyetemi tanárok 
nyugdíjintézetére. A nyugdíjazás kora 65 év, az utal-
ványozandó összeg 6000— 9600 márka. Az alapítványt 
azzal okolja meg, hogy a főiskolai tanárok aránylag a 
legrosszabbul javadalmazott emberek. 

— öngyilkosságok statisztikája. Németországban 
az öngyilkosságok száma a népesség számához ará-
nyítva 1894-től 1899-ig fogyott, azóta emelkedőben 
van. 100,000 emberre 18Ê4-ben 21 7 öngyilkos esett ; 
1903-ban a közbeeső fenékhullám után ismét ugyanily 
arányos szám volt a statisztikai eredmény. Az 1903-
évi 12730 öngyilkos közül csak 2710 volt nő. 100,000 
ember közül 34-8 férfi és csupán 9-1 nő lett öngyilkos. 

— Orthodox és liberális theológia. Az Evange-
lische Kirchenzeitung érdekesen világítja meg, minő 
erős a német protestáns theologiai karokon a két egy-

mással szemben álló párt, t. i. az orthodox és a libe-
rális theológusok párt ja. Az eredmény az, hogy 78 
positiv tanerővel szemben 98 liberális áll. A greifsz-
waldi és a rostocki karok tisztára orthodoxok. Ellenben 
a giesseni, jenai és strassburgi karok tisztára liberálisok. 
Majdnem tisztára liberálisok (1 - 1 orthodox tanárral) 
a heidelbergi és tübingeni karok. A többi karokon ez 
a -viszony orthodoxok és liberálisok k ö z t : Berlin 8 : 12; 
Bonn 6 : 5 ; Breslau 7 : 3 ; Göttingen 5 : 8 ; Halle 7 : 8 ; 
Kiel 4 : 7 ; Königsberg 5 : 6 ; Lipcse 11 :4 ; Marburg 2 :10. 

— Grottaferrata. Grottaferratában a görög bazi-
lita szerzetesek klastromában, amely most ünnepelte 
miilenaris fennállását és a hol 900 év előtt sz. Adalbert 
is Prágából menekülve bebocsátásért esdekelt: sz. 
Nílusnak ezen tiszteletreméltó apátságában az egyházi 
és világi érdekeltek közreműködésével remek kiállítást 
nyitot tak meg április végén. Czélja bemutatni Italia 
byzanczi emlékeit. Tizenegy teremben sorakoznak a 
mindenünnen összegyűjtött műemlékek, mozaikok, gyps-
nyomatok, szobrok, elefántcsontból való diptyehák és 
tr iptyehák, ötvösmüvek, kelyhek, evangelium-kötósek, 
omophorionok, hímzések, szövetek. Az utolsó termeket 
az utolsó századoknak u j byzanczi művészete tölti meg. 
Különös megemlítést érdemel a rossanói evangeliarium, 
a melyet Gebhardt és Kornach a VI. századból eredő-
nek tartanak és a mely biborpergamenen ezüstbetük-
kel van irva ós gazdagon illustrálva. 

— Talizmán a törvényszék előtt. Berlinben történt, 
mely város kettőről hires ; arról, hogy a legintelligen-
sebb város hírében áll, és arról, hogy benne talán a 
világon minden városnál sürübhen j á r j a a babona és 
kuruzslás. Egy özvegy asszony, Heinertné a neve, 
minden áron férjhez akart menni. E g y spiritista ülés 
alatt szerelmes lett egy férfiúba, de az már nős volt. 
E miatti „fájdalmá"-ban felkereste Sange Mária nevű 
javasasszonyt s kártyát vettetett vele. A javasasszony 
felismervén az özvegyben a minden áldozatra kész 
babonás médiumot, azt javasolta neki, hogy vegyen 
egy talizmánt, csak 15 márkájába fog kerülni. Ha azt 
állandóan magánál hordja, bizonyos lehet benne, hogy 
megjön a férfiú, a ki iránta „vágyra és kívánságra fog 
gerjedni". Az ördögi hazugságok légkörében élő asszony 
nem érezte meg ennek a kivánt gerjedelemnek pokoli 
„bűzét" s lépre ment. Maga a talizmán tarka-barba 
jelekkel beirt pergamenpapír. 

— Apró hírek. Az első honvód-plebános Magyar-
országban Aramjo^sy József soproni kadetiskolai pap-
tanár lett. Öt nevezte ki ő felsége f. hó 1 ón honvód-
plebánossá őrnagyi ranggal. — A veszprémi egyház-
megyében Strausz Antal succentor, sekrestye-igazgató s 
a kath. legény-egyesület fáradhatatlan elnöke zalamere-
nyei plébános lett. Succentorrá és sekrestye-igazgatóvá 
Gzigány Pál neveztetett ki. — - A marczalii esperesi 
kerület papsága f. hó 16 án tartotta szokásos húsvéti 
szent gyónását és közös áldozását rövid szent-gyakor-
lattal P . Tomcsányi S. J . vezetése alatt . 

Főszerkesztő : B r e z n a y B é l a d r . 
Segédszerkesztő : Valuicsek Béla. 
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díszítése. I r t a : N é m e t h y G y u l a dr. — Schiller-jubileum. — A czimzetes apátok és prépostok ügye. — Egyházi Tudósítások: 
B u d a p e s t : Keresztény szocziális akczió. — V á c z : f Csávolszky József cz. püspök. — S z o m b a t h e l y : Bérmakörút. Főpász-
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BELIGÍO. LXIV. evf. 1905. 

> I I I . és főt. dr Hornig K. báró püspök űr 
megnyitó beszéde 

a Sz.-I.-T. f . hó 18-án tartott nagygyűlésén. 

Nagyméltóságú elnök úr ! 
Tisztelt nagygyűlés ! 

A Szent-István-Társulat Is ten segítségével 
régen kinőve eredeti keretéből, mint „jó és 
olcsó könyvkiadó társulat", ma a magyar katbo-
liczizmusnak egyedüli irodalmi központja, sze-
retném mondani : az a lüktető szív, mely a 
magyarhoni katholikus irodalmat életben tar-
tani s irányítani hivatva lenne. 

Ezt a kedves gondolatomat ma nem akarom bő-
vebben fejtegetni — tet tem ezt régebbi felszólalásaim-
ban, melyek ugyan e helyen s hasonló alkalommal az 
igen tisztelt nagygyűlés előtt elhangzottak ; ma inkább 
arról szeretnék néhány szót koczkáztatni : minőnek 
képzelném a magyarhoni katholikus irodalmat, hogy a 
mai társadalmi helyzettel szemben — e szót szabad itt 
használnom, ha mindjárt mást is ért valaki alatta — 
hogy, mondom, a mai társadalmi helyzettel szemben 
föladatát és kötelességét teljesíthesse ? 

Azonban így téve föl a kérdést, az a veszély tó-
dul előtérbe, hogy igazságtalanságot követnék el, ha 
amennyiben katholikus irodalmunk talán nem képes» 
vagy ha ez megkönnyebbülésünkre szolgál, mond juk 
így: még nem képes úgy, amint kellene e társadalmi 
helyzettel sikeresen megküzdeni, ezért csak az iroda-
lom munkásait tenném felelőssé, mer t ha ezeknek 
minden becsületes fáradozásuk mellett eleddig nem 
sikerült a befolyás azon magaslatára felküzdeniök ma-
gukat, melyet óhajtanának, melyet gyakorolniok magá-
nak a magyar katholiczizmus érdekében, az „Ecclesia 
docens" és „discens" — a tanító és tanuló egyház 
műkifejezésekben jelzett bizonyos ha tárok közt, j oguk 
is lenne; — ha, ismétlem: ez eddig nem sikerült, úgy 
ezért a felelősség nem csekély mértékben más hatal-
mas tényezőt terhel : a magyar katholikus közönséget, 
melynek mintha két dologról nem is lenne sej telme : 
saját jelenlegi állásáról ez országban s azon hatalomró^ 
mely egy szervezett, czélirányosan s vállvetve m ű -
ködő irodalomban rejlenek, ezen állásnak, amennyiben 
ma jogos igényeinknek meg nem felel, kivivására — 
s lia majdan kivívtuk, védelmezésóre és megtartására. 

Nem túlzott ez a vád, igen tisztelt nagygyűlés, 
melyet e szavakkal a magyar katholikus közönség 
ellen emelek azon bátorsággal, melyet évtizedes ta-
pasztalataim s helyzetem nekem szereztek ós bizto-
sítanak. Az írók s irodalommal foglalkozók ellen, leg-
alább szorgalom tekintetében, nincs panasz ; de váj jon 
a katholikus olvasóközönség oly mérvben támogatja-e 
őket, amint illenék ? Amint kellene ? 

Hivatkozom azon — majd azt mondtam volna — 
szerencsétlen vállalkozók tapasztalataira, kik a szép-
irodalmi vagy ájtatos irodalom terén áldozzák föl 
nappalaikat, éjjeleiket: — vájjon hányadik leli munkájá-
nak csak csekély, becsületes jutalmát is s ha van — szem-
besítek minden egyessel hármat, aki szive vagy esze 

szüleményére — hogy egészen prozaice fejezzem ki 
magamat : ráfizet! Sőt megkérdezem magától a Szent-
István-Társulat kiadóhivatalától : mily arányokban té-
rülnek meg bizonyos irodalmi czikkekbe fekte te t t 
tőkék ? 

De még a katholikus időközi saj tó ? 
Érthetetlen a magyar katholikus olvasóközönség-

nek — s itt saját hivatásszerű testvéreimet legkevésbbé 
sem veszem ki, sőt nagyon is szeretném épp őket be-
vádolni, - érthetetlen, mondom, a magyar katholikus 
olvasóközönségnek ama vétkes lethargiája, mely e 
téren mutatkozik s az a rögeszmeszerii elfogultság, 
melylyel azt hiszi, sőt eléggé sajnosan nem ritkán 
vallja is, hogy az úgynevezett liberális, azaz katholi-
kus-, sőt keresztényellenes sajtó j obban van szerkesztve, 
jobban informálva, tartalmasabb, órdekesb a miénknél. 

S eléggé különös, hogy éppen olyanok mondják 
ezt, akik soha összehasonlító kísérletet nem tesznek, 
hanem következetesen csak keresztényellenes lapokból 
táplálkoznak, — ha szabad e szót használni, egyen-
értékűvé tévén a táplálkozást a mérgezéssel — mig e 
menthetetlen eljárásukat legfölebb ama megszokott frá-
zissal szeretnék mentegetni : „Hiszen csak tudni kell, 
mit mondanak ezek ?" . . . 

Vá j j on mit akarnak ezek az urak a nem- s épp 
ezért többnyire antikatholikus lapokból megtudni, amit 
a mi katholikus lapjainkból nem tudhatnának meg? 
Hiszem az „Ecrasez l 'Infame" örökös változatait már 
eléggé ismerjük, azokkal unatkozni hagyjuk azokra, 
akiknek hivatása és kötelessége azokat ott, ahol kell, 
megczáfolni, miben éppen a katholikus lapoknak kijut 
a maguk része; ha tehá t oly nagy kedvünk van „tudni, 
mit mondanak ezek", megtudjuk azt eléggé a katholikus 
lapokból, de ezáfolattal együtt, mert ez az egyedüli út 
mely a katholikus közvélemény megteremtésére és 
megerősödésére vezet. 

De ha így is volna, hogy manap a katholikus 
sajtó m é g gyengébb a másiknál, ki annak az oka, ha 
nem a katholikus olvasóközönség, mely örökké ugyan-
ama tévkörben forog, hogy egyrészt nem támogatja 
sajtóját , másrészt pedig mégis azt követeli tőle, 
hogy versenyezni tud jon ama másikkal, melyet hivei 
nyíltan vagy titkon, egyenes vagy görbe utakon, de 
mindig támogatnak, mer t őket szolgálja, amint minket 
is, eszméinket, jogainkat szolgálhatná egy hatalmas 
katholikus sajtó, melynek munkásai vállvetve, nem 
pártokra szaggatva, nemes lelkesedéssel teljesítik kö-
telességüket a haza és az egyház iránt. 

Engedjék meg, uraim, hogy erre vonatkozólag 
idegenből idézzek néhány szót, ha másért nem is, leg-
alább, hogy bebizonyítsam, miszerint amit mondok, 
nemcsak a magam képzelődése, hanem oly szomorú 
tapasztalat, melyet más országokban is tet tek, sőt 
éppen most tesznek. Bandin, a francziaországi Szent-
Vincze-Egyletek alelnöke 1877-ben ezt ir ta: 

„Nézetem szerint a hivek nem látják eléggé 
világosan és tisztán, mily fontos tényező a sajtó. 
Templomokat építenek, zárdákat alapítanak, szegény-
és árvaházakat nyitnak, ami mind, megengedem, 
igen szép, sőt fontos is és szükséges, de emellett 
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elfelejtik ugyané hivek, hogy van valami, ami még 
ezeknél is szükségesebb (amennyiben mindezeknek 
előharczosa) s ez a katholikus sajtó s annak terjesz-
tése és terjeszkedése. Mert ha a katholikus saj tót 
nem támogat juk, nem bátorí t juk, ha nem sikerül azt 
kellő magaslatra emelni, akkor templomaink nemsokára 
üresen állanak, egyházi s vallási testületeink el fognak 
nyomatni, iskoláink ós emberbaráti intézményeink 
az egyház kezéből kivétetni, száműzetvén belőlük 
a vallásos eszme, mely azokat létrehozta. Figyel jük 
csak meg a szellemek mai irányát : mindenüt t a hi-
tet lenség emeli fejét, a hívők sorai r i tkulnak ; em-
berek, akik minden egyéb kérdéssel szemben nyu-
godtak, ildomosak és okosak, úgyszólván dühbe 
jönnek, mikor valaki ezt a szót hangoztat ja előt-
tük : „az egyház" — mer t ők ezt az egyházat leg-
nagyobb ellenségüknek, családjuk, üzletük, vagyonuk, 
szóval a jólét felé való haladásuk ellenségének tart-
ják . Honnan van ez? Honnan e sajnos tévely, mely-
hez mint valami megdönthetet len igazsághoz ragasz-
kodnak? . . . A válasz e kérdésekre e z : az ujsá 
gokból származik ez, a hitetlen, vallástalan, vallás-
gyűlölő lapokból, melyeket olvasnak, melyek min-
denünnen tolakodva nap nap mellett mérgezik az 
olvasó lelkét, mig a katholikus saj tó sokkal gyen-
gébb és erőtlenebb, semhogy a kellő ellenmérget 
nyúj tan i tudná. 

„Ha e téren nem látunk egyhamar változást 
— folytat ja Baudin — nem sokára millió s millió 
lelkekből kivész a vallásosságnak még utolsó szik-
rá ja is." Égető szükség tehát, hogy a hivő katholi-
kusok egyesült erővel gá ta t emeljenek e vész ellen. 
„Gondolják meg — inti honfitársait Baudin hogy 
századok kegyeletes munká já t egy perez alatt egyet-
len egy tollvonás semmisítheti meg", ha nem véde-
kezünk. „Ha a franczia katholikusok — mondja — 
a jócselekedetek legelsejónek a saj tó támogatását 
tar tanák, csakhamar megváltoznék a helyzet ; mert 
ez szülné az igazi felvilágosodást, hiszen a katholi-
kus sajtónak hivatása, hogy az intelligencziát a val-
lási eszme szolgálatában sorakoztassa." 

Negyedszázada mult, mióta e szavak elhangzot-
tak s aki ma szemtanuja ama gyűlöletes hareznak, 
melyet hazájában a sötétség hatalmának tényezői ma 
a katholikus vallás ellen vivnak, kénytelen beismerni, 
hogy Baudin látnoki szemmel nézte a viszonyokat ; — 
aki pedig idébb néz, nem tudom, miként tudna eme 
kényszerítő konklúzió elől kitérni, hogy hasonló okok-
ból mindenüt t csak hasonló okozat származhatik. 

Nálunk is ebben rejl ik, uraim, unos-untalan föl-
panaszolt s tagadhatat lan baja ink egyik főoka : a katho-
likus olvasóközönségnek — ismétlem, a papokat sem 
veszem ki — nemtörődésében; ez adja meg legalább 
egyik magyarázó kulcsát mai helyzetünknek. Még nem 
ismertük föl a világ gyökeresen megváltozott újkori 
rendjét , azt hisszük, hogy még ma is urak vagyunk, 
holott voltaképpen sohasem voltunk azok, talán leg-
kevésbbé ama rég létünk korszakban, melyre vonat-
kozólag ellenségeink gúnyosan a „Religio domináns" 
jelszót vág ják szemünkbe. 

De ha voltunk volna is, ma más világ van A 
törékeny támaszokra való hagyatkozás korszaka letűnt ; 
— önlábunkra kellene állanunk, tömörülnünk, sorakoz-
nunk, bármennyire akadályt is dobjanak u t u n k b a ; —-
a tömörülésnek elengedhetlen föltétele pedig egy czéltudato-
san támogatott, tekintélyes sajtó, — e tömörülést pedig 

csak úgy é rhe t jük el, ha szemelőtt t a r t j uk a Szent-
Mihály-Társul at legújabban, Bécsben t a r to t t nagygyű-
lése egyik ki tűnő szónokának e szavát : „Katholikus 
házba csak kathobkus lapot szabad beereszteni" — hát még 
papi házba ? . . . 

Hol mondanám ezeket, ha nem a magyarhoni 
katholiczizmus irodalmi középpontján, a Szent-István-
Társulatban, melynek ez évi nagygyűlését ezennel ő 
főmagasságának, az ország herezegprimásának fölöttébb 
megtisztelő, kegyes parancsára megnyitom. 

A JOG ÁTALlt fOS FOGALMA 
ÉS EREDETE. 

(Folytatás.) 
Az emberiség közkincsét a jog terén ú jabb idő-

ben nagy veszély fenyegeti. A századunkat hatalmában 
tartó empirisztikus ós evoluezionisztikus, materialisz-
tikus ós pantheisztikus rendszerek megszállva tart ják a 
jogbölcseletnek a régi pogányok és keresztények által 
egyaránt helyes irányban művel t mezejét és mindennek, 
mit századok tudományos búvá r elméi mint jogot álla-
pítottak meg, hadat üzenve : egy a régiek előtt isme-
retlen, modern „wj joga-ot1 emlegetnek, mely szakítva 
az emberiség — szerintök — csecsemőkorához illő 
természetjoggal, a jogot nem a változhatat lan örök 
igazságból, nem Isten mindent átható és igazságos 
akaratából, hanem az ember gyönge ós változékony, 
szeszélyes akaratából származtat ja ; úgy okoskodván, 
hogy ezen „ú j jogu az emberiség felnőtt korának s 
ebben a szabadság kifejlett eszméjének sokkal megfe-
lelőbb, mint a régi, elavult j o g eszméje. Sajnos, nem 
gondolták meg s nem gondol ják meg az núj jog" böl-
cselői, hogy a jogo t az örök Igazságtól elszakítván, 
megfosztották azt és megfosztják erkölcsi kötelező ere-
jétől, melynek nem fizikai kényszereszközökkel, hanem 
a lelkiismeretnek minden anyagi kényszernél hatáso-
sabban kötelező erejével kell érvényesülnie. 

Hasonlóképen a jog fogalmát nem az „igazság"-
ból igyekeznek magyarázni, hanem a „jó"- vagy „jobbé-
ból, mintha a jog nem volna egyéb, mint a „jobb" ; 
még pedig nem a tárgyilag és magában véve „jobb", 
hanem alanyi értelemben azon „jobb", melyet az emberi 
társadalom is annak ismer. El tekintve attól, hogy az 
említett jogbölcselők ezen szó- és fogalommagyarázattal 
is a j og forrását az emberi akara tban vélik föltalálni 
fogalommagyarázatuk helytelenségét első tekintetre 
észrevesszük, ha a „jog"- és „ jó" vagy „ jobb" fogal-
maival ellentétes fogalmakat felidézzük elménkben. Ha 
ezen ellentétes fogalmak különböznek egymástól, akkor 
az alapfogalmaknak, a tevőleges fogalmaknak is külön-
bözniök kell. Már pedig a „ jog u -gal ellentétes fogalom: 
a „jogtalanság" ; mig a „jó"- vagy ,.jobb"-nak 
ellentétes fogalma : a „rossz" vagy „roszabb", melyet 
a jogtalansággal egyenrangusí tani általában nem szabad, 
mer t az a józan ész törvényeibe ütközik. 

Még érdekesebb az evoluezionista jogbölcselők 
ama szó- ós fogalommagyarázata , mely a jogfejlődés 
czimén a „jusu szót ós fogalmát a latin „jucundumu 

1 XIII. Leo „Immortale Dei", 3. pont. 
20* 
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szóból vezeti le és magyarázza, n e m kevés utilitariz-
mussal úgy okoskodván, hogy a mi „kellemes" ós 
„hasznos", az „jogos" ; sőt a jog fogalmának e magya-
ráza tában vélik a j o g változó fej lődésének ny i t j á t 
megtalálhatni . Mintha bizony ami „kellemetlen", az 
egyúttal „jogtalan", mintha a gazság megtorlása igaz-
talan is volna és min tha a jog alapfogalma az emberek 
szeszélyétől függne és nem volna ugyanaz minden időben. 

Az „wj jog"-ot tulajdonképen a XVI. századbeli 
raczionalizmus alapján álló pantheis ta és materialista 
jogbölcselők eszelték ki, kik az ember t , miként a vallás, 
rigy az erkölcs terén is az Istentől függet lennek hirdet-
ték. Az emberi elme megtévesztésére kitalálták azt 
a fülbemászó téves tant , hogy természetfölöt t i élet-
rend nincs. Ez nem is szükséges; hiszen adott az Isten 
mindenkinek józan észt, mellyel megál lapí that ja magá-
nak, mit akar h inni és mit nem. A vallás csak 
érzelem dolga. Kinyilatkoztatás nincs. Az ember vallási 
téren iózan eszére van hagyatva. A vallási téren hirde-
tet t és az életbe átül tetet t eme szubjektivizmus a 
kinyilatkoztatás jó tékony világától megfosztott és 
magára hagyatot t véges emberi elmével csakhamar 
elhitette, hogy mikén t a vallás t e rén függetlan, ópugy 
függet len az erkölcs terén is. K ik i amint csinálhat 
magának vallást, épugy csinálhat magának erkölcstant 
és jogo t is. Kiki azt teheti, amit sa j á t esze helyesnek 
tün te t fe l ; mert „az ész parancsol mindenkinek" ; s 
elfelej tet ték azon józan ész követe l te jogelvet, hogy 
parancsolónak ós engedelmeskedőnek különbözniök kell 
egymástól . Az ész nem parancsol, hanem csak meg-
ismer ós megismertet i velem a természetembe oltott 
és lelkiismeretem szava által k ih i rdete t t is teni tör-
vényeket . 

Amint egyszer a vallás és erkölcs terén sikerült 
az egyes embert Is tentől függetleníteni, jobban mondva, 
elszakítani: ugyanazon elv a gyakor la t i életben meg-
valósítva, logikai szükségszerűséggel elszakította az 
emberi társadalmat is Istentől ; mert ha az ember 
egyénileg független, akkor ugyanannak kell lennie a 
társadalomban is. Ámde ezen bölcseleti elv mellett 
emberi társadalom nem állhatna fönn, mert a hirde-
te t t függetlenségi elv mellett az emberek örökös 
harczban állnának egymással. Ki ta lá l ták tehát — mert 
sem a történelem, sem a hagyomány mit sem tudnak 
róla — az „ós szerződés" elvét, melynek alapján az 
emberek önként társultak, önkéntes szerződés u t ján 
államot alkottak s ugyanekkor az őket a természettől 
megillető, állítólag korláttalan hatalmat á t ruházták 
az á l lamra; még pedig Hobbes elmélete szerint, magát 
a hata lmat visszavonhatatlanul, ami a despotizmus-nak 
nyit kaput , mely az embert szabadság helyet t keserű 
szolgaságba ju t t a t j a . Rousseau elmélete szerint pedig 
a szerződők magát a korláttalan hatalmat nem ruház-
zák az államra, hanem csak a n n a k gyakorlását, amit 
vissza is vonhatnak, ha nekik ú g y tetszik. í m e a Tnép-
fönségu elve, mely napjainkban annyira tetsző, hogy 
áta lánosnak mondható . 

Mindkét elméletnek közös hibája , hogy a deizmus, 
vagy ha úgy t e t sz ik : apantheisztikus monizmus alapján 

áll, mely elfogadva ugyan, hogy Is ten teremtet te ezt 
a lá tható nagy mindenséget és mindazt, ami ebben 
található ; de azután, mint aki jól végezte dolgát, 
visszavonúlt és nem törődik többé a világgal. Ez t 
egészen magára hagyja . Boldoguljon, ahogy tud. Ez a 
tan t agad ja tehát a tlieizmust, vagyis Isten személyes 
befolyását és közreműködését a látható világrend 
föntar tásába és kormányzásába. E téves felfogásból 
szükségképen következik a hatalomnak ós jognak 
fentebb vázolt magyarázata, mely a józan észt nem 
képes megnyugta tn i ; mert az adot t magyarázat tal 
nem lá t ja be, hogy miér t kellett az embereknek önként 
társúlniok. A „mert nekik úgy tetszet t" felelet nem 
elégíti ki. Annak a „nekem úgy tetszet t" elvnek ész-
szerűnek kell lennie. Azt sem lá t ja be a józan ész, 
hogyan adhat ja az ember valakinek a korláttalan ha-
talmat, avagy annak csak gyakorlását is, mikor ilyen-
nel maga sem bir. 

A józan ész természetes képességeivel magától 
rá jön, hogy a „hatalom", „jog" nem valami emberek 
csinálta dolgok, melyeket tetszésük szerint előállíthat-
nak, megszünte thetnek vagy alakíthatnak ; hanem 
állandó, változhatatlan valóságok, melyeknek tárgyi-
lagos igazsága, minden szubjektívizmustól menten min-
dig ugyanaz marad. 

Ezen világos észelv azonban korántsem hozta 
zavarba a X I X . század folyamán minden téren felkarolt 
materialista-empirisztikus és pantheista evoluczionalisz-
t ikus bölcseleti rendszerek alapján álló modern jog-
bölcselőket, hogy azokat az örök változhatatlan igaz-
ságokat tagadják. K é t osztályra sorozhatjuk őket : az 
atlieizmus alapján álló materialista-pozitivista bölcselőkre 
és a pantheizmus a lapján álló evoluczionista-történeti iskola 
híveire. Mindkét osztály elvben egyezik, csak a modor-
ban van köztük különbség, amennyiben a „történeti új 
iskola11 hívei mérsékeltebbek a pozitivistáknál. 

Különben úgy a pozitivisták, Merkel,1 Rinding,2 

Bergbohm,3 d hering;1 Neukamp,5 LássonBluntsehli,7 

stb., kiknek vezére Kant; mint a történeti ú j iskola 
hívei, Savigny,8 Pacht a,9 és Stahl 0 nyomán abban 
megegyeznek, hogy jogfejlődés czímón tagadják 1. a 
természetjogot , vagyis az abban nyilvánuló örök vál-
tozhatat lan tö rvényeke t ; 2. a j ogo t a fizikai kényszer-
rel azonos í t ják ; 3. a jogot az erkölcstől függetlenít ik. 

1 1836—1896. Volt giesseni, prágai, bécsi, strassburgi tanár. 
2 Született 1841-ben, volt bázeli, freiburgi (Breisgau), strass-

burgi, jelenleg lipcsei tanár. 
3 Bonni tanár. 
4 Olvasd: „Jehring" Rudolf, 1818—1892. Volt bázeli, ros-

tocki, kiéli, giesseni, bécsi, göttingeni tanár. 
5 Kölni tanár. 
6 Szül. 1832-ben, berlini tanár. 
7 1808—1881. Volt zürichi, müncheni, heidelbergi tanár. 
s Olvasd: „Sa-Vinnjih" Frigyes Károly, 1779 - 1861. Volt 

marburgi, landshúti, berlini tanár 1848-ig. Ekkor nyugalomba ment. 
Meghalt Berlinben, 1861-ben. 

9 1798—1846. Volt erlangeni, müncheni, marburgi, lipcsei, 
berlini tanár. 

10 1802—1861. Izraelita szülőktől származott, 1819-ben evan-
gélikus ágostai vallásra tért Erlangenben. Volt erlangeni, würz-
burgi és 1840-től berlini tanár. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
— Budapest, máj. 22. Vaszary jubileum a központi 

papnevelő-intézetben. A budapesti növ. papság M. E. I. 
Iskolája május 21-én tar to t ta meg igazán impozáns 
ünnepség keretében Vaszary Kolos herczegprimás ő 
eminencziájának 50 éves papi jubileuma alkalmából 
hódoló évzáró ünnepélyét. Diszes közönség töltötte 
meg a közp. papnövelde e czólra felékesített díszter-
mét. Jelen voltak Kohl Medárd dr. fölsz. és Várady 
Árpád cz. püspök urak, továbbá az intézeti elöljáróság, 
Demkó Gy. dr., Rector Magnificus, Kiss János dr., a 
hittud. kar e. i. dékánja, Bita Dezső dr., Békefi R. dr., 
Székely Is tván dr., Prohászka Ottokár dr., Karácsonyi 
J . dr., Verebólyi L. dr., Acsay Antal dr. egyetemi ta-
nár urak, az előkelő világ számos egyéb tagja s nagy-
számú egyetemi hallgató. Az ünnepély kiemelkedő 
pontjai voltak az elnöki megnyitó, az ünnepi óda s 
a tudományos színvonalon álló ünnepi felolvasás. Az 
előbbi történelmi visszapillantást vet a sz. Benedek-
rendjéből magas egyházi méltóságot nyer t jeleseinkre, 
majd ő eminencziájának tudományosságára, atyai szi-
vére s Iskolánk iránt érzett szeretetére utal, melyet 
fényesen igazol számos fejedelmi adománya is. 

A felolvasás az első esztergomi érsekkel foglal-
kozik. Alapos készültséggel czáfolja az egyes tudósok 
nézeteit s fejtegetéseinek eredményeként állítja, hogy 
az első esztergomi érsek Sebestyén volt. 

Az ünnepi óda a szelid erővel kormányzó érsek-
atyát a következő záró-akkorddal üdvözl i : 

Atj'ánk ! távol magányod rejtekében, 
Ifjú leviták, hálás gyermekek, 
Lélekben áldásért elédbe járnak 
S ezrek imáival köszöntenek. 

A beszédet, felolvasást s az ünnepély egyéb 
pontjai t is a közönség tüntető tapssal jutalmazta. 

Az ünnepély keretében az Iskola működéséről a 
jegyzői jelentés számolt be. Örömmel látjuk, hogy az 
Iskola minden tekintetben igyekezik megfelelni tudo-
mányos czóljának s különös örömmel fogadjuk azt, hogy 
már az idén is kiválókópen a hit tudományokat művelte. 

A fényesen sikerült ünnepség végén Krizsán 
Mihály pápai kamarás s int. kormányzó intézett rövid-
ségében megkapó szavakat a tagokhoz, majd Kohl 
Medárd dr. püspök úr ő móltósága fejezte ki megelé-
gedését és igaz köszönetét az Iskolának, mire az ünne-
pély ő eminencziájának éltetésével véget ért. Kliő. , 

Budapest,. A Szent-István-Társulat ezidei közgyű-
lése. — 

F. hó 18-án az előzetesen közölt programm sze-
rint folyt le Elnökölt a herczegprimás helyett a magas 
védnöki karból báró Hornig Károly dr. veszprémi püs-
pök ur. A védnöki karból még jelen volt Ydrosy 
Gyula székesfehérvári püspök ur. A társ-elnökséget 
Zichy Nándor gróf elnök és Giessivein Sándor dr. 
alelnök képviselték. 

Dr. Hornig Károly báró elnöki megnyitója gond-
viseléses riadónak mondható a katholikus sajtó lelke-
sebb és buzgóbb felkarolásának felébresztésére erős 
katholikus közvélemény és társadalmi akczió fejlesztése 

végett. A franczia katholikusok, papok és világiak feje 
felett azért suhog most a szabadkőművesség által font 
istenostora, mer t a cselekvés, a felkészülés, a fegyver-
kezés, az erőgyűjtés, a társadalmi szervezkedés idejét 
tétlenül átaludták : kath. sajtót, óriás erejűt, nem fejlesz-
tettek, e helyett hagyták a franczia intelligencziát és 
népet a vallásellenes sajtó ny7ájává összeterelődni. 

A nagyhatású főp. védnöki beszéd után Giesswein 
Sándor dr. adta elő magvas és tanulságos alelnöki 
jelentését, mely a társulat ügyein túl messze kivilágít 
hazánk kulturális, vallási, tudományos és társadalmi 
viszonyaira. A mi magát a társulati életet illeti, Giess-
wein Sándor drnak ez az idei alelnöki jelentése igazán 
monumentálisnak nevezhető. A társulatnak kebelében 
alakult két részvénytársulat nagyarányú erőkifejtésének 
alapján a Sz. I. T. a mult évben két, és pedig valóban 
nagyszabású intézményt léptetett életbe, t. i a pártoló 
tagságot, mely a társulat tagjainak számát egy év alatt 
9000-nél nagyobb gyarapodással emelte, és a sortiment-
könyvkereskedést, mely a főváros könyvpiaczán hatá-
sosan képviseli a katholikus erő és életrevalóság hala-
dását. A társulat,, szintén a mult évi üzleti évben, 
szent Is tván szobrára a Szent-István bazilikában 23,000 
koronát fordított . 

Kaposi József igazgató a társulat szellemi, iro-
dalmi működéséről számolt be, Notier Antal dr. titkár 
a tagsági ügyekkel kapcsolatosan mondott el több 
elevenbevágó komoly dolgot a rendes tagság hódító 
erejének hanyatlásáról, a világiakra való papi hatás 
csaknem ijjesztő hiányosságáról. „Világi intelligencziánk, 
úgymond, távol áll az öntudatos katholiczismustól." 
Mért? Mert papságunk nem tud —• vagy részben nem 
is akar, röst •— hatni. 

A közgyűlés az elnöklő veszprémi püspök ur 
indítványára feliratban üdvözli Vaszary Kolos bibornok 
hgprimást 50 éves papi jubileuma alkalmából. 

Beszterczebányai egyházmegye. Főpásztori szózat 
a biboros hgprimás félszázados p>api jubileuma alkalmából. — 

Qui in regno S. Stephani, Hungáriáé regis, Prin-
cipis honore distinctus et purpura Romae ornatus nunc 
temporis Primatum sanctae et avitae Ecclesiae tenet : 
Eminentissimus ac Rssmus D. Claudius Fr. Vaszary, 
AEppus Strigoniensis nostraeque Metropolis Antistes, 
die 26-a mensis curr. Maii divina favente dementia 
annum sacerdotii sui iubilaeum attinget. 

Celsitudo muneris non minus ac dignitatis, unionis 
porro ac cohaesionis sensus in publicum testimonium 
semper fovendus libenterque a nobis fotus, nec non 
demum devotio, qua Sedi Metropolitanae sufiragari ac 
virtute legis eccl. devinci nos opertet : percharis per 
totum istius Dioeceseos Neosoliensis' anbitum Nobis 
sunt motivis, ut recursum quinquagesimum diei, qua 
Sua Eminentia sacerdotio inaugurata prímám Deo hos-
tiam sanctam litavit, communi cum gaudio, gratiarum 
actu et precibus pro futuris divinae largitatis bonis 
celebremus. 

Part icipes igitur universalis in patria laetitiae 
aequo modo fieri cupientes : hisce Ven. Fratres ac 
filios meos provoco, u t 28- a lab. mensis, idest Dominica 
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4-ta post Pascha, qua scilicet Ordinariatus Yicarialis 
Strigoniensis festum hoc iubilare celebrandum dispo-
suit, sacris ad altare fungentes Collectam Deus omnium 
fidelium pastor et rector famulum tuum Claudium, quem 
Ecclesiae Strigoniensi praecesse voluisti etc. orationibus 
diei praescriptis associent ; — una vero DD. Curatores 
animarum, terminata missa, cum devoto populo eosuper 
praevie edocendo ter Pater et Ave absolvant pro 
omnimoda Summi in regno hocce Mariano Pastoris 
1ncolumitate ! 

Datum in S. Cruce iuxta Gran um, Dominica Boni 
Pastoris 1905. Wolfgangus tu. p. 

Eppus. 
Esztergom, f Bolti-ár József f . püspök. — 
Az esztergomi főmegyét: a főpásztort, aföszékes-

káptalant, a papságot, a hiveket mind-mind nagy vesz-
teség érte az áldott lelkű érseki helynök ur halálában, 
aki a munkában igazán fáradhatatlan, a kedvességben, 
nyájasságban, szeretetreméltóságban igazán páratlanul 
állt magas hivatalában Életének adatait igen érdekes 
és tanulságos részletességgel előadta az Alkotmány. 
Halálának körülményeiről is tüzetesen beszámoltak a 
napilapok. Temetése a f. hó 16-án elhunyt jóságos 
főpapnak 18-án folyt le oly részvéttel, melyen nem 
csupán Esztergom városának, hanem az egész óriás 
egyházmegyének mélységes meghatottsága és fájdalma 
tükröződött vissza. Temette a boldogultnak a főpásztori 
terhek viselésében mél j tisztelettel szerető osztályosa, 
Kolil Medárd dr f. piisp. ur. A főkáptalan a következő egy-
szerűségével nagy fájdalmat fedő gyászjelentést adta ki: 

f Az esztergomi főszékesegyházi káptalan szomorú 
szivvel jelenti, hogy szeretett kartársa méltóságos és 
főtisztelendő Bolti zár József ur, felszentelt milasi püspök, 
pápai trónálló, apostoli főjegyző, ő Szentsége házi 
főpapja, Miasszonyunkról nevezett albeyi prépost, eszter-
gomi főszékesegyházi olvasókanonok, ő Eminencziája 
a biboros herczegprimá.mak és esztergomi érseknek 
segédpüspöke, általános érseki helynök és ügyhallgató, 
a zsinati vizsgáló-bizottság elnöke, római gróf, I. Ferencz 
József jeles rend csillaggal diszitett középkeresztjének 
lovagja, Esztergom vármegye törvényhatósági bizottsá-
gának tagja, Nagyszombat szab. kir. város diszpolgára, 
gyómántmisés pap stb. stb. folyó évi május hó 16-án 
este 1/210 órakor, életének 85-ik, áldozárságának 
61-ik évében, a haldoklók szentségeinek áj tatos 
felvétele után lelkét Teremtőjének visszaadta. A bol-
dogult hült tetemei folyó hó 18-án délután 1 f h órakor 
a gyászházban fognak ünnepélyesen beszentelteni és a 
főszékesegyházi sirboltban a boldog feltámadásig nyuga-
lomra helyeztetni. Az ünnepélyes gyászmise pedig folyó 
hó f9-én délelőtt 9 órakor lesz a főszékesegyházban 
bemutatva. Esztergom, 1905. május 17-én. Nyugodjék 
Krisztusban ! 

A gyászoló főkáptalanhoz a Nunciatura következő 
részvéttáviratot intézett : 

Reverendissimo Walter Cancellariae directori 
Esztergom. 

Tristissimum nuntium Nuntio Apostolico commu-
nicavi, qui pacem perpetuam pro illustri defuncto 

adprecans condolet ex corde cum Eminentissimo Pr imate 
universoque Strigoniensi Capitulo. — Nunciatura. 

Vaszary Kolos herczegprimás távirata ez : 
Méltóságos Székes-főkáptalannak, Esztergom. 
Mélységes fájdalommal vettem a lesújtó hirt hűséges 

helynököm elhunytáról. Isten keze érintett mindnyá-
junka t e nagy veszteségben, egyházmegyénket, a méltó-
ságos Főkáptalant és személyemet. E gyászban, mely 
ránk borult, legnagyobb sajnálatomra csak távolból 
vehetvén részt, buzgón imádkozom a Főkáptalannal a 
drága, felejthetetlen elhunyt lelki üdveért és közös 
fájdalmunkban Isten erősitő kegyelméért. 

Vaszary Kolos bibornok. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I É L E T 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A Sz. Alajos Társulat Segitő Egyesülete 1905. 

május 17-én Óbudán mltft . dr Kohl Medárd püspök 
tiszteletbeli elnök elnöklete alatt, alakuló közgyűlését 
tartotta. A kögyülésen jelen vol tak: Berger Márk, ő 
Szentsége t. káplánja, herczegprimási szertartó ; SagmiVler 
József., óbudai plébános, Fischer Ágoston, lelkész, Bussay 
Tivadar, a lorettoi sz. ház kamarása, Radies Gyula, 
gimn. hittanár, Hofbauer György, az óbudai kath. legény-
egyesület elnöke és a Tanoncz Otthon igazgatója, Csomó 
Sándor, Nagyfalusi Lajos, Szokol Antal hitoktatók. Ssen-
tesy Alfonz, a Sz József Lapja szerkesztője. Laub János 
karnagy, Bernát Ignácz, Georgi Sándor isk. igazgató, 
Tatárik József tanító, Papp Illés, Gyulányi Margit, tanítónő, 
Pupp Antalné stb. 

Az elnöklő püspök úr a Szentlélek segitségűl hivása 
után, rövid, magvas beszédben Sz Alajos Társulatának 
eddigi üdvös működéséről és e Társulatot támogatni 
hivatott Segitő Egyesület czéljáról emlékezett meg. A 
Segitő Egyesület czélja: Sz. Alajos Társulat számára meg-
felelő helyiségről, házról és templomról gondoskodni és 
Sz. Alajos Társulatot máskülönben is, anyagilag és 
erkölcsileg támogatni. 

Fischer Ágoston, aSz . Alajos Társulat országos igaz-
gatója, a Sz. Alajos Társulat vagyoni állapotát vázolta. 

1902. november 19-ón magyar sz. Erzsébet napján 
a Társulatnak első betét je a takarékpénztárba 5 korona 
volt. Ez 5 korona 1905. május 17-ig 2730 kor. 38 fillérre 
szaporodott. Ezzel szemben a Társulat 2604 kor. 82 
fillért adott ki. E kiadásból fOOO kor. mint „házalapu 

kamatozik. 320 kor. 4 sz. misének alapítványi összege, 
641 kor. 10 fillért zászlóra és dfszszögekre 49 kor. 94 
fill, könyvtárra költött ; 468 kor. 45 fillért jótékony czé-
lokra osztott ki. 

A Sz. Alajos társulati tagok összejöveteleiket a kath. 
Tanoncz Otthon helyiségében tartották, amelyet az 
Otthon nemesszivű, fáradhatatlan, az if júságért rajongó, 
buzgó igazgatója ft. Hofbauer György, a Társulatnak 
használatra ingyen volt szives átengedni. 

A Segítő Egyesület tagsági dijai : Védőké : 600 kor. 
Alapitókéi 60 kor. Rendeseké ; 6 kor. — Ez összegek 
6 óv alatt fizethetők. Évenkint fizetnek a pártolók : 60 
fillért, a segítők 6 fillért. 

Védőtag mltft dr Kohl Medárd püspök. Alapító 
tag van 18. 

Alapító tagok: Nmft. Szmrecsányi Pá l nagyváradi 
püspök. Mltft dr Nemes Antal, praelatus, nsft Berger 
Márk pápai káplán, ft. Sagmiiller József plébános, 
Fischer Ágoston, Bussay Tivadar, Hofbauer György, 
Radies Gyula, Szentgyörgyi Imre, Szentesy Álfonz, 
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"Wolkenbe g Gyula, Hofhauser Elek, Bernát Ignácz, 
Bernát Ignáezné, Boronkay úrnők — Schlagmüller 
Magdolna, Latzkó Mária, Tatárik József. 

E jelentést a tisztikar és a választmány megalakítása 
követte. 

Elnök : Fischer Ágoston. Alelnökök : Radies Gyula, 
Bussay Tivadar. J egyző : Nagyfalusi Lajos. Pénztáros : 
Hegedűs János. Számvizsgálók : Csomó Sándor, Bernát 
Ignácz. A választmány tagjai a férfi alapitó tagok és 
a rendesek közül minden 10—10 tag u tán 1—1. 

A tisztikar és a választmány megalakulván, Nagy-
falusi Lajos jegyző a Sz. Alajos Társulatának ós a Se-
gítő Egyesületnek főm. ft. Vaszary Kolos bibornok her-
czegprimás ő eminentiájához aranymiséje alkalmával 
intézett üdvözlő feliratát olvasta fel, a melyet azután a 
jelenvoltak aláirtak. 

A gyűlés Sagmüller József és Fischer Ágoston 
köszönetnyilvánítása után imádsággal és ő méltóságá-
nak áldásával véget ért. 

A Segítő Egyesület szabályait mind ő eminencziája 
a bibornok herczegprimás, mind pedig a belügyminiszter 
jóváhagyta. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
— A kath. tanügyi tanács Vaszary-ünnepe. Az 

országos katholikus tanügyi tanács Vaszary Kolos bibor-
nok herczegprimás aranymiséje alkalmából e hó 27-én, 
délelőtt 10 órakor díszközgyűlést tar t a Szent Is tván-
Társulat nagytermében. A díszközgyűlés tárgysorozata 
a következő: Délelőtt 9 órakorünnepies hálaadó szent-
mise Jézus Szent Szive-templomban. Délelőtt 10 órakor 
díszközgyűlés. 1. Szózat. 2. Elnöki megnyitó Jordán 
Károly dx. apát, egyházi elnöktől. 3. Alkalmi beszéd, 
tart ja : Guzsvenitz Vilmos képzőintézeti igazgató, 4. Az 
országos katholikus magyar iskolaegyesület alapszabály-
tervezetének végleges elfogadása, az egyesület megala-
kításának elhatározása. 5. Indítvány egy tanitóárva 
elhelyezése dolgában a katholikus tanítók országos 
bizottságának árvaházalapja terhére. 6. Himnusz. Dél-
után 5 órakor az országos katholikus magyar iskola-
egyesület alakuló közgyűlése a Szent István-Társulat 
disztermóben. 

I R O D A L O M 
= Megjeleni Az EGYETEMI MÁRIA KONGRE-

GÁCZIÓ É R T E S Í T Ő J E Budapesten, 1905. évi május 
hó 14-ón. Hatodik füzet. Kézirat gyanánt . Stephaneum 
nyomása 8-r. 23 1. 

Tartalma : I. Sokan vannak a hivatalosak, de 
kevesen a választottak ! Komárik Is tván S J. praesestől. 
II. Az ész és a szív harmóniája . lleram Gyula prae-
fectustól. III . Előadó beszéd a magyar kath i f júság 
hitéletéről 1904. decz 8-án az I. orsz. kath. diákérte-
kezleten. IV. Kerékgyártó Árpád II. felügyelőtől. V. A 
kongregáczió egységes szelleme, Till Kálmán pénztáros-
tól. VI. Kongregácziónk krónikája. Különös figyelemre 
méltó a P . Praeses előadásainak rövid áttekintése a 
vallásról. Kliótól. VII. A kongregáczió személyzete : fő-
védnök, zászlóanya, védnökök, tisztikar, rendes és távol 
levő tagok. _____ 

H I V A T A L O S . 
1031/1905. 

A Religio tekintetes Szerkesztőségének 
Budapest. 

A székesfehérvári egyházmegyei papnevelő-intézet 
növendékei sorába felvétetni óhaj tó ifjak felvételi 
vizsgálata első sorban a hittudományi tanfolyam első 
évére és a főgimnáziumi 7-ik és 8-ik osztályokra a 

székesfehérvári papnevelő-intézetben f. é. julius 1-én 
d. e. 10 órakor fog megtartatni. 

Tisztelettel kérem a tekintetes Szerkesztőséget, 
hogy ezen felvételi vizsgálat idejét becses lapjában 
felemlíteni szíveskedjék azon tájékoztató megjegyzéssel, 
hogy a kik felvétetni óhajtanak, a jelzett napon reggel 
8 órakor a székesfehérvári papnevelő-intézet elöljáró-
ságánál keresztlevéllel, érettségi, illetve iskolai és 
erkölcsi bizonyítvánnyal személyesen jelenjenek meg, 

Székesfehérvár, 1905. május 21. 
Városy Gyula, 

székesfehérvári püspök 

2199/1905. 
A „Religio-Vallás" Tekintetes Szerkesztőségének 

Budapesten. 
A világi papságra lépni kivánó tanuló i f jak fel-

vételi vizsgálata a váczi egyházmegyében az idén folyó 
évi julius hó 4 én délelőtt 9 órakor fog a váczi püspöki 
palotában megtartatni. 

Mit oly kéréssel hozok a Tek. Szerkesztőség tudo-
mására, hogy ezt a hirek között díjtalanul közzétenni 
szíveskedjék. 

A felvétel a V I , VII. és VIII . osztályokból tör-
ténik. Pályázóktól tel jes ismerete kívántatik a magyar 
nyelvnek, — de előnyben részesülnek a több nyelven 
beszélők. 

A felvételi vizsgálatot megelőző napon az az folyó 
évi julius hó 3-án folyamodók tartoznak megjelenni és 
déli 12 óráig bizonyítványaikat, keresztleveleiket, vala-
mint netáni egyéb okmányaikat a püspöki hivatalban 
letétbe helyezni. 

Kel t Váczon, 1905-ik évi május hó 22-én. 
Dr. Virter Lajos 

ált. püspöki helyilök. 

867/1905. 
A „Religio-Vallás" Tekintetes Szerkesztőségének, 

Budapesten. 
Kér jük az alábbi sorok szíves közlését : 
„Konkurzus : A beszterczebányai egyházmegye 

növendékpapjai közé fölvétetni kivánó ifjak fölvételi 
vizsgálatának ideje ez évben julius hó 3-ikára tűzetvén 
ki, a pályázni óhajtó s a gimnázium IV., V., VI., VII. 
és VIII . osztályát sikerrel végzett, illetve érettségit 
tett i f jaknak, •— hit tanáruk ajánlataival s ez idei illetve 
érettségi bizonyítványaikkal — Beszterczebányán, az 
egyházmegyei irodában (püspöki palota) már az előző 
napon, vagyis folyó évi julius 2-ikán a délutáni órák-
ban kell jelentkezniük." 

Garamszentkereszt, 1905. május 23-án. 
Egyházmegyei iroda. 

VEGYESEK. 
— Rómából érkezett tudósításunk szerint X . 

Pius pápa azokra a híresztelésekre, melyek sza-
kadatlanul legközelebb várható pápai Consistoriumot 
és bibornok-kreálásokat hirdetnek, e napokban azt a 
csípős megjegyzést tette, hogy igenis 15 bibornok-
jelöltről van tudomása, de ez a 15 jelölt azoké a bizo-
nyos „mások"-é, t. i. hogy ő még nem. jelölt ki egyet 
se. Azután névszerint felsorolta a „biztos" jelölteket, s 
végül megjegyezte, hogy egyik vagy másik a jelöltek 
közül még csakugyan lehet bibornok. 

— A herczegprimás adománya. Kohl Medárd dr. püs-
pök úr levélben értesítette ( 'sernoch János dr. prelátust, 
az esztergomi Katholikus Legényegyesület diszelnökét, 
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hogy Vaszary Kolos herczegprimás jubileuma alkalmá-
ból az esztergomi Katholikus Legényegyesületnek 2000 
koronát utalványozott . 

— Püspököt tiszteletből doktorrá avatni nem 
illetlenség, a mint nálunk egyszer valaki mondta, hanem 
a t iszteletadásnak megszokott módja a kath. theologiai 
fakultások és egyetemek részéről. Legú jabban a 
müncheni egyetem hi t tudományi kara avat ta honoris 
causa doktorrá Busch Konrád speyeri püspököt, f. hó 
13-án. A speyeri püspök a müncheni hi t tudományi kar 
taní tványa volt . Igy tett a bonni fakultás is Müller 
kölni vikáriussal. 

— A Budapesti Növeudékpapság Magyar Egyház-
irodalmi Iskolája főmagasságú és főtisztelendő Vaszary 
Kolos bíboros herczegprimás ötvenéves papi jubileuma 
alkalmából 1905. évi május hó 21-dikón vasárnap, a 
központi papnevelő-intézet dísztermében hódoló évzáró 
ünnepélyt rendezett , a következő műsorral: Ecce Sacer-
dos. Thielen-töl. Előadta az énekkar. Megnyitó beszéd. 
Mondotta Martin Aurél, IV. ó. hh., a M. üi. I . I . elnöke. 
Ünnepi óda. I r ta Milbich Tamás, IV. ó. hh. Szavalta 
Stumpf Sándor, I I . ó. hh. Fantaisie. Hegedűn előadta 
Haller Jakab , II . é. hh. Zongorán kisérte Rolkó Béla IV. 
é. hh. Ünnepi felolvasás. Tar to t ta Bozsik Pál , I II . é. hh. 
Fölzeng a hála imája. Thielen—Milbich-tői. Előadta az 
énekkar. Jegyzői jelentés. Felolvasta Marczel Mihály, III . 
é. hh. Elnöki zárószó. Előre! Pütz-Bagyó-tól. Zongora-
kísérettel előadta a i énekkar. 

— Boltizár püspök végrendelete. Esztergomban 
pénteken, f. hó 19-én bontot ták fel Boltizár püspök 
végrendeletét . Vagyonából mintegy 30 ezer koronát 
hagyo t t jó tékony czélokra, a többit nővérének és 
e lhunyt testvére gyermekeinek hagyta. Jó t ékony ado-
mányainak főbb tételei a következők: Pap i nyugdíj-
alapra 4000 korona, papi segélyalapra 2000 korona, 
Boltizár jubi leum alapra 2000 korona, kegyeletes családi 
alapítványokra 2000 korona, a selmeczbányai plébániá-
nak misealapitvány 2000 borona, a nagyszombati plébá-
niának 600 korona, a nagyszombati árvaháznak 60Ô kor., 
az esztergomi Vöröskereszt-kórháznak 600 korona, az 
Esztergomi Kathol ikus Legényegyletnek 400 korona, 
az Esztergomi Katholikus Körnek '200 kor., az eszter-
gomi gimnáziumi diákasztalnak 200 kor., a tanitóképez-
dének 20ü korona, a póterfalvi ós morvaszentjánosi 
szegényeknek 120'1 korona, a szegényeknek 2000 kor., 
kezelőorvosának 1000 korona. A papságtól a jubileuma 
alkalmával kapot t püspöki gyürü t a kincstárnak, a 
kelyhet pedig a bazilikának hagyományozta. 

— A pécsi egyházmegye kápt. helynöke ezidei 
VII . sz. körlevelében május hó 28-ra imákat rendelt 
Vaszary Kolos bibornok herczegprimás és esztergomi 
érsek úr aranymiséje alkalmából. Rendeli továbbá, 
hogy sürgős esetekben egyenesen Rómába kell küldeni 
a megjelölt házassági esetekben a dispensatió kórvé-
nyét . Személyzetiek után jelenti a kápt. helynök úr, 
hogy egyházmegyei papok miképp kaphatnak a püs-
pöki irodából e.setről-esetre 80 mise-stipendiumot. Nö-
vendékpapok fölvétele a gimn. IV. o. végzése után 
jún . 30-án és júl . 1-én fog megtörténni . Az orsz. kath. 

tanító-segélyalapból nyerendő ösztöndíjak- ós segély-
pénzekért benyúj tandó kérvények határ ideje júl. 15. 
Ministeri s más világi hatósági rendeletek. Dr. Szilvek 
„A szocziáldemokratia vallása" és dr. Sipos „A szem-
léltető módszer a kath. hi toktatásban" czimü munkáik 
ajánl tatnak. 

— Apró liirek. Ford í to t t világban élünk. Európá-
ból a szegény nép seregestől tódul át Amerikába 
kenyérkeresetre. Maholnap Magyarország egyes vidékei 
néptelenek lesznek. És já t szuk a „nagyhatalmasság"- ot ! 
Amerikából viszont az a hír érkezett, hogy onnan 
már nemcsak gazdagok, hanem a jómódú egyszerű 
polgár családok is oly tömegesen készülnek európai 
kirándulásra, hogy aug. l - i g minden kikötőben minden 
ha jó le van foglalva. — Vilmos császár igazán császári 
módon kezeli nagyúri t isztségét. Május 15-ére F ischer 
kölni érseket Metzbe kér te magához császári ebédre a 
jeruzsálemi sz. kereszttel való ki tüntetést ünnepelni. 
— A legújabb amerikai találmány az, hogy bicykiiken 
és automobilokon az eddigi fülsértő hangadás helyet t 
eolhárfaszerü zene adjon jel t . Még mennyei hangokat 
fog utoljára a földre lecsenni akarni J á f é t nemzedéke, 
audax Jape t i genus, a mint Horáczius mondá. — A 
német gründliclikeit tudvalevőleg hires és okos dolog. 
De neki is megjő néha a bolond órája. Egy német 
tudós például kieszelte az okát, hogy Togo admirális 
mórt nem vezet i csatára a japán flottát. Azért, úgy-
mond, mert a japán ha jóhad minden ágyu ja „ki van 
lőve", vagyis lövöldözés által hasznavehetetlenné van 
téve Si non e vero, e ben trovato ! Kautz akadé-
mikusunk örülhet neki. — Tromfot t romfra . Mikor 
Budapesten az erzsébetvárosi templom építéséről vol t 
szó s a pályázat ugy dőlt el, hogy egy lutheránus 
építőmester nem kapta m e g az építést, a szabadelvű 
saj tó nagy tetszéssel tárgyal ta a pápista felekezeties-
sóget. Most azt olvashatni az Augsb. Pos tz . 111. sz.-
ban, hogy Baden-Baden lutheránus egyháztanácsa 
kiadta a rendeletet , hogy templomépitósre nem pályáz-
hat csak lutheránus. — Ez sem rossz ! E g y német gróf, 
„gráf von Wes ta rp" a neve, a katholikusölő „Wart-
burg" cz. folyóiratban, sötétség, dummheit, mist s több 
eféle jelzőket használva a pápistaságról kimondotta, 
hogy a „Los von Rom"-nak czélja — a „német Is ten" 
tisztelete A magyar protestánsok, a kiknek vallása 
tudvalevőleg „magyar" vallás, nem tudom meghall ják-e 
s követik-e a német r iadót . Bizony, o t thagyhatnák 
már egyszer a faképnél azt a „német" vallást ! — A 
tengeri kigyó nem mese, hanem valóság. Werne r német 
tengernagy emlékirataiban leír egy esetet, midőn ő is, 
a hajó összes személyzete is, szabad szemmel és táv-
csővel lá that tak hajójuk előtt körülbelül 40 lépésnyire 
gyüi'űdző vonalakban keresztül surranni ilyen bestiát. 
A kigyó hosszát 30—40 lábnyira becsüli. A fejét min-
dig viz felett tar tot ta a kigyó ós az volt akkora mint 
egy tengeri ku tya feje. 

Főszerkesztő : B r e z n a y B é l a d r . 
Segédszerkesztő : Valuicsek Béla. 

Tar ta lom. Verére«zmék és tanulmányok : MDCCCCV". Május 26. — Nm. és főt. dr Hornig K. báró püspök ur megnyitó beszéde a Sz.-I.-T. 
f. hó 18-án tartott nagygyűlésén. — A jog átalános fogalmi és eredete. Dr D e m k ó Gy. R. M. ünnepi beszéle. — M/yházi Tudósítások : 
B u d a p e s t : Vaszary-jubileum a központi papnevelő-intézetben. — B u d a p e s t : A Szent-István-Társulat ezidei közgyűlése. — B e s z-
t e r c z e b á n y a i e g y h á z m e g y e : Főpásztori szózat a biboros hgprimás félszázados papi jubileuma alkalmából. — E s z t e r g o m : 
t Boltizár József f. püspök. — Kath. Egyesületi Elet és Köztevék-.nység : A Sz. Alajos Társulat Segitő Egyesülete alakuló közgyűlése. — 
Kith. Nerelés- és Tanításügy. A kath. tanügyi tanács Yaszary-iinnepe. — Irodalom : Az egyetemi Mária-kongregáczió értesítője. — Hioa-
talos. — Vegyes' k. Rómából. A herczegprimás adománya. Püspököt tiszteletből doktorrá avatni. A Budapesti "Növendékpapság Magyar 

Egyházirodalmi Iskolája. Boltizár püspök végrendelete. A pécsi egyházmegye kápt. helynöke. Apró hirek. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1905. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap 1905. ; 
kezdetétől hetenként î 

egyszer : csütörtökön. E 
Előfizetési dij : \ 

egész évre helyben s \ 
postaküldéssel 10 kor . : 

Szerkesztő lakása : \ 
Budapest, : 

VI., Bajza-utcza 14. sz., i 
hova a lap szellemi : 
részét illető minden 1 
küldemény czimzendő. : 

Előfizethetni 
minden 

Ï kir. postahivatalnál : 
; Budapesten a szerkesz-
I tőnél, és Naary Sándor 
: könyvnyomdájában, 
j 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 , TÁRSA 
H A T V A N N E G Y E 

Budapesten, junius 1. 22, 

DALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT, 
131K ÉVFOLYAM. 

SZ. 1905. 

„Verge ahcriter in coeplo tuo: praeliare praeiia Domini, cariiatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingenaa: 
adlabora . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus." 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
, Additos tibi animo8 auctoritate Nostra exoptamus, quibus ex citât us atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék e's tanulmányok: Agapék. Ir ta: Dr Z u b r i c z k y A l a d á r . — A jog átalános fogalma és eredete. Dr D e m k ó 
Gy. R. M. ünnepi beszéde. — Vallási állapotok Boszniában és Herczegovinában. I r ta : P. J u l i an u s J e l e n i c . — Egyházi Tudósítások : 
t Biró Béla. -— B u d a p e s t : Vaszary Kolos bibornok áldozópapi jubileuma. — B u d a p e s t : A kassai vértanuk boldoggá avatásának 
ünnepsége Jézus Szive budapesti templomában. — G y ő r : Főpásztori felhívás a Szent-Mihály-Társulat egyházmegyei szervezésére. — G y ő r ; 
Szeretet a kereszténység erkölcsi lényege. — Kath. Nevelés- és Tanitámgy. Az Országos Kath. Tanügyi Tanács díszközgyűlése. —Hivatalos. 
— Vegyesek. A budapesti k. m. tudományegyetem hittudományi kara. A „Magyarok Csillaga". Az osztrák kath. papság kongrua-ügye. 

Columbus Kristóf. 

Agapék. 
„A maitól eltérő szokások, visszaélések és 

profanácziók az oltáriszentség körül az első 
nyolcz században" czimü művecskémben a 
62—68. lapokon azt az álláspontot foglaltam 
el, hogy a régi ker. irodalomnak ránk maradt 
emlékei gondos összehasonlítás után aligha 
födik a ker. szeretetlakomákról általánosan el-
terjedt nézetet, mintha t. i. ezek az agapék 
általánosan elterjedt és szeretettel gondozott 
intézményei voltak volna az őskereszténységnek 
és pedig a szent áldozással való közvetlen 
kapcsolatban. Mivel ez a nézet a theologiai 
irodalomban csak ujabban merült fel, nem lesz 
talán érdektelen pótlék gyanánt közölni néhány 
adatot a szellemek oszlásáról, a mely ezen a 
téren Batiffol kezdeményezése után beállott. 
Batiffol tudvalevőleg 1902-ben koczkáztat ta 
n é z e t é t Études d'histoire et de théol. posit, c z i m ü 

müvében. Ladeuze még azon esztendőben a 
Revue de l'Orient chrétien 3 8 9 — 5 9 . l a p j a i n a 

Didachéban előforduló lakomát Batiffol szelle-
mében közönséges lakomáról magyarázta és 
nem eucharistikus agapéról. Ugyancssk ő 
1904-ben a Revue Biblique 78—81. lapjain ilyen 
értelemben magyarázta a korinthusiak hoz irt 
e l s ő l e v e l e t i s . Funk a Tübinger Quartalschriftben 

(1904. I. 156.) ellene mondott Ladeuzenek, és 
a Revue d'histoire ecclésiastique-h&n ( 1 9 0 3 . I . 1 9 0 4 . 

I . ) B a t i f f o l n a k i s . Leclerq, Gillis, Ermoni. Keating 
szintén Batiffol nézete ellen vannak. Ellene 
nyilatkozik Koch Vilmos doktor is, a kinek a most 
adott irodalmi jegyzéket köszönöm (Tübinger 
Quartalschr. 1905. II. 231). Koch a korinthusiak-
hoz irt I. levelet az agape megdönthetetlen 
bizonyítékának tar t ja . De nem zárkózik el 
teljesen az elől a közvetitő nézet elől, a melyet 
Bricout a j á n l o t t (Revue du clergé français 1 9 0 4 . 

369—396), hogy az agapé általános elterjedését 
a ker. őskorban tényleg nem lehet kimutatni. 

Dr. Zubriczky Aladár. 

A J O G Á T A L Á F O S F O G A L M A 
É S E R E D E T E . 

(Folytatás.) 
I . 

a) A p o z i t i v i s t á k s z e r i n t : j o g csak az, ami m i n d e n 
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t m e g v a l ó s í t h a t ó . Á m d e i l y e n e k csak 
az á l l a m n a k t é t e l e s t ö r v é n y e i ; m e r t csak az á l l am k é p e s 
a m a g a t ö r v é n y e i n e k s az a z o k b a n m e g n y i l a t k o z ó aka -
r a t á n a k é r v é n y t szerezn i . F e l e d i k , h o g y a kötelesség, 
m é g p e d i g a lelkiismeretben kötelesség, bűn és örök büntetés 
terhe alatt, a jognak kiegészítő része, támasza, érvényesítője. 
A természetjogot, v a g y m i n t ök nevez ik , „észjogot" e lve t ik ; 
mer t , m i n t ök m o n d j á k , az n e m egyéb , m i n t „egyesek 
ö n k é n y e " , m e l y csak a r r a va ló , h o g y a n n a k lep le a la t t 
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kiki azt hirdethesse „jog u-nak, amit akar. miután annak 
tételei — nem lévén kihirdetve — biztosan meg nem 
állapithatók és nincsenek szentesítve. 

A pozit ivistáknak a természetjogról ama véleke-
dése, hogy észjog nincs: helyes; mer t a természet jognak 
az a véges emberi ész nem törvényhozója, hanem csak 
megismerője és megismertetője. Azér t a természet jogot 
helytelenül vagy nem eléggé szabatosan mondják néme-
lyek „észjog"-nak. 

Téves azonban a pozitivisták ama vélekedése, 
mintha „természet jog" egyáltalán nem volna, mintha 
ennek törvényei kihirdetve nem lennének. 

Van természetjog, melyet I s ten oltott az emberi 
természetbe, mely minden pozitiv törvényalkotást meg-
előz : ennek alapján Káin testvérgyilkossága minden 
pozitiv törvényhozást megelőzőleg égbekiáltó jogtalan-
ság volt. A természet jog minden népeknél ós nemze-
teknél ugyanaz, mer t annak törvényei t a józan emberi 
ész a lelkiismeret szava útján megismeri. Megismeri, 
mcgismerteli és nem megalkotja. Máskép a nemzetek között 
az érintkezés nem is volt képzelhető, sőt ma sem kép-
zelhető azon népek és nemzetek között , kik között emez 
érintkezést pozitiv nemzetközi törvények még nem 
szabályozzák. A természet jog előfeltétele nélkül nem 
képzelhető sem „pozitiv jog", sem „szokásjog" ; mert 
a legelső tételes törvény már feltételezi ama sehol nem 
kodifikált természeti törvényt, hogy „törvényes hatalom 
igazságos parancsainak engedelmeskedni kell". A szokásjog 
pedig szintén föltételezi az emberek „jogérzék"-ét, vagyis 
a lelkiismeretünk szavában megnyilatkozó „természet-
jog"-ot. 

De micsoda j o g az — mondják a pozitivisták — 
mely nincs szentesí tve? 

Nagyon tévednek a pozitivisták, ha azt hiszik, 
hogy a természet jog nincs szentesítve. Igaz, hogy a 
természet jog nincs pénzbírsággal, börtönnel avagy egyéb 
érzékeny földi büntetésekkel szentesítve, de azért kellő-
leg szentesítve van az lelkiismeretünk szavában, bűn 
és örök büntetés te rhe alatt, melyet ha talán e földi 
életben elaltathatunk avagy ki játszhatunk is, teljesen 
azonban el nem hallgat tathatunk. A természet jog töké-
letes szentesítését tulajdonképen a másvilágon kikerül-
hetetlen büntetésekben birja. Es e tekintetben a ter-
mészet jog szentesítése messze felülhaladja a bármily 
szigorúan szentesített emberi törvényeket , sőt ezeknek 
épen e túlvilági szentesítésével támasza. Mert ha a 
tételes emberi törvények csak büntetés és nem egyszers-
mind bűn terhe alatt kötelezők : ha tá lyuk kétes és bizony-
talan. Az alattvalók között mindig lesznek megromlott 
észjárású és gyenge akaratú emberek, kik a szuronyok 
erdeje és a börtönök tömkelege ellenére ki fogják já t -
szani a legszigorúbb szentesítéseket. És tegyük fel, hogy 
a földi igazság súj tó kezét nem sikerült kijátszaniok, 
amennyiben az súlyos büntetést szabott reájok, ha lelki-
ismeretükben nem érzik, hogy a törvény kijátszásával 
ós áthágásával bűn t követtek el : korántsem fognak 
megjavulni , legfelebb arról győződnek meg, hogy rosszúl 
számítottak, s jövőben óvatosabbaknak kell lenniök. 

A természet jog azonban nem teszi fölöslegessé a 

tételes pozitív törvényeket , sőt egyenesen kívánja ilye-
nek alkotását, amenuyiben a természetjogban az élet 
minden jogesetére nézve nem találunk részletes intéz-
kedéseket. Ezenfelül a bűn által elhomályosúlt emberi 
ész igen gyakran nem tud magától a mindenki előtt 
legvilágosabb természetjogi elvekből helyesen követ-
keztetni. A természet jognak ugyanis csak igen kevés, 
úgyszólván alaptörvényei azok, melyek önmagukban 
nyilvánvalók és semmi további meghatározásra nem 
szorulnak ; melyek minden józaneszü ember előtt első 
tekintetre világosak. I lyenek a jog, kötelesség, jogta-
lanság fogalmai körében : a lót, élet, becsület, tulaj-
donjog és átalában az önfentartás joga. Ezen kevés és 
alapvető törvényeken kívül a természet jognak még 
kétrendbeli törvényeit különböztet jük meg, nevezetesen: 
a fentebb említett alapvető törvényekből önként folyó 
következtéseket és azoknak közelebbi meghatározását . 
E két u tóbbi fa ja a természet jogi törvényeknek nem-
csak nem zárja ki a pozitív törvényalkotást , hanem 
egyenesen kívánja, követeli azt, nehogy máskép az elho-
mályosult emberi ész eltévelyedjék. Igy pl természetjogi 
a laptörvény: „Senkivel jogtalanul ne bánj ." Vagy : „A 
bűn büntetendő." De hogy mi az a jogtalanság minden 
konkrét esetben ? vagy hogy mily büntetéssel súj tandó 
a bűn egyes ese tokben? : ez a természet jogban nincs 
részletesen meghatározva. Ez a pozitív jogalkotásnak 
s vele a jogfej lődésnek a tárgya. Minden félreértés kike-
rülése czéljából azonban meg kell jegyeznem ós hang-
súlyoznom, hogy a természeti alaptörvényekből folyó 
szükségkópeni következtetések, mint pl. „ne ölj", „ne 
lopj", „ne csal j" : ép oly változhatatlanok, mint maguk 
az a laptörvények. Azért már a minden törvények kú t -
feje és példaképe, az Örök Törvényhozó, a benne lakozó 
Örök Törvénynek az emberekkel való közlése czéljából, 
az ezek szivébe irott vál tozhatat lan természeti törvényen 
felül tételes pozitív, i tgyancsak változhatat lan isteni 
törvényeket hirdetet t ki. Amennyiben pedig a mar 
jelzet t vál tozhatat lan isteni törvényekben a jövőben 
felmerülő, a helyi és időviszonyok által kívánt, vala-
mint az emberek jogigényei által támasztot t és előre 
nem látot t mindennemű jogszükségletekre világos tör-
vények nem ta lá l ta tnának: megalkotta mindjár t kez-
dettől, az ember társas természetével egyidejűleg az 
ember lelki és testi ket tős szükségleteinek megfelelőleg, 
a ket tős szuverén hatalmat , az egyházi és állami hatal-
mat, hogy ezek alkossák meg a jövőben szükséges tör-
vényeket az ember számára. 

Mindkét hatalom tárgyilag tekintve, azaz elvontan 
annak hordozójától és a formától, melyben ez a hatal-
mat gyakorol ja : közvetlenül egyaránt Istentől van, és 
mindket tő egyaránt szuverén,1 mert mindkettőnek a 
társas életre teremtet t emberi természet kettős szük-
ségletében maga a Teremtő szabta meg a működési 
tért , melyen belül mindkét hatalom egymástól függet-
len, de nem korláttalan törvényhozói és végrehaj tói hata-
lommal van felruházva Istentől. Is tentől származván 
minden földi hatalom, mer t „nincs hatalmasság, hanem 

1 Leo XIII.: „Diuturnum illud.' 1881. jun. 29-ről és Immor-
tale Dei 1885. nov. 1-ről 24 pont. 
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csak Istentől11 : következőleg Is ten törvényei, a termé-
szeti és pozitiv változhatatlan isteni törvények képezik 
a korlátot, melyen belül kell megalkotnia és végrehaj-
tania minden földi hata lomnak a maga törvényeit. 
Ugyanaz az ember lévén polgára Egyháznak és Állam-
nak, mint ahogy édes apa és édes anya gyermeke is 
ugyanaz : önként következik, hogy a két szuverén hata-
lomnak kölcsönös harmóniában kell kormányoznia a 
gondjaikra bizott polgárokat, mint ahogy kölcsönös 
egyetértésben kell nevelniök az apának és anyának édes 
gyermekeiket . 

b) A pozitivisták a természet jogot elvetvén, leold-
ván a jog eredetének lánczolatát Istentől, megfosztot-
ták azt kötelező erejétől. Hirdetni kezdték, hogy „jog 
csak az, amit minden körülmények között, ha kell kényszer 
útján is, érvényesíthetünk11. E k k é n t a jogot, mely a maga 
egészében erkölcsi kötelék, a legdurvább fizikai kény-
szerrel azonosították. Feledték, hogy a jog, mint erkölcsi 
képesség, nem szűnik meg, hanem teljességében fön-
marad akkor is, ha az esetleg nem is érvényesíthető. 
A rablógyilkos áldozatának joga az élethez és tulaj-
donához nem szűnt meg, habár nem is tud ta azt érvé-
nyesíteni. Az igazság sújtó keze alól menekül t bűnös-
nek tet te még korántsem lett jogossá az által, hogy az 
utói nem érhet te őt. 

A felhozott példákból lát juk, hogy a fizikai kény-
szernek a j o g lényegéhez semmi köze. A fizikai kény-
szer fogalma a jog fogalmába semmiképen sem illeszt-
hető, a jognak alkotó elemét nem képezheti, sőt inkább 
föltételezi azt. A logikai és ontologiai rendben előbb 
van jog ós kötelesség, és csak azután jöhe t segítségül 
ezek érvényesítésére szükség esetében a kényszer. Nem 
a kényszer teremti meg a jogo t ós kötelességet. Bizo-
nyí t ja ezt az a tapasztalati tény is, hogy magát a 
kényszert és ennek esetleges alkalmazását is a jog sza-
bályozza ; mer t nem szabad azt önkényűleg alkalmazni. 

J o g és kötelesség minden kényszer nélkül is szépen 
érvényesülnek az emberi társadalomban ; de mert az 
emberi társadalomban vannak gyönge vagy rosszaka-
ra tú emberek is, kik a joggal és kötelességgel vissza-
élnek : ezek megfékezésére, a megsértet t társadalmi rend 
helyreállítására, a rossz példa ellensúlyozására, a hibás 
magjavítására és jövőben elrettentésére, társadalmi 
szükség, hogy a jogok ós kötelességek, ha kell, kény-
szer u t ján is érvényesüljenek. 

A kényszer tehát társadalmi szükség igényelte 
segítő eszköz, melylyel az erre jogosí tot t tekintély 
szükség esetében a jognak és megfelelő kötelességnek 
érvényt szerez a külső forumon, nem azért, mintha a 
jog és kötelesség kényszer nélkül nem érvényesülhetne, 
— amint hogy sokaknál tényleg anélkül, pusztán lelki-
ismeretből érvényesül - hanem, mert egyesek vona-
kodása folytán a társadalmi rend érdekében arra szük-
ség van. 

Jó l van, mondják a pozitivisták — ha a fizikai 
kényszer nem is tartozik a j o g fogalmához : legalább 
annak tényleges kierőszakolhatása képezi a jognak 
alkotó elemét. Máskép a jog és kötelesség — mondják 
tartalom nélkül való üres szavak. 

És még sincs úgy. Váj jon ha a törvényes hata-
lom valamely törvényből folyó jogoknak és kötelessé-
geknek nem bír érvényt szerezni, pl. lázadás, zendülés 
esetében nem rendelkezik kellő számú fegyeres erővel 
a lázadók megfékezésére: kérdem, váj jon a lázadók 
által lábbal taposott jogok és kötelességek többé nem 
jogok és kötelességek? Váj jon a lázadók vakmerősége 
azért, mer t nem bir ják őket megfékezni, már jogosult tá 
lesz? És azok, akik lázadás nélkül a tö rvényt kijátszák, 
mert őket az igazság sújtó keze utói nem érhette, mert 
velők szemben, mint ismeretlenekkel szemben, a hata-
lom erőszakot nem alkalmazhatott , vá j jon jogosan cse-
lekedtek? Aki azt mondja, hogy legalább a jogok és 
kötelességek tényleges kierőszakolhatása képezi a jog 
alkotó elemét: a felvetett kérdésre igenlőleg kell vála-
szolnia, pedig szemlátomást nincs igaza. 

A kényszer és erőszak, mint lát juk, annyira nem 
elemei a jognak, hogy annak még kíséretében sem lép-
hetnek föl. Erőszak és jog egymást kizáró fogalmak. 
Az erőszak elnyomhatja a jogot , de nem szüntetheti 
meg. Aki a kényszert ós erőszakot a jogba belemagya-
rázza, az önkéntelenül az „ e r ő s e b b a „hatalmasabb" 
jogát, az úgynevezet t „ököljogotu védelmezi, mely nem 
jog, hanem visszaélés a joggal, a legnagyobb jogtalanság. 

De legalább a fizikai kényszer alkalmazására való 
erkölcsi képesség alkotó eleme a jognak, mondják a 
pozitivisták. Semmikópen, H a úgy volna, akkor a rab-
szolgatartónak a rabszolgával szemben alkalmazott kény-
szerítő eszközei is jogosak volnának. A kényszer és 
erőszak erkölcsi alkalmazhatása sem képezhet i a jog 
alkotó elemét. Ellenkezőleg, ez is feltételezi már a 
jogot ós kötelességet. Vagyis : csak az jogosul t kény-
szeríteni, akinek már kényszer nélkül is joga volt 
valamit követelni valakitől, ós csak az kényszeríhető 
valaminek a teljesítésére, aki már előbb minden kény-
szer nélkül is köteles lett volna azt teljesíteni, amire 
u tóbb kényszerít ik. 

Megengedem azonban, hogy a kényszer segítő 
eleme a végrehaj tó hatalomnak a jogok és kötelességek 
megvalósításában ; de nem mindig, hanem — ós ezt 
hangsúlyozni kívánom — csak mikor a társadalmi rend 
érdeke sürgeti. Tehá t csak mikor a társadalmi szükség 
kívánja. 

Szükség lehet pedig a kényszer alkalmazására úgy 
közjogi, mint magánjogi téren. Az alkalmazás között 
azonban különbség van. 

Közjogi téren, melyen a felettes hatóságok és alatt-
valók viszonyát a törvény és osztó igazságosság szabályozzák : 
megengedett , sőt szükséges a kényszer alkalmazása, 
valahányszor az alattvalók törvényszabta kötelességei-
ket vonakodnak teljesíteni ; mer t a társadalmi rend 
érdeke kívánja, hogy ezen kötelességeket lelkiismeret-
ből ós önként teljesítő polgárokon felül azok is telje-
sítsék kötelességeiket, akik arra önként és lelkismeret-
ből nem vállalkoznak. I lyenekkel szemben a közhata-
lom kényszert alkalmazhat, sőt köteles is alkalmazni. 

Nem alkalmazhatnak azonban kényszert az alatt-
valók a felettes hatóságokkal szemben, ha netán 
ezek a közjavak és közterhek elosztásánál az osztó 

20* 
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igazságot megsértve, alattvalóik egyikével vagy mási-
kával jogtalanságot követtek el. Ugyanaz a társadalmi 
rend és közérdek, mely a közhatalmat szükség eseté-
ben feljogosítja, hogy egyik-másik engedetlen alatt-
valójával szemben a kényszert alkalmazza: más oldal-
ról t i l t ja az alattvalóknak, hogy a közhatalom ellen 
— még jogtalanság esetében is — erőszakoskodjanak; 
de azért a közhatalom által elkövetett jogtalanság 
jogtalanság marad, melyért, ha az alattvalóknak nem 
is felelős, Isten előtt egykoron számolnia kell, azért 
ott felelni fog. 

Magánjogi téren, melyen az emberele egymáshoz való 
viszonyát a kölcsönös igazságosság szabályozza : a jogok ós 
kötelességek szükség esetében kényszer út ján szintén 
érvényesíthetők. í gy kívánja ezt, a jogok és köteles-
ségek méltányos elosztása által, a szabad ós egymástól 
független egyedekből álló emberi társadalom érdeke. 
A jogok és kötelességek itt is előbb és minden kény-
szertől függetlenül vannak meg. Csak ha valaki em-
bertársának jogait nem akarja elösmerni, avagy ugyan-
azzal szemben kötelességeinek nem akar eleget tenni : 
jön segítségül a kényszer, mint társadalmi szükség, 
melyből folyólag magánjogi téren ki-ki érvényesítheti 
jogait kényszer ú t j án is Azonban rendezett társadalmi 
viszonyok mellett a kényszert az erre jogosúltnak nem 
személyesen, haaein az illetékes hatóságok közbejöt-
tével kell alkalmaznia. A társadalmi rend hozza ma-
gával, hogy senki önmaga ügyében ne bíráskodhassék. 
Kivételnek ezen szabály alól csakis azon végső szük-
ség esetében van helye, ha valaki saját életének vagy 
vagyonának megtámadójával szemben nem rendelkezik 
annyi idővel, hogy az illetékes hatósághoz fordúlhatna 
segélyért. Ugyanazon társadalmi rend és közbiztonság, 
mely rendes körülmények között t i l t ja az önbírásko-
dást : ilyen rendkívüli esetben megengedi, hogy az 
ember természetadta védelmi jogával élhessen, jog-
talan megtámadójával szemben. 

Vallási állapotok Boszniában és 
Herczegovinában. 

(líeligionis status in Bosna et Hercegovina.) 
Scripsit : P. Julianus Jelenië O. F. M." 

In Bosna et Hercegovina, quae ab anno 1878. 
veniunt saepe sub nomine terrarum occupatarum, 
relative ad singulas alias religiones, numero adhuc 
praevalent schismatici, qui se appellant orthodoxos vei 
Serbos. Hoc nomen „Serbus" ab annis 1804., tempore 
belli Serborum cum Turcis, per Bosnam propagatum 
usque novissimum tempus in Bosna et Hercegovina 
religiosum characterem habuit, novissime autem induit 
nationalem. Ipsi 4 episcopatus habent, videlicet Sarajevii, 

* Bosnyákországnak régi viszonya Magyarországhoz ismere-
tes. Összeköttetésünk megujúlt s a jövőre nézve egyre bensőbbnek 
ígérkezik. Szükséges, hogy egyházilag is meleg érdeklődéssel ápol-
juk bosnyák hittes'tvéreinknek hozzánk való közeledését. A jelen 
czikk szerzője tavai óta áldozópap, a budapesti egyetem hittudo-
mányi karában végzi tanulmányait, doktori babérral kecsegtető 
sikerrel. Ismertetését az egyház nyelvén irta, melyet a Religio 
minden olvasója ismer s velünk együtt bizonyára testvéri szere-
tettel mondja : vivat sequens ! Szerk. 

Tuzla, in Banjaluka et in Mostar. Collegium ad 
educandos sacerdotes habent in Keljevo non a Sarajevo 
multum distante pago. 

Pos t schismaticos, spectato numero adhuc auderem 
ponere muslimanos, qui de die in diem aperte deíiciunt, 
nam recentissimo tempore migrant in Asiam et caeteras 
terras turcicas, ubi ob turcicae linguae ignorantiam et 
diversum coelum male se sentiunt. Causae migrationum 
variae sunt, sed praecipuae hae duae : quia tempore 
turcico dominare assueti, nesciunt nunc laborare et ita 
materialiter pereunt, et quia eifugiunt scholas, ubi, ut i 
dicunt, pueri eorum tantum indiferentismum et nihil 
aliud discunt. 

Tertio loco veniunt catholiei, quos numero duae 
priores religiones singulae valde non superant. J a m 
oblivioni traditum est nomen „Latini", quo eos prae-
cipue in Hercegovina appellabant, sicut et nomen 
„Magyári," quo eos potissimum in circulo Bihac voca-
bant ob eandem religionem cum Hungaris.** 

Catholiei, uti notum est, post errectionem an. 1881. 
hierarchiae in Bosna et Hercegovina unum habent 
archiepiscopatum cum sede in Sarajevo, et très episco-
patus cum sedibus in Mostar, Banjaluka et in Trebinje . 
Ultimus hie episcopatus adhuc per Ragusanum regitur 
episcopum. Principales sacerdotes in Bosna et Herce-
govina adhuc sunt franciscani, qui duas habent suas 
religiosas provincias, Bosnensem scilicet et Hercegovi-
nensem, cum suis provincialibus in Sarajevo et Mostar, 
quorum utarque est episcopus, P . M. Markovii1 in Ban-
jaluka et P . Paschalis Buconjie in Mostar. Vulgatum 
nomen franciscanis in Bosna et Hercegovina est 
„ujak" (avunculus), quod historicam habet significatio-
nem. Tempore enim turcico, quando franciscani utpote 
duces catholicorum persecutionem patiebantur, civiles 
induebant vestes et sic suos fideles visitabant et 
consolabantur. Si vero deprehendebantur a Turcis in 
aliqua domo, pater familias eos sub nomine avunculi 
praesentabat. Post hierarchiae erectionem sunt etiam 
saeculares sacerdotes, qui educantur per PP . Jesui tas 
in gymnasiali seminario in Travnik et in theologico in 
Sarajevo. Franciscani sua gymnasia cum 6 classibus 
habent in Yisoko pro provincia Bosnae et pro 
provincia Hercegovinae in Sirokibrijeg. Hercegovinen-
ses habent etiam theologicum seminarium in Mostar, 
Bosnenses vero theologiam pro tempore adhuc habent 
in conventu Gucegorae prope Travnik, sed jam collec-
tiones faciunt pro aedificatione theologici seminarii in 
Sarajevo cum splendida ecclesia s. Antonii paduani. 
Prae ter hos, unus tantum ordo in Bosna regularium 
est, trappistarum in „Marija Zvijezla" prope Banjalu-
kam, qui tenent etiam orphonotrophium. 

Post reguläres possumus enumerare varias congre-
gationes monialium, quae potissimum multiplicatae sunt 
cura archiepiscopi illustr. D. Josephi Stadler, qui exis-
tentibus jam congregationibus addidit duas, sororum 
videlicet „pueri Jesu" et „charitatis Dei." Episcopus 

** Tehát Boszniában „magyar" vallás katholikus vallást 
jelentett. 
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vero Buconjic induxit in suum orphanotrophium in 
Mostar sorores III . ordinis s. Francisci Assisiensis. 

De aliis religionibus in Bosna et Hercegovina non 
est disserendum, nam Judae i sunt tantum in Sarajevo, 
ubi novissime et synagogam aedificarunt ; protestantes 
sunt tantum quidam advenae, similiter Sarajevii temp-
lum habentes. Zingari seipsos muslimanis adnumerant ; 
sed muslimani eos in templa sua non admittunt nec 
Muhamedi íideles esse agnoscunt. 

Ex his religionibus, schismatica est tantum in 
naturali progressu, muslimani uti dixi deficiunt. Sed 
catholici miro modo multiplicantur. Non erit nimis 
magna auxesis, si cum Joan . G. Huber, scribente an 
1901. in „Quartal-Schrift," affirmaverimus, solum Saraje-
vium in catholicismo multiplicatum esse post occupatio-
nem a 300 ad 12.000 catholicorum, dum in tota Bosna 
et Hercegovina numerus catholicorum 70.000 major effec-
tus est. Sed hunc numerum majorem non tarn conver-
siones, quam immigrationes efl'ecerunt. Maxime in 
Bosnam immigrant Butheni , qui potissime circulum 
Prujavor a 400 catholicis ad 4000 di tarunt . Sed cum 
novis advenis praecipue diversae religionis incipit 
Bosnensium prius innocens morum status immutari. 
Hoc videre potest quisque in urbibus. In pagis adhuc 
viget prisca fides, vigent prisci mores, viget prisca 
adhaesio sacerdotibus, qui sunt eorum non tantum 
spirituales sed et corporales medici et curatores. Non 
inveniuntur apud ipsos aliquae superstitiones, quamvis 
inter schismaticos et muslimanos viventes illis facile 
imbui potuissent, sed firma vera fides, quae tantum ea 
agit et credit quae in ecclesiis audit. 

Ecclesias, quamvis post occupationem multiplicatae 
sunt, tamen per 4 et 6 horas dissitas diebus domiuicis 
et festis visitant, ubi missam audiunt et ea orant, quae 
ipsis sacerdos ante introitum, ante off'ertorium et post 
communionem comendaverit, ut orent. Pos t evangelium 
apud Bosnenses et Hercegovinenses statim sequitur 
praedicatio, nam populus, qui de longe venit, debet 
post sacrum statim domum proficisci. P rope Savum prae-
sertim colunt B. Y. Mariam, in cuius honorem plurimae 
sunt ecclesiae. Deinde, diem dominicum novilunarem, 
ob expositionem Sanctissimi maxime honorant et in ea 
ecclesiam frequentant. Novissime autem cultus ss. Cordis 
Jesu, qui jam an. 1806. per episcopum P . Ilijic satis 
propagatus est, per archiepiscopum Stadler et Jesuitas 
ad summum culmen elevatus est, ita u t die SS. Cordi 
Jesu festo, dimidio pretio in curru ferreo, quotannis 
multa millia fidelium Sarajevium concurrant . 

Valde pulchrae sunt commendationes, quas pater 
familias post surrectionem, ante dormitionen, ante et 
post prandium et coenam praeorat. Je jun ia et abstinen-
tias Bosnitae strictissimae observant, imo voluntaria 
praeceptis addunt ; ideo eis non placent d ispensat ions , 
quae novissime vi facultatum quinquennalium illis 
conceduntur in quadragesima et aliis diebus jejunii-
Plures scio, qui a feria quinta majoris hebdomade us-
que Pascha nihil sumunt et in Paschate post commu-
nionem primum benedictum panem et ova edunt. 
Insignis certe firmitas fidei et pietas in Christum, qui 

mortemperferendomerui tnostram salutem. Ex brevissimo 
conspectu hoc patet, religionis catholicae in terris 
occupatis statum laetum omnino esse. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Az erdélyi egyházmegyét nagy veszteség érte 
Biró Béla pápai prelátus, apát-kanonok, főesperes, ko-
lozsvári plébános halálával. Társadalmi- és irodalmi 
működésével az erdélyi egyházmegye életében sok-
szoros mély nyomokat hagyot t maga után. Halála folyó 
hó 22-én következett be. Temetése 25-én volt nagy 
részvéttel. Ny. b. 

Budapest, május 28. Vaszary Kolos bibornok áldozó-
papi jubileuma — a mint előre látható volt, nagy egyházi 
és hazafiúi ünneppé magasztosult, melyben részt vet tek 
a pápa ós a király. Ö szentsége üdvözlő levelének 
szövege magyar fordításban ez : 

Kedvel t F iunknak üdvöt és apostoli áldást ! 
Mivel értesültünk, hogy a napokban áldozópap-

ságod ötvenedik esztendejét töltöd be, nem akarjuk 
szeretetünk és jóindulatunk nyilvánításának ez alkalmát, 
elmulasztani, noha eléggé ismeretes lehet előtted irántad 
táplált érzületünk. Örömmel járulunk tehát hozzá üd-
vözletünkkel a téged ünneplők köszöntéséhez, jókivá-
nataikat a mi jókivánatainkkal tetézve. És midőn ezt 
tesszük, különösen óhaj t juk, hogy a betegségből, mely-
ben — mint halljuk — gyöngélkedel, mielőbb felépülve, 
jó egészségnek örvendhess sok éven át a gondjaidra 
bizott nyá j üdvére. A mennyei adományoknak és atyai 
érzületünknek záloga gyanánt szeretettel adjuk rád, 
kedvelt fiunk, apostoli áldásunkat az Úrban . 

Kelt Rómában, 1905. május 16-án, pápaságunk 
második esztendejében. X. Pius pápa. 

Ö felsége, Ferencz József, a következő levélle 
gratulált : 

Kedves Vaszary Bibornok ! 
Őszintén sajnálom, hogy áldozárságának félszá-

zados évfordulója, tekintet tel gyöngélkedő egészségi 
állapotára, nem lehetett a magyarországi katholikusok 
tiszta örömünnepe. Eminencziád személyében velem 
együtt az egész ország a béke apostolát, a keresztényi 
szeretet, a jámbor és hazafias főpásztor mintaképét 
tiszteli és számtalan szűkölködő áldja a bőkezű jó-
tevőt; mindnyájunk hő óhajtása tehát, hogy egész-
ségét mielőbb teljesen visszanyerve, az isteni Gondvi-
selés Eminencziádat az egyház és a haza javára és 
diszóre még évek hosszú során át tartsa meg. 

Kelt Bécsben, 1905. május 24-én. 
Ferencz József s. k. 
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I t t jegyezzük fel, hogy ő emja, jubileuma alkal-
mából eddig 265,000 koronát adományozott jótékony 
czélfikra. 

A budapesti ünnepségek sorrendjében elsőnek a 
budapesti közp. papnevelő intézet május 19-iki ünne-
pélyét említjük. Az intézet hódolatát külön feliratban 
tolmácsolta. A budapesti t. egyetem hit tud. kara 24-én 
reggel 9 órakor ülést tar tot t s abban fényes bekötésben 
üdvözlő feliratot írt alá. Ülést t a r to t t ugyanazon a 
napon a budapesti egyetem tanácsa is, amely rendkívül 
fényes kiállítású feliratban gratulált, mellékelve az ülés 
jegyzőkönyvét is. 

Hálaadó istentisztelet és ünnepély volt a buda-
pesti Ranolder-intózetben, hol Krizsán Mihály pápai 
t. kamarás isk. igazgató mondott gyuj tóhatásu beszé-
det. Pénteken volt a Pázmány-egyesület ülése, amely-
ből szintén fényes felirat ment ő eminencziájához. 
27-én két ünnepély volt : az 0 . Kath. Tanügyi Tanács 
díszközgyűlése, kapcsolatosan az Orsz. Kath. Magyar 
Iskola-egyesület alakuló közgyűlésével ; és Nagyszom-
batban az ottani főgimnázium hódoló ünnepélye. Aman-
nak tárgysorozata ez vo l t : I. a) Jelszó. Vavrinecz 
Mórtól, b) Ecce Sacerdos magnus. Vavrinecz Mórtól. 
Előadta a v e g y e s k a r . I I . Beszéd. Mondta K ő h a l m i 
J ó z s e f főgimnáziumi igazgató. III a) Himnus az igaz-
sághoz. Schuberth-től. b) Az innisfarei harangok. Att ing-
hofen-től. Előadta a f ö g i m n . v e g y e s k a r . IV. 
Händel; „Largo.a Tr ió : hegedűn játsza J u s t h P á l 
VIII. o. t., cellon D r e s c h e r P á l VII . o. t. harmo-. 
niomon kisérte: M a t z e n a u e r B é l a iir. V. Ünnepi 
költemény. Vaszary Kolos bibornok 50 éves jubileumára. 
Szavalta P a i s s D é n e s VII. o. t. VI. A ivalesi bárdok. 
Arany J.-tól Szavalta R e i c h e n b a c h B é l a VII. o. t. 
VII. a) Isten dicsősége. Beethoventől, b) Csendes éj. 
Előadta a v e g y e s k a r . VIII. Előjáték a Kumhild cz. 
opera III . felv. C. Kistlertől. Trió, já tszták mint a 
IV. számban. IX . a) Ergo vale parva Borna — irta és 
M u t s c h e n b a c h e r G y u l a tanárnak ajánlotta Er . 
Picka operakarnagy Prágában, b) Néma cseud van .. . 
Böttichertől. Előadta a v e g y e s k a r . A hangverseny 
rendezője ós a vegyeskar vezetője Midschenbacher 
Gyula tanár volt. Emez a következő tervrajz szerint 
folyt le : 9 órakor Ünnepi szent mise Te fíeummal az 
invalidusok templomában. Mise alatt a főgimnázium 
vegyes karának gregorián osztálya a következő szer-
zeményeket adta elő : Messe en plain- chant musical 
dite du 1-er. Ton par Henry Duviont (1610—1689) 
Harmonisée pour l 'orgue par Alexander Guilmant. 
*) Graduate : Sacerdotes eius induam salutari. Melódia 
gregoriana. *) Offertorium : Veritas mea. Melódia grego-
riana. *) Te Deum. Melódia gregoriana. 

Ezzel az ünnepélyek sora koránsincs kimerítve. 

Budapest , máj. 31. A kassai vértanuk boldoggá ava-
tásának ünnepsége Jézus Szive templomában. (VIII., 
Mária-utcza.) — 

Junius 1. Aldozócsütörtökön d. u. 6 órakor X . 
Pius pápa okiratát a boldoggá avatásról felolvassa és 

*) Megjelent Ett „Cantica sacra" cz. művében. 

magyarázza főt. lliesz Ferencz, S. J . házfőnök. Utána 
Mindenszentek letenyéje és áldás. 

Junius 2. Pén teken reggel 6 órakor szentség-
kitétel s 6, Y,7, 7, y.28 és 8 órakor szentmisék, e mise 
végén szentségbetétel ; 9 órakor szentmise. Majd 10 
órakor ünnepélyes nagymise ; a p remont re i növ.-papok 
segédkezése mellett, t a r t j a ngs és főt . dr. Giesswein 
Sándor, apátkanonok úr . Délután 6 órakor a szent-
beszédet mondja főt. Guzics Lajos úr, lazarista. Utána 
Mindenszentek letenyéje és áldás. 

Jun ius 3. Szombaton a délelőtti rend a tegnapi. 
A 10 órai abbatialis misét tartja ngs. és főt. Schiffer 
Ferencz, prépostkanonok úr, a praemontrei növ.-papok 
segédkezése mellett. Délután 6 órakor a szentbeszédet 
mondja főt . Buttykai Antal , sz.-ferenczrendi házfőnök. 
Utána Mindenszentek letenyéje és áldás. 

Jun ius 4. Vasárnap a rend mint pénteken, de a 
szentsógbetétel a 9 órai szentmise u tán lesz. A 10 órai 
nagymisét mólt. ós főt. dr Városy Gyula, székesfehérvári 
megyés püspök úr t a r t j a a cziszterczi-rendi növ.-papok 
segédkezése mellett, mialatt a karban a prsemontrei 
növ.-papok énekelnek. 11 órakor szentmise. Délután 6 
órakor a szentbeszédet mondja főt . Faluscsuk Pál , 
domonkosrendi atya. Utána Mindenszentek letenyéje, 
Te Deirm és áldás. 

Búcsúk. E három nap alatt naponkint egyszer 100 
napi búcsút nyernek a hivek, ha e templomban bűn-
bánó szívvel imádkoznak a pápa szándékára. Egyszer 
pedig teljes búcsút nyerhetnek e napok alatt, ha a 
szentségekhez járulnak és a pápa szándékára e tem-
plomban valamit imádkoznak. E búcsúk a meghalt 
hívekre is alkalmazhatók. 

M. 1. N. D. 
Győr. Szeretet a kereszténység erkölcsi lényege. Beszéd. 

Mondotta a győri jó tékony nőegylet jubiláris közgyű-
lésén, f. hó 6-án Strommer Viktorin dr. sz. B. r. főgim. 
tanár : 

Felebarát i szeretet! A győri jó tékony nőegyletnek 
alakulásakor ez volt a jelszava s negyven küzdelmes 
esztendő u tán ma is ez a zászlaja. Az ember elbűvölve 
indul utána, önfeledten szegzi tekintetét , hiszen olyan 
szép, olyan ellenállhatatlan, varázshatalom a szeretet, 
az igazi, őszinte, meleg szeretet, mely nem szép sza-
vakban, hanem őszinte érzelemben és tettekben nyilat-
kozik. Mi is voltaképen ? Levegő, melyben élünk, moz-
gunk és vagyunk s amely nélkül nincsen életünk. Mint 
a madár a repülésre, mi erre a szeretetre születtünk. 
Szeretet nélkül puszta, kietlen az élet s szivünk télen 
befűtött szobában avagy nyáron a nap égető hevében 
is fázik, didereg ; szeretettel a szivünkben csikorgó 
hidegben is élet, boldogság sugárzik le arezunkon. Ha 
mindenem megvan is, mit szemem, szám megkíván ; 
ha soha egy óhajom sem marad teljesületlen, de szere-
tetem nincs, olyan vagyok, és lehetek csak, mint a 
csengő érez és pengő czimbalom, mely hangokat ád 
ugyan, ha megütik, de maga nem érez semmit. Minden 
elmúlik, de a szeretet megmarad örökre. Egyszer majd 
hosszú, mély álomra csukódik le szemem, akármilyen 
tűzben ég is jelenleg; hideg veríték lepi el homloko-
mat, akármilyen büszkén hordom is mos t ; elnémul ez 
a nyelv, melynek most oly jól esik beszélni ; megszű-
nik dobogni ez a sziv, mely most oly nyugtalanul ver ; 
hovahamar por és hamu lesz ez a test , mely most 
lényem egy részét teszi. Elmúlik minden a muló idő-



13. sz. RELIGIO. 175 

vel, kialszik ma jd az élet és a gondolat , csak a sze-
re te t nem múlik el soha! Ebben áll a mi igazi nagy-
ságunk, ebben elképzelhető legnagyobb boldogságunk. 

A boldogságra születünk s nélküle halunk meg. 
Miért van ez ? 

Árnyékát űzve, előle fu tunk. 
Álomképet, ábrándokat hajszolunk, hírnévről, 

dicsőségről álmodunk, gazdagságra törekszünk, a tudo-
mány t is tenít jük. Pedig a dicsőség délibáb, melyet 
űzünk-kerge tünk; ott játszik előttünk, mig delel napunk, 
aztán vége, eltűnik nyomtalanul. A gazdagság kényel-
met, jólétet biztosit, boldoggá nem tesz. Lá t t am már 
gazdagokat is sirni, roskadozni a fájdalom súlya alatt. 
A tudomáuy világosságot gyúj t , de ennek sugarai oly 
dermesztően hidegek, mikor szenved az ember. Egye-
dül a szeretet az, mi az embert igazán nagygyá, bol-
doggá teszi. „Mikor az élet eleven színei egymásután 
elhalaványulnak s létezésünk semmivé törpül, sem víg, 
sem szomorújáték többé, hanem csak unalmas néző-
já ték, akkor az embernek még egy mennyország áll 
nyi tva, mely befogadja, a szeretet" (Jean Paul.) Az 
a szeretet, mely embert, testvért lát mindenkiben, a 
koldus gyermekében is. Elveink, meggyőződésünk elvá-
laszthatnak egymástól ; harczainkban, törekvéseinkben, 
mint idegenek, mint ellenfelek találkozhatunk, de a 
felebaráti szeretetben mint egy Atyának gyermekei, 
mint édes teetvérek egymásra ismerünk s nemes ver-
senyre kelünk : melyikünk tudja testvérei t jobban, iga-
zabban, melegebben, őszintébben s önzetlenebbül sze-
retni. Mert a felebaráti szeretet csak mint tevékeny, 
te t tekben megnyilatkozó szeretet igazán nagy, nemes, ma-
gasztos érzelem, amúgy talmi arany, szines papirvirág, 
melynek nincs illata, üveggyöngy, melynek nincs értéke. 

A kereszténységnek az Isten szeretete mellett 
főtétele : szeresd felebarátodat ! Mióta ezt az örök ideát 
J ézus Krisztus kihirdette, azóta az erkölcsi világnak 
tengelye a szeretet. Még pedig nem valami álmos, tehe-
tet len szeretet, hanem igaz, bensőséges érzelem, mely 
te t té változik, mikor szenvedő szűkölködő embertár-
sával kerül szembe. Az Isten igazi, valódi szeretetének 
is ez a próbája. Aki e világ javaival bir és lát ja szű-
kölködni fe lebará t já t és bezárja szivét előtte : mikép 
marad meg abban az Isten szeretete? . . . Mert aki 
nem szereti felebarát ját , aki lát, Is tent akit nem lát, 
hogyan szeretteti ? (I. Ján, 3, 17. ; 4, 20.) 

A szeretet a kereszténység lényege. Ez ihlette 
meg az emberiséget s szította lángra a szív mélyén 
szunnyadó szikrát. A szeretet evangéliumát nem kell 
fölfedezni. Nem kellenek ú j próféták, ú j evangeliummal. 
A Tolsztoj Leóknak is csak az lehet a szerepük, hogy 
fülébe menydörögjék az aluszékony emberiségnek : 
ébredj , aki alszol, élj szép, magasztos életet : szeress 
és szeretetből segíts ! Ugy van, ugy ! Mert szeretni 
embertársainkat, könyörülni ra j tok, jó t tenni velők, 
törölni könnyeiket , gyógyítani frissen ej te t t vagy régi, 
de föl tépett sebeiket, — gondolatnak is nagyszerű, te t té 
vál tva pedig az embert nagygyá, széppé teszi, s föl-
emeli s megszenteli. 

Korunk szédületes haladása a tá tongó ű r t va-
gyonban, jó lé tbeu, boldogságban és megelégedésben 
ember és ember között nem csak el nem tüntet te, ha-
nem még szélesebbé tette. Soha annyi szűk, nyirkos 
pinczelakás, soha annyi üres éléskamra, télviz idején 
annyi fűtet len szoba, soha annyi nyomorék, kiaszott, 
vézna alak, annyi didergő, éhes gyermek, mint ma-
napság. Hozzá a mi korunk szegényebb, keze több 
sebből vérzik, mint elődjei. A föld színe göröngyösebb, 
az arcz ránczai sűrűbbek, a gond szántotta barázdák 
mélyebbek, mint voltak azelőtt. Azt az űr t áthidalni, 
âzokat a sebeket behegeszteni, azokat a göröngyöket 
és ránczokat elsimitani — a modern haladás minden 

csodája mellett is gyönge a szeretet. Könyörülő szeretet 
kell ide. Ennek kell félnie a szivekben, ennek kell 
munkálnia a társadalomban, hogy boldoggá, megelége-
detté t egye az embereket . Nem a ragyogó gondolatok, 
hanem érző szivek meleg szeretete vá l t ja meg a világot. 

A győri jó tékony nőegylet a felebaráti szeretet 
gyakorlására alakult s immáron négy évtizeden át ezt 
a fönséges czélt szolgálja igaz lelkesedéssel, sok dicső-
séggel. 

Győr. Főpásztori felldvás a Szent-Mihály-Társulat 
egyházmegyei szervezésére. 

Tisztelendő Testvéreim ! 
Je len évi I. számú körlevelemben, melyet az 

örök városból való hazatérésem u tán intéztem hozzá-
tok, a személyesen szerzett tapasztalatok szomorú ha-
tása alatt felhívtam figyelmeteket egyházunk feje, 
szentséges Atyánk nyomasztó helyzetére és kértelek 
benneteket , hogy kegyes adományok gyűj tése által 
törekedjetek a helyzetet enyhíteni. 

Jó l tudom, hogy ez i rányban egyitekben sem 
hiányzik a jó akarat, a buzgóság: és különösen a szi-
vetekben élő szeretet szent egyházunk ós annak feje 
iránt késztet benneteket , hogy az egyház eme nagy 
szükségének enyhítésére siessetek. Meg van ezenfelül 
— jól tudom — a hívekben, azok minden ré tegében 
az áldozatra, az adakozásra való készség is. De hogy 
mindez, ugy a ti, min t a hivek buzgósága és áldozat-
készsége kellően érvényesülhessen : a rendelkezésre álló 
eszközök ós erők czélszerű felhasználása, az adakozá-
soknak az egész egyházmegyében egyöntetű szervezet 
ú t j án való gyűj tése volna elkerülhetetlenül szükséges. 

Éppen azért a je len alkalommal mintát küldök a 
következőkben, mely szerint a szent Mihály arkangyal 
t iszteletére szervezett jámbor társulatnak minden plé-
bániában való megalakulását igen óhaj tanám. 

E társulat első czélja: a keresztény katholikus 
szellem ápolása, az összetartás eszméjének ós az apos-
toli Szentszékhez való törhetlen hűség és ragaszkodás-
nak megerősí tése; második czél ja: a keresztény sze-
retet, adakozás által az apostoli Szentszék támogatása. 

A Péter-fil lérek összege az u tóbbi időben annyira 
megapadt, hogy szentséges Atyánk legszerényebb, iga-
zán az apostoli szegénység keretéhez mórt háztar tásán 
kivül az apostoli Curia, a szent Congregatiók, a pogá -
nyok közöt t működő szent Missiók költségeit alig t u d j a 
többé fedezni. 

Francziaország, az egyház első leánya, zilált vi-
szonyai között nem tud gondoskodni a legjobb anya, 
az egyház szükségleteiről, pedig hosszú időn át éppen 
ő volt a Szentszék legerősebb támasza. 

A katholikus országok adományai évről-évre ke-
vesbednek részint a hivek elszegényedése, részint a 
szivek elhidegülóse, részint a vezetők lanyhasága miatt . 

Mi magyarok, k iket hazai tör ténelmünk is hálára 
kötelez az apostoli Szentszék iránt, mert kiáltó szük-
ségeinkben a római pápák voltak legelső segítőink, nem 
maradhatunk közönyösek a Szentszók iránt, mikor isteni 
missiója betöltésében anyagi nehézségekkel küzd. 

A Szent Mihály Arkangyal Társulat alkalmat nyú j t 
minden hívőnek arra, hogy szentséges Atyánknak, a 
katholikus egyháznak segítségére lehessen a nélkül, 
hogy az adomány anyagi erejét felülmúlná, vagy csak 
nehezére is esnék. Azok a jólelkű hivek, kik a Pé te r 
fillérek gyűj tésére ki tűzöt t vasárnapokon ós ünnepeken a 
legjobb akaratuk mellet t sem adhatnak egyszerre 20—30 
fillért szentséges Atyánk czéljaira, minden esetre nélkü-
lözés nélkül áldozhatnak hetenkint, hónaponkint 2—4 
fillért, és igy egész évi adományuk mégis számbavehető 
segítség lesz a katholikus anyaszentegyház czéljaira. 
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A társulat tagjaiul törekedjetek megnyerni és 
igy az adokozók sorába belevenni, Tisztelendő Testvé-
véreim, a plébániátok területén lakó kegyuraságot és 
más uri családok tagjait is, kik bizonnyára már eddig 
is szivesen ajánlot ták volna fel könyörgő imádságukat 
és adományaikat is letették volna az apostoli Szent-
szék czéljaira, de talán eddig alkalmuk nem nyilt a 
szeretet e gyakorlására ; talán eddig senki sem figyel-
meztette őket az apostol kérésére: „Atyámfiai, imád-
kozzatok éret tünk" (I. Thess. 5, 25.) ós az apostolok 
cselekedetében foglalt példa követésére : „És Péter 
ugyan a tömlöezbe tartatok, az anyaszentegyház pedig 
szüntelen könyörög vala Istenhez ő érette." (Apóst, 
cselek. 12, 5.) 

Ha tekintetbe vesszük azt, hogy a szomszédos 
Ausztriában e társulat bámulatos eredményt tudott el-
érni, gyűlésein, kongresszusain való megjelenésre a 
legmagasabb állású katholikus férfiakat és nőket is 
meg tudta nyerni, ós hogy ez által a katholikus hitélet 
nyilvános dokumentálására is jelentékeny erőt gyűj töt t 
a maga számára, majdnem szégyenkedve kell megis-
mernünk saját gyengeségünk okait, a szervezetlen vol-
tunkat e téren is. 

Az apostoli Szentszék Magyarország katholikus 
hivői iránt szeretettel és egyúttal bizalommal van el-
telve. Feleljünk meg e bizalomnak, példaadó cseleke-
detekkel érdemeljük ki a reánk vonatkozó szeretetet. 
Váltsuk be most, a szükség idején, azt a hálaigé-
retet, melyet őseink tettek a Szentszék jótéteményeivel 
szemben. 

A midőn hazánkban is ellankadt a buzgóság, meg-
fogyatkozott az áldozatkészség, mi győregyházmegyeiek 
is vegyünk részt a világszerte kezdődő mozgalomban, 
mely meg akar ja mutatni, mit teremthet a hűség és 
szeretet, mely gyermeki hálájának érzetével halogatás 
nélkül siet a szűkölködő édesanya, az egyház segítségére. 

Tisztelendő Testvéreim ! Ha a ti éber buzgóságtok 
nem fogyatkozik meg és a hivő népnek megmagya-
rázzátok a czélt, az adományoknak teherrel nem járó 
voltát, — mert igazán csak filléreket kérünk, — a mi 
jó népünkben bizonyára érdeklődés támad anyaszent-
egyházunk szükségletei iránt ós adományát, könyörgő 
imádságát felajánlja a Szentszék érdekében. 

A sötétnek hirdetett középkor életet, vagyont, 
földi boldogságot tudott áldozatul hozni az anyaszent-
egyház érdekében, mi a filléres áldozatokat túlságos 
tehernek tar tanok ? 

Kérlek benneteket, Tisztelendő Testvéreim, hogy 
a tavaszi esperesi tanácskozmányaitokon, vagy más 
összejövetelek alkalmával beszéljétek meg intézkedése-
met, melylyel a jelzett társulatot egyházmegyémben 
ezennel kánonszerüleg megalapítom és minden plébá-
nián való megalakítását óhajtom és a társulat megala-
pítása után tegyenek nekem jelentést. Töltsétek meg 
vigasztalással Szentséges Atyánk aggódó szivét, legye-
tek elsők a buzgó példaadásban mások előtt. 

(Következnek a Társ. Szabályai.) 
Győr, 1905. máj. 7. 

Miklós s. k. 
püspök. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
— Az Országos Katholikus Tauügyi Tanács fő-

magasságu és főtisztelendő Vaszary Kolos biboros-her-
czegprimás aranymiséje alkalmából a Szent István-Tár-
sulat nagytermében 1905. évi május hó 27-én, délelőtt 

10 órakor diszközgyülést tar tot t a következő tárgysoro-
zattal: D. e. 9 órakor ünnepélyes hálaadó szentmise 
Jézus szent Szive templomában. D. e. 10 órakor disz-
közgyülés : 1. Szózat; alkalmi üdvözlő-ének. 2. Elnöki 
megnyitót mondot t dr. Jo rdán Károly apát, egyházi 
elnök. 3. Alkalmi beszéd ; tar tot ta Guzsvenitz Vilmos, 
képzőintézeti igazgató. 4. Az Országos Kath. Magyar 
Iskolaegyesület alapszabálytervezetének végleges elfo-
gadása, az egyesület megalakításának elhatározása. 5. 
jnditvány egy tanitóárva elhelyezése tárgyában a Kath. 
Tanítók Országos Bizottságának árvaházalapja terhére. 
6. Hymnus. D. u. 5 órakor az Országos Katholikus 
Magyar Iskolaegyesület alakuló közgyűlést tartotta a 
Szent István-Társulat dísztermében. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- ós közoktatásügyi magyar ministerem 

előterjesztésére a nagyváradi latin szertartású székes-
káptalanban megüresedett irodalmi kanonoki széket dr. 
Karácsonyi János budapesti tudomány-egyetemi nyil-
vános rendes tanár és nagyváradi egyházmegyei áldozó-
papnak adományozom. 

Kelt Bécsben, 1905. év május hó 18-án. 
F E R E N C Z J Ó Z S E F s. k. 

Berzeviczy Albert s. k. 

VEGYESEK. 
— A budapesti k. in. tudományegyetem hittudo-

mányi kara f. hó 3l-én a jövő iskolai évre Szckcly 
Is tváa dr ny. r. tanárt választotta meg dékánná. 
Rektorválasztók lettek : dr Bita Dezső, dr Breznay Béla, 
dr Prohászka Ottokár ós dr Székely István ny. r. tanárok. 

— A „Magyarok Csillaga", melynek felelős szer-
kesztője Amerikában Kováts Kálmán monongahelai plé-
bános, „A szegény magyar" czim alatt panaszos vezető 
czikkelyt tet t közzé arról, hogy kivándorolt honfitár-
saink mennyire árvák, elhagyatottak és lenézettek ott 
Amerikában, kiket senki se véd ott a tengeren túl, az 
ú j hazájukban, mig például az olasz kivándorlottak az 
olasz királyság részéről szakadatlan pártfogásban része-
sülnek. 

— Az osztrák kath. papság kongrua-ügye — oly 
lassan halad, hogy a ki a javításra nagyon rászorúl, 
annak a papnak bizony felkopik az ála. A szabadelvű 
államnak sok más dolog előbbre való, mint a papság 
betevő falatja. Sok pénz kell az aranygallérokra ós az 
ágyúkra. Az osztrák papság különösen két dolgot pa-
naszol fel. Egyik az, hogy a javítás sok tekintetben 
és sok helyen csak úgyszólván koldús-adag. Másik, 
a mi az osztrák papság önérzetét sérti, a törvényja-
\ aslatban nem egy helyen hangoztatott figyelmeztetés, 
hogy p. o. quinquennium csak akkor jár ki, ha az 
illető „jól viseli magát". Vagyis az államhatalom kor-
tes-eszköznek veszi a papság fizetés-javítását. A papság 
papi magaviseletének egyedüli birája a megyés püspök, 
nem pedig minden falusi biró, vagy városi polgármes-
ter avagy kerületi spiczli. 

— Columbus Kristófnak, a kinek halála óta f. hó 
21-én 400 óv telt el, a Vatikán közelében emléket szán-
dékoznak emelni. Bizottság alakult, mely az egész 
világon gyűj tés t fog rendezni. 

Főszerkesztő : B r e z n a y B é l a dr. 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1905. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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DALMI ES IRODALMI FOLYÓIRAT, 
1JIK ÉVFOLYAM. 

SZ. 1905. 

„Perge alicriter tn coepto tuo : praeiiare praeha Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingerda: 
a diabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et üs, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peranuinter impertiv.us.u 

IX. Pius a szerk. 1871. márc . 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . reiigioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok : Önuralom. — A jog átalános fogalma és eredete. — A miseruha diszítésének mintáiról. Irta : 
dr. N é m e t h y Gry u l a . — A római katakombákból. — A svaj.czi freiburgi kath. egyetem theologiai tanulmányi rendje. — Egyházi 
Tudósítások : G y ő r : A győri egyházmegye papságának és híveinek válasza a győri szabadkőművesség szabadkőműves internátus alapí-
tása mellett kifejtett izgatására: egy katholikus internátus alapítása. — V e s z p r é m : Zászlószentelés. Bérmálás. — Vegyesek: 0 emja, 
Vaszary Kolos bibornok általános helynöke. Az ezidei szt. István-napi szónok. Internátus bővítése. A hajósok lelki gondozása. A protes-

tantizmus Amerikában. Szocziális kurzus. Szobor fölszentelése a pápai gimnáziumban. 

Önura lom. 
Keglevich István gróf megrendítő halállal 

végezte be földi életét. Vakmerő, mondhatni 
eszeveszett módon ment neki valamint a reá 
nézve végzetes párbajnak, úgy az ebben a 
párbajban vele szembe került ellenfele hegyes 
kardjának, melyet tudva és akarva maga köve-
telt, más meggondolt emberek figyelmeztetése 
ellenére, szúrásra veszélyesen kiliegyesitett-
nek. A szerencsétlen főúr, ngyszólva maga 
ölte meg magát. S lia kutatjuk, ha, kérdezzük, 
mi sodorta őt végig ezen a végzetes megtéve-
désen, ezen a szédületes elragadtatáson : akkor 
a felelet mindenki ajkára kipattan és azt 
kiáltja : az önuralom hiánya, az önuralom hiánya 
okozta ezt a gyászos esetet. 

Ebben a gyászos esetben két dolgot kell 
egymástól elkülönítve megtekinteni és elbí-
rálni : az önuralom hiányában elkövetett szeren-
csétlen tettek lánczolatának egyéni vonatko-
zását és azt a társadalmi millieut, a melyben 
az önuralom hiányának áldozata élt és műkö-
dött. Kétségtelen, hogy a halállal végződött 
párbaj, iigy ahogy azt Keglevich István gróf 
provokálta, egy nagy tehetségű ember lelki 
világának nagy felfordultságáról, nagy elhanya-
goltságáról rántot ta le a leplet. Fennhéjázó 

nevetése, melylyel embertársait sértegette, még 
sokkal jellemzőbb a szerencsétlen férfiú ne vé-
letlenségből származó fegyelmezetlenségének 
megítélésénél, mint az a zokszó, melylyel 
egyik képviselőtársát hasonló szóval való visz-
szonzásra ingerelte. 

Ám ezeknél az egyéni vonatkozásoknál 
és sötét foltoknál mindnél sokkal megdöbben-
tőbb az a körülmény, hogy a gyászos véget 
ért szerencsétlen férfiú, felfordult lelkivilága 
daczára, mekkora erkölcsi érték gyanánt sze-
repelt társadalmunkban és hazánk közügyében. 
O, a lelki egyensúly és önuralom világából rég 
kizökkent ember, a törvényhozó testület kép-
viselő házában elnöknek volt tervbe véve s 
bizonyos körülmények között mint lehetséges 
belügyminiszteré került neve nemrég forga-
lomba. A gyászos végű párbajnál — közügyeink-
nek ez az elfajulása százszorta megdöbbentőbb. 
Tisztelettel emelek kalapot az előtt a mozga-
lom előtt, mely a párbaj düh mérséklését és 
kiirtását tűzte ki czéljául. De kérdem: tör-
vénybe iktatott paragrafusok bármily szigora 
által lehet-e önuralomra való alapvető nevelés 
nélkül reményleni, hogy a párbajozás erköl-
cseinkből ki fog veszni? A dolog természete 
mondja, hogy nem lehet. És hogyha önura-
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lomra, önfegyelmezésre való alapvető nevelés 
nélkül nem várhatjuk az oly éktelenül ural-
kodó párbajszokás megszűnését: mit mondjunk 
a közügyeknek jobbról is balról is — mert 
ebben a dologban peccatur intra et extra 
muros — de most inkább jobbról tapasztal-
ható önuralom nélkül való kezeléséről s az 
ebben rejlő végzetes közveszélyről ? ! A magyar 
államiság templomának Herosztrátesei falka-
módra kezdenek a közélet porondján mutat-
kozni és gyarló emberi szem csak reményli, 
de nem látja a baj végét. 

Pedig a dolog, bár fölöttébb nehéz, de 
egyszerű és természetes. Azt mondja az emberi 
bölcseség egyik legavatottabb tolmácsa: „az 
ember az észnélküli állatoktól abban különbö-
zik, hogy tetteinek ő az ura." 1 És : „Az pedig, 
hogy az ember tetteinek ura, onnan követke-
zik, mert az embernek módjában áll tet tei t 
meggondolni." 2 

Tehát a meggondolást kell úrrá tenni a 
magyarban s azonnal úrrá lesz a magyar 
mindenében: lelkében, vagyonában, hazájában. 

Én azt az embert, a ki a magyar nemze-
tet a meggondolásban és önuralomban a világ 
első nemzetévé tudná nevelni, — hogy Male-
branche szavaival éljek, — tudósabbnak kiál-
tanám ki Aristotelesnél, bölcsebbnek Socrates-
nél, dicsőbbnek az isteni Piátónál. 

De ne menjünk vissza, a pogány ókorba ; mert 
nem szükséges. I t t vagyunk az önuralom legdicső-
ségesebb iskolájában: a keresztény vallásban. 

Éljünk — és neveljük az ifjúságot az isteni 
fegyelem hős nemzedékeket nevelő szellemé-
ben! A bennünk Isten jóvoltából lakozó gazdag 
erő ne tobzódásban és tombolásban nyilvá-
nuljon, hanem isteni fegyelemben tartot t meg-
gondolásban és cselekvésben. A Keglevich-
tiagédiának ez legyen a tanulsága. 

A szomorú véget ért férfin életére 
nagyon ráillik az, a mit Lemaitre székfoglaló-
jában a franczia akadémia előtt az Isten nél-
kül is okos lehetni vélő Duruy volt közokta-
tásügyi ministerről mondott : „L'oeuvre de M. 
Duruy fu t une oeuvre de grande volonté et 
de grand courage, mais elle fut aussi une 
oeuvre d'étrange illusion.3 

' „Difiért homo ah irationalibus creaturis in hoc quod est 
suorum actuum dominus." S. Thom. 1. 2. q. 1. a. 1. in c. — 2 „Ex 
hoc contingit quod homo est dominus sui actus, quod habet 
deliberationem dé suis actibus." Ugyanő, ugyanott, q. 0. a. 2. ad. 2. 

3 Énergie et liberté par mgr Elie Méric. Paris, 1897. 31. 1. 

A JOG Í T A L i t f O S F O G A L M A 
É S E B E D E T Ii. 

(Folytatás.) 

c) A pozitivisták a „természetjog" elvetésével meg-
fosztván a jogot alapjától, legfőbb és biztos támaszától, 
józan korlátjától , azt a mindenáron érvényesülő durva 
erőszakkal akarták kárpótolni . Ámde ez el járásukkal a 
legnemesebb erkölcsi köteléket puszta büntető-, fenyitő-
eszközzé alacsonyították, s ezzel a jogot az erkölcstől 
elszakították, vagy mint ők szeretik mondani : „ függet-
lenítették.." 

A jognak az erkölcstói való függetlenítése a már 
eddig ismertetet t „új jog"-nak egyik állítólagos vív-
mánya. Egy-két pogány bölcselőt leszámítva, a régi 
pogány ós keresztény bölcselök megegyeztek abban, 
hogy j o g és erkölcs el nem választhatók egymástól ; 
mert a jognak megfelelő kötelességek a legszigo-
rúbb erkölcsi kötelességek ; mer t minden tételes jognak 
alapja és forrása, nemkülönben szentesítője a természeti 
erkölcsi törvény, amennyiben semmi olyast, ami már 
magában véve természeténél fogva bűn, meg nem enged-
het, pl. a lopást, rablást, házasságtörést stb. Azonfelül 
a joggal való visszaélést is t i l t ja az erkölcsi törvónj ' . 

A XVII I . század végén Kant volt az első,1 aki 
nyíl tan hangoztat ta , hogy a jognak az erkölcshöz semmi 
köze. Szerinte ugyanis a jog csak külső egymáshoz való 
viszonyunkat szabályozza, közösen megállapított konvenczionális 
szabályok szerint, melyeknél közömbös, hogy ki milyen lelki-
ismerettel tesz eleget ama szabályoknak. A fő az, hogy az 
emberek kölcsönös szabadsága és függetlensége megőriztessék. 
Ellenben az erkölcsi törvények benső szándékunkat is 
föltétlenül i rányí t ják és kötelezik. Kant tanítványa, 
Fichte,2 még inkább hangoztat ta a jog és erkölcs elvá-
lasztását. Téves véleményének bizonyítására a követ-
kező érveket hozta fö l : 1. A j o g nem kötelez, hanem 
caak felhatalmaz ennek vagy amannak végbevitelóre. 
Innét a jogi axióma: Jura per non usum non moriuntur. 
Az erkölcsi törvény azonban feltétlenül kötelez. 2. Jogi 
tételes törvénynél mindegy, hogy ki milyen lelkülettel 
teljesíti, csak különben külsőleg teljesítse a törvényt . 
El lenben az erkölcsi törvényeknél a külső alakiság 
betartása nem elégséges. 3. A jogi kötelességek kény-
szer ú t j án is végrehaj thatók ; ellenben az erkölcsi köte-
lességek a lelkiismeret fórumán nem erőszakolhatok, 
legalább emberek által nem, miután az emberi erőszak 
odáig nem hatolhat . 4. Végül F ich te véleménye szerint 
a legerősebb és „megczáfolhatatlan" érv a j o g ós erkölcs 
elválasztása ípellett : hogy a jog az erkölcsbe ütközhetik 
tényleg és mégis jog marad. A „summum jus summa inju-
ria" elve. Azaz a jog minden körülmények közöt t meg-
valósítható, még ha netán ez által valakinek kár t oko-
zunk is, pl. a hitelezett pénzösszeget jogunk van vissza-
követelni végrehaj tás út ján, még ha az adós ez által kárt 
szenved is. I lyen esetben legfeljebb azt mondhat ják 
rólunk, hogy jogunkkal nem kellett volna é lnünk; de azt 
senki sem mondhat ja , hogy jogtalanul cselekedtünk. 

1 Cathreinnél, i. m. 170. lapon. 
• Cathrein, i. m. 171. 1. 
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Mindezen érveket únos-untalan mai nap is hall juk 
a pozitivistáktól. Váj jon mit mondunk azokra ? 

Ami az 1. ellenvetést — min tha a jog nem kö-
telezne, hanem csak felhatalmazna — illeti, ez csak 
magánjogi téren igaz; de itt sem mindig. Jogaimmal 
néha nem vagyok köteles élni, mikor t. i. azoknak nem 
érvényesítéséből sem ón, sem más nem károsodik. Ha 
azonban magánjogaim érvényesítését akár az én érde-
kem, akár a hozzámtartozók érdeke kívánja : köteles 
vagyok azokat érvényesíteni; pl. életemhez való jogo-
mat köteles vagyok védelmezni az azt megtámadóval 
szemben. Közjogi téren pedig az ellenvetés egészen 
téves ; mer t itt a jogok ós kötelességek a közjó érde-
kében ós javára feltétlenül érvényesítendők a közhata-
lom által. 

2. Ami azt az ellenvetést illeti, hogy a jognak 
eleget teszünk, ha azt külsőleg megtar t juk , — az adós 
eleget tesz kötelességének, ha tar tozását megfizeti. 
Az azután közömbös, hogy jó kedvvel, szívesen fizeti-e 
vagy nem. 

Ez az ellenvetés való igaz, de azért nem bizo-
nyíték amellett, hogy a jognak az erkölcshöz semmi 
köze. A felhozott nehézség magyarázatát abban találja, 
hogy a j o g az erkölcsnek csak része, mely egymáshoz 
való külső viszonyunkat szabályozza, nevezetesen, hogy 
mindenkinek adjuk meg a magáét. A belső jóindulatot 
nem képes szabályozni ; mert azt nem képes ellenőrizni 
és érvényesíteni. De azért, hogy bensőleg is kötelez, 
kitűnik abból, hogy ha az adós nem fizetné meg adós-
ságát, bűn t követne el. Tehát mégis csali összefügg a jog 
az erkölcscsel, ettől el nem választható. Hogy a jogban van 
erkölcsi elem, ennek fényes bizonyítókát találjuk bün-
tető jogunkban, mely a büntetendő cselekmények elbí-
rálásánál a birót kötelező törvényszakaszokban a benső 
szándékot is kodifikálta a bűnt súlyosító vagy enyhítő 
körülmények között. 

3. A jogi és erkölcsi kötelességek végrehaj tható-
sága és végre nem haj thatóságából kovácsolt érv nem 
egyéb üres szofizmánál. Minden kötelesség erkölcsi 
valami. Kötelesség, mely nem volna egyúttal erkölcsi kötelék : 
képtelenség, ellentmondás. Ugyanazért az az állítás, hogy 
az erkölcsi kötelességek ki nem erőszakolhatok : álta-
nossághan nem felel meg a valóságnak, mert a jogi erkölcsi 
kötelességek kényszer útján végrehajthatók. Amennyiben pedig 
amaz állítás a tisztán erkölcsi kötelességekre vonat-
kozik, ebből nem szabad a jogi kötelességek erkölcsi 
jellege ellen érvet kovácsolni; mert a kényszer nemcsak 
nem zárja ki az erkölcsi kötelességet, hanem — mint már 
k imutat tuk — egyenesen feltételezi azt. Csak az kény-
szeríthető jogosan, aki már előbb úgy is kötelezve 
volt erkölcsileg. Van tehát a jogi kényszerben is erkölcsi 
elem. Es noha a jogi kényszer közvetlenül csak a külső 
legalitásra vonatkozik : közvetve mégis emelő hatással van 
az erkölcsök javulására, amennyiben t. i. nagyon sok 
rosszat eleve megakadályoz, utólag pedig gyakran a 
gyenge és rosszakaratú embereket a jónak gyakorlására 
haj landóvá teszi. 

4. Végül a joggal való visszaélés sem bizonyít a 
mellett, hogy a jog és erkölcs egymástól függetlenek. 

A nehézség megértéséhez és eloszlatásához különbséget 
kell t ennünk a jog ós annale gyakorlása között. Maga a 
jog, mint ilyen, semmi ei'kölcstelent nem tartalmazhat, 
erkölcsbe nem ütközhet Nem úgy a joggyakorlat . A 
jog gyakorlásával visszaélhetünk, bűnt követhetünk el, 
noha ezt tennünk nem szabad. Ennek magyarázata 
abban van, hogy a jog, miként a szabadság, csak esz-
köz, melylyel Is ten azért a jándékozta meg az embert, 
hogy végső czélját, rendeltetését sa já t jószántából é.j 
önakaratából elérhesse. A jog, miként a szabadság, nem 
önczól, hanem csak eszköz az ember magasabb ren-
deltetésének elérésére. A jog czélja az egyes emberre 
nézve, hogy kötelességeit szabadon teljesíthesse. A jog 
tulajdonképen a szabadság védőeszköze, épen azért a 
joggal való visszaélést nem zár ja ki, sőt feltételezi. 
Máskép az ember nem volna szabad jogainak teljes 
élvezetében. Miként a szabadságnál, hogy az ember a 
jó t szabadon akarhassa és választhassa, itt a földön 
mellőzhetetlen feltétel, hogy akarhassa a rosszat is : 
épúgy, hogy az ember minden szükségszerűségtől 
menten, helyesen élhessen jogaival , logikai szükség-
szerű feltétel, hogy ugyanazokkal vissza is élhessen. 
Ámde ebből épen nem következik, hogy a joggal való 
visszaélés csupán azért, mert lehetséges, erkölcsileg 
egyúttal meg is engedet t ; mint ahogy szabadságunk 
lélektani minéműségéből nem következik, hogy erköl-
csileg szabadok vagyunk a bűnre is. Hogy valamety 
cselekedet erkölcsileg megengedet t legyen, erre nem 
elég, hogy pusztán jogos legyen; mer t a j og az erkölcs-
nek csak kiegészítő része. Okvetlenül szükséges, hogy 
az a kérdéses cselekedet egyetlen erkölcsi tö rvénybe 
se ütközzék, mer t : „bonum ex irdegra causa, malum ex 
quoeumque defectua. S igy a joggal másnak kárára való 
visszaélés bírhat ja ta lán a jogosság látszatát, mer t em-
beri törvények it t-ott nem t i l t ják; de azért erkölcstelen, 
bűnös cselekedet lesz az mindenha, mert t i l t ja a mél-
tányosság természeti törvénye; sőt jogta lanság lesz, 
mert másnak a megkárosítására nincs joga senkinek. 
Isten előtt egykoron nemcsak arról fogunk számolni, 
hogy jogosan cselekedtünk-e mindenkor, hanem arról 
is, hogy helyesen él tünk-e jogainkkal, nem éltünk-e 
azokkal vissza mások kárá ra? Innét van, hogy a joggal 
való visszaélést a tételes emberi törvények is t i l that ják, 
sőt kötelességszerűen t i l t ják is.1 

De méltán kérdezhet i valaki : Miféle viszonyban 
vannak t ehá t egymáshoz a jogi ós erkölcsi törvények ? 
Különösen mi a különbség köztük ? 

A kérdezett viszony így fejezhető k i : „Minden jogi 
törvény egyúttal erkölcsi törvény ; de nem minden erkölcsi 
törvény egyszersmind jogi törvény is.2 J o g i törvény ugyanis 
az, melynek megsértése mindenkor jogtalanságot okoz. 
Ellenben a tisztán erkölcsi törvények megsértése lehet 
szeretetlenség, könyörtelensóg, rút hálátlanság, hívte-
lenség stb. — de soha sem jogtalanság. Mihelyt vala-
mely törvény megsértése a jogtalanság érzését ébreszti 
fel bennünk : az már nem pusztán erkölcsi törvény, 
hanem egyút ta l jogi tö rvény is. 

1 Cathrein, i. m. 181. 1. 
2 Cathrein, i. m. 41—43. 1. 
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Különbség pedig tárgyukra és végrehaj thatósá-
gukra nézve van közöttük. Nevezetesen az erkölcsi 
törvények mindig magunkra vonatkoznak és bennünket 
a jóra irányítanak. Ellenben a jogi törvények minden-
kor mások iránt való kötelességeinket hangozta t ják és 
azt k ívánják tőlünk, hogy mindenkinek ad juk meg a 
magáé t ; senkit meg ne károsítsunk, senkivel jogtalan-
ságot ne tegyünk. 

Ami pedig a végrehaj tha tóságot illeti : az erkölcsi 
törvények kényszer ú t j án nem erőszakolhatok; ellen-
ben a jogi törvények néha, t. i. a társadalmi rend köve-
telte szükség esetében, lcényszer útján is végrehajthatók. 

A miseruha díszítésének mintáiról. 
— Irta : dr. Némcthy Gyula. — 

A díszítés t á rgyá t képező minták a következő 
osztályokba sorozhatok : 1. mértani, geometriai, 2. 
növényi vegetábilis, 3. állati, animalis, alaki (emberi 
alak) figurális, 4. jelképi, symbolicus, 5. építészeti, 
architectonicus ábrázolatok, végre 6. föliratok, epi-
graphicus disz. 

1. A mértani geometriai mot ívumokat a szervet-
len világ alakjai, főleg a kristályok szolgáltatják. Egyenes 
és görbe vonalak három négy és több szögek, körök, 
ivek, ellipszisek, szögletek képezik az ábrákat . Szegé-
lyeknél hosszában futó hullámos vagy zeg-zugos szalag, 
szélesebb felületeken horpultabb, zárt egészet képező 
minták, csak elevenek, rythmikusak, változatosak le-
gyenek, igen jó szolgálatot tesznek. A geometriai min-
ták használható, méltó elemei a casula díszítésnek, ha 
nem is a legnemesebbek. 

2. A növényi ábrákat a szerves világ egyik felé-
nek alakjaiból veszik és három csoportba oszthatjuk. 
Az elsőbe tar toznak azon fantasztikus képzeleti, minták, 
alakzatok, melyek aránylag kevés hasonlóságot mu-
tatnak a növényekkel . Ebbe a csoportba tartozik a 
román stílusú növónydisz, amely a klassikus római 
groteszk-növénydiszítésnek motívumaiból alakult, az 
arabeszkek, vagyis az arab, már szövő és himzőműhe-
lyekből kikerült mustrák, a görög hímzéseken föllépő 
indázatok és levéldiszítések, a renaissance ós barokk 
stílus némely fantasztikus növényi díszítései. A máso-
dik csoportot képezik a növények, virágok teljesen 
természethű, naturalisztikus ábrái, melyek a XVII . 
századtól kezdve lépnek föl s a XVII I . században, a 
rokoko stilus korszakába teljes uralomra vergődnek. 

A harmadik csoport a stilizált növényi ábrákat 
foglalja magában. 

A stilizált növény-ábrák a lényeges jellemvoná-
sok megtartásával a növényi alakokat meghatározot t 
szabályos formákban adják vissza. Stilizált virágokat 
csaknem minden stilus ornamentikája ismer, de leg-
szebbek talán mégis a csúcsíves stilus stilizált növényi 
ábrái. Mindenesetre ezek a legkeresztényesebbek, 
amennyiben keresztény symbolumokat képeznek. A 
rózsa, liliom, tölgylevél, tövis és szőlő a leggyakrab-
ban előforduló motívumok. Ujabban igen kedvelt nö-
vényi dísze a casuláknak a golgota virág vagy passzifióra, 
és méltán, mert nemcsak változatos, hímzésre igen al-

kalmas alakja van, de je lentősége magára a szent ke-
reszt-áldozatra vonatkozik. 

Ami a növényi díszítés e három csoport ja között 
a választást illeti, föltétlenül egyik csoport fölfogását 
sem kárhoztathat juk, annál kevésbé, mert Rómában 
és Itáliában a naturalisztikus növényi díszítés még 
most is uralkodik, de annyi t mindenesetre állítunk, 
hogy a stilizált növényi díszítés a vallásos művészet 
szellemének inkább megfelel, sőt minden igazi, nagy, 
nemes díszítő stilus átalakí t ja a természet által nyúj -
to t t alakokat a sa já t törvényei szerint, s így általában 
a stilizáló ornament ika művészi értéke is nagyobb. A 
stilizált díszítések mellett szól még az is, hogy a sym-
bolumokat általában stilizálva szokták ábrázolni, már 
pedig a díszítés vallásos je l legét a symbolumok adják 
meg. A stilizált díszítésnél különben a művész önálló 
munkája, hogy ne mondjam alkotása, teremtése nyil-
vánul, a naturalisztikusnál ellenben a természet alak-
ja i t utánzó ügyessége és bravoure-ja. A keresztény 
fölfogás szerint a Teremtő azt a föladatot tűzte ki az 
első emberpárnak, hogy ú r rá legyen a természet fölött, 
a többi között a művészet által, egyéniségének, önálló-
ságának minden téren való nyilvánítása által. A XVII I . 
és XIX. század casulái tele vannak hintve szolgai 
hűséggel ábrázolt virágokkal ; egyik-másik szövet va-
lóságos à la Madame Pompadour selyemszövetekre 
emlékeztet. Diván vagy ^szék-huzatnak épen olyan jó 
lenne, mint amilyen kevéssé árulja el a vallásos jel-
leget. 

3. Az állati animalis ábrákat szintén három cso-
portba szokás osztani. Az elsőbe tar toznak a képzelet 
szülöttei : a sárkányok, chimaerák, griffek, szirének, 
aminőkkel főleg a csúcsíves székesegyházak plasztikus 
díszítése bővelkedik. A második csoportot az állatok 
naturalisztikus ábrái képezik, melyek főleg a X V I I . 
és XVIII . században szerepelnek, a harmadikat végre 
valóságos állatok stilizált alakjai, melyek a román és 
csúcsíves stilus fénykorában szerepelnek. Az első cso-
portba tar tozó alakokat manapság nem tanácsos díszí-
tésül alkalmazni casulákon, minthogy azok symbolicus 
jelentősége már csaknem teljesen ismeretlen dolog a 
hivek e lő t t ; fentebb k i fe j te t t okokból kifolyólag a 
második csoportot se igen ajánlhat juk, a harmadikat is 
csak annyiban, amennyiben jelenleg is ismeretes sym-
bolumokról van szó pl. Is ten báránya, pelikán. 

4. A casula díszítései között legnagyobb készült-
séget, legnagyobb művészi tudást kétségkívül a figu-
rális ábrák, emberi alakok ábrázolatai követelik. A 
rajz és szinezési hibák i t t a legbántóbbak s egyáltalán 
azért a legnehezebb feladat emberi alakok ábrázolása, 
mert ezeknél mindig valamely lélektani (psychikai) 
folyamatot, hangulatot , érzelmet is kell kifejeznünk, ami 
mindig legnagyobb feladatát képezte a képzőművésze-
teknek. A casula-kereszt legalkalmasabb dísze kétség-
kívül a megfeszí tet t Megváltó alakja vagy Jézus álló 
alakja a kehelylyel ; de díszíthetjük a casulát a Boldog-
asszony vagy a szentek képeivel is, minthogy egyes 
szent miséket csakugyan a Boldogasszony vagy a 
szentek tiszteletére mondunk, a Missale utasítása sze-
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rint. A fődolog, hogy a szentek ábrázolása a hitigaz-
ságoknak megfelelő és művészi legyen. Casulára cso-
portképet nem tanácsos hímezni, mert arra nincs elég 
hely a kereszten, az alakoknak pedig elég nagyoknak 
kell lenniök arra, hogy néhány méter távolságból még 
kivehetők legyenek, s arányaikkal ne zavar ják az össz-
hangot. A figurális dísznek t. i. ép úgy összhangban 
kell lennie a casulával, annak egyes részeivel, min t 
a többi díszítéseknek. Egyetlen díszítést sem szabad ön-
állólag kezelnünk, hanem az egószszel alárendeltségben. 
Vonalak, szinek, árnyékok dolgában az alakoknak 
harmonikusan kell beléilleszkedniők az egész keretébe. 
Sem elveszniök nem szabad abba, sem kilépniök a 
keretből. A casula természeténél fogva sok díszítést 
kiván ; a domború relief-alakok ellentétben állanak a 
ruha természetével. A túlságosan árnyékolt , látszólag 
nagyon domború, u. n. levegős alakok ellentétben álla-
nak a diszités jellegével. Az alakokat be kell keretei-
mink. Kere te t képezhetnek : indázatok, levéldísz, vagy 
épületrészek, architecturák, teljes dicsfény, vagy man-
dorla (tojásdad, de alul-felül csúcsos keret). Egyes 
mellképek kinyílt virágkehelyből is emelkedhetnek ki 
A középkorban Jézus nemzetségfajának egyes alakjai, 
vagy éneklő angyalmellképek vannak így ábrázolva. 

5. A casula igen alkalmas díszét képezik a jel-
képi, symbolikus ábrázolatok. A keresztény és még 
most is használatban lévő ilyen symbolumok száma 
elég nagy. Csak oly symbolumokat kell ábrázolni, ame-
lyeknek jelentősége még nincs elavulva, s amelyeket 
nem nagyon nehéz megérteni . Ide tar toznak példának 
okáért a monogrammok IHS, M, a kehely, ostya, evan-
géliumoskönyv, kereszt, horgony, szív, a kínszenvedés 
eszközei, Jézus szive, esetleg átvert keze és lábai, a 
tövissel koszorúzott szent szív, Isten szeme, a felhők-
ből előnyuló keze, a lorettói litánia symbolumai ; 
mint pl. Dávid tornya , aranyház, fr igyszekrény stb. 
A symbolumok nagyrészót be kell keretelni geometriai 
alakba, vagy növónyindázatba, mandorlába. Igen meg- . 
felelő némely symbolumokat mintegy paizson ábrázolni, 
mert minden egyes symbolumnak különálló, önálló 
jelentősége van. A symbolumok keresztény jelleget 
kölcsönöznek a díszítésnek és tartalmassá teszik azt, 
s azért nagyon ajánlhatók. Omnia in l i turg 'a sacra 
habeant linguam suam. A vallásos művészi tárgy soha 
se gyönyörködtesse t isztán a szemet, hanem táplálja a 
lelket, a szivet is. 

6. A miseruhát néha föliratokkal is szokás diszí-
teni, bár ezek magukban elegendő diszt nem kölcsö-
nöznek annak, hanem egyéb díszítéssel karöltve. A 
föliratok czélja vagy csak a diszités, vagy figurális 
és symbolicus díszítések magyarázata. Az első esetben 
lehet egyes röpimákat föliratul alkalmazni, vagy olyan 
mondatokat , melyek a szent mise-áldozatra vonatkoz-
nak, a casula czéljára, vagy symbolicus értelmére. A 
föliratokat mindig be kell keretelni, s a betűket a 
casulával egyező st í lusban tartani. Szokás a mise-
ruhákra himeztetni a készíttető, a donátor nemesi czi-
merót. Ez t az egyház nem tiltja, de a czimer minden-
esetre szerény helyet foglaljon el a casulán, például a 

hátulsó oldalon alúl vagy esetleg a bélésen. Semmi-
esetre sem a kereszt közepén, amely az Üdvözítő 
képének van fentartva. H e r d t azt mondja , hogy ne-
mesi czimert tétetni a casulára „minus decet" h a b á r 
„non est prohibi tum". Ez utóbbi bizonyságául álljon i t t 
a S. R. C. egy határozata : 2875. Reat ina. P rec ibus 
Sacedotis Sebastiani Ricci Canonici Cathedralis Reat i -
nae Ecclesiae, exquirentis, an removere debeat Stemma 
gentilitium familiae suae impressum, tarn Ostensorio 
quam nobilibus aliis suppelectilibus a se donatis cat-
hedrali ipsi Ecclesiae ut expositio Sanctissimi Sacra-
menti in Cathedrali ipsa solemniori appara tu fiat, quam 
quidem remotionem indixit Reverendissimus Episco-
pus ? S. R. C. pro informatione et non auditio eodem 
Episcopo, et omnibus maturo examine perpensis, ad 
relationem subscripti Secretarii , respondendum censuit : 
„Quum non obstent décréta, nihil esse innovandum." 
Die J . Dec. 1844. Mi a többi között már csak emlé-
kezet okáért is helyesnek tart juk, ha a donátor czí-
mere ott van a casulán. 

7. A díszítésben alárendelt szerepet játszanak az 
architectonikus, építészeti motívumok. A középkorban 
a szentek alakjainak szolgáltak keretül vagy hát terül . 
Oszlopok architrávok, ivek, loggiák, fülkék, kápolnács-
kák alkalmas diszt alkotnak, csak túlságosan dombo-
rúak ne legyenek s ne legyen túlságosan kidolgozott 
távlatuk, perspektívájuk, mer t ez áttöri a diszités sikj át 
és igy ellentétben áll a casula-diszítés jellegével. A 
kései középkori casulák baldachinjai, mennyezetei 
gyakran két-három cm.-nyire is kiállanak a casula sík-
jából, ami kétségkívül ellentmond a casula ruhaje l -
legónek. 

Miután a minta különféle nemeit ismertettük, 
lássuk milyennek kell lenni a jó mintának, a jó díszí-
tési tervnek. 

Legyen a rajz mindenekelőt t át tekinthető, átlátszó 
-ós határozott . A rajz fővonalai érvényesüljenek első 
sorban, de a részletek is jelentőségükhöz képest. Ne 
legyen a ra jz kuszált, elmosódott , vagy kicsinyes. 

Uralkodjék a diszítósi terven vagy elörajzon ko-
molyság és nyugalom. Ez t követeli az isteni tisztelet 
méltósága és fönsége, melynek egyik alkotórészét ké-
pezik a szent ruhák. A formák nyughata t lan kuszált-
sága, a vonalak bizarr j á t éka a legfurcsább fordula-
toknak és csavarodásoknak állhatatlan, görcsös ránga-
tózásokra emlékeztető hullámzása, mely egyik-másik 
„modern" díszítésnek jellemző tulajdonsága, nem fér 
össze az Is ten házának méltóságával, békéjével. 

Rend, szabályosság, törvényszerűség nyilatkozzék 
meg a tervezetben. Semmi véletlennek, önkényesnek 
ne legyen ot t helye. Legyen meg mindennek a ra jzban 
a maga oka és czélja. Indázatoknál , lombozatoknál a 
mozdulatok egységes ry thmusában nyilatkozzék meg 
törvényszerűség. A mozgás iránya, mely az egészen 
átvonul és uralkodik, határozza meg az egyes részek 
mozgásának irányát is. Ahol a körülmények mégis 
eltérő mozgást kívánnak, ki kell azt valamikép egyen-
líteni, összhangban kell azt hozni a főmozgással. 

A tervezetben minden tekintetben összhang ural-
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kodjék. Legyen az alapszövet és a díszítés közöt t 
arány. Egyik se Hezitáljon túl a másikon, jusson mind-
kettő érvényre. Egy nagyon vékony, túlfinom mustra 
ép oly rosszul hat, mint az a mustra, amely csaknem 
teljesen leborít ja a hímző alapot, s azt mintegy eltün-
teti, mint például sok keleti himzésnél tapasztaljuk. 
De uralkodjék arányosság a rajz egyes részei között is. 
Nagy virághoz megfelelő nagy levél való. Ne legyen 
a hímzett felület egyik része sokkal tömöttebb, mint 
a másik. Legyen összhang, ha valahol, a színezésben. 
Ahol harmónia nincs, ot t a szépség nem üt tanyát. 

Ne zsúfoljuk össze a motívumokat, formákat, 
alakokat. Némely casula keresztjón ugyanabból az 
indázatból, rózsát, tövist, liliomot és golgota-virágot 
látunk sarjadni, mindeniket a saját levélzetével. Nem. 
a motívumok sokfélesége, de azok kivitele adja meg 
a himzés értékét. 

Minden miseruhának legyen meg a maga stílusa 
a díszítésben. A stílus nem egyéb, mint a természet 
formáinak, alakjainak egy bizonyos irányban való át-
alakítása, tehát átdolgozása. A természetes alakot, lé-
nyeges alkotórészeinek fentartása mellett , egy bizonyos 
egységes, jellegzetes formába szorítjuk, vagy öntjük át.1 

Minthogy a katholikus szertartási cselekményekből a 
természetfölötti élet folyama árad a lelkekben, az egy-
házművészet nem veszi át természet formáit a maguk 
mindennapi megjelenésében, hanem azokat átalakítja, 
megemberiesíti, s ezzel mintegy a természetfölötti a 
vallási élet rendjébe emeli föl. Amint a vallás köznapi 
tárgyakat házat, eledelt, italt megáld, hogy azoknak 
használatával ne vétkezzünk, a vallásos művészet is 
átalakítván a maga munkájával a természet alakjait, 
azokat mintegy megszenteli, Isten tiszteletére fölavatja. 

A miseruhán, az egységes ideális ünnepies stíluson 
kivül, egyéb elemek is leheljék a vallásos keresztény 
szellemet. Ne csak távol legyen tőle minden tisztán, 
profán, vagy plane pogány motívum, de legyen át meg 
áthatva a vallásos szellemétől. Legyen az alapszövet 
mustrája, de főleg a díszítések a kereszt díszítése 
keresztény minden izében. A növény-világból válassza 
ki a tervező azokat az alakokat, melyeket a keresztény 
symbolica valamely vallásos eszme, érzés, személy, 
vagy cselekmény jelképévé avatott. Soha se hiányoz-
zék a casuláról a kereszt, a legszentebb és legáldottabb 
symbolum ; ha tűvel hímzett képre nincs költség, le-
gyen legalább a legszentebb név jelentőséggel teljes 
betűire. Minden művészi tárgy szánalmas, ha üres, lia 
lélektelen ; de a legszánalmasabb a vallási tárgy, ha 
nincs a lólékhez semmi mondanivalója. Ars vere Chris-
tiana plena gratiae et veritatis. 

A római katakombákból. 
Április 27-én inaugurálták azt a sirkápolnát, a me-

lyet sz. Komodilla katakombájában nemrégiben nagy 
fáradsággal újra kiástak. Felix, Adauctus ós Emeri ta 
vértanúk voltak itt eltemetve. 

1 Das Motiv muss unter Beibechaltung seiner wesentlichen 
Bestandtei le in eine andere, nach bestimmten Gesetzen gebildete 
Form gebracht, gleichsam umgegossen werden. 

Braun, i. m. 169. 1. 

Már Damasus állított nekik siriratot, Siricius, vala-
mint I J á n o s pápák alatt pedig helyreállították a rom-
lásnak induló sirkápolnát. Még a VII. században is 
voltak látogatói, mint az egykorú salzburgi zarándok-
könyv m irtatja. Később feledésbe ment. 1729-ben 
Boldetti lá t ta és felületesen le is irta. Felkutatását 
Grisar az utolsó évtizedek legszebb eredményeihez 
sorolja. Nincsen kizárva a lehetőség, hogy sikerülni fog 
innen kiindulva sz. Pá l apostol temetkezési helyének 
irányában régi összekötő útra akadni. Nevezetes fel-
fedezése az ú j sirkápolnának, hogy egy képe a Bold. 
Szüzet ábrázolja, a mint karján a kisded Jézussal fogadja 
a megdicsőült Turtura özvegyasszonyt, a kit Adauctus 
vértanú feléje vezet. I lyen megdicsőülósi képében addig 
csak Jézus fogadta a hódolatot. Chronologiailag ez az 
első ábrázolás, a hol Mária is jelen van és Jézust mint 
gyermeket karjain tar t ja . Más részről ez a kép Adauctus 
jelenléte miatt a helyi védőszentek dogmatikai fontos-
sága mellett is tanúskodik. íme ú jabb adat a monu-
mentális theologiához ! 

A svajezi freiburgi katli. egyetem theologiai 
tanulmányi rendje. 

A svajezi freiburgi kath tudományegyetem ujabb 
alkotás : XI I I . Leo pápa egyik kedvelt főiskolája, hol 
nova et vetera, vagyis a kath. theologiának régi dicső-
sége és u j vívmányai teljes theologiai tan- és tanul-
mányi rendszerre vannak összegezve. Ebben a tanul-
mányi rendben nem az a különös, hogy a dogmatika 
speciálisnak, hanem az az unicum, hogy a moralisnak 
is két tanszék van szentelve. Maga a tanulmányi rend 
annyira világos, hogy maga megérteti magát. Álljon itten 
teljes szövegében: 

Scriptum sacra. 
Zapletal : * Hermeneutica biblica, semel per heb-

domadem : feria II, bora 11—12. 
* Lingua hebráíca (exercitia practica), bis per 

hebdomadem: feria I I I et VI, hora 5 - 6. 
* Expositiolibri Ecclesiastae,bis per hebdomadem: 

feria VI et sabbato, hora 11 12. 
* Alttestamentliches Seminar, 1 Stunde wöchent-

lich: Montag, 6—7 Uhr. 
Rose : * Introductio in Novum Testamentum, 

história textus Novi Testamenti, bis per hebdomadem: 
feria VI et sabbato, hora 11 - 1 2 . 

* Expositio Epistolae ad Galatas, bis per heb-
domadem: feria I I et III, hora 11 —12. 

* Séminaire exógétique, 2 heures par semaine: 
vendredi, de 5 à 7 heures. 

Apologetica. 
Weiss : * Theologia fundamentális I I (de locis 

theologicis), quinquies per hebdomadem: feria II, III, 
IV, VI et sabbato, hora 8—9. 

* Seminarübungen, 1 Stunde wöchentlich: Montag, 
5 - 6 Uhr . 

Theologia dogmatica. 
(lel Prado: * De Verbo Incarnato (Sunt, theol., III'1 

pars, a quaest. 27—59), quinquies per hebdomadem: 
feria II, III, IV, VI et sabbato, hora 10—11. 

* De veritate fundamentali Philosophiae chris-
tianae : Prima divisio Entis : Divus Tomas (Iil pars, qq. 
3, a. 4, et 7, a. 1) et Suarez (Disput. Methaphys. 28), 
semel per hebdomadem: feria V, hora 10—11. 

Theologia morális speculativa. 
(le Langen-Weiulels : * De iure et iustitia, virtu-

tibusque adnexis (Summa theol. I I a , I I a e , a quaest. 57) 
quinquies per hebdomadem : feria II, III, IV, VI et 
sabbato, hora 9 - 10. 
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* Disputatio, semel per hebdomadem : feria V, 
hora 9—10. 

* Séminaire : L'acte de foi, le besoin et les motifs 
de croire (continuation) 2 heures par semaine : mercredi, 
de 5 à 7 heures. 

* La morale et les mœurs des peuples (cours 
privé), 1 heure par, semaine : samedi, 5 à 6 heures. 
(Institut géographique). 

Theologia dogmatica positiva. 
Fei : * De praesentia reali Jesu Christi in Eucharis-

tia De Eucharistia prout est sacrificium. —• De 
Poenitentia, quinquies per hebdomadem : feria II, III, 
IV, VI et sabbato, hora 9—10. 

* Disputatio, semel per hebdomadem : feria V, 
hora 9—10. 

Theologia morális practica. 
Rollinaiin : * De matrimonio, de. statibus parti-

cularibus, quinquies per hebdomadem: feria II, III, 
IV, VI et sabbato, hora 10—11. 

* Prakt ikum über die in der Moraltheologie 
behandelten Materien 1 St wöchentlich : Donnerstag, 
10—11 Uhr. 

Jus canonicum. 
Speiser: * De iudiciis et poenis ecclesiasticis, ter 

per hebdomadem: feria II, IV et VI, hora 3 - 4 . 
* De iure missionum, semel per hebdomadem : 

feria III, hora 4—5. (Institut géographique). 

História ecclesiastica. 
Miindonnet : * Histoire ecclésiastique dir XVI m e  

au X I X m e siècle, 4 heures par semaine : lundi, mardi, 
mercredi et vendredi, de 4 à 5 heures. 

* Séminaire : lecture de textes médiévaux, 2 h. 
à déterminer. 

Kirsch : * Geschichte der Konzilien im Altertum 
(Fortsetzung), 1 St. wöchentlich : Donnerstag, 11—12 Uhr. 

Patrologia. 
Kirsch: * Geschichte der kirchlichen Literatur 

vom IV. bis VI. Jahrhundert , 2 St. wöchentl ich: Mon-
tag und Mittwoch, 3 - 4 Uhr. 

* Seminar: Augustinus, „de unitate ecclesiae", 1 
Stunde wöchentl ich: Samstag, 4 — 5 Uhr 

Archacologia Christiana. 
Kirsch : * Die Katakomben und die übrigen alt-

christlichen Begräbnisstätten, 2 Stunden wöchentl ich: 
Dienstag und Freitag, 3 — 4 Uhr. 

* Seminar: Die Katakombe der Domitilla in Rom, 
1 Stunde wöchentlich : Samstag 5—6 Uhr. 

Theologia pastoralis. 
Beck : * Pastoraltheologie : Die Gnadenkultakte 

(Abschluss) ; die spezielle Seelsorge, 2 St. wöchentl ich: 
Montag und Mittwoch, 8—9 Uhr. 

* Pastoralfälle, 2 Stunden wöchentlich : Montag 
und Mittwoch, 3 4 Uhr. 

* Katechetik, 2 Stunden wöchentlich : Dienstag 
und Freitag. 3 - 4 Uhr. 

System der Erziehungslehre, 2 Stunden wöchent-
lich : Dienstag und Freitag, 8—9 Uhr. 

* Pastorelle Zeitfragen, 1 Stunde wöchentl ich: 
Samstag, 8—9 Uhr , 

Liturgia. 
Maximilian, Herzog zu Sachsen: * Cursus minor 

liturgia1, bis per hebdomadem : feria I I et III, hora 5—6. 
* Breviárium, bis per hebdomadem : feria IV et 

VI, hora 5 - 6 . 
* Breviárium graecum, bis per hebdomadem : feria 

V, hora 5—6 et feria VI, hora 6—7. — 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Győr. A győri egyházmegye papságának és híveinek 
válasza a győri szabadkőművesség szabadkőműves internátus 
alapítása mellett kifejtett izgatására : egy katholikus inter-
nátus alapítása. — 

Ismeretes dolog, mily heves támadásokat intézve 
a katholikus egyház ellen igyekezett Győrött a szabad-
kőművesség egy szabadkőműves internátus alapításának 
Győrött és vidékén propagandát csinálni. Még a várost 
is megakarta a titkolódzó szövetség czéljaira pumjDolni. 
A szabadkőművesek a városban minden tehetősebb 
polgárnál házaltak, a vallásos embereket elámították és 
félrevezették, a hivatalokban a főnökök által pressziót 
gyakoroltak, 4 10 fillérrel megpumpolták a gyári 
munkásokat, sőt még az iskolás gyermekek uzsonnára 
kapott filléreire is kivetették hálójukat, hogy pénzt 
gyűjtsenek tervbe vett szabadkőműves internátusukra. 
A győri egyházmegye papsága ós híve püspökük veze-
tése alatt most megadta a szabadkőművességnek a meg-
érdemelt választ. Minden fa j ós rekrimináczió nélkül, 
csöndben és komoly munkával oda fejlesztette a dolgot, 
hogy mára, jún. 1-ére Széchenyi Miklós gróf püspök 
értekezletet gyű j tö t t össze a következő meghívással: 

„A Győrött tervezett középiskolai kath. internátus 
ügyében elnökletem alatt Győrött, f. évi június hó 
1-én délelőtt 11 órakor a főgimnázium dísztermében 
tartandó értekezletre tisztelettel meghívom és kérem, 
hogy az értekezlet súlyát szíves megjelenésével emelni 
méltóztassék. Gróf Széchényi Miklós, 

győri püspök. 
Erre a meghívásra 200 nál többen jöttek össze, 

nem csupán Győrből, hanem a győri egyházmegyéhez 
tartozó Komárom, Sopron ós Moson vármegye számos 
helyéről is. A .vármegyéket alispánjaik képviselték. 
Megjelentek a többi közt Fehér Ipoly pannonhalmi 
főapát, Esterházy Miklós herczeg. Esterházy Móricz, 
Széchényi Jenő grófok, Ziskay Antal dr. a győri ügyvédi 
kamara elnöke, Kőfalvi Vidor a csornai prépost képvi-
seletében, a győri székes káptalan összes tagjai, a 
győri benczés székház tagjai , a királyi tábla, Szabó 
István, Hilberth Károly és Pogány Lajos országgyűlési 
képviselők s még sokan. 

Széchényi Miklós gróf püspök nyitotta meg az 
ülést, üdvözölte a megjelenteket és hosszabb, hatásos 
beszédben vázolta, hogy az internátusi nevelést az egy-
ház indirekt már évszázadokon át a papnevelésben 
gyakorlatilag kifejezésre jut ta t ta . Égető szükség van 
keresztény internátusokra, határozott, keresztény ala-
pokra fektetett nevelésre. A gyermekben nevelni ós 
fejleszteni kell a vallásosságot, mert e nélkül nincsen 
igaz erkölcsösség. Gyönge elmék a kulturát emlegetve, 
kizárnák az egyházat a nevelés minden ágazatából. 
Pedig nem szabad feledni, mondotta, hogy összes kul-
turánk, összes czivilizácziónk keresztény alapon nyug-
szik. A katholikus internátust nyilt alapokra akarjuk 
fektetni. Nem tanácskozunk titkos gyülekezetekben, 
eltitkolt alapszabályokkal. Hitczikkelyeinket mindenki 
megveheti, templomaink mindenkinek nyitva állanak. 
Nevelési rendszerünk alapelve : szeresd uradat, Iste-
nedet teljes szívből s felebarátodat szeresd, mint ön-
magadat. E kettős parancsban van az if júnak is, a 
férfiúnak is minden kötelezettsége. Azon az alapon 
nevelünk, mely nagygyá tette hős és szent királyainkat, 
önfeláldozóvá Széchenyi Istvánt, bölcscsó Deák Fe-
renczet. Apostoli és hazafias munkát akarunk végezni, 
ez a vallásos és hazafias szándék megvalósítása hozott 
össze bennünket. Kéri a megjelenteket, támogassák e 
czólt. A püspök bejelentette ezután, hogy Fehér Ipoly 
főapát és Esterházy Miklós herczeg megosztják vele az 
elnökséget s fölkérte előadónak Ziskay Antalt, a ki 
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kifejtette az internátus felállításának szükségességét. 
Kimondották most az internátus megalakításának szük-
ségességét és kiküldöttek egy hatvantagu intéző-bizott-
ságot, melynek elnökei : Mohi Antal dr. választott 
püspök, nagyprépost és Ziskay Antal dr. Az internátus 
fővédői : Fehér Ipoly pannonhalmi főapát, Esterházy 
Miklós herczeg és Széchényi Miklós gróf győri püspök. 
Esterházy herczeg a védők nevében megköszönte a 
választást ós kijelentette, hogy mindenképpen támo-
gatni fogja az internátust. Ezután üdvözlő táviratot 
küldtek Vaszary Kolos herczegprimásnak, végül Fehér 
Ipoly dr. íőapát szólalt föl. Reméli, úgymond, hogy a 
föllobogó tűzből lesz az az izzó parázs, mely szin-
aranynyá változtatja ezt a három jeligét : Is ten! Király! 
Haza ! mely szellemben a katholikus internátus az ifja-
kat nevelni fogja. A gyűlés zajos éljenzés közt ért 
véget. 

Veszprém. Zászlószentelés. Bérmálás. — 
Május 21-én Veszprémnek nagyjelentőségű ünnepe 

volt. Leibnitz mondta valahol, hogy akié az ifjúság, 
azé a jövő. Ez az oka annak, hogy a szabadkőművesség 
is ennek legújabban hazánkban is megalakult fiók-
alkotása, a „szabadgondolkodók szövetsége", minden 
áron és minden eszközzel oda törekszik, hogy az i f jú-
ság neveléséből a vallást, különösen pedig a kath. egy-
házat kizárja, kiszorítsa. Evvel a vakmerő törekvéssel 
szemben a katholikusok feladata, lia csúffá tétetni ma-
gukat nem akarják, nem lehet más, mint meglevő ka-
tholikus iskoláinknak erővel teljes fenntartása, fejlesz-
tése, s minden védelmi eszközzel való körülsánczolása, 
nehogy franczia állapotokat teremtsen nálunk is a 
szabadkőművesség. Ez okból nevezem én nagyjelentő-
ségű eseménynek azt, hogy az itteni főgimnázium if jú-
sága számára ő exja báró Hornig Károly dr püspök úr 
zászlót szentelt, melynek költségeihez- a káptalan tete-
mes összeggel járult . A zászló nehéz selyemből készült ; 
fehér alapon az egyik felén Magyarország Nagyasszo-
nyát ábrázolja a következő felirattal: „Boldogságos 
Szűz Anyánk! Könyörögj érettünk!" A másik oldalon 
van szent Imre hg képe, eme felirattal : „Sz. Imre 
herczeg! Esedezz éret tünk!" A zászló szalagját a követ-
kező felirattal : „A veszprémi r. kath. főgimnázium a 
B. Szűz Anyának", a veszprémi kedves nővérek készí-
tették. 0 exja a főpásztor átvonulása a rezidencziából 
a piaristák templomába valóságos diadalmenet volt. A 
rezidenczia kapujában a főgimnáziumi Mária-kongre-
gáczió tagjai várták és fogadták ő exját élükön Töl-
cséry Ferencz tanár-elnökükkel. Sorfalat a templomig 
a gimn. if júsága állott. A templom aj tajában Takács 
Menyhért főgimn. igazgató várta és fogadta a főpász-
tort, a ki szent mise után lelkes és lelkesítő beszéd 
kíséretében áldotta meg az ifjúság zászlóját. Az örökké 
emlékezetes templomi ünnep után rezidencziájába kisérte 
vissza a tanári kar és az ifjúság a püspök urat, a ki 
palotájának fogadó termében fogadta a tanári kar és 
az ifjúság hódolatát és hálás köszönetét Délben a 
tanári kar a püspök úr vendégszerető asztalához volt 
testületileg hivatalos. 

A bérmálások a nagy egyházmegye területén két 
csoportozatban folynak. Az egyik csoportozatban 
Kutrovácz Ernő fölsz. püspök úr végezte a szent tény-
kedést. Május 20-án Nagyvázsonyban 1235, május 22-én 
Kilitiben 463, május 23-án Szóládon 1140, május 24-én, 
miután útközben 23-án Karádon meglátogatta Neumayer 
Károly sz. sz. ülnököt és plébánost, Andocson 1159, 
május 25-ón Törökkoppányban 765 hívőnek osztotta ki 
a bérmálás szentségét. 0 exja a megyés püspök úr 

május 29-ón Tapolczán bérmált, a következő napokon 
pedig az előre megállapított sorrendben a sümegi espe-
resi kerület híveinek osztotta ki a bérmálás szentségét. 

VEGYESEK. 
— Ö emja, Vaszary Kolos bibornok általános 

helynöke dr Rajner Lajos esztergomi prelátus-kanonok 
lett. A nagy főegyházmegye, sőt az egész ország öröm-
mel fogad a ez örvendetes hírt. 

— Az ezidei szt. István-napi szónok a budavári 
király-koronázó Mátyás-templomban, ő emja Vaszary 
Kolos bibornok meghívására dr. Tóth József püspöki 
t i tkár lesz Szombathelyről. 

— Internátus bővítése. A „Regnum Marianum" 
egyesület igazgató-tanácsa elhatározta, hogy biidapesti 
fiúnevelő-intézetének létszámát a jövő tanévben fel-
emeli. Gimnáziumi tanuló jelentkezéseit az igazgatóság 
(Bpest, VII., Damjanich-utcza 50.) elfogadja és kívá-
natra az intézet prospektusát elküldi. Evi tar tásdíj 
1000 korona, mely összeghez az egyenruha-költségek 

! járulnak. 
— A hajósok lelki gondozása. Németországban 

egyre behatóbban foglalkoznak a hajózással elfoglal-
t a t n a k lelkipásztori gondozásával. Er t jük az okot, a 
kik nem a tengeri hajókon vannak elfoglalva, hanem 
a folyamhajózásnál. Hónapok óta folyik a megbeszélés 
ebben az ügyben a napilapok hasábjain és a lelki-
pásztorok konferencziáin. Eddig a Rajnára irányult a 
figyelem, most legújabban az Odera hajósait is figye-
lembe veszik. Kopp bíboros kívánságára Boroszlóban 
gyűl össze egy papi konferenczia, a mely előkészíti a 
dolgot. Talán nálunk is akadna ennek az ügynek lel-
kes apostola, hiszen a mi hajózási vállalataink sok 
embert tartanak állandó foglalkozásban és pedig oly 
irányban, hogy huzamosan távol vannak a szárazföld-
től és a rendes lelkipásztori kezeléstől. A német példán 
okulva talán mi is tehetnénk valamit az ő érdekükben. 

— A protestautiznius Amerikában. A protestan-
tizmus alapelvének bomlasztó hatását kivált Ameriká-
ban lehet észlelni. Olyan az egész, mint valami rossz 
fából készült modern bútor, mely repedezésével éjtsza-
kánkint felveri az embert álmából. Már az 1890-i nép-
számlálás 143 felekezetet sorolt elő, a legújabb nép-
számlálás pedig már fölöslegesnek találta az ú jabb 
szakadásokat regisztrálni. A Priceton Theological 
Rewiew már 157 különböző vallásról regél. 

— Szocziális kurzus. Érdeklődők figyelmébe ajánl-
juk, hogy Münster-Gladbachba az idei nyári sziineti 
szocziális kurzus aug. 8-án kezdődik és aug. 19-ig tart. 
A résztvevőknek csupán ellátásukat kell megfizetniük, 
a mi körülbelül 40 márkába kerül. A kurzus előadá-
sokat, megbeszéléseket ölel föl és kapcsolatos a leg-
különbözőbb szocziális jelentőségű egyesülétek meg-
tekintésével. 

— Szobor fölszentelése a pápai gimnáziumban. 
A pápai benczés gimnáziumi Mária-Kongregácziója 
május 28-án Pat rona Hungáriáé szobrának fölszente-
lésével és májusi ünnepélylyel egybekötött díszülést 
tartott . A művészi szobor Ocsovszky Kázmér házfőnök 
ajándéka. A szentelést Pető Menyhért igazgató végezte, 
az ünnepi beszédet Stanits Fvdgent prézes-tanár mon-
dotta ; kongregánisták pedig énekeltek és szavaltak. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr. 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 
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„l'erge alicnter in coepto tuo : praeiiare praciui Domini, caritatern incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgerida: 
adlabora . . . Nos interim grati anitni Nostri pignus, tibi et iis, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem perarnanter impertimus.u 

IX. Pius a szerk. 1871. m á r c . 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok: Az iskolai év végén.-—A jog átalános fogalma és eredete. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t 
Vaszary Kolos bíboros hgprimás levele a főváros hatóságához. -— B é c s : Belopotoczky Kálmán dr tábori püspök jubileuma. — 
R o z s n y ó : Főpásztori buzdítás a Sz. I. T. pártoló tagságának terjesztése ügyében. — J e r u z s á l e m : Kis Arisztid sz. Fer. r. szent-
földi magyar misszionárius levele. — F u l d a : Szent Bonifáczius jubileuma. — R ó m a : Az eucharistikus kongresszusról. — Hivatalos; 
I. A rozsnyói papnevelő-intézet. II. Papnövendékek felvétele. — Vegyesek: A budapesti Angolkisasszonyok. A budapesti Klazantinum 
öröme. A Magyarországi Katholikus Egyesületek Országos Szövetsége. Egyháziak kitüntetése. Lelkigyakorlatok. A német kath. hittudomány. 
Mért kellett Hornstein érseknek Bukarestből távozni ? A győri benczésfőgimnázium érettségizett ifjainak fogadalma a szabadkőművesség 

ellen. A 13 szám babonája. Genf majmolni készül Francziaországot a vallás ügyében. Apró hirek. 

Az iskolai év régén. 
Ez a czikkely egészen találóan azt a má-

sik hangzatosabb czímet is viselhetné, hogy 
— „Magyarország váló-úton — hosszú élet vagy lassú 
lialál felé." — Annak, hogy kevésbbé hangzatos 
czímet választottunk, oka egyszerűen az, mert 
az iskolának nagy, mondhatni döntő szerepe 
van abban, hogy Magyarország ne a pusztulás 
és halál út jára terelődjék, hanem a nemzeti 
nagylét ut ján haladjon előre, testben és lélekben, 
erkölcsökben és anyagi jólétben egyre gyara-
podva és szakadatlanul izmosodva. A Magyar-
országot megalapító és fenntartó magyarság-
nak i t t a négy folyó hazájában, mely nyugati 
és keleti Európa kellő közepén fekszik, az isteni 
Gondviselés nagy feladatot tűzött ki czélul: 
azt, hogy Európának keletről nyugat felé ós 
nyugatról kelet felé haladó szellemi áramlatai-
ban a jónak közvetítője, a rossznak feltartóz-
tatója és legyőzője legyen. Eddig nyugati 
Európának volt sokat szenvedett védő fala a 
keletről áramlott vagy fenyegető műveletlen-
séggel és durva erőszakkal szemben. Ezentúl 
úgy látszik, megfordul a szerepe s Európa 
keleti népeinek lesz vezére a szellemi javakban 
és'oltalmazójuk a nyugati népek czivilizácziójába 
betört istentelenség és keresztényellenes elfaju-

; lás támadásai ellen. Ne ámítsa, ne altassa magát 
senki! Az, ami jelenleg Francziaországban 
történik, az az irtó háború a keresztény vallás 
letéteményese, a kath. egyház ellen, az végig 
fog akarni pusztítani egész Európán. Ugyan-
azokból a praemissákból mindenütt ugyanazok 
a konklúziók fognak következni. Mindenütt 
ugyanazon tényezők hajszolják az emberiséget 
a kath. egyház ellen. A „szabad" gondolkodás, 
a „szabad" tudomány, a „szabad" sajtó — a 
„szabad" kőmüvesség vezetése alatt — min-
denütt a francziákéhoz hasonló állást fog 
elfoglalni Krisztus urunk isteni igazsággal és 
malaszttal teljes vallása ellen. Ez az áramlat 
Németországban a kath. egyház vesztére leső 
protestantizmusnak kapóra fog jönni a „Los 
von Rom" mozgalom sikeresítésére. De Német-
országban a kath. egyház társadalmilag és 
politikailag erősebben áll, mint bárhol a világon; 
ot t a kath. egyház játszva fogja magáról lerázni a 
franczia hitetlenségnek a német protestantizmus 
által elvrokonságból pártolt támadását. Annál 
hevesebb lesz a hitetlenség támadása a kath. 
egyház ellen Magyarországban. Itt annyi segítő 
társa lesz a hitetlenségnek, mint sehol a világon. 
I t t , hazánkban tehát, és Olaszországban, a pápa-
ság székhelyén, fog a hitetlenség és a ker. 

24 
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hit nagy világküzdelme jobbra vagy balra 
eldőlni. 

S lia azokból, mik Magyarországban 
a világáramlatok hasonló összeütközéseikor 
eddig történtek, következtetni lehet : akkor 
Magyarországban a kath. egyház a modem 
hitetlenség és dechristianizáczió rohamait is 
ki fogja állni. Szenvedni fog végtelen sokat, 
mint szenvedett a ta tár és török járások és a 
protestantizmus erőszakos térfoglalásainak ide-
jében; a sok szenvedésből azonban megújhodva 
és megerősödve fog a kath. egyház Magyar-
országban kikerülni. Ha körül tekintünk ha-
zánkban, Isten szemmel láthatólag máris készíti 
elő a kath. vallást a nagy döntő viasko-
dásra. 

A kassai vértanukban épp ezidén állított 
példát a küzdelem hősi megvívására. A hitvalló 
és hazájáért számkivetést szenvedett Rákóczi 
Ferencz hamvainak hazaszállítása pedig jeladás 
az imádkozó és Istenben bizó világi katholikusok 
talpraállására. Magyar kath. iskolaszövetség 
alakulása, kath. internátusok és Mária-kongre-
gácziók feltűnő szaporodása és legújabban a 
győri főgimnázium érettségizett if júságának 
ünnepélyes állásfoglalása1 a szabadkőmüsség-
gel és minden egyházellenes titkos társulat tal 
szemben — a katholikus ébredés többi akcziói-
val kapcsolatban — mind azt jelentik, hogy 
Isten és előrelátó hitbuzgó emberek a kath. 
egyházat Magyarországban nagy küzdelem 
felé közeledni látják, s azért sietnek azt az ön-
védelem hősi szellemével betölteni s annak 
eszközeivel bőven felszerelni. Magyarország 
magyar nemzeti nagylétének is kivívója szin-
tén — minden bizonynyal — nem a zsidóság-
tól vezérelt hitetlen szabadkőművesség, nem 
a Németországból ide került és beczézett pro-
testantizmus, hanem a rodostói hitvallóhoz 
hasonló hősöket, a kassai vértanuk szellemével 
eltelt vér tanukat szülő és nevelő kath. anya-
szentegyház lesz és marad. 

Ebben a szellemben adjon hálát az isko-
lai év végén minden tanféríiu és tanuló, a 
kinek a kath. vallás és a ker. magyar hazafi-
ság erősítésére valamit tennie ez év folytán 
sikerült. 

A ki nem erre a czélra törekedet t : az 
Magyarország pusztulását segítette elő. 
__ 

* * 
1 Lásd a Vegyes-ek rovatában. 

A JOG ÁTALÁNOS FOGALMA 
ÉS EREDETE. 

(Vége.) 
II . 

A történeti új iskola hívei. 
A jognak az erkölcstől való függetlenítése többe-

ket megdöbbentet t a mul t század 30-as éveiben. Be-
látták többen, hogy ha a jog csupán az emberi aka-
raton ós a fizikai erőn alapszik : akkor az abból folyó 
jogrend nagyon ingatag alapokon nyugszik, folytonos válto-
zásoknak van kitéve; mer t az az emberi akarat, még ha 
folyton az ész szavára hallgatna is, miután a véges 
emberi ész a tévedésektől nincs mentesítve, nem elég 
biztosíték és szentesítés a jog állandósága mellett. S ha 
ehhez hozzávesszük a szenvedélyek hatalmát, melyek 
rendetlen kívánságainkkal az észt elvakítván, mint aka-
rat je lentkeznek kaleidoszkopszerü vál tozatokban: meg-
ér t jük a j o g ingadozó változandóságát , hogy ami ma 
jog, holnap már megszűnhet j og lenni, amint a viszo-
nyok s a viszonyokkal az igények változnak. Belá t ták 
e tan veszedelmes .voltát, melyben a vnépfönségu elve 
ép úgy bennrejlik, mint az „állami mindenhatóságéu. Azért 
az ezen elvek szülte franczia forradalom szomorú követ-
kezményein okúivá, elkezdték hangoztatni , hogy a jog 
és állam egyaránt történeti fejlődés eredménye; (innét a 
történeti iskola elnevezés), mely a lapját és forrását a 
népek szellemében, a velők született jogérzék nyomán kelet-
kezett szokásokban találja. A jog nem apriorisztikus foga-
lom, hanem társadalmi produktum, a népek jogérzéké-
nek öntudatlan megnyilatkozása a szokásjogban. Minden 
jog alapjában véve szokásjog. Nem az állam teremti meg 
a jogot , ellenkezőleg, maga az állam is a szokásjogban 
nyilvánuló jogfejlődés eredménye, még pedig ennek legma-
gasabb foka. Az ál lamnak tehát nem az a feladata, hogy 
a jogot megcsinálja, hanem, hogy azt alattvalói művel t-
ségi fokához képest a közöttük dívó szokásjognak meg-
felelőleg törvénybe igtassa és megvédje, oltalmazza. Az 
állam törvényhozó hatalma tehát a népek szokásjogának alá 
van rendelve. A jog változatosságának megértésére kita-
lálták, hogy a jogérzék olyas valami a népeknél, mint a 
beszélőképesség orgánuma, a nyelv. Miként a nyelv a népek 
válfajai és ezek műveltségi fokához képest vá l takozó: 
akként a jog is. Sőt miként a nyelvnek megvannak a maga 
provinczializmusai : épúgy vannak a jogban is ilyen helyi 
sajátságok. E mellett azonban nem tagadhatván, hogy 
a népek különböző szokásjogában van valami közös és 
maradandó vonás, ezt az emberi természet közösségéből 
magyarázták ki. El ismertek bizonyos természetjogi áta-
lános elveket és eszméket a jogfejlődós a lapjául ; de 
hozzátették, hogy ezek az átalános eszmék és elvek még 
magokban véve nem kötelező jogszabályok. I lyenekké csak 
a népek szokásjoga által lesznek. 

Ez Savigny-nak, a „történeti iskola" megalapítójá-
nak a tana.1 Követői : Fuchta és Stahl, mesterüknek 
eszméit tovább fe j leszte t ték; de eközben az állami 
mindenhatóság védelmétől elvakítva, több pontra nézve 

' Savigny, „Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und 
Rechtswissenschaft". 3. Aufl. Heidelberg, 1840. S. 8—15. 
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ellenkezésbe jöt tek nemcsak mesterükkel, hanem ön-
magukkal is. 

Nevezetesen : Puchta 1 abban megegyezik mesteré-
vel, hogy a jog forrásául átalában ő is a népek közös 
jogérzékét fogadja el, mely velük születik és amely 
arra van hivatva, hogy közöt tük az egymással való 
külső érintkezésben, erkölcsi kapcsot képezzen. Ez a 
jogérzék magában véve még nem jog, hanem azzá lesz 
a népek szokásaiban akaratlanul is megnyilatkozó jogi 
meggyőződés által, vagy pedig tudatosan az összesség 
akaratában nyilvánuló kötelező erejóvel. ' 'J^ összesség 
akaratának közös orgánumra van szüksége, mely által meg-
nyilatkozzék, miután egyenkint nem nyilatkozhatik. 
Es cz az orgánum: az állami hatalom. Azért a velünk 
született jogérzéknek szükségképeni folyománya az állami 
hatalom, melynek hivatása a jogot az életben megvaló-
sítani és megvédelmezni. Végső elemzésben tehát úgy a 
jog, mint az állam Isten akaratán alapszik. Nem az egyesek 
akarata hozza létre az államot, hanem a velünk született 
jogérzékben kell annak alapját keresnünk. Isten akarja, hogy 
az ember szervezett társadalomban éljen. Ugyanő akarja, 
hogy ebben a társadalomban legyen fensőbb tekintély, mely 
mint az összesség akaratának orgánuma, azt, amit az összesség 
szokásjogaiban nyilvánít, az egyesekre nézve kötelező jog-
szabályokba foglalja. Ezeknek az isteni missióval alkotott 
szabályoknak, vagyis törvényeknek engedelmeskedni azután 
lelkiismeretben kötelesség. 

Eltekintve a „jogérzék", helyesebben mondva a 
„természet jog" kötelező erejének tagadásától, Puchta 
véleménye ellen nincs kifogásunk : de amit ezután 
mond, az ellen már óvást kell emelnünk. Ha ő követ-
kezetes akart volna lenni magához és mesteréhez : neki 
is arra a következtetésre kellett volna eljutnia, hogy vaz 
állam törvényhozó hatalma a népek szokásjogának alá van 
rendelve". E helyett azonban hal l juk csak, hogy miféle 
következtetésre j u to t t bölcselkedésében: „Ha egyszer a 
törvényt meghozták, érvényét semmiképen sem lehet attól füg-
gővé tenni: ha vájjon összhangban van-e a népakarattal... 
Amit egyszer a törvény alkotmányos módon élőírt, az mint 
jog, mint közakarat kötelező nem a tartalom, hanem az alkot-
mányos forma miatt, melyben a közakarat nyilvánult'^.1 Ma 
is hallunk ehhez hasonló nyilatkozatokat : „A törvény, 
törvény, tehát meg kell azt tartani11. Hogy észszerű és 
igazságos-e a törvény V az közömbös. Innét már csak 
egy lépés a jognak elerkölcstelenítéséhez. 

Ez t a lépést aztán valóban megtet te Stahl, a tör-
ténet i iskola harmadik mestere, a múl t század közepén. 
Stahl szerint2 a pozitív jogfejlődés alapja ós fo r r á sa : 
az Isten örök tervében megalkotott világrendben keresendő, 
melynek egyik része, alkotó eleme, az emberi társadalom jog-
rendje. Kz. isteni világrend örök eszméi és törvényei az 
emberi társadalom jogrendjében azonban csak akkor és 
annyiban lesznek kötelezők, ha és amennyiben azokat az 

1 Puchta: „Kursus der Institutionen." 3. Aufl. Lipcse, 1850. 
I. k, 23—29. 11. 

1 Puchta, i. mű 33. lapon. 
2 Stahl: „Philosophie des Rechts." II. Band. „Rechts- und 

Staatslehre." (3. Auflage, Heidelberg, 1854.) I. Abtheilung. Buch 2 
Kap. 2. § 12. S. 221. 

emberi társadalom magáévá teszi. Más szavakkal : az em-
beri jogrend az isteni jogrenden alapul; de ettől független 
és e függetlenségét pozitivitásától kölcsönzi. Az emberi jog 
eszméit és elveit az isteni vi lágrendből meríti ugyan, 
sőt kőtelező erejét is végső sorban onnan nyeri ; de azért 
attól független, amennyiben önálló pozítiv alakban jelenik meg 
és kötelező ereje is pozitivitásában van közvetlenül. A pozitív 
jogalkotás emez önállóságánál fogva az isteni világrenddel, 
és így Isten akaratával ellenkezésbe is jöhet, a nélkül, hogy 
kötelező erejét veszítené: Miután az emberi társadalom 
közakarata van h ivatva a jogrendet tetszése szerint meg-
állapítani és kötelezőleg előírni : még ha olyasmit ima 
is elő a törvény, ami már magába véve esztelenség vagy 
erkölcstelenség, avagy nyilvánvaló jogtalanság : azért kötelező 
erejét megtartja, még ha; mindjárt Isten akaratával ellen-
kezik is; sőt épen ebben nyilvánul leginkább pozitívitásának 
becse. „A törvény, törvény, tehát meg kell azt tartani." 

A „történeti iskola" ezen borzasztó tanítása, mely 
Is tenről képtelen ellenmondást, részünkre pedig a köte-
lességek összeütközését hirdeti : nyilvánvalóan az állami 
mindenhatóság védelmére van kitalálva. 

E szerint t ehá t Is ten az ál lamot „charta bianca"-
val lá t ta el, mikor a jogot szabályozó missióval bízta 
meg, melyre amit felír, az mind a törvény, jog erejével 
bir, még ha mindjárt a megbízó más úton-módon kinyilvá-
nított akaratával ellenkeznék is. Ez képtelenség, ellen-
mondás Istenről, aki míg egyrészről eszem ú t j á n nekem 
kihirdet i a természetembe irot t ama törvényét , hogy 
senkivel szemben jogtalanságra ne vetemedjem, hogy 
a b ű n t kerüljem : másrészről megbízot t ja , az állam által 
a jogtalanság, a bűn elkövetésére kötelez. Ez méltatlan 
és Istenre nézve végtelenül sérelmes felfogás az isteni meg-
bízatásról, mely csak arra van kitalálva, hogy az állam 
tekintélyét nevelje az alattvalók szemében s őket lelkiismeret-
béli feltétlen engedelmességre serkentse. E mellett meg-
felej tkezik arról, hogy az alat tvalókat ezáltal a köteles-
ség-összeütközés veszedelmébe sodorja, melyben természe-
tesen azon elvnek kell érvényesülnie, hogy „inkább 
Istennek, mint az embereknek engedelmeskedjünkA köte-
lesség-összeütközés veszedelmének kikerülése követeli, 
hogy a törvény semmi olyast ne i r jon elő, ami magá-
ban véve erkölcstelen. 

A „történeti iskola" hívei, mint lát juk, a jogot 
nemcsak elszakították az erkölcstől, hanem egészen 
erkölcstenné tették. E ponton t ehá t a pozitivistákkal 
találkoznak. De találkoznak a pozitivistáknak általunk 
kifogásolt többi tanításaiban is. Nevezetesen elvetik a 
„természetjog"-ot, hirdetvén, h o g y annak tételei nin-
csenek szabatosan körvonalozva, tehát kötelező jog-
szabály erejével nem is birnak. Stahl szerint : „Észjog 
nincs, hanem vannak az észnek követelményei a joggal 
szemben". „Természetjog nincs. Ar r a hivatkozni akár 
az egyesek, akár az összesség nevében : egy a forrada-
lom vakmerőségével". „A természet jog a bíráskodásnál 
nem alkalmazható, még kisegítő-jog czimén sem, mert 
szabályai nem lévén tárgyilagosan körvonalazva, tág 
mezőt hagy az alanyi belemagyarázások számára." 1 Arra 
az ellenvetésre, hogy a legelső pozitív törvény már 

1 Stahl, i. m. 222. 1. 
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föltételezi azt a természetjogi törvényt , hogy „a tör-
vényes hatalomnak engedelmeskedni kell", azt mondja 
Stahl, hogy ez és az ehhez hasonló örök igazságok nem 
jogi, hanem erkölcsi törvények.1 Mintha bizony a jogi 
törvények nem volnának erkölcsi törvények. 

Hasonlóképen osztja a „történeti iskola" a pozi-
t ivisták ama vélekedését, mely a jogot a legdurvább 
fizikai kényszerrel azonosítja. A jogot az erkölcstől 
elszakítván, sőt azzal nyíl tan el lentétbe helyezvén ; más 
oldalról az állam feladatául a hatásos jogvédelmet hir-
detvén ; eme tanokból logikai szükségszerű folyomány : 
a jognak a kényszerrel való azonosítása. 

A jog forrására nézve a „ történeti iskola" hivei 
abban megegyeznek, hogy végső elemezésben a jogot Isten 
akaratából származtatják, és e tekintetben a pozitivistáktól 
lényegesen különböznek; de már a j o g közelebbi forrására 
nézve eltérő véleményben vannak egymástól. Míg Savigny a 
jog közelebbi forrásául csupán a szokásjogot ösmeri el: 
addig Puchta a szokásjogo kivül még az állam törvényhozó 
hatalmát és összevetés, egybehasonlítás u t ján a jogtudo-
mányt is a iog közelebbi forrásaiul jelöli meg.2 Stahl 
ismét csak a szokásjogot és az állami törvényhozó hatalmat 
ismeri el ilyenekül.3 A szokásjogot tehát egybehangzóan 
hirdetik a jog közelebbi forrásául, még pedig föforrásáúl; 
de e tekintetben tanításuk zavaros, mert az abból származott 
jog kötelező erejét, elvetvén a természetjogot, nem tudják 
kellőleg kimagyarázni. Honnan van a legelső szokásjog 
kötelező ere je? Erre a kérdésre nem tudnak kielégítően 
felelni, mivel bizonyos, hogy emberek vagy emberek soka-
ságának sincs hatalma más embernek a lelkiismeretét meg-
kötni, hogy az valamely jogszabályt lelkiismeretben kötelezőnek 
ismerjen magára nézve. Legfeljebb addig fog hódolni vala-
mely szokásnak, míg neki úgy tetszik. 

Ez a nehézség, úgy látszik, Stahl idejében volt 
kellőleg kidomborítva a „történet i iskola" ellen ; mert 
ő már igyekszik a kérdéses nehézséget megoldani és 
eloszlatni. De az ő megoldása nem nyugta t j a meg a 
mélyebben gondolkodót. Azt mondja ugyanis Stahl* 
hogy a szokásjogban megnyilatkozó jogszabály köte-
lező erejét nem az emberektől nyeri, hanem közvetlenül ön-
magától bírja. A szokásjogon alapuló törvény már ön-
magában ellenállhatatlanul és szükségképen kötelező erővel 
bír. És ebben van a különbség a szokásjogi törvény és 
a pozitív törvény között, hogy a szokásjogi törvény köz-
vetlenül kötelez : míg a pozitív törvény közvetve, t. i. a 
szokásjog által szentesített törvényhozó hatalom joghatóságá-
ból kifolyólag. Az emberek a szokásjogi törvénynél nem 
törvényhozók, hanem csak eszközök. A szokásjogi törvény-
nél nincs szükség a törvényhozó beleegyezésére sem. Ez nem 
is lehetséges, hiszen a törvényhozó hatalom maga is a szokás-
jog produktuma. 

Nem kevósbbé zavaros a „történeti iskolá"-nak az 
állami hatalom eredetére és hatalmi köréré vonatkozó taní-
tása, mely szerint az ál lamhatalom végső sorban ugyan 
Istentől származik; de közvetlenül — mint minden jog ós 

1 Ugyanott, 224. lapon. 
2 Puchta, i. m. 30. 1. 
s Stahl, i. m. 233—235. 11. 
1 Stahl, i. m. 237. 1. 

j og i intézmény — a szokásjog produktuma, még pedig 
oly czélból, h o g y a társadalom jogrendjét megállapítsa, a 
jogrend fölött őrködjék és ezt hatályos ótálomban részesítse. 
Miután a „történeti iskola" szerint „minden jog csak 
szokásjog ós más jog nincs" : azt a következetes taní-
tás t várnók, hogy a jogrend megállapításánál az állami 
törvényhozó hata lom is csak azt kodifikálhatja jognak, 
amit már előbb a szokásjog azzá minősített , mint 
ahogy Savigny ezt tényleg taní t ja . Követő i azonban 
már következetlenek. Puchta szerint az állami törvény 
mar a szokásjogtól eltérhet, sőt nem is szabad kutatni, 
ha vájjon a törvény tar talma megegyez-e a nép szo-
kásjogával. Elég, ha a t ö rvény t alkotmányos formák 
közöt t hozták meg. Stahl szer int pedig már az állami 
törvény a szokásjoggal ellentétbe is helyezkedhelik, sőt a 
szokásjogot hatályon kívül is helyezheti. Mert noha szerinte 
is az államhatalom közvetlen forrása a szokásjog ; de 
az államhatalom törvényhozói hatalma mégis felsőbb rendű 
jogforrás a szokásjognál. Hogy miért ? Azt elfelejtette meg-
magyarázni. 

A bemuta to t t következetlenségek mellet t a „tör-
ténet i iskola" — mint lá t tuk — súlyos tévedésekbe is 
esik. Legfőbb tévedése az, hogy a „természetjogot" 
elveti. Ebben keresendő minden következetlenségének 
és további tévedéseinek forrása. Az a velünkszületett 
„jogérzék" nemcsak átalános „jogeszme11, melyből u jog fej-
lesztendő, hanem a lelkiismeretünk szavában megnyilatkozó 
és eszünk útján megismert valóságos jog, a „természetjog11. 
A lopás, csalás és rablás jogtalanság, minden szokás-
jogo t megelőzőleg. A velünkszületett jogérzék nemcsak 
azt mondja, hogy azok jogtalanságok lesznek a jövőben, 
ha t. i. a népek szokásjoga azokat tiltó törvónynyé 
teszi ; hanem hogy azok magokban véve, természetük-
ből folyólag t i l tot t jogtalan cselekedetek. 

A „történeti iskola" súlyos botlásain és tévedésein 
okúiván, t é r j ü n k vissza az „örök bölcselet11 iskolájához, 
mely az ős ha jdan pogánygörög ós római bölcselőinek,1 

nemkülönben a keresztény szeut A t y á k n a k 2 egybe-
hangzó tanítása nyomán : a jog fogalmát, a „ jusu-t a 
„justitiau, az igazság fogalmából származtatja.3 Ebből 
analytico-synthetikus deductio és inductio nyomán a 
„jus" fogálmát tárgyilag a „suum cuique", a „mindenkinek 
megadni a magáét" elvben állapít ja meg, melyből ismét 
alanyilag a jogok és kötelességek erkölcsi fogalmait vezeti le 
úgy a magánjogi, mint a közjogi téren. A jogok és köte-
lességek mértékéül pedig a törvényt állítja fél, még pedig 
az isteni ós igazságos emberi törvényeket . Végre a jog 
forrásáúl Isten mindenható és igazságos akaratát hirdeti, 
melyet közvetlenül ő maga közöl velünk, részint az ész 
útján a lelkiismeretünk szavában megnyilatkozó természeti 
törvényekben, részint pedig kinyilatkoztatott tétéles törvényei-
ben; közvetve pedig az isteni missióval ellátott emberi tör-
vényhozó hatalom által alkotott törvényékben. Mintaképe végül 
minden jognak az Istenben lakozó örök törvény, melynek hű 

1 V. ö. Cathrein. i. ni 102 - 112. 11. 
2 Ugyanott, 112-118. 11. 
3 Ugyanott, 34—51. 11. és Suarez : „Tractatus de legibus et 

de Deo Legislature in decern libros distributus. I—II. kötet. Nápoly, 
1872. I. k. 2. fej. 5. és kk. 11. 
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másolata a természet jog és a tételes isteni jog, s kell, 
hogy az legyen egyúttal minden emberi jog is. Akkor 
azután igazán szabad és független lesz az ember ember-
társával szemben; rend, bélce és kölcsönös egyetértés lesz a 
társadalomban, mely a jognak czélja. „Justitia est regno-
rum fundamentum 

* 
* * 

És most té r jünk át bejelentet t napirendünk má-
sodik részére. Örömmel és emelkedett tanári érzéssel 
muta t juk be mélyen tisztelt vendégeinknek a tudomány 
reményeit , azon egyetemi hallgatókat, kik ernyedetlen 
szorgalmuk és energikus szellemi munkálkodásuk pálya-
koszorúzott zsengéivel míg egyrészről az alapítók szel-
lemének a legkedvesebb hálaáldozatot muta t j ák be az 
„•universitas scholariumu részéről : másrészről a királyt 
és a nemzetet a legszebb reményekre jogosí t ják. Elis-
merés és méltánylás a pályadíjnyertes győzőknek, kik 
minden tudománykarból vannak. 

A kari bírálatos jelentések felolvasására felkérem 
a hi t tudománykar i Dekán urat. 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun . 7. Vaszary Kolos bíboros hgprimás 

levele a főváros hatóságához. — 
A székesfőváros törvényhatósági bizottsága f. hó 

7-én délután 4 órakor tartott, közgyűlésében egész ter-
jedelmében felolvastatta azt a levelet, melyben ő emja, 
a székesfőváros főpásztora, a papi jubileuma alkalmá-
ból hozzá intézett üdvözlő feliratra válaszol. 0 emjá-
nak ez a levele is magán viseli az ő magasztos gon-
dolkodásának és monumentális irályának jel legét : azért 
azt tel jes szövegében közöljük, a mint következik : 

Tekintetes Székesfővárosi Törvényhatósági Bi-
zottság ! 

Benső megilletődéssel mondok forró köszönetet 
az áldozó papi jubi leumom alkalmából tolmácsolt igen 
megtisztelő üdvözletért . 

E kegyes megemlékezés u jabb felemelő bizonyí-
tékot n y ú j t nekem azon személyes viszonyról, melyet 
a Tekintetes Törvényhatósági Bizottság, mint Kegyúr 
hozzám, főpásztorához annyi melegséggel igyekezik 
fentar tani és ápolni. 

Annál is inkább örömmel töltenek el a szoros 
érzelmi kapcsok, mert székesfővárosi híveim nagy lelki 
szükségleteinek kielégítésére i rányí tot t törekvéseiben a 
Tekintetes Törvényhatósági Bizottság készséges, áldo-
zatkész támogatását vol tam szerencsés mindig tapasz-
talni. 

Mélyen át vagyok hatva a tudattól, hogy a Min-
denható különösen drága kincsnek gondozását bizta 
reám, midőn édes hazánk gazdag szellemi és anyagi 
élettől lüktető szivének, középpontjának, hőn szeretett 
székesfővárosunknak főpásztorává rendelt. 

Nemcsak százezrek lelki érdekeinek előmozdítását 
tet te ezzel hivatásommá, hanem nemzetünk szivének 
erkölcsi romlástól való megóvását, a hit szent eszmé-
nyeivel és vigaszaival való nemesítését, a hazafias fel-
adatok eme legfontosabbikát is elém szabta. 

Fölötte jóleső vigasztalásomra szolgál, hogy e 
hivatásom tel jesí tését megkönnyíteni igyekezett a Te-
kintetes Törvényhatósági Bizot t ság fenkölt szellemével, 
mely a valláserkölcsi életet fejlesztő eszközök és ténye-
zők felkarolását azon mér tékben ismerte fel nemcsak 
a székesfőváros, hanem édes hazánk legfontosabb érde-
kének is, amily mértékben fej lődöt t virágzó székesfő-
városunk világvárossá. 

Fogadja a Tekintetes Törvényhatósági Bizottság 
ezen hazafias támogatásáért személyem és legjobb szán-
dékaim iránt ú g y mostani félszázados ünnepségem alkal-
mából, mint egyébként is mindig tanúsí tot t jóindula-
táé r t és szíves előzékenységóért legbensőbb hálám kife-
jezését, amit imába foglalva, buzgón kérem Istent, hogy 
minden magyarnak szemefónyét, drága székesfőváro-
sunkat áldja, óvja, boldogítsa. 

Balatonfüred, 1905. má jus hó 31-én. 
Vaszary Kolos, 

bibornok herczegprimás, 
esztergomi érsek. 

A levelet a közgyűlés lelkesen megéljenezte s 
elhatározta, hogy jegyzőkönyvbe iktatja. 

Rozsnyó. Főpásztori buzdítás a Sz. I. T. pártoló 
tagságának terjesztése ügyében. — 

Egy éve mul t el már, h o g y a Szent-István-Társulat 
ú j alapszabályai nyomán az úgynevezet t pártoló tag-
ságot kebelében életbe léptet te azon czélból, hogy a 
nép szélesebb ré tegei t is a maga körébe von ja s ezzel 
kathol ikus magyar népünket meghódítsa azon szellem-
nek, melyet a Szent-Is tván-Társula t nagynevű alapítói-
tól örökölt s mindezideig h íven ápolt. 

A főt. papság meggyőződve, hogy i t t nem valami 
irodalmi üzletről, magánvállalatról , nyerészkedésről van 
szó, hanem egy a magyar katholikus nép érdekében 
kezdeményezett akczióról, lelkes örömmel ve t te kezébe 
a pártoló tagság gyűj tésének munká já t ós így sikerült 
is a lefolyt évben mintegy t izenkétezer pártoló tagot 
toboroznia, mely bíztató eredmény ugyan, de az üdvös 
czélt tekintve m é g csekély. 

Bűnös könnyelműség volna tehát az elért ered-
ménynél megállapodnunk. Csak akkor kezdhetne az 
intézmény látható eredményeket felmutatni, ha tagjai-
nak száma legalább is megtízszereződnék. 

Minél veszedelmesebbek az áramlatok, melyek 
népünke t mostanában környékezik, annál kifogyhatat-
lanabbnak, lankadhata t lanabbnak kell lennie a buzga-
lomnak, melylyel a népet a Szent-Is tván-Társulat népies 
tagsága szellemének körébe vonni s állandóan magunk-
hoz csatolni igyekezzünk. 

Ez a tuda t késztette a Szent-István-Társulat 
elnökségét arra, hogy a pártoló tagok számának növe-
lése érdekében ú j a b b mozgalmat indítson ; ez a meg-
győződés vezette az egyházhatóságokat, hogy az üdvös 
intézményt a főt. papságnak körlevólileg a ján l ják (lásd 
a múl t évi XII- ik itteni körlevél 2312 száma alatt 
közzétet t felhívást) ; és remélem, ezen meggyőződés és 
ebből merített lelkesedés fogja sarkalni a főt . papságot 
is, hogy a t aggyűj tés munkájában lehetőség szerint 
közreműködjön. 
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Minden plébánia részére egy taggyüjtő ivet mellé-
kelek. Kérem a főt. lelkész urakat , ne dobják azt 
közönyösen félre, a nélkül, liogy a taggyűj tés t meg-
kisérlenék. 

Az íveket aztán kérem a Szent-István-Társulathoz 
közvetlenül visszaszármaztatni. 

Rozsnyó, 1905. junius 1. 
Dr. Stephanus Podraczky 

Vicarius Capítularis. 
Bécs, jun. 8 Belopotoczky Kálmán dr tábori püspök 

jubileuma. — 
Az 1773-ban felállított tábori püspökségben eddig 

csak ke t ten részesültek abban a szerencsében, hogy 
ebben a magas főpapi állásukban 15 évi jubi leumot 
ülhettek. Most a harmadik eset következet t be. A mo-
narchia haderejének jelenlegi főpásztora, a papi tudo-
mányáról, ékesszólásáról ós apostoli buzgóságáról ismert 
püspök iir, nem saját elszántából, hanem főleg lelkes tá-
bori papságának kezdeményezéséből főp. működésének 
15-ik évfordulóját ünnepelte.Belopotoczky Kálmántábor i 
püspök úr főp. működése példaszerű és korszakot alkotó-
nak mondható. Nagy erélylyel reformálta úgyszólva az 
egész katonai pasztorácziót. A katonai papokat nagyon 
megválogatta, de társadalmi állásukról és ellátásukról is 
megfelelő magas színvonalon gondoskodott . Nagy figyel-
met fordí tot t a katonai nevelő-intézetekre s keresztül 
vi t te azt, hogy ezekben az intézetekben a növendékek 
számára minden vasárnap és ünnepnapon legyen szent 
mise ós megfelelő vallásos tanítás. A tábori papok vizs-
gálata, a katonaság esküje, vallási oktatása, templomba-
járása, sőt még kórházi ápolása is különös gondoskodás 
tárgya vala a tábori püspök úr részéről. Kezdeménye-
zésére a tisztek nejei külön oltáregyesületet alakítottak. 
Szóval : Belopotoczky püspök nagyszabásúvá te t te a 
hadsereg pasztoráczióját. Az ünnepeltetós méltán öltött 
szokatlan nagy arányokat. Ad. m. a ! 

Jeruzsálem. Kis Arisztid sz. Fer. r. szentföldi magyar 
misszionárius levele. — 

„Tekintetes szerkesztőség ! Alázattal felkérem a 
tekintetes szerkesztőséget és az összes katholikus és 
keresztény szellemű lapokat, hogy szíveskedjenek meg-
czáfolni mindazt, amit távozásomról a zsidó-liberális 
lapok írtak. Czáfolatnak elég volna az a körülmény, 
hogy magam kértem magamat szentföldi misszionárius-
nak, mely régi vágj^am volt s r eá hivatást éreztem. 
Azután, hogy a szerzet belügyeit ós magánügyei t nem 
tar tozunk a nagy nyilvánosság elé vinni. Megkapván 
Rómából a szentföldi misszióra a kinevezést, a törvény-
szabta módon lemondtam hivatalomról és átadtam utó-
domnak a tar tományfő jelenlétében és közreműködésé-
vel. H á t ez is nyomtalanul eltűnés ? Igaz, nem csaptam 
zaj t azzal, hogy misszionárius leszek, a legszűkebb 
körben búcsúztam el. Ugy hiszem, ez az eljárás egy 
szerzetesnél indokolva van. Nem is untam meg a szer-
zetesi fegyelmet, hiszen itt keleten a legszigorúbban 
ta r t juk a rend szabályait. Igaz, hogy elfelejtettem 
távozásomat, szándékomat, elhatározásomat bejelenteni 
a nevezet t saj tónak, ez tőlem szarvashiba volt. De 
annyit mondok, hogy itt az „ázsiai állapotok" között, 

a török, arab, a szakadár orosz és a zsidó fanatizmus-
sal szemben nagyobb oltalomban részesülünk, mint a 
művel t Európában, ot t bántat lanul nyúlhatnak a szer-
zetes ós a pap becsületébe megtorlás nélkül, mert 
értik a módját . Igazán ázsiai ál lapot az, ami Magyar-
országon, főleg Budapesten van, ahol a pap, a szer-
zetes folytonos czéltáblája az elvetemült saj tónak. I t t 
még egy ferde tek in te t sem marad megtorlás nélkül ! 
Már ma jd 30 éve annak, hogy a Szentföld zarándokai-
nak nem volt magyar vezetője, gyóntatója, tolmácsa 
a Szentföldön.* E r r e vállalkoztam én, elhagyva hazámat 
s mindazt , ami emberileg még leköthet egy szerzetest. 
S íme igy kommentál ják ellenségeink, hogy nyom-
talanul eltűntem, csak szenzáczió legyen belőle ! Nem 
is törődtem volna vele, ha szent rendem reputácziója 
és a jó meggyőződésű híveknek a megtévesztéstől való 
megmentése ezt nem kívánná. Egyút ta l felkérem a 
kathol ikus és keresztény érzelmű lapokat, hogy jelen 
soraimnak adjanak helyet, mer t sem elfoglaltságom, 
sem gyenge egészségi állapotom — majdnem mindig 
forró láz gyötör — nem engedi, hogy védelmemet több 
l apnak megírhassam. Egy kezdő misszionárius sokkal 
is j obban le van kötve, hogy irodalmi, saj tóbeli polé-
miákba bocsátkozhasson. Kérésem megújí tása mellett 
maradtam a tekintetes szerkesztő urnák régi híve. 
P . Kis Arisztid, szentferenczrendi áldozár s szentföldi 
magya r misszionárius. Jeruzsálem, 1905. jun ius 4." 

Fulda. Szent Bonifáczius jubileuma. — 
Németország, mint nagy egység, a keresztény 

czivilizácziót az angolszász eredetű Yynfried, utóbb 
sz. Bonifáczius nevű szerzetesnek köszönheti. Leo, a 
protestáns tör ténet í ró ezt mond ja Szent Bonifáczius 
pára t lan érdemeiről : „Mindaz, ami Németországban 
u tóbb politikai, egyházi, szellemi tekintetben kifejlődött, 
azon az alapon fej lődött ki, melyet Bonifáczius tet t le, 
az a Bonifáczius, akinek sirját Fuldában nekünk (néme-
teknek) szentebbnek kellene tartani , mint az izraeliták 
az ő pátriárkáik sirjait tar t ják . Mert ő szellemi atyja 
a mi népünknek". Nem csoda ennélfogva, hogy Német-
ország katholikusai, különösen főpásztorai, Fuldában 
több napra t e r j ed t jubi leumban ünnepelték nemzetük 
nagy apostolának 1150-ik emléknapját . Három bibor-
nok jelent meg ezen a jubileumon : Katschthaler , Primas 
Germaniae, Salzburgból, F ischer kölni érsek és Kopp 
boroszlói hgpüspök, aki innen ment Berlinbe a császári 
nászra, vive a pápa a jándékát Németország jövendő 
császárnéjának. A nagy nemzeti jubileum, — melyen 
fe l tűnt a kath. uralkodó családok távolléte — jun . 4-ikén 
kezdődött reggel, kettős szentmisével, bent a dómban 
és kint a szabad ég alatt, délután szent Bonifácz erek-
lyéinek ünnepélyes körmenetben körülhordozásával és 
a nagy diszüléssel, este nagyszerű kivilágítással, mely 
azonban szerencsétlenül végződött . A dóm két tornya 
k igyulad t ; az éjszakit sikerült megmenteni, a déli 
egészen leégett és összeomlott, szerencsére nem a dóm, 
hanem a tér felé. A híres Hosanna-harang elolvadt, a 
Bonifáczius-harang pedig összetörött. J u n . 4-én Kopp 

* Fölöttébb kívánatos, hogy ezentúl állandóan legyen. 
A szerk. 
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bibornok pontifikált és Korúm trieri püspök mondot t 
szentbeszédet. J u n . B-én Katschthaler bibornok ponti-
fikált és Keppler rot tenburgi püspök mondot t szent-
beszédet. A jubi leummal kapcsolatosan a poroszországi 
püspökök 7-én értekezletet ta r to t tak . A nép Német-
ország minden részéből népes zarándoklatokban özönlik 
sz. Bonifáczius sirjához. A német katholikusok virágzó 
társadalmi életet élnek. A fuldai jubileumi diszülésen 
a város főpolgármestere volt az első szónok. Öt bocsá-
tot ta előre a fuldai püspök. 

Kóma, jun. 8. Az eucharistikus kongresszusról. — 
Az eucharistikus kongresszusokat tudvalevőleg a 

mint iró is hires abbé, később msgr de Sógur alapította. 
Két fé le ilyen kongresszusokat szokás megkülönböz-
te tn i : nagyokat és kisebbeket. A nagyok sorrendje ez : 
1881. Lilieben, 1882. Avignonban, 1883. Liégeben (Belg.), 
1885. svajczi Fre iburgban, 1886. Toulouseban, 1888. 
Pár isban, 1890. Anversben (Belg.), 1893. Jeruzsálemben, 
1894. Reimsben, 1897. Paray-le-Monialban, 1898. Bru-
xellesben (Belg.), 1899. Lourdesban, 1901. Angersben, 
1902. Namurban (Belg.), 1904. Angoulêmeben. Ez volt 
a XV-ik . Az ezidei Rómában a X V I ik nagy kon-
gresszus. A kisebb euchar. kongresszusok sorrendje : 
1891. Nápolyban, 1893. Valenciában (Spany.), 1894. 
Turinban, 1895. Milanóban, 1895. Washings tonban (É.-
A.-E.-Á.), 1896 Lúgosban (Spany.), 1896. Orvietoban, 
1897. Velenczóben, 1899. Madrasban (E.-Ind.), 1899. 
Philadelphiában (É.-A.-E.-Á.), 1900. Goaban (E.-Ind.), 
1901. S.-Louisban (É.-A.-E.-Á.), 1904. Bangaloreban 
(E.-Ind.), 1904. New-Yorkban (É.-A.-E.-Á.), 1904. San-
t iagoban (Chile.) Volt összesen kisebb euchar. kon-
gresszus 15. 

Az ezidei római eucharist ikus kongresszus az 
eddigiektől, melyek franczia jel legűek voltak, elütőleg az 
első egészen nemzetközi euch, kongresszusnak tekinthető, 
a melyen legtöbben voltak ugyan a franczia kongresszusi 
tagok, de e mellett úgyszólván az egész egyház kép-
viselve volt, a pápával és a római papsággal élén. 
Magyarországot Kanter Károly apát, kir. várpalotai 
plébános, mint a magyarországi Euch . Társ. igazgatója 
képviselte. Elnöke a kongresszusnak a pápa római 
püspöki helytartója, Bespighi b ibornok volt. A kon-
gresszust Uru ik mennybemenetele napján (jun. 1-ón) 
maga X. Pius pápa nyi tot ta meg a Szent-Péter-tem-
plomban a Confessio oltáránál celebrált misével, mely 
sok rövidítés daczára reggeli 10 órától 11 és fél, tehát 
másfél óráig tartott . A kongresszus üléseit a 12 apostol 
templomában tar tot ta . I t t hangzot tak el a szebbnél-
szebb, tanulságos, lelkesítő beszédek. Második szerep-
lése X . Pius pápának a kongresszuson, vasárnap, jun . 
4-én volt . Ekkor fogadta délután a Szent-Péter-tem-
plomban a kongresszus tagjai t és a többi zarándokokat, 
kikhez együttvéve szent-beszédet is intézett. A ben-
czósek Anzelm-kollégiuma latin, a görög kollégium 
növendékei görög hymnusokat énekeltek. A kongresszust 
jun. 6-án szintén maga X. Pius pápa zárta be nagy-
szerű körmenetben vive az Oltáriszentséget a Sixtiná-
ból szent Péter bazilikájába a pápai oltárhoz. I lyen 
pápai processio az Oltáriszentsóggel IX . Pius pápa ide-

jében volt utoljára a Péter- téren át. A pápa i lyenkor 
egy hordozható pódiumra helyezett padon ül. E lő t t e 
van az Oltáriszentség egy állványon. Az egész podiu-
mot óriás fehér, aranynyal hímzett velum fedi be, úgy, 
hogy alóla csak a pápa fe je és az Oltáriszentség lát-
szik ki. A körmenet három csoportra volt osztható : szer-
zetes rendek, világi papság, pápai csoport. Külön éne-
keskönyv jelent meg ez alkalomra, melyben elő vol tak 
írva : a Pange lingva, Sacris solemniis, Verbum super-
mini, Salutis humanae, Aeterne rex altissime, L a u d a 
Sión kezdetű hymnuszok, továbbá a 19, 28, 29, 32, 65, 
83, 102. és 144. zsoltárok. 

Az Oltáriszentség tisztelete a hi télet fokmérője. 
Az eucharist ikus pápa a hitélet nagy fellendülésének 
előjele és hírnöke. 

H I V A T A L O S . 
I. A rozsnyói papnevelő-intézet növendékei létszámá-

nak kiegészítése ezéljából t a r ta tn i szokott felvételi vizsgá-
lat ez évben julius 1-én a délelőtti órákban fog meg-
tartatni . Pályázhatnak azok, kik a középiskola IV—VIII . 
osztályát sikerrel végezték, erkölcsi magaviselet szem-
pont jából kifogás alá nem esnek, a papi pálya i ránt 
hivatást éreznek ós arra — miről a felvétel alkalmával 
a szentszéki orvos u t ján meggyőződés fog szereztetni — 
egészségi állapot tekintetéből alkalmasak. Személyes 
megjelenés kívántatik s a pályázók a felvételi vizsgá-
latot megelőző napon keresztlevéllel és iskolai bizo-
nyí tvánnyal ellátva a papnevelő-intézet igazgatóságánál 
je lentkezni tartoznak. 

I I . Papnövendékek felvétele. A nyitrai egyház-
megye nagyobb és kisebb papnevelő-intézeteiben a 
felvétel julius 1-én lesz megtar tva . Je lentkezhetnek a 
IV., V., VI., VII . és VIII . gimnáziumi osztályt végzet t 
tanulók, akik keresztlevéllel és iskolai bizonyítvánnyal 
felszerelve, junius 30-án a délelőtti órákban az egyház-
megyei irodában beirat tatnak. Egyházmegyei iroda. 

V E G Y E S E K . 
— A budapesti Angolkisasszonyok Sancta-Maria-

intézetének belső növendékei £ hó 6-án, este 5 órakor, 
Vaszary Kolos bibornok herczegprimás papi jubileuma 
alkalmából, igen sikerült ünnepély t rendeztek, mely az 
intézet dísztermében nagy és fényes közönség előtt 
folyt le. Másnap az ünnepély szép előadásait megis-
mételték. Az Almásy Mária főnöknő bölcs vezetése 
alatt virágzó intézet ez ünnepély rendezésével és elő-
adásával nem közönséges sikert ért el annyiban, hogy 
az ünnepély főpontja, „Az anyaszentegyház" cz. alle-
gorikus színmű, az intézet egyik tanárnőjének M. 
Predr ini Matildnak költői szépségekben gazdag al-
kotása. 

— A budapesti Kalazantinuni öröme. Kedves öröm 
érte a budapesti kegyes-tanítórendi Kalazant inum n. hit-
tudományi és tanárképző intézetet , mikor egyik törekvő 
s szorgalmas növendéke, Károsi Sándor junius 9-én 
kitűnő eredménynyel letette a bpesti egyetem bölcsé-
szeti ka rán a doktori szigorlatot a classica-philologiai 
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tudományokból és junius 10-én doktorrá avatták. S ez 
az öröm annál nagyobb, mivel Károsi Sándor hi t tudo-
mányi és classica-philologiai tanulmányai mellett ráér t 
még Aquinói sz. Tamás bölcseletével is foglalkozni, s 
doktori dissertatiójának themájá t is a keresztény iro-
lomtörtónetböl vette, melynek czime : „Quibusnam 
scriptoribus non christianis Minucius Fel ix in Octavio 
componendo usus si£?" 

— A Magyarországi Katholikus Egyesületek 
Országos Szövetsége e hó 15-én délután öt órakor a 
Szent-István-Társulat termében igazgatósági ülést tart , 
melynek tá rgya az 1905. évi budapesti katholikus nagy-
gyűlésnek s ezzel kapcsolatban a szövetség közgyűlésé-
nek előkészitése. Ugyanazon napon az igazgatósági 
ülés u tán a szövetség szocziális szákosztálya is értekez-
letet tar t . A munkásegyletek rohamosan szaporodnak, 
de azok eddig majdnem mind az ipari alkalmazottak 
egyletei. Ujabban a mezőgazdasági munkások is erősen 
mozognak és keresztény munkásegyletekben csopor-
tosulni óhaj tanak. Rendkívül fontos és messze kiható 
következmények függnek attól, hogy az ily egyletek-
nek minő i rányt ós tar ta lmat adunk. 

— Egyháziak kitüntetése. A király Concilia Emil 
nagyszombati társas káptalani prépostnak a Boldogsá-
gos Szűz Máriáról nevezet t bizerei czimzetes apátságot 
és Bucsek Is tván váczi székesegyházi kanonoknak a 
Szent-Keresztről nevezett telkii czimzetes apátságot 
adományozta. 

— Lelkigyakorlatok. A pozsonyi Jézustársasági 
atyák rendházában ez idén is t a r ta tnak lelkigyakorla-
tok tani tók számára. Ju l ius 24-én, hé t főn este ti órakor 
kezdődnek és pénteken reggel végződnek. A rósztvenni 
akarók jelentkezzenek az alulírottnál. Milz József S. J . 
Pozsony, Batthyány-tér 1. sz. 

A német kath. hittudomány alig egy hét alatt 
fölöt tébb nagy veszteséget szenvedet t . Junius 1-én 
elragadta a halál dr Schanz Pál egyetemi tanárt, 1876-tól 
az újszövetségi szentírási tanulmányok, 1883-tól a dog-
matika és alapvető hi t tudomány vi lághirű tanárát . A 
boldogult az Exegesisben és Apologetikában első rangú 
tekintély. J u n . 6-án Münchenen á tu taz tában szélhűdés 
érte Denifle atyát, a dömós rend és az egyházi tör ténet-
írás nagy mesterét, aki Angolországba Cambridge-be 
igyekezett , hogy az ot tani egyetemtől á t \ egye a leg-
nagyobb kitüntetést , ami tudóst érhet, a doktori kalapot. 
A boldogult tudós szerzetesnek cambridgei ki tüntetése 
annál fel tűnőbb, mert legutóbbi könyvével, melyben 
Luther a lak já t erősen megtépászta, a protestánsok nagy 
haragjá t vonta magára. Az igazságot ideig-óráig vagy 
akár századokig is el lehet leplezni ; végre is azonban 
minden balvéleményt és előítéletet legyőz az igazság. 

— Mért kellett Hornstein érseknek Bukarestből 
távozni? Er re a kérdésre a feleletet meghozta leplezet-
lenül a f. hó 3-án Evianban, a genfi tó part ján (>4 éves 
korában elhunyt püspöknek a halála. A boldogult nagy-
tehetségű, nagytudományu és nagybuzgóságu főpap 
áldozata let t a kath. uralkodó családokban lábra kapot t 
vallási léhaságnak. Ferdinánd román trónörökös például 
gyermekei t átadta a schismának. E z t Ró na és az 
elhunyt érsek szó nélkül nem hagyhat ta . E miatt kellet t 
neki Bukares tből távoznia. 

— A győri benczésfőgimnázium érettségizett 
ifjainak fogadalma a szabadkőművesség ellen : „Mi a 
győri főgimnázium 1905-ben végzett növendékei á tha tva 
annak tudatától , hogy a szabadkőművesség nemcsak a 

vallásra, de a hazára nézve is veszedelmes tanokat 
hirdet, hogy czélja nem más, mint felbontása azon 
szent viszonynak, melyben mi magyarok immár ezer 
éve vagyunk egyházunkkal, hogy meg akar ja szüntetni, 
el akar ja oltani bennünk a hazaszeretet szent lángját, 
mikor a világpolgárság szürke semmiségébe veti tagjait, 
ezennel minden kényszer, rábeszélés nélkül, önakara-
tunkból becsületszavunkat ad juk és aláírásunkkal 
ünnepélyesen fogadjuk, hogy sem a szabadkőműves-
ségbe, sem más az egyháztól t i l tot t titkos társulatokba 
be nem lépünk. Győr, 1905. junius hó 8-án. Balog 
István, Csonka Ferencz, Fekete Ödön, Kayos László, 
Köninger Miklós, Kranjácz Illés, Láng Pál, Lengyel Zénó, 
Lukács József, Majerszky László, Major Kálmán, Manzer 
Gyula, Markovits Gyula, Matusz Károly, Műllner Mihály, 
Nagy Gyula, Óvári Géza, Sáring Károly, Sárközy Pál, 
Smied Lajos , Burányi Ferencz, Szelcendi József, Turner 
Lajos, Vajda Pál, Vámos Ferencz. 

— A 13 szám babonája . Invernesz, skót városban 
tör tént a dolog. I r tóháború indult meg a város lakói 
közt a 13-as szám ellen. 29 utcza valamennyi 13-as 
számú házának tulajdonosa aláirt egy peticziót, hogy 
a 13-as szám töröltessék és ház a városban 13-as szá-
mot egy se viseljen. A városházán óriás vita keletke-
zett. Mikor szavazásra kerül t a dolog, kitűnt, hogy a 
szavazásra jogosultak 13-an vannak. Határozat nélkül 
szétfutot tak. 

Genf majmolni készül Francziaországot a 
vallás ügyében. Az állam és egyház elválasztására irá-
nyuló törekvés — irja a Debr . Pr . Lap, — Svájczban 
is felbátorí totta azokat, kik ezen elveket már régebben 
vallották, s követelik, hogy ezen eszmét a törvényhozó 
testület tanácskozás tá rgyává tegye. Genfben a radi-
kális pár t bizottságában tanácskoznak ezen kérdésről, 
másutt meg programmjokba írták, hogy az 1905—1909. 
évi törvényhozótestületnek feladatául tűzik ki az állam 
és egyház elválasztását. F ő b b elvei lennének : minden 
vallásfelekezetnek az állammal szemben teljes függet-
lensége, vallásszabadság a közrend és jóerkölcsök kor-
látai közt. . . . Ha egy még meg nem szavazott törvény-
javaslat is ilyen rohamosan terjeszt i az állam ós egyház 
elválasztásának tetszetős, de sok veszedelmet magában 
re j tő eszméjét, irja a D. P r . L., nem lehetetlen, hogy 
Európa más államai is kedvet kapnak hozzá. Ez eset-
ben az egyházi élet gyökeres átalakulására van kilátás, 
melynek irányát még csak sejteni sem lehet. 

—* Apró hirek. A szepes-iglói plébániát Bolny 
Ferencz dr, a szepesi püspöki iroda igazgatója nyerte 
el. — Fölöt tébb kívánatos, hogy minden pap, minden 
plébániai és katholikus tanintézet i könyvtár megsze-
rezze Sarmaságh Géza pályanyertes 2 kötetes nagy 
munkáját , melynek czime : „A család, egyház, állam 
jogai és kötelességei a tanítás ós nevelés terén". Való-
ságos könyvtár . Megrendelhető Nyitrán, magánál a 
főgimn. tanár urnái. — A katholikus nővédő-egyesület ju-
nius 15 én délután négy órakor tar t ja évi rendes köz-
gyűlését a Sáent Is tván-Társulat kistermében. (Szent-
királyi-utcza 28.) — A budapest i Sz. Vincze-E. egyetemi 
konferenciájának (Budapest-Ferenczváros) harmadik évi 
működéséről szép jelentés számol be. Ez a konferenczia, 
melynek jelentősége szembeszökő, Barkáczy Sándor b. 
min. tanácsos elnöksége alatt működik. Alelnökei : 
Lakatos Géza dr kir. a ranygyűrűs ós Szőke Gyula dr 
ügyvédjelöl tek. V. Fl. Cr. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr . 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1905. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. 1905. 

„Perge alacriter m coepto tuo : praeliare praeita Domim. caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgenda: 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus." 

IX. Pius a szerk. 1871. márcí. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok : VASZARY KOLOS bibornok, hgprimás, esztergomi érsek úr levele a budapesti k. m. tud. egyetem 
hittudományi karához. — A miseruha himzése. Irta : d r N é m e t h y G y u l a . - Munka és egyetem. — Uj szekta. — Egyházi Tudósí-
tások : B u d a p e s t : t József kir. herczeg emlékének. — B e s z t e r c z e b á n y a : t József kir. herczeg haláláról főpásztori körlevél. — 
S z o m b a t h e l y : A Sz Imréről nevezett Egyházmegyei Papi Segélyző-Egyesület közgyűléséről. — R ó m a : Ilj katekizmus. Uj pápai 
encyklika. — Irodalom: VASZARY KOLOS (1855-1905) A Kassai Egyházmegye TÖRTÉNETI NÉVTÁRA és EMLÉKKÖNYVE. A Szat-
mári Püspöki Egyházmegye SZENT ÉVE. Egyházi Beszéd SZENT ADALBERT püspök és vértanú ünnepére. Tilos-e a katholikusoknak 
a Szentírást olvasni? A Sz. I. T. '1'. és I. O. Felolvasó üléseiből, 52. sz. Képek a finn nép életéből. RÁKÓCZIÉRT. A Kongregáczió 
Virága. A Premontrei Kanonokrend Főbb Kiváltságai. Mária-Legendák. A „Páduai Szent Ántal Lapja". — Vegyesek: Szent-László-kör-

menet. Murri egyik lapja. Rómának lakossága. 

VASZARY KOLOS 
bibornok, hgprimás, esztergomi érsek űr 

levele a budapesti k. m. tud. egyetem 
hittudományi karához. 

759/bp. sz. 

Nagyságos és Főtisztelendő Hittudományi Kar ! 
Nagy hálával fogadom és köszönöm a 

Nagyságos Hi t tudományi Karnak áldozópapi 
ünnepségem alkalmával kifejezett igen meg-
tisztelő üdvözletét . 

Különösen nagyrabecsülöm e szives figyel-
met, mint azon nagyérdemű testületét , mely-
nek tudományos tevékenysége és hazai papsá-
gunk képzésében kifej te t t buzgósága iránt 
mindig kiváló főpásztori érdeklődéssel visel-
te t tem. 

Fölöt te fontos és magaszto's a Nagyságos 
Hi t tudományi Kar hivatása ! Fe lada táu l jutott , 
hogy hazánkban a theologiai okta tás terén a 
vezérszerepet vigye, ébresztve, élesztve és ter-
jesztve a theologiai tudományok művelését. 
Hivatva van továbbá arra, hogy a theologiai 
tudományokat szoros érintkezésbe és össze-
köt tetésbe hozva a többi tudományszakok 
egyetemlegességével megakadályozza egyrészt 
a theologia e lzárkózot tságát s elszigeteltségét, 
ami csak káros következményeket vonhatna 

maga u t án szent val lásunkra nézve és felhasz-
nálja másrészt a theologiai tudományok fej-
lesztésére a profán tudományok szorgos kuta-
tásainak biztos eredményeit azon erős meg-
győződésben, hogy az előrehaladó tudás minden 
ujabb foka végelemzésben Isten művébe enged 
mélyebb bepil lantást . 

Elénk örömmel tö l t el, hogy a Nagyságos 
Hit tudományi Kar t ezen előre törekvő és 
Anyaszentegyházunk legfőbb tenitói hivatalá-
hoz mindig hűségesen ragaszkodó szellemtől 
látom á thatva , a minek felemelő bizonyitékát 
szolgál tat ta legutóbb azon reform-tervezet, 
melyet a h i t tudományi kar tanulmányi rend-
szerére vonatkozólag ter jesz te t t a Nagyságos 
Kar a nagymél t . püspöki kar elé, s a melynek 
elintézése kiváló gondozásom tárgya. 

Midőn tehát ismétel ten legbensőbb köszö-
netemet fejezem ki szives megemlékezésükért , 
a Szentlélek gazdag kegyelemadományai t esdem 
le a Nagyságos Hi t tudományi K a r minden 
tagjára. 

Szent imáikba a ján lo t tan maradok őszinte 
tisztelettel 

Balatonfüred, 1905. junius hó 2-án. 
Vaszary Kolos s. k. 

bibornok, herczegprimás, 
esztergomi érsek. 
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A budapesti k. m. t. egyetem 
hittud. karának tanulmányi reformtervezetéről. 

A főm. biboros hgprimás rendkívül értékes fenti 
levelének tel jes megértése végett nem lesz fölösleges i t t 
a budapesti k. m. tud. egyetem hit tud. kara tanulmányi 
reformtervezetének lényegét kiemelni. 

A tervezet lényege külsőleg abban dombo-
rodik ki, hogy mivel a theologusok által feldolgo-
zandó tananyag, legfőképpen X I I I . Leo pápának 
ellenállhatatlan sürgetésére, teljes bölcseleti iskolázással 
(logica, psychologia, metaphysica, cosmologia, ethica 
stb.) volt kénytelen kibővülni, de meg korunk sür-
gős és követelően fellépő kívánalmai szerint magukat 
a theol. szakokat_ is, részint a rendszer keretében (péld. 
a dogmatika) részint a rendszer keretén kivül mint 
külön tan tárgyakat (patrologia, paedagogia, archaeologia 
Christiana, eloquentia sacra stb.) — okvetet lenül bőveb-
ben kell mint eddig az egyetemen, a tudományos kikép-
zés anyaintézetében tárgyalni : a theologiai tanulmányok 
ideje, a renge teg tanszak helyes beosztása, a szigorlatok 
korszerű szigorithatása és így a doktori babér tudományos 
értékének emelése czéljából, négy év helyett öt évre 
terjesztessék ki, úgy a mint az az innsbrucki egyetem 
hi t tudományi karában a legczólszerűbb rendszerben 
már évek hosszú sora óta meg van valósítva. 

Ez ellen az elodázhatatlan tanulmányi ós időbeli 
kibővítés ellen egyetlenegy alaposnak látszó kifogást lehet 
még mindig hallani, azt, hogy a theologiai tudományos-
ságban több tekintetben vezető Németország egyete-
mein a theologusok csak 3—4 évi tanfolyamot 
kötelesek végezni. Tökéletesen igy áll a dolog. 
Csakhogy akik erre a 3—4 évi német egyetemi theolo-
giai tanfolyamra hivatkoznak, két igen fontos dolgot 
kihagynak a német theologusok köteles tanéveinek 
összeszámításánál. Egy az, hogy Németországban még a 
4 évi theologiai kurzust 2 évi bölcseleti iskolázás 
előzi meg, amely bölcseleti 2 év másodikában, mint a 
legilletékesebbek egyike, Kihn dr. Encyklopädie u. 
Methodologie der Theologie a 100. 1., tanúsí t ja , bölcse-
leti tantárgyakkal már theologiai tantárgyak is adatnak 
elő 1 és így a theologiát Németországban is (péld. nem 
is egyetemen, hanem az eichstädti püspöki h i t tani 
intézetben) 5 évig tanítják, mely öt év az azt megelőző 
1 tisztán bölcseleti tanfolyammal együt t fi köteles 
papi tanulmányi évfolyamot tesz ki. Ami pedig az u. n. 
egyetemi theologiai trienniumot illeti : ta lán fölösleges is 
említeni, hogy 2 évi bölcseleti tanfolyam alapján követ-
kezik ez a 3 évi theologiai tanfolyam, mely után vala-
mely papnevelő intézetben még 1 évi gyakorlati elő-
készítés következik az ordinatióra, természetesen nem 
minden theologiai tanulás nélkül. É s igy végül kitűnik, 
hogy a német egyetemi theol. t r iennium is 6 évre 
szóló köteles papi tanulmányi rendszerbe van befog-
lalva. 

1 Diesem Bedürfniss (des weiten Wissensgebietes un der 
hoben Aufforderungen der Zeit) wird an manchen Lehranstalten 
dadurch Rechnung getragen, das bei einem zweijährigen philo-
sophischen Curs im zweiten Jahre mit den philosophischen auch 
theologische Vorlesungen verbunden werden. 

A budapest i k. m. tud. egyetem hi t tudományi 
kara, ú g y mint az innsbrucki facultáson van, csak 
5 évre szóló bölcseleti és theologiai kombinál t tanfolya-
mot kér. Rómában a tudományos papképzés 3 bölcse-
leti és 4 theologiai évben folyik le, a mi összesen 
7 évet tesz ki. A budapest i egyetem hit tud. karának 
kívánalmát 5 évi kombinált bölcseleti és theologiai 
tanulmányi rend iránt, a mi minimum, nem lehet sokáig 
kielégítés nélkül hagyni. Az egyetemi hitszónokot is 
leghelyesebben a theol. karban kell elhelyezni. Tárgya t 
és időt kell neki a kar tanulmányi rendjében adni. A 
rengeteg sok bölcseleti ós theol. t an tá rgya t tehát nem 
lehet 4 év keretébe beszorítani. A tanulókra szintén 
tekintet tel kell lenni. Szigorlókra nem lehet hetenkint 
22—'24 órát kiróni. Az idő előtti megroppanás jelei 
a physicumokon és psychicumokon a nagy megterhe-
lés, illetve megerőltetés miatt máris mutatkoznak. 

* 
* * 

A miseruha hímzése. 
— Irta : dr. Némethy Gyula. •— 

A casula legszebb, legnemesebb, legméltóbb diszí-
tésót a hímzett ábrázolatok képezik, mert a hímző-
müvészet a legalkalmasabb arra, hogy az öltözetek 
felületét alkotásaival beborítsa. Fes t e t t képek nem 
ruhára valók, a géppel szőtt ábrázolatok pedig nem 
emberi kéz munkái, s igy mint gépmunka termékei a 
hímzéssel sohasem versenyezhetnek. Minden gépmun-
kában van valami lelketlenség, egyformaság és szolga-
ság a kézimunka egyéni szabadságával, változatosságá-
val és szellemiségével szemben. Azért minél több része 
van a himzőművészetnek a miseruha előállításában, 
annál nagyobb annak művészi, esztétikai, s ezzel 
együtt természetesen liturgiái ér téke is. Csak a leg-
szebb, csak a legművészibb dolog méltó valamennyire 
arra, hogy Isten házát ékesítse. E p e n azért külön 
fejezetet szentelünk a miseruha láhímzéscnek, kivarrásá-
nak, már csak azért is, mert a középkor gyönyörű 
casulái épen a tüfestós (Nadelmalerei, acupictura) való-
ságos diadalai. 

Először is szóvá tesszük a casulahímzésre alkalmas 
öltéseket, azután ismertetni fogjuk a különféle himző-
technikákat , végül a hímzés főbb nemeit fogjuk röviden 
tárgyalni. 

Ami tehát először is az öltések különféle nemeit 
illeti, első helyen emlí t jük a horgoló vagy lánczöltést, 
melyet tambour-öltésnek is hívnak (Kettenstich, Tam-
bourier-stich, Point de chainette). A tambour-öltés nem 
egyéb, mint horgolás egy szöveten (a hímző-alap) 
keresztül horgolótűvel. A kerek rámába feszített hímző-
alap képezi a dobot, a tambourt . Mióta tambouros, 
vagy lánczöltéses hímzést géppel is állítanak elő, azóta 
meglehetős rossz hírbe ju tot t , melyre pedig nem szol-
gált reá. Elég nehéz a géphímzést a kézitől megkülön-
böztetni. Olyan finom árnyalatokra, átmenetekre, aminő-
ket kézzel lehet produkálni , a gép természetesen nem 
képes, s épen azért a művészi ízléssel készült láncz-
öltéses hímzést nincs miért kicsinyelnünk. Erőtel jes 
körrajz-indázatok, levelek, ruharészek hímzéséhez a 
lánczöltés nagyon alkalmas, valamint keretelésekhez. 
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Arczok, kezek, lábak ábrázolásához, egyáltalán emberi 
test ábrázolásához az kevésbé, bár a középkorban erre 
is van elég példa. A danzigi Marienkirche hímzései 
lánczöltéssel készültek s r a j tuk a testrészek is nagy 
művészet tel vannak visszaadva. Különös előnye a 
lánozöltésnek, hogy az már a lakja s azon különféle 
menetek révén, melyet a fonál az öltésnél tesz, nagy-
ban hozzájárul a himzés élénkítéséhez, a szinek össze-
olvadásához és fokozásához. Sima, egyhangú felületekbe 
ez az öltés életet és változatosságot hoz. 

A keresztöltéssel, point de tapisserie, mely két egy-
mást derékszögben metsző vonalból áll, hamar végez-
hetünk. Az egyházi hímzésben ez az öltés nem nagy 
szerepet játszik. Casulára legföljebb akkor való, ha 
annak kereszt jét tisztán mértani díszítéssel akarjuk 
borítani. Ekkor se használjunk pamutot himzőfonálnak, 
hanem selymet. Casulára méltat lan diszités a kereszt-
öltéssel hímzett naturalisztikus virágkereszt, amelylyel 
fájdalom, elég gyakran találkozunk. 

A czopföltés annyiban különbözik a keresztöltéstől, 
hogy a keresztet két-két egymásba font öltés ' képezi. 
Figurál is díszítéshez nem való, ellenben indákat, szára-
kat, leveleket, virágokat, szegélyt igen csinosan lehet 
vele kivarrni. 

A ferde száröltés (Stielstich) egymás mellett ferdén 
fekvő hosszabb vagy rövidebb öltésekből áll. Levél v. 
virágszár, indák, valuták, levélerek, árnyékolás, körrajz 
az, amelyre ez az öltés igen alkalmas. H a az öltések 
vízszintesen feküsznek egymás mellett, vízszintes szár-
öltés áll elő. Az aranyhímzésűéi nagy szerepe van. Ha 
a száröltós nagyon kicsiny, point de contour a neve. 

A csomó vagy gömböltés (Knötchen-Knopfst ich, opus 
ad modum perlarum, point d 'armé ou noé (des noeuds) 
vagy egyszerű, vagy csavart. Az egyszerű két rövid 
öltésből áll, melyeknek ugyanaz a kezdő és végpontjuk, 
tehát egészen egymás mellett feküsznek. A csavart 
csomóöltósnól a fonalat a tű körül is csavarjuk s ezáltal 
kis köralakú öltéseket nyerünk. Ezt horgolótűvel is 
lehet csinálni. Felületek betöltésére, virágporodák, 
báránygyapju (Isten báránya) ábrázolására alkalmas 
öltés ez, mely már a XIV. században ismeretes volt. 

A férczelő vagy levarró öltés (point couché, Abheft-
stich) föladata arany, selyem vagy ezüst fonalat fér-
czelni rá a himzőalapra. Vagy látható marad ez a fér-
czelő fonál, vagy oly mélyen belehúzzuk a szövetbe, 
hogy csaknem teljesen eltűnik s ekkor az illető lefér-
czelt fonal úgy tűnik föl, mintha nem volna csupán 
ráférczelve az alapszövetre, hanem mintha keresztül-
menne azon. Főleg az aranyhimzésnél használatos ez 
az öltés, mert az aranyfonalat nehéz a szöveten ke-
resztülvinni. Az öltéseket lehet mértani vonalakban 
alkalmazni. 

A fedőöltés (Uberfangstich, couchure allemande, 
deutsche Arbeit, opus teutonicum) a már fölvarrt 
aranyfonalaknak, tehát aranyalapnak teljes s egy rész-
leges elfödésóre szolgál. Főleg a lazúr-himzésnél nyer 
alkalmazást, melyről később bővebben fogunk szólani. 
A csúcsíves stílus idejében gyönyörű hímzéseket pro-
dukáltak ezzel az öltéssel. 

A középkorban főleg a kései román stílus, és a 
csúcsíves stílus korszakában rendkívül kedvelt öltés 
volt a többi között a casulahimzésnól is az u. n. rekesz-
tett öltés, vagy mint Schnütgen kanonok elnevezte, a 
mintázó öltés (Modellierstich.) Opus Angelicum, Opus 
Florent inum, Luccanum is volt a neve, habár nemcsak 
Angliában ós Olaszországban, de egész Európában el 
volt ter jedve. Úgyszólván uralkodó öltés volt a csúcs-
íves stílus keretében. A francziák point fendu ou 
refendunek nevezik. 

A mintázó öltés lényege abban áll, hogy minden 
öltésnél a t ű t a szövet alól a megelőző öltésen keresz-
tül húzzuk ki, ugy hogy minden u j a b b öltésnél az 
előbbi öltés fonalát ke t térepeszt jük s azért repesztett 
öltésnek is hivjuk. Minthogy minden öltés a megelőző 
öltés fonalából jön ki, az egész hímzésen á t lehet követni 
az egyes öltósfonalakat, mint egységes fonalat , a szövetbe-
szúrás helyét ellenben sehol sem lehet látni, minthogy 
minden öltés a másik öltés fonalán keresztül hatol a 
himző alapba. Másik jel lemző vonása a mintázó öltés-
nek, hogy az öltés mindenüt t hiven követ i a kihime-
zendő tárgy természetes mozgásának vagy állásának 
irányát. Az emberi testnél például hiven kell követni 
a főizmok elhelyezését, mozgási i rányát , s ehhez 
képest a himző egyénnek t isztában kell lennie az ana-
tómiával, a drapériávíü, a redőzettel s az építészeti r a j -
zokkal. Minthogy ez az öltés folyton vál toztat ja irányát, 
a himezendő tárgy mozgási iránya, pl. a redőzetek 
iránya szerint, a himző a ek úgyszólván folytonosan 
mintáznia, modellálnia kell s azért nevezte el Schnütgen 
ezt az öltést modelláló öltésnek. Az öltés e tulajdonságá-
ból az következik, hogy valamely tárgy minden egyes 
részét, így a figurális ábrázolatnál nemcsak az arezot, 
haja t , kezet, lábakat, de a ruházat minden egyes 
részét egészen önállóan, külön kell kezelni, s a mel-
lett ügyelni rá, hogy a var rás kerekded legyen, szög-
leteket, éleket sehol se hagyjon. Ha ez a mintázó öltést 
nehézzé teszi is, viszont előnyökkel is jár , a többi között 
azzal, hogy nagy mértékben megkönnyít i a fény és 
árnyék visszaadását, mert a fonalakat az árnyékolás 
véget t nem kell nagyon gyakran váltogatni . 

A mintázó öltés csaknem minden ábrázolat kivar-
rására alkalmas, legyen a diszités akár mértani, akár 
növényi, akár állati, akár figurális vagy építészeti. Leg-
főbb tere az emberi alakok kihimzése, hol összes előnyei 
érvényesülnek. Egyetlen öltés sem képes az emberi 
alakot az anyagból, a szövetből igy kidomborítani, mint 
a mintázó öltés, a nélkül, hogy túlságos domboruvá 
tenné, s a síkdiszitós határa i t átlépné. Első oka ennek 
abban rejlik, hogy az öltések mindenüt t követik az 
ábrázolt t á rgy különféle mozgási i rányait a másik oka 
pedig az, hogy a fényreflexek itt fo lyton változnak 
épen a fonalak folytonos irányváltoztatása következté-
ben. Igen nagy kár azért, hogy a mintázó öltést alig 
alkalmazzák jelenleg a himezósben, legföljebb hogy i t t 
ott a hajrészleteket ezzel ál l í t ják elő. Az egyházi himző-
művészet reformjának egyik pont ja mindenesetre a 
mintázó Öltés térfoglalása lenne. 

A X I V . századtól kezdve az u. n. atlaszöltés kezd 
31* 
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versenyezni a mintázóval a casula-kereszteken. Az 
atl iszöltés (point haute lisse ou bouture , tovelle, Köl-
nerstich) lényege abban áll, hogy a kivétel nélkül 
függőleges vonalakat képező öltések egymás alól jönnek 
ki a szövetből, még pedig jobb oldalról, ugy hogy a 
szúrások helye mind födve marad. A kezdő öltés fonala 
tehát visszamegy a szövet alatt az öltés közepéig s ot t 
jön ki a második öltés fonala, s jobbra búvik elő az 
első öltés mellől. Az öltéseknek nem szabad túlságos 
rövideknek lenniök Egy egy öltés sor sodrott kötél 
benyomását teszi, azért Kordelst ichnek is nevezik ezt 
az öltést. Az öltóssorok, melyek függőlegesek egymás 
mellé simulva teljesen befödik az alapot de a szúrások 
helyét is, úgy hogy az egész felület sima atlaszszerű 
benyomást kelt. Ha himzőalapnak durva vásznat veszünk, 
könnyű leend a vonalak függőleges i rányát a vászon 
fonalai u tán megtartani. Az árnyékolás meglehetős 
nehézséget okoz az atlaszöltésnél. Gyakran kell a 
fonalakat vál toztatnunk, hogy a kellő színárnyalatokat 
megadjuk. Ez az öltésmód tehát finom érzéket k ivan 
a színváltozások s a fény ós árnyék váltakozásai i ránt . 
Az egymásba fonódó öltések viszont igen alkalmasak 
arra, hogy feltűnés nélkül gyöngéden hozzák ki a színek 
átmenetét egymásba, s a különböző, finom szín és 
fény változatokat. 

A mintázó öltés mellett a casula hímzésnél főleg 
az atlaszöltóst kellene alkalmazni. Egész felületek befö-
désóre ez az öltés igen alkalmas, egyformaságánál fogva 
de figurális hímzésre még inkább. Magánosan álló 
levelek, indák hímzésére kevésbé alkalmas, bár némi 
irányváltoztatással itt is boldogulhat az ügyes himző. 

Az atlaszöltésnek van egy egyszerűbb, u j alakja, 
melynél t. i. az első öltésnek a szövet alá került fonala 
nem megy vissza a szövet alatt az első öltés közepéig, 
hanem csak egy kis darabig, s ott bú j ik ki a szövet 
alól, valamint az első öltés alól s j obb ra tőle kerül 
ismét napfényre . Ezzel az öltéssel a himzés persze 
gyorsabban megy, de aztán nem is fed oly tökéletesen, 
vagy pedig igen vastag fonalat kíván, mely esetben 
inkább zászlóhimzésre való. Ezt az öltést gyakran ferde 
i rányban alkalmazzák. 

A casula-hímzésnél jelenleg igen gyakran hasz-
nált öltés a fonadék öltés (versetzter Stich, Köperstich). 
Az öltések teljesen egyenlők, függőleges irányúak, de 
egymásmellé sorakozva vízszintes sorokat képeznek. 
Egyik sornak öltései beléereszkednek a másik sor 
öltései közé azok félhosszúságáig, ez utóbbi sor öltése 
a harmadiknak öltése közé és igy tovább. Az öltések 
lehetőleg rövidek legyenek s egy-egy sor teljesen víz-
szintes i rányt kövessen. A fonadéköltés kivitele magá-
ban véve nem nehéz, de az árnyékolás meglehetős 
bajos. Többféle fonalat kell kéznél ta r tani a hímzőnek. 
A fonadéköltós főleg figurális díszítéseknél nyer alkal-
mazást Nevét onnan nyeri, hogy egyik sor öltés a 
másik sorba mintegy belófonódik. 

A gobelin öltésnél a függőleges öltések vízszintes 
sorai nem fonódnak egymásba, de egymás fölött fog-
lalnak helyet . Mértani, vegetábilis mintáknál sikerrel 
lehet alkalmazni. Figurális díszítések kivitelére nem való. 

A lapos öltés (Plattst ich, point plat) neve ellen 
bátran lehetne kifogást tenni. Hogy domború hímzésre 
nem alkalmas, csak laposra, ez oly tulajdonság, mely-
lyel az eddig ismert öltések is b i r tak s igy épen nem 
jellemző erre az öltésnemre. Annál jellemzőbb a lapos 
öltésre annak kezelési módja . Általában követi a minta 
mozgásait, de az öltések hosszúságára s egymáshoz 
való viszonyára nézve a hímzőnek tel jes a szabadsága. 
Csak arra kell ügyelnie, hogy a színek jól illjenek 
össze, hogy az átmenetek a világosabb részletekből a 
sötétekbe gyöngédek legyenek, hogy egyenetlen s 
egyenlőtlen helyek ne támadjanak, s hogy a himzés 
egész felülete sima és fényes legyen. Előnye ennek az 
öltesnek, hogy az árnyékolás nem sok nehézséggel jár , 
kevesebbel mint többi öltéseknél, s hogy a kész him-

! zés a javí tásokat nagy mértékben megtűri. A lapos 
öltés főleg a XIII . században kapot t lábra. Ha gonddal 

j alkalmazzák, igen hatásos hímzést lehet vele produ-
kálni, melyhez nagyban hozzájárulnak az öltések 
különféle helyzetéből eredő fónyreflexek. Néha ugyan-
ezen okból a himzés kissé nyugtalan benyomást tesz. 
Legalkalmasabb ez öltés a naturalisztikus virágos min-
ták ki varrására. Sokan azt mondják , hogy stilizált 
mustrákra s egyáltalán egyházi hímzésre kevósbbé 

j alkalmas mint profán kézimunkák előállítására. 
(Vége köv.) 

Munka és egyetem. 
Gyakran tapasztal juk, hogy azok, a kik nemes-

lelkű alapítók jótéteményéből könnyűszerrel végezhet-
nék egyetemi tanulmányaikat , nem felelnek meg tel jes 
erejükből az alapító szándékainak. Könnyebb végét 
fogják a dolognak, sőt még ellátásuk hiányai és kép-
zelt h iányai miatt is ezernyi panaszuk van. Mintha 
egyházi alapítványi in tézetekben is lehetne néha ilyen 
tapasztalatokat szerezni. Az illető könnyűvérü fiatal 
embereknek kedves lelki egészségükre válnék, ha tudo-

! mást szereznének arról, mily nehézségekkel kell meg-
küzdenie nálunk is a magára hagyato t t szegény főis-
kolai hallgatónak, s mennyivel amerikaiasabbak ezek a 
nehézségek az újvi lágban. Egyesek a nap legnagyobb 
részét ügyvédek irodáiban, mások a reggelt a keres-
kedők polcza mögött töltik, ismét mások mint hírlapi 
reporterek órák hosszát kerékpároznak, hogy betevő 
fa la t juka t és tudományos - eszközeiket megszerezzék. 
Akadnak, a kik az egyetemi előadás előtt a hókapálók 
sorába is beállanak, vagy mint pinczérek szolgálják ki 
vagyonosabb társaikat. E g y ilyen gyárimunkást egye-
temi polgártársainak bizalma még osztályelnökségbe is 
fölemel. Általában az amerikai egyetemi hallgatóknak 
közel 45°/0-a maga keresi meg kenyerét . 

a. 
Uj szekta. 

Angliában, Walesben érdekes ra jongó felekezet 
toborozza ujabban híveit . Alapí tójuk Evan lioberts, a 
ki ú j pá lyá ja előtt* bányamunkás volt . Aszketikus egyé-
niségével igen sokat (40,000 et, sőt 60,000-et) sikerült 
maga köré csoportosítania a számos protestáns fele-
kezet hivei közül. Csak a katholikusok tar t ják magu-
kat távol : Gyülekezeteik igen hosszú lélekzetüek, imák-
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kai, énekekkel és beszédekkel tölt ik ki őket. Hiszik, 
bogy tagjaik a Szentlélek különös sugallata alat t álla-
nak és profét ikus adománnyal birnak. Jel legük sok-
ban hasonlít a quäkerekhez. Rcvivals-oknak., fel táma-
dot taknak nevezik magukat . Az oblatus-atyák is elis-
merik, bogy fanatismusok sok megtérésnek és erkölcsi 
emelkedésnek oka. Persze muló virágzás után oda fog-
nak jutni , a hová a többi i lynemű kísérlet j u to t t . Ext ra 
Ecclesiam non est salus ! ro. 

E G Y H Á Z I TUDOSITÁSOK. 

Budapest, jj •{' József kir. lierczeg emlékének I 
a csanádi egyházmegye főpásztora a következő főpász-
tori szózatot szentelte : 

„A magyar nemzet ismét gyászol, ismét s irat ja 
válságos időkben épúgy, mint a békés munkában egyik 
legnagyobb jó tevőjé t és föltótlen jóakaróját . 

József m. kir. lierczeg 0 Fensége, kinek súlyos meg-
betegedése egy félév óta szomorúsággal tölte el szívein-
ket, ma reggel 7 órakor visszaadta lelkét Alkotójának. 

Ha kidől a százados cserfa, a mely házunkat a 
tűz és szélvész pusztításai ellen megvédte, a mely apá-
inknak is, nekünk is hosszú éveken át enyhetadó árnyat 
n y ú j t o t t : a veszteség első pil lanatában meg sem tud juk 
becsülni, hogy mekkora kár t vallottunk. 

Fá jda lmas érzéssel áll magyar nemzetünk a Fen-
séges Úr koporsója előtt, a mely egyik legjobb barát-
ját , egyik legnagyobb jó tevőjé t zár ja magába, de 
veszteségünk igaz nagyságát csak akkor fogjuk átérezni, 
mikor a mindennapi élet bonyodalmai és ba ja i köze-
pet te hiába fogjuk keresni jóságos alakját, a melyet a 
kérlelhetetlen halál most kiragadott körünkből. 

Az Is tenben boldogult királyi herczeg a nádor-
családnak volt sarjadóka, a mely család száz esztendő 
alatt elvegyült a magyar nép gondolatvilágába, és azt 
megismerve, teljességgel hozzá nőt t a nemzet szívéhez, 
és a most megsiratot t királyi herczeg e jeles fejedelmi 
család összes erényeit örökölte. 

Vitéz katona és bátor hadvezér, valamint ily 
ügyekben Felséges Urunknak hű támasza és bölcs 
tanácsadója volt. Tudományos kérdésekkel sikeresen 
foglalkozott. Mikor pedig a magyar nemzetnek társa-
dalmi téren volt szüksége lelkesítő példára, mikor a 
magyarságot kulturál is törekvéseiben kellett segíteni 
a legnemesebb lelkesedéssel a boldogult királyi herczeg 
já r t előttünk, nemcsak szóval buzdítva, de áldozatkész 
jótékonyságot gyakorolva is. 

A csanádi egyházmegyét még különösen gyengéd 
kötelék is fűzi a Boldogulthoz. Több helyütt nagy ki-
ter jedésű birtokai voltak. A hol kegyuraságot viselt, e 
kötelességet is mintaszerűen nagylelkű póldaadással 
teljesítette. 

Böviden szólva : nagy szívével, áldozatkész nemes 
lelkével, magyar szokásaival, erkölcseivel és a magyar 
föld és nép igaz szeretetével egészen a miénk vol t a 
Boldogult . Magyar földön született, i t t élt és hal t meg, 
magyar föld fogja takarni mulandó porait, és magyar 
lélek fogja áldani halhatat lan emlékét! 

Nagy veszteségünk tudatában fordul junk az élet 
és halál Urához, a királyok Királyához, és hálát mondva 
azért, hogy a Boldogult jóságos alakjával a magyar 
nemzetet megajándékozta volt, imádkozzunk Felséges 
Urunkért , Királyunkért , a ki velünk egyesül a súlyos 
veszteség okozta fájdalomban, hogy a vigasztalás Aty ja 
nyúj tson írt megsebzett rokoni szívének. Imádkozzunk 
a Boldogultnak fenséges családjáért, a melyet a súlyos 
gyász a legérzékenyebben sújt , és imádkozzunk az 
egész magyar nemzet nagy halott jáért , hogy lelke 
Istentől nyugodalmat nyer jen az 0 dicsőségében. 

Isten adta őt nekünk, Is ten elvette tőlünk, legyen 
áldott az 0 szent akarata ! 

Minden plébániai templomban folyó hó 19-én, vagy 
ha ez fontos oknál fogva lehetetlen volna, egy másik 
napon a hatóságok meghívásával a Boldogul t lelki 
üdvösségeért ünnepélyes gyászmise tartandó, hogy ezzel 
is tanusítsuk kegyeletes t iszteletünket a legfelsőbb 
uralkodóház fenséges tag ja iránt, és lerójuk hálánk 
adóját azokért a jótéteményekért , a melyekben a Bol-
dogult által magyar nemzetünk részesült. 

Az örök világosság fényeskedjék neki! 
Budapest, 1905. évi junius hó 13-án. 

Sándor, 
püspök. 

Beszterczebánya. f József kir. herczeg haláláról 
főpásztori körlevél : 

„ József es. és kir. főherczeg ő fensége haldoklásszerű 
hosszú betegség u tán e hó 13-án reggel 6 l / a órakor 
elhunyt. 

Magyar földön születve, i t t a nép fiai között űzve 
gyermekjátékai t , e hazának birva talaját, szíva levegő-
jé t ós annak ölén r a k \ a meg családi f é szké t : gondol-
kozásban, érzésben és életmódban egészen hazánk fia, 
törzsökös magyar ember volt. 

A fenséggel párosult egyszerű természetesség, a 
követet t és megkövetel t fegyelem övét bearanyozó 
szívjóság, a honi szokásokhoz alkalmazkodó közvetet-
lenség, az anyaföldhöz ragaszkodó gazdai szeretet s 
annak eszközei fölött őrködő jóságos atyai gond, e 
nemzet katonai erejét fölértő ós fejlesztő fáradhat lan 
munka, a haza dicsőséges múlt jára büszke kegyelet és 
jövőjeért önérzettel táplált remény — — és mindezen 
családi, polgári, gazdai, katonai erénynek a nép vala-
mennyi rétegével közetlen éreztetése, keresetlen példa-
ként nyúj tása , a nyí l tan vallott és te t tekben követet t 
mély vallásosság zo uánczával : ezek összesége emelte Öt 
az igazi népszerűségnek tisztelet, elismerés, ragaszkodás 
és ra jongó szeretet gránitköveiből alkotott oly magas 
talapzatára, melyre, amint eddig, úgy ezentúl is büszke, 
hálás kegyelet tel fog feltekinteni minden nemzedék. 

Szavakban szegényen, csupán érzésben gazdagon 
igy értékelve magyar hazánk nagy halot t jában eddig 
birt, de példája és alkotásaiban ezután is bírandó kin-
csünket : még kevésbbé tud juk kifejezni, átérezni is 
alig, a nagy veszteséget, a fájdalmat és gyászt, mely 
a felséges uralkodóház élén kormányzása nagy gondja i 
közt urunkat-kí rá lyunkat , vívódásai közt pedig hazán-
kat ás nemzetünket érte. 
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Azonban hivő alázattal megnyugodva 's ten szent 
akaratában, a hazai kath . egyház siessen eleget tenni 
a szentek egyessógéből folyó magasztos feladatának : 
áldozzon az Ur oltárán az uj-szövetség szent áldoza-
tával az eltávozott fenséges nagy lélek mennél tel je-
sebb örök boldogságáért , s egyúttal imádkozzék a meg-
árvult fenséges család megvigasztaltatása, a jobbágyi 
hűséggel övezett fejedelem ós a haza jóléteért . 

Ezennel tehát elrendelem, hogy f. hó 19-én, mint 
a temetés napján székvárosomban, a jövő hót vala-
melyik nap ján pedig a beszterczebányai egyházmegye 
minden plebánia-templomában, ott ahol, a hatóságok 
meghívása mellett az ország mélységes fájdalmával 
gyászolt József főherczeg ő fenségének lelki üdvéér t 
ünnepélyes gyászmise tartassék. 

Egész élete példája, erényeinek érdeme legyen 
boldogulást gyümölcsöző felséges k i rá lyunkra és édes 
hazánkra ! 

Beszterczebánya, 1905. junius 15. 
t Fa rkas s. k., 

püspök. 
Szombathely. A Sz. Imréről nevezett Egyházmegyei 

Papi Segélyző-Egyesület közgyűléséről. — 
0 móltósága a megyés püspök úr ezt a közgyűlést 

f. hó 6-ára úgy hívta össze, hogy előtte való nap 
Stegmüller Károly prelá tus és nagyprépost elnöklete 
alatt előkészítő értekezlet legyen. Ez t az értekezletet 
f. hó 5-ón d. u. 4 órakor a ker. esperesek ós a hozzájuk 
kiküldött ker. választottak megtartot ták, abban álla-
podva meg, hogy a nyugdí ja t és annak alapjához való 
évi já ru lékot emelni kell. Ez a javaslat került a 6-án 
reggel 8 órakor Veni Sancte után ta r to t t egyházmegyei 
közgyűlés elé, maga István Vilmos dr. püspök úr elnökölt. 
Jelen volt a káptalanból dr. Stegmüller Károly prelátus-
nagyprépost , Iiatkovics Vendel és Illés Ferencz apát-
kanonokok, a püspöki aulából Tóth József dr. t i tkár, 
Boda J ános dr. sz. sz. jegyző és Bogács Ferencz szer-
tartó. Az egyházmegye 21 esp. kerületéből az esperes 
és a mellé választott tag. 

Őméltósága szívélyes szavakkal melegen üdvözölte 
a Sz. Imre-Egye sülét közgyűlésére megje lent szókeskáp-
talant, a ker. esperes és kiküldött képviselő u raka t ós 
a közgyűlést megnyi to t tnak ki jelentvén felhívta, „hogy 
a jegyzőkönyvnek vezetésére jegyzőt válasszon. Őmél-
tósága ajánlatára a közgyűlés egyhangúlag dr Tóth 
József püspöki t i tkár t választotta meg. A jegyzőkönyv 
hitelesítésére Őméltósága dr Stegmüller Károly p. prae-
latust és Bertalanffy Gyula *) cz. prépost , lókai esperes-
plebános uraka t kérte fel. 

Ezután elnöklő m püspök úr felhívására Illés 
Ferencz cz. apát, kanonok, mint a szt. Imre-egyesület 
vagyonának kezelője te t te meg a je lentés t az egyesületi 
vagyon állapotáról. 

A jelentésből a közgyűlés örömmel győződött meg, 
hogy az egyesület vagyona részint adományok, részint 
hagyományok s az évi járulékok rendes befizetése foly-
tán évről-évre gyarapodot t s je lenleg 210,528 K 51 
fillér. A szaporodás a legutóbbi 6 év alatt 35,356 K 
23 fill. 

A részletes kimutatásért , nemkülönben az egye-
sület vagyonának kezeléseért elnöklő megyés püspök 
úr ő méltósága a közgyűlés egyhangú tetszésnyilvání-
tása között , meleg szavakban mondot t köszönetet a 
kezelő kanonok úrnak. 

*) Épp most neveztetett ki kanonokká. 

Ezután Őméltósága jelenté, hogy a közgyűlést 
megelőzőleg előleges értekezletet tar tot tak a ker. espe-
res és képviselő urak, melynek jegyzőkönyve neki 
átadatott . Fe lh ív ja a közgyűlés jegyzőjét, hogy a jegyző 
könyvet felolvassa. A közgyűlés nagy érdeklődéssel 
kisérte a jegyzőkönyv minden pontját , melyek mind-
egyikében felhangzott az az óhaj, hogy a nyugdí j emel-
tessék. Különösen kidomborodott azon indítvány, hogy 
a nyugdí j a szolgálati évek szerint fokozatosan emel-
tessék s ehhez képest az évi nyugdí j járulék is az 
eddiginél nagyobb összegben állapittassék 'meg. 

Elnöklő püspök úr Őméltósága elvben örömmel 
lát ja ugyan azon óhaj nyilvánulását, hogy a nyugdíj 
emeltessék, azonban a nyugdíjazásoknak fel tűnően nagy 
száma azt alig teszi lehetővé s tekintettel arra, hogy 
a mostani nyugdi jasok illetményei az évi kamatokat 
majdnem kimerítik és a most jelentkezők számát is 
tekintve tar tani lehet, hogy a felemelés által a nyug-
dijalap alig fogja megbírni a kiadásokat, jól megfon-
tolandónak ta r t j a ezen indítvány érvényre emelését. 
Ezért az indí tvány első része, hogy a nyugdí j fokoza-
tosan emeltessék, miután előkészítve a kérdés nincs, 
vagyis a kerületek ehhez hozzá nem szóltak, a követ-
kező közgyűlésre halasztatot t el. 

Hogy azonban a kórdós mégis némileg előkészít-
tessék, általános óhaj az volt, hogy az alaptőke- ós 
tagil letmények emelése már most mondassék ki. Elnöklő 
megyés püspök úr Őméltósága azon indokból, hogy az 
alaptőke- ós a tagil letmények emelése az egyesület 
minden tagjá t érinti, azon javaslatot tette, hogy ezen 
emelés kérdése a kerületi esperesi koronákon tárgyal-
tassék s az ezeken hozandó határozatok hozzá felter-
jesztessenek s ezek tar talmához képest fogja 0 kimon-
mondani az alaptőke és az évi tagil letmények emelé-
sére vonatkozó határozatot . 

A közgyűlés egyhangúlag nagy örömmel fogadta 
Őméltósága indí tványát s miután más tá rgya a gyű-
lésnek nem volt, Őméltósága köszönetet mondot t az 
egybegyűl teknek azon szives érdeklődésért, melylyel 
az egyesület ós a nyugdíjazásra szoruló paptársak ügyét 
kiserik s lelkesen buzdító szavakkal felhívta valamennyi 
jelenlevőt, hogy főpásztori gondjai közöt t legyenek 
segítségére rendeleteinek végrehaj tásában oly szere-
tettel, aminővel ő eltelve irántuk az egyházmegye javá t 
tar tva szem előtt azokat kibocsátja. Ö neki — úgymond 
— nincs más czélja, mint hogy minden papja a töké-
letesség legmagasabb fokára eljusson s hogy minden 
plébánosa mintaplebános legyen. Ily érzelemmel eltelve 
atyai szeretet tel Isten áldását kívánja papjai ra és az 
egyesületre és a közgyűlést bezárta. 

Ezu tán dr Stegmüller Károly p.__ prelátus, nagy-
prépost mondot t szives köszönetet Őméltóságának a 
gyűlés szeretetteljes vezetéseórt s a„ papságot atyai 
szeretetébe ajánlotta. Mire a közgyűlés Őméltósága lelkes 
és benső szeretettel tör tént éltetésével véget ért. 

Délután 1 órakor a közgyűlés tagja i számára me-
gyéspüspök úr Őméltósága fényes ebédet adott , melyre 
a székeskáptalan tagja i ós a közgyűlés tagja i voltak 
hivatalosak. 

l tónui, jun . Í7. TJj katekizmus. Uj pápai encyldika. —-
J ó helyről vettem a hírt, hogy X. P ius pápa a 

katekizmus tanításáról szóló encyklikájának levonja azt 
a konzekvencziáját is, hogy egész Olaszország számára 
egységes katekizmust dolgoztat ki. Valószínű, hogy a 
milanói főmegye katekizmusa lesz az alap, három — 
kicsi, „közép, nagy — alakban. 

Ö szentsége legújabb encyklikája szintén az olasz 
kath. püspökökhöz szól csupán ós az olasz katholiku-
sok társas tevékenységét szabályozza. Czélja, hogy 
Olaszországban a katholikusok társadalmi, gazdasági, 
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politikai téren egységes szervezetté alakuljanak. A Non 
expedit tehát elméletileg fel van ugyan tartva, mert 
nincs visszavonva ; de a gyakorla tban az ellenkező 
el járás fog szokásba jönni. 

I R O D A L O M . 
= VASZARY KOLOS (1855—1905.) Irta Keményfy 

K. Dániel. Esztergom, 1905. 8-r. 181 L 
Mint életrajz és mint korrajz egyaránt remek. 

Elő nagyságról a hizelgésnek még látszata nélkül is 
ily teljes képet festeni mesteri ügyesség. Minden if jú, 
minden pap, minden katholikus ember, minden hazafi 
nagy lelki élvezettel olvashatja. • Családi olvasmánynak 
is beillik. Terjesztését a legmelegebben ajánljuk. 

, - f A Kassai Egyházmegye T Ö R T É N E T I NÉV-
T A R A és E M L E K K Ö N Y V E 1904. I. köt.MAbaúj- ós 
Sárosmegye. II. köt. Zemplénmegye névtára. Iskolák. 
Szövegbe foglalt ós mellékelt képek sorjegyzéke. Utó-
irat. Mutatványok az egyházmegyei templomok kincs-
tárából. Kassa, 1905. 4-r. 1 - 4 7 5 , X ; 480—908 lap. 
Az I . köt. 42 melléklettel ós 124 a szöveg közé nyom-
ta to t t képpel. A II . köt. 57 melléklettel és 47 szöveg 
közé nyomtatot t képpel. 

Egyházmegye így illusztrálva Magyarországban 
még aligha van. Emlékezetes maga a keletkezése is. 

Subies Zsigmond, a nagy műértő ós tudós püspök 
ur 1893. III. sz. rendeletének értelmében az egész egy-
házmegye papsága dolgozott ra j ta . A plébániák törté-
netét a jelenlegi plébánosok ir ták meg. Összeállította, 
az egészet sajtó alá rendezte és a nyomtatást gondozta 
Csáky Adorján gróf sz. sz. tanácsos ós jegyző és Holló 
Ferencz karkáplán. A mű technikai összeállítását és 
illusztrálását többek támogatásával, s a képeknek jegy-
zetekkel való ellátását Nemo K. (ismerjük a szerény-
séget) végezte. Vannak a kassai egyházmegye bemuta-
tot t műkincsei között valóságos unicumok, templomai 
között mintaszerű szépségek. Az egyház és a haza nem 
lehet eléggé háladatos a nagylelkű főpásztor iránt, ki 
egyházmegyéjének eddigi tör téneté t ily fényes meg-
örökítésben részesítette. 

—r A Szatmári Püspöki Egyházmegye S Z E N T 
ÉVE. 1904. Az adatokat összegyűjtöt te dr. Lessenyey 
Ferencz, pápai prelátus, kanonok. Szatmár-Németi, 
1905. 8-r. 62 1. 

Szerényebb megjelenésű az alakja, de nagybecsű 
a tartalma. Álljon rövid kivonata : okmányok, a szent 
óv megünneplése, püspöki aranymise, főp. köszönet. 
Az Immaculata félszázados jubileuma. A szent év irgal-
massági cselekedetei: a bold, püspöktől 312,041 kor. 
4 fill., a káptalantól mint testülettől 18,409 kor., annak 
egyes tagjaitól : Szabó nagyprépost tól , Kádár prelátus-
tól, Hámontól, Heheleintől, Pemptől , Lessenyeytől, 
összesen 81,583 korona adomány van kitüntetve. Szent-
évi missiók, kitüntetések. A székesegyház restaurálá-
sának leírása. 

= Egyházi Beszéd SZENT A D A L B E R T püspök 
és vértanú ünnepére. Mondotta 1905. május hó 7-én 
az esztergomi érseki főszókesegyliázban dr. Zubriezky 
Aladár egyetemi m. tanár és esztergomi theol. tanár . 
Esztergom, 1905. 8-r. 20 1. 

Az egyházi ékesszólás minta-alkotása, 
-f- Tilos-e a katholiknsoknak a Szentírást olvasni ? 

I r ta Ivanovich Emil theol. tanár az egri érs. lyceumban. 
Doktorrá avatás czéljából, kézirat gyanánt . Eger, 1905. 
8-r. 136 1. 

Igen korszerű értekezés, melyet világi körökben 
is ajánlatossá tesz az, hogy megtaní t a szentírás olvasá-
sának módjára is. 

= A Sz. I. T. T. ós I . 0 . Felolvasó üléseiből, 
52. sz. Képek a finn nép életéből. (Néprajzi tanul-
mány.) I r ta dr Bán Aladár. Képekkel . Bpest, 1905. 8-r. 
70 1. Ára 1 kor. 80 fill. 

Igen tartalmas és tanulságos füzet. 
: R Á K Ó C Z I É R T . Regényes szinmű 3 felvonás-

ban, II . Rákóczy Ferencz korából. Ir ta Erdősi Károly. 
Budapest , 1901. 16-r. 143 1. Ára 80 fill. 

Erdősi tollának eddig legszebb alkotása. 
- j- ,A Kongregáczió Virága. I r ta Funtigam Antal 

S. J. Átdolgozta a pécsi hi t tud. hallgatók Sz. Pá l 
Társ. 1905. Pécs 8-r. 206 1. Ára fűzve 1 kor. 20 fill. 

Serdülő i f júnak ennél vonzóbb és hatásosabb 
olvasmányt alig lehet találni. 

= A Premontrei Kanonokrend Főbb Kiváltságai. 
I r ta Sándor Jenő, prem. theol. tanár. Budapest , 1905. 
8-r. 70, XI I I . 1. 

Magyar egyházirodalmunkban számot tevő tudo-
mányos értekezés. 

- Mária-Legendák. A magyar i f júság számára, 
irta Dedek Crescens Lajos . Udvary Géza eredeti rajzai-
val. Budapest, A Sz. I. T. kiad. Ára 2 kor. 40 fill, kötve. 

I f júsági irodalmunk becses gyarapodása. 
— A „Pád il ai Szent Antal Lapja" kiadóhivatalá-

ban (Budapesten, VIII. , F h g Sándor-u. 36. „Pázmáneum") 
tessék megrendelni a „Páduai Szent Antal imakönyvét'', 
mely az összes katholikus köz- és magánájtatosságra 
való, de kivált bőven szent Antal tiszteletére szolgáló 
imákkal és énekekkel, három szép képpel jelenik meg. 
Ára aranyozott egész vászonkötésben 1.40 K, bőrben 
metszve 2.40 K, párnás bőr-, plüs- vagy csont-díszkö-
tésben, arany vágással és tokban 3.40 K. Bórmálási és 
ünnepi a jándéknak igen alkalmas. 

V E G Y E S E K . 
— Murri egyik lapja , a Patr ia , megszűnik. A másik 

lapnak (Il Romani d'Italia) megszűnését is vár ják. Szó 
van ugyan róla, hogy a ker. demokraták ú j néven 
tömörülnek (független keresztény radikális párt) ós 
Italia Nuova czimmel lapot is fognak indítani, de ez 
kérdéses, mert ligylátszik, hiányzik a pénz. Nagy ren-
det hoz be az olasz keresztény szocziális akczióba 
X. P ius pápa legújabb encyclikája, mely tegnap jelent 
meg a római lapokban. 

— Kómának lakossága az utolsó népszámlálás 
szer int : 462783 lélek. Ebből 95 ' / / / „ katholikus (442394), 
l1/g°/0 izraelita, 1 '1% protestáns, 312 görög schizmatikus, 
2689 felekezetlen. 

— Szent-László-körmenet szokott lenni 1763-óta 
Győröt t minden esztendőben. Ezidén az úrnapi kör-
menet miatt egy hét tel előbb tar tot ták a fogadalmi 
Szent-László-körmenetet most vasárnap. A szentmisén 
és körmeneten maga a megyés püspök úr pontifikált. 
Ünnepi beszédet Rogats Rezső dr theol. tanár mondott. 
Hát bizony Magyarország sorsának intézését oly bo-
nyolódottá tette a hires emberi „bölcseség", hogy igazán 
rászorulunk Isten segítségére s a szentek közbenjárására. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr . 
Segédszerkesztő : Yalnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest 1905 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. az.) 
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3161 6 15 SZ. V. Hatvan 102 1 00 kel.ost Wien, Páris, 
Ostende, I,ondón 

645 5 00! t.sz.sz. Arad, N.-Várad, Debrecen 701' 12 50 k.o. e. T. Konstaulináp., Bukarest 
28 6 20 71 Triest, Nkanizsa expr.v. 

Wien, Páris, 
Ostende, I,ondón 327 5 20 v.v. Berlin, Ruttka 141 4 28 SZ. V. ! Palota-Újpest 

10 6 45 Wien, Graz, Sopron 146 5 45 sz. v. Palota-Újpest 1707 5 15 sz. v. Stanislau, M.-Sziget 143 5:35 n Dunakeszi-Alag 
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302 7 10 Ruttka 150 6 30 n Dunakeszi-Alag 607 6 10! n Brassó, Arad 145 625 v Palota-Újpest 
908 7 15 SZ. V. Belgrád, Bród 

Gyulafehérvár, tiagy-
6102 6 35 11 Czegléd, Szolnok 19 6-151 líicske, Gyékényes 1407 6 35 Berlin, Zsolna 

604 7 25 gy-v-
Belgrád, Bród 
Gyulafehérvár, tiagy- 4102 6 45 Ï! Esztergom 405 6 35 H Lemberg, Kassa, 11.-Sziget 217 7 05 bvsz.sz Párkány-Nána gy-v-

sicben, Kolozsvár, 148 6 55 n Palota-Újpest 
Lajosmizse, Kecskemét 

11 6 40 71 Wien, Triest 709 7 15 SZ. V. Bukarest, Báziás 
Töm, Stanislau 6012 7 05 V. V. 

Palota-Újpest 
Lajosmizse, Kecskemét 1505' 6 55 gy-v. Csorba, Kassa 4107 7 25 71 Dorog 

1302 7 35 Fehring, Graz 1404 7 20 gy-v. Zsolna, Berlin 507 710 SZ. V. Brassó, Kolozsv. 147 7 35 J! Palota-Újpest 
402 7 40 Kassa, Lemberg 104 8 00 n Wien 1303 7 25 71 Graz, Fehring 117 7 45 Páris, Wien 

M.-Szi get 152 8 05 SZ. V. Dunakeszi-Alag 317 7 25 N Gödöllő 6013 7 50 V. V. Lajosmizse 
1508 7 50 SZ. V. Kassa, Csorba 712 8 .30 « Tcmesi., Knráns., Báziás 309 7 35 11 Hatvan 149 8 00 SZ. V. Dunakeszi-Alag 
318 8 00 Gödöllő 134' 8 50 „ Nagy-Maros 501 7 50 gy- v- Bukarest, Brassó 1312 8 10 71 Nagy-Maros 

1002 8 00 gy- v. Zágráb, Fiume, Torino, 41107 9 05 7) Piliscsaba 1021 7150 V. V. Paks, Adony, Pusztaszab. 713 8 25 V K-K.-Félegyháza gy- v. 
Róma, Pécs, Vinkovce 116 9 20 V Wien, Berlin 1005 810 SZ. V. Fiume, Zágráb, Bród, Pécs 4101 8 35! Esztergom 

606 8 10 SZ. V. Arad, Brassó 154 9 35 Palota-Újpest 1509 8,15 n Csorba, Kassa 123 8 15 r1 Párkány-Nána 
1006 8 15 Zágráb, Fiume, Pécs, Bród 708 9 40 gy-v- Bukarest, Báziás 311 845 7) Hatvan 151 9 ÎO! •71 Dunakeszi-Alag 
408 8 35 ji Munkács, M.-Sziget 1362 11 35 SZ. V. Nagy-Maros 1003 8 50 gy- v. Torino, Róma, 1403 9 25 gy- v. Berlin, Zsolna, 

2 8 50 gy-v- Wien, Graz, Sopron 
Nagy-Maros gy- v. 

Fiume, Zágr. Pozsony 
24' 8 55 SZ. V. Bicske 509 9,05 SZ. V. Szolnok 153 10 20! SZ. V. Palota-Újpest 

Érsekújvár 
Szeged 

506 9 00 11 Kolozsvár, Brassó, 
M.-Szig«l, Stanislau 
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307 

9 
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10 
45 

11 

11 

Győr 
Berlin, Ruttka 

119 
715 

10 
10 

50 
55 11 

Palota-Újpest 
Érsekújvár 
Szeged 

306 9 35 _ Ruttka, Berlin 911 9 50 11 Szabadka 
944 11 15 t.sz.sz. Kiskőrös 27 10 15 11 N-Kanizsa,Triest 

D é l u t á n D é l u t á n D é l u t á n D é l u t á n 

8 12 20 SZ. V. Győr, Wien, Siomkathely 6104 12 05 SZ. V. Czegléd, Szolnok 319 12 10 SZ. V. Gödöllő 155 I2I55! SZ. V. Palota-Újpest 
6101 12 20 71 Nagykáta 156 12 15 11 Palota-Újpest 301 12 40 gy-v- Berlin, Ruttka 703 1 [15 gy-v- Bukarest, Vercioroia, 
310 12 35! Hatran. Miskolci 128 12 25 11 Nagy-Maros 7 12 45 SZ. V. Wien, Sopron. 

gy-v-
Báziás 

320 1 30 11 Gödöllő 4108 12 40 11 Dorog Szombathely, Győr 1333 1 20 sz. v. Nagy-Maros 
1303 1 50 gy-v- F eh ring, Graz 158 1 10 n Dunakeszi-Alag 903 1 00 gy-v- Konstantinápoly,Belgrád, 103 140 gy-v- Páris, Wien 
912 1 55 sz. V. Szabadka, B.-Bród 106 1 45 gy-v- Wien, Páris 

Piliscsaba 
Bosna-Bród 157 210 SZ. V. Dunakeszi-Alag 

602s 2 001 gy.v. Arad, Bukarest2 41143 2 05 SZ. V. 
Wien, Páris 
Piliscsaba 601" 1 10 Bukarest,3 Arad 6001 2 35 71 Kecskemét, Lajosmizse 

4 2 10 „ Wien, Páris 126 2 15 11 Párkány-Nána 1901 1 30 Gyfkéues, Eszék, Pécs 159 3 05 v Palota-Újpest 
404 2 15 1) Kassa, Lemberg 160 2 20 Palota-Újpest 401 1 30 Lemberg, Kassa 127 3 55 D Nagy-Maros 

20 2 25 SZ. V. Bicske 704 2 25 gy- v- Bukarest, Báziás 1 1 45 London, Páris, Bécs, 
Tóris, Kolozsrár, 

Szatmár-Németi 

1693 4 05 7) Palota-Újpest 
312 2 25 71 Hatvan 120 235 SZ. V. Érsekújvár 503 1 50 

London, Páris, Bécs, 
Tóris, Kolozsrár, 

Szatmár-Németi 
6103- 4 15 71 Szolnok, Czegléd 

504 2 35 K.y- v. Kolozsvár, Szatmárnémeti 4104 2 40 v Esztergom 

London, Páris, Bécs, 
Tóris, Kolozsrár, 

Szatmár-Németi 4103 4 30 V Esztergom 
510 2 40: sz. v. Szolnok 720 2l45 71 Czegléd 

Lajosmizse, Kecskemet 
1307 2 10 Graz, Fehring 161 5 10 71 Palota-Újpest 

326' 2 50. 1) Gödöllő 6002 2|55 71 
Czegléd 
Lajosmizse, Kecskemet 313 3 10 SZ. V. Hatvan, Szerencs 1354 5 45 7) Nagy-Maros 

1902 3 00 gy- v. Péei, Kszék, Gyékényes 1702 320 ri Palota-Újpest 321 5 40 Gödöllő 115 5 55 V Wien, Berlin 
904 3 20 n Bnsna-Bród, Belgrád, 162 4 15 Palota-Újpest 15 6 35 Győr 707 6 30 gy- v- Bukarest, Báziás, Temesr. 

Konstantinápoly 130 4 25 „ Nagy-Maros 505 6 40 Brassó,Kolozsvár 163 6 50 SZ. V. Palota-Újpest 
1022 3 2ö' v.-v. Paks 716 4 30 v Szeged Stanislau, M.-Sziget 105 7 00 gy- v- Wien 
304 3 30 gy-v- Ruttka, Berlin 108 5 15 gy- v. Wien 907 6 55 Belgrád, Bród 711 7 10 SZ. V. Temesvár,Báziás 

16 4 30! sz. y. Győr 1382 5 30 SZ. V. Yácz 305 7 00 Berlin. Ruttka, Szerencs 41097 8 10 Pilis-Csaba 
322 5 20 7) Gödöllő 104 610 51 Palota-Újpest 3 7 10 gy.v. Wien, Graz 165 8 20 Palota-Újpest 
308 5 35 71 Ruttka, Berlin 124 6 20 » Párkány-Nána 605 7 20 SZ. V. Brassó, Arad 1373 8 35 Vácz 
508 5 45 D Kolozsvár, Brassó 4106 6 40 n Esztergom 3253 7 50 Gödöllő 125 8 45 n Párkány-Nána 
314 6 25 Hatvan 1406 6 45 gy-v- Zsolna, Berlin, Pozsony 1007 7 55 Fiume,Zágráb, Bród,Pécs 107 9 05 gy- v. Wien 

1004 6 50 gy- v. Zágráb, Fiume," Rónia, 710 6 55 SZ. V. Bukarest, l'áziás 407 8 10 Máramarossiiget 4105 9 15 SZ. V. Esztergom gy- v. 
Torino 6014 7 25 V. V. Lajosmizse 21 8 45 Bicske. Kiskörös 1405 9 45 gy- v. Berlin, Zsolna 

1706 7 OS SZ. V. M.-Sziget, Stanislau 166 7 40 SZ. V. Palota-Újpest 1507 s 50 _ Csorba, Kassa 719 9 50 SZ. V Szolnok, Czegléd 
22 7 25 fl Bicske, Triest 1324 7 50 11 Vácz, N.-Maros4 1001 9 05 gy-v. Torino,Róin a,Fiume,Zágr. 41135 10 05 „ Pilis csaba 

324 8 25 n Gödöllő 1402 8 00 Vácz 
gy-v. 

Vinkorce, Pécs 167 10 15 Palota-Újpest 
1003 8 30 V Zágráb, Fiume, 168 8 30 Palota-Újpest 303 9 10 Berlin, Ruttka 1393 10 30 n Vácz 

Pécs, Bród 118 10 00 11 Wien, Páris 9 9 30 SZ. V. Wien, Graz 129 10 45 Nagy-Maros 
1510 9 00 n Kassa, Csorba 706 10 10 gy-v- Szeged, Iláziás, Bukarest 603 9:35 gy- v- Nagy-Sziken, Kolozsvár, 9016 10 55 k. e. v . Konstantinápoly, Belgrád 
502 9 15 gy- v. Kolozsvár, Bukarest, 

Stanislau 
714 10 20 SZ. V. Kis-Kun-Félegyháza Stanislau 101 11 00 k. 0. e. London, Oszt, Páris, Wien gy- v. Kolozsvár, Bukarest, 

Stanislau 1408 10 30 n Zsolna, Berlin 
Palota-Újpest 

1301 9 50 Graz, Fehring 6011 11 10 v. v. Kecskemét, Lajosmizse 
406 9 40 SZ, V. Lemberg, Kassa, 1722 10 40 11 

Zsolna, Berlin 
Palota-Újpest 403 10 00 Munkács, Kassa, 1713 11 20 sz. v. Palota-Újpest 

Máramaros-Sz. 9025 11 20 k. e. v. Belgrád, Konstantinápoly M. Sziget 121 11 30 n Érsekújvár 
1304 9 40 7) Fehring, Graz 702° 11 30 k.o.e.v Bukarest, Koustantináp. 905 10 00 Szabadka 

Érsekújvár 

608 
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10 

10 

00 
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30 

11 
11 

11 

Arad, Brassó 
Belgrád, Eszék, 

Bosna-Bród 
Wien, Páris 

1 Vasá r - és ü n n e p n a p o k o n m á j u s 14-töl 
b e z á r ó l a g szep t . 24-ig k ö z l e k e d i k . 

2 Vasár- ós ü n n e p n a p o k o n m á j u s 14-töl 
b e z á r ó l a g s z e p t . lü-ig köz leked ik . 

233 10 30 
5133 10 30 
323 10|40 
3153 11 10 

SZ. V. 
11 

V 

Bicske 
Nagykáta 
Gödöllő 
Hatvan 

1 É rkez ik m i n d e n h é t f o n és c sü tö r t . 
2 J u n i u s 1- tö l k ö z l e k e d i k . 
3 Vasár- és ü n n e p n a p o k o n m á j . 14-töl 

b e z á r ó l a g s z e p t 10-ig köz leked ik . 
4 Vasá r - és ü n n e p n a p o k o n m á j . 14-töl 

bezá ró l ag s z e p t . 24-ig köz l eked ik . 
5 Vasá r - ós ü n n e p n a p o k o n m á j . 21-töl 

, köz leked ik . 
8 Érkez ik m i n d e n kedden , c s ü t ö r t ö k ö n 

1506s 10 40 gy- v. 
V.-V. 

Kassa, Csorba 
Ruttka, Szerencs 

3 Vasar- es ü n n e p n a p o k o n m á j u s 21-tol 

1 É rkez ik m i n d e n h é t f o n és c sü tö r t . 
2 J u n i u s 1- tö l k ö z l e k e d i k . 
3 Vasár- és ü n n e p n a p o k o n m á j . 14-töl 

b e z á r ó l a g s z e p t 10-ig köz leked ik . 
4 Vasá r - és ü n n e p n a p o k o n m á j . 14-töl 

bezá ró l ag s z e p t . 24-ig köz l eked ik . 
5 Vasá r - ós ü n n e p n a p o k o n m á j . 21-töl 

, köz leked ik . 
8 Érkez ik m i n d e n kedden , c s ü t ö r t ö k ö n 

328 11 10 
gy- v. 
V.-V. 

Kassa, Csorba 
Ruttka, Szerencs koz leked ik . 

4 Május h a v á b a n csak V á c z i g köz lek . 
1 J u n i u s 15-töl b e z á r ó l a g s z e p t e m b e r 

1 É rkez ik m i n d e n h é t f o n és c sü tö r t . 
2 J u n i u s 1- tö l k ö z l e k e d i k . 
3 Vasár- és ü n n e p n a p o k o n m á j . 14-töl 

b e z á r ó l a g s z e p t 10-ig köz leked ik . 
4 Vasá r - és ü n n e p n a p o k o n m á j . 14-töl 

bezá ró l ag s z e p t . 24-ig köz l eked ik . 
5 Vasá r - ós ü n n e p n a p o k o n m á j . 21-töl 

, köz leked ik . 
8 Érkez ik m i n d e n kedden , c s ü t ö r t ö k ö n 1 Vasár - és ü n n e p n a p o k o n m á i . 21-töl 

5 Minden k e d d e n , c s ü t ö r t ö k ö n és v a -
s á r n a p o n köz leked ik . 

8 Minden s z e r d á n és s z o m b . köz iek . 
7 Vasár- és ü n n e p n a p o k o n m á j u s 7- töl 

k ö z l e k e d i k . 

±u-
2 Mái 

j g j v u z j L e - K . e u . n v . 
h a v á b a n c s a k B r a s s ó t ó l köz lek . 

1 É rkez ik m i n d e n h é t f o n és c sü tö r t . 
2 J u n i u s 1- tö l k ö z l e k e d i k . 
3 Vasár- és ü n n e p n a p o k o n m á j . 14-töl 

b e z á r ó l a g s z e p t 10-ig köz leked ik . 
4 Vasá r - és ü n n e p n a p o k o n m á j . 14-töl 

bezá ró l ag s z e p t . 24-ig köz l eked ik . 
5 Vasá r - ós ü n n e p n a p o k o n m á j . 21-töl 

, köz leked ik . 
8 Érkez ik m i n d e n kedden , c s ü t ö r t ö k ö n 

bezá ro l ag s z e p t . 10-ig k ö z l e k e d i k . 
2 Május h a v á b a n csak B r a s s ó i g köz i . 

5 Minden k e d d e n , c s ü t ö r t ö k ö n és v a -
s á r n a p o n köz leked ik . 

8 Minden s z e r d á n és s z o m b . köz iek . 
7 Vasár- és ü n n e p n a p o k o n m á j u s 7- töl 

k ö z l e k e d i k . 

3 Vasá r - és ü n n e p n a p o k o n m á j u s 21-töl 
b e z á r ó l a g s z e p t . 10-ig köz leked ik . 

ós s z o m b a t o n . 
1 Vasá r - és ü n n e p n a p o k o n m á j . 7- töl 

:t J u n . 15-töl b e z á r ó l a g szep t . 15-ig köz i . 
4 Csak h é t k ö z n a p o k o n k ö z l e k e d i k . 

5 Minden k e d d e n , c s ü t ö r t ö k ö n és v a -
s á r n a p o n köz leked ik . 

8 Minden s z e r d á n és s z o m b . köz iek . 
7 Vasár- és ü n n e p n a p o k o n m á j u s 7- töl 

k ö z l e k e d i k . 
4 Csak h é t k ö z n a p o k o n köz lekedik . köz leked ik . 

A vonatok indulása Budapest-Józsefvárosról. A vonatok érkezése Budapest-Józsefvárosra. 
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A vonatok indulása Buda-Császárfürdő kitérőről. 
4002 6 14 SZ. V . Esztergom 4008 12 20 SZ. V. Dorog 
40107 8 54 Pilis-Csaba 40143 1 55 71 Pilis-Csaba 

1 4004 2 29 71 Esztergom 
1 4006 6;30 71 Esztergom 

A vonatok érkezése Buda-Császárfürdő kitérőbe. 
4007 
4001 

7 1711 sz. v. |! Dorog 
8 45 „ Esztergom 

4003 4|39 SZ. V. 
40097 819 
4005 9,22 
40135 10| 15 71 

Esztergom 
Pilis-Csaba 
ÍEsztergom 
Pilis-Csaba 



Megjelenik e lap 1905. : 
kezdetétől hetenként i 

egyszer : csütörtökön. ï 
Előfizetési dij : j 

egész évre helyben s \ 
postaküldéssel 10 kor. j 

Szerkesztő lakása : ; 
Budapest, : 

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

küldemény czimzendő. 1 

Előfizethetni 
minden 

j kir. postahivatalnál : 
j Budapesten a szeríesz-
I tőnél, és Xagj Sándor 
; könyvnyomdájában, 
! IV.. Papnövelde utcza 
; 8. sz. alatt, hova a 
: netaláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott 
: levélben, intézendők. 

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

Budapester, junius 29. 

D A L M I E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. 1905 

„Perge alacruer xr. cuepio tuo : praeiiare praeiia Domini, catitatem incende, pietatem főve, umtati promovendae et arctius compmgenda: 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et »• s, qui open tuo sujfragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.u 

IX. Pius a szerk. 1871. márc-'. 27-én. 
„Additos tibi amnios auctontate iiostra exoptamus, quibus excitatus atqueereetus . . . . reiigioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tar ta lom. Vezéreszmék és tanulmányok : A Szabadgondolkodás Magyarországi Egyesülete és annak háttere. — A miseruha himzése. 
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országos értekezlete. — Vegyesek: Állandó lelkigyakorlatok. Kivándorlók figyelmébe. Apró hirek. — A szerkesztő telefonja. 

A Szabadgondolkodás Magyarországi Egye-
sülete és annak háttere. ) 

Tisztelettel kalapot emelünk azok előtt a 
férfiak előtt, a kik életök veszélyeztetésével 
mennek felfedező útra az éjszaki vagy déli 
sarkvidék tájaira, vagy az emberevő emberek 
közt keresik ezer veszély közt az embert és 
annak megismerését, a mint ezt legnjabban 
hazánkfiai közöl Festetich Géza gróf tette 
magyarul is megjelent leirása szerint. 

Annál meglepetebben ütköztem meg némely 
embernek azon az eljárásán, hogy nem isme-
retlen világrészeket, nem feldolgozatlan munka-
mezőket keresnek fel az emberiség tudásának 
és hatalmának gj^arapítására, hanem sajtba 
esett kukaezok módjára az emberi szellem rég 
megemésztett dol. ain uj kérődzéseket kezdenek, 
s e szellemi kérődzésük újdonságának czimén 
régi világok alkonya s uj világok hajnala elő-
idézőinek képzelik magukat. 

Ezeket a gondolatokat a Szabadgondol-
kozás Magyarországi Egyesületének a Társa-
dalomtudományi Olvasókör helyiségében, Buda-
pesten, május hó 28 án történt megalakulása 

*) Egyúttal Kozári Gyu'a .Korunk bölcselete" cz. 3 kötetes 
munkája uj kiadásának jelzése. A munka uj czime: Comte, a posi-
tivismus és az evoluczió. Budapest, 1905. Nagel biz. 3 köt. Ára 12 K. 

keltet te fel lelkemben. A gondolkodás is, annak 
elidegeníthetetlen szabadsága is oly régi mint 
maga az emberiség. 8 hála a jóságos Istennek, 
tudtommal, a gondolkodásból is, meg annak 
szabad csatangolásából is, bőven kijutott eddig 
mindnyájunknak a szabadságnak ebben az 
ősrégi hazájában. Hogy ennyire szabad a szó, 
szabad a sajtó nálunk, hogy itt mindent ki 
lehet irni és nyomtatai a nyílt istentagadástól 
kezdve az ember majomeredetéig, az állati 
szabadszerelem és a teljes anarchia dicsőítéséig: 
azt csak olyan ember nem látja, a kinek van 
ugyan szeme a látásra, de azt nem használja. 
Mi következik ebből? Az, hogy a korlátlanul 
szabad szókimondásnak bizonyára még korlát-
lanabb, a rómaiak mondása szerint semmi ius 
et fus által nem mérsékelt féktelen szabad 
csapongása a gondolkodásnak felel meg, mint 
amannak alapja. 

Nos, ha ez ig}̂  van: akkor az a kérdés 
merül fel, vájjon mi czéljok lehet a Társadalom-
tudományi Társulat tagjainak és hiveinek a 
Szabadgondolkodás Magyarországi Egyesületé-
nek országra szóló lármával történt megalapítá-
sával ? A szabad gondolkodást, a gondolatnyil-

I vánitás szabadságát akarják-e maguk számára 
kivívni és biztosítani szövetségbe állásukkal 
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t a l á n ? Dehogy! Hiszen mindaket tőnek korlát-
ta lan bir tokában és élvezetében vannak már 
most is. Más az ő czéljok. Hogy mi: erre nézve 
sajá t pé ldázgatásuk félig világos félig homályos 
u jmuta tása in felül csat tanósan világos feleletet 
hozot t e napokban Kozári G y u l a katonaintézet i 
-vallástanár, hirneves irónk, korunk divatos böl-
cseletéről, a positivizmusról szóló munkájának 
főleg kritikai részében, a hol tényekkel és val-
lomásokkal van tel jesen beigazolva az, hogy 
az u. n. „szabadgondolkodás" hát terében koránt-
sem maga a gondolkodás szabadsága trónol, 
hanem más valami ütöt te fel o t t tanyájá t , t. i. 
hogy a „szabadgondolkodás" világmozgalma 
mögöt t az emberiség életét, gondolat- és érzelmi 
világát s egész társadalmi továbbfejlődését 
zsarnoki uralma alá haj tani vágyó — szabad-
kőművesség lappang. 

A dolog a „szabadgondolkodás" és a 
szabadkőművesség szövetkezésének természet-
szerűleg tör tént kialakulása folytán fej lődött 
idáig. Comte, a positivizmus nevű bölcseleti 
vi lágrendszer szerzője, a m in t Kozári, a II. 
kiad. Bevezetőjében kimutat ja , „nagyobb súlyt 
helyezet t társadalmi ás vallásreformálori működé-
sére, mint a bölcselet tudomány újjászervezé-
sére". Nos, evvel az ő gyakorlat i irányú igye-
kezetével az ő positivisztikus bölcseleti rend-
szere egészen kapóra jött az Istenbe való bit 
és a keresztény vallás ki ir tására összeeskü-
dött szabadkőművességnek, hogy azt mond-
hassa : nézzétek, nem vagyok puszta romboló 
szel lem; ime, i t t van az ú j vallás, melyet a 
„természetfelet t i h iedelmekkel" telí tett keresz-
tény vallás helyébe akarok állítani ; i t t van 
az „új isten", a humanitás , i t t van az ön-
imádás. Gondolta magában : ez bizonyára tet-
szeni fog mindenkinek. S ezzel a positiviz-
mus és a szabadkőművesség elválaszthatat lanul 
egyesültek. A tanrendszer t az emberiség gon-
dolkodásának beliálózására a positivizmus szol-
g á l t a t j a ; a hata lmi törekvés, mely az egész 
emberiségben az érzéki világon felül való 
emelkedés á ramla tá t akar ja csirájában meg-
fojtani, a szabadkőművesség világuralmi vágyai-
ból fakad. 

A positivizmus és a szabadkőművesség 
•egybeolvasztásának hazája Francziaország. Ott 
a szabadkőművesség az állami ha ta lmat kezébe 
kerítvén, rideg következetességgel h a j t j a végre 
a positivizmus a l apdogmájá t : „exstinctis diis, 

exstincto Deo, successit humanitas" , a durva 
fetisizmus, a finomabb de téves metaphisikai 
és keresztény monotheismus romjai fe le t t az 
önálló és legfelségesebb emberiségé az uralom, 
a dicsőség és imádás t parancsoló jog és fenség, 
le culte des nos g rands hommes. Az e formula 
alapjául szolgáló trilologiának (fetisizmus, 
theismus, humanismus) kigondolására Comte 
önvallomása szerint teljes 50 órát fordí tot t . 
A min t látszik, nemcsak ez az 50 órája , ha-
nem bizonyára az ő egész élete kárba veszett , 
még pedig nemcsak abban az értelemben, hogy 
lényegileg semmi értékeset sem termelt, hanem 
abban a súlyosabb értelemben, hog}T a mi 
rosszat termeit, az t a szabadkőművesség ret-
t en tő igyekezettel és sikerrel igyekszik életbe 
lépte tni a f ranczia nép szellemében és életében. 
A keresztény civilisatio okta tásá t és nevelé-
sét a szerzetes-rendek kipusztí tásában legyil-
koló szabadkőművességnek mennyire kedvencz 
világnézete, mennyire él tető lelke a positiviz-
mus, arra nézve klasszikus tanú, a kinek öblös 
szája telekiál tot ta az egész világot, klasszikus 
tanú , mondom, erre nézve Gambetta , a ki 
1882-ben, mint Kozári k imutat ja , az egész Sor-
bonne (a f ranczia szellem legfőbb iskolája) 
e lőt t Comtot a XIX. század legnagyobb gon-
dolkodójának mondot ta . „Egyedül a positiviz-
musban — fo ly ta tá — lelhetik fel a fiatal 
emberek a szükségleteiknek megfelelő bölcse-
letet . Ce sera pour eux la moelle des lions."1 

Értitek hazámfia i?! „Oroszlánok veleje" 
Gambet t a szerint a positivista szabadgondol-
kodók tudása és bölcseleti rendszere a szabad-
kőművesség czéljainak megvalósítására. Orosz-
lán királyi ura lkodás t je lent mindenek felett , az 
ú tban állók és ellenkezők „fensőbbséges" szét-
marczangolásával . Nos t e h á t itt van: a Társa-
da lomtudományi Társulat és a belőle kifejlő-
dö t t szabadgondolkodási országos egyesület — 
lia még nem tudtá tok, h á t tudjátok meg, — 
ragadozó, vérengző természet tel biró „oroszlán 
velőt" akar beönteni minden magyar derekába, 
a keresztény vallás, a keresztény iskolák, a szer-
zetes-rendek, a papi-rend, a világiak keresztény 
hitéletének f ranczia módszer szerint való szét-
marczangolására . Nézheti tek vájjon ti ez t ölbe 
t e t t kezekkel? . . . Csak nézzétek! . . . Hisz 
m é g nem fordul t fel a világ, mond ja az 
ébren alvó emberekben az álmodás. 

1 Kozári, I. m. 2. k. 301. 1. 
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A miseruha hímzése. 
— Irta : dr. Némethy Gyula. — 

A himzés technikája kétségkivül az öltéstől függ, 
de nem esik vele össze minden tekintetben. Épen 
azért külön tárgyalást követel. A technika főbb nemei : 
1) az átszúró 2) a föl férez elő 3) a fölvarró (applicatio) 
4) a domborművű 5) végre a /azúr-technika. A casula-
himzésnél valamennyinek szerepe van. 

1) Az átszúró vagy átdöfő technika (Durchstich-
technik) abban áll, hogy a himzőfonál minden untalan 
áthatol a szöveten, s igy a szövet mindkét oldalán 
jelentkezik. 

Az átszúró technikának a láncz, szár, kereszt, 
atlasz, fonadék, mintázó, gobelin és lapos öltések jön-
nek alkalmazásba. Ha a kivarrás úgy történik, hogy 
a minta érvényesül a szövet mindkét oldalán, akkor 
kettős himzés a neve. Csak kereszt, szár, gobelin és 
lapos öltéssel lehetséges ez. Ilyen kdtős hímzésű mise-
ruha maradt reánk elég a XVII . és XVI I I . századok-
ból. Kétszinű, megfordí tható vagy kifordítható, dupla 
miseruhák ezek. A kettős himzés most nem igen for-
dul elő. 

2) A férczelő technika abban áll, hogy a liimző-
fonalat a szövetre rávarr juk , a helyett , hogy keresztül-
vezetnők azon. Ez kétfélekópen történhetik, t. i. vagy 
felső fonalakkal (Überlegfiiden) és férczelő öltésekkel, 
vagy csupán férczelő öltésekkel. 

A felső fonalaknak nemcsak az a czéljuk, hogy 
a hímző fonalakat az alaphoz erősítsék, de hogy a föl-
rakott hímző fonalak által alkotott felületet tetszetős 
módon élénkitsók. A felső fonalakat vagy párhuzamos 
sorokban lehet a himző fonalak fölé helyezni, vagy 
pedig hálóalakban, midőn t. i. a felső fonalak is met-
szik egymást . Ez esetben a férczelő öltéseket a felső 
fonalak metszési vagy keresztezósi pon t j án kell alkal-
mazni. A felső fonalakat ráhelyezzük a himző fonalak 
felületére, s először is a himzés szélein férczeljük fel. 
A felső fonálrendszerű férczelő tecknikát akkor kell 
okvetetlenül alkalmaznunk, ha himző fonálnak könnyen 
sodrott vagy pedig sodratlan Tramavaga-selymet hasz-
nálunk. I lyenkor felső fonálnak aranyat használjunk, 
mely a szines alapon valóban ragyogó fényű lesz. 

H a a himzőfonál cordonnet-selyem, akkor felső 
fonalakra nincs szükség, hanem elég a hímző fonalakat 
férczelő öltésekkel erősíteni az alaphoz. Tanácsos az 
öltéseket úgy tenni meg, hogy együt tvéve valami mér-
tani ábrá t képezzenek. Hogy a himzőfonalak által 
képezett alapból a férczelő öltések jól kiemelkedjenek, 
férczelő fonálnak a himzőfonál színével élénk ellentétet 
képező szines fonalat válasszunk. A himzőfonál vörös 
vagy kék, sárga vagy világosvörös lehet, illetőleg világos-
kék férczelő selymet választhatunk. 

Aranyfonalak levarrásához egyszerű férczelő, vagy 
levarró öltést használunk. Ha az arany fényét nem 
akar juk mérsékelni, a levarró fonál lehet sárga selyem, 
ha pedig egy kissé tompítani akarjuk, lehet vörös vagy 
kék. H a a levarró fonalat erősen belehúzzuk a szövetbe 
úgy, hogy a levarró öltés eltűnik, akkor az aranyfonál 

is úgy fog látszani, mintha nem levarrva lenne, hanem 
az is bemenne a szövetbe s az egész munka mint 
valami finom szövés itgy fog kinézni. 

A levarró vagy férczelő technika a casulahímzés-
nél meglehetős nagy szerepet játszik. Ruharészletek, 
ruhaszegélyek, nimbusok, czimerpajzsok, mondat-szala-
gok, virág és levélrészletek kivarrásánál igen jó szol-
gálatot tehet . Főszerepet mégis az aranyhimzésnél j á t -
szik, mert az aranyfonalat egyrészt törékenysége, más-
részt drágasága miatt rendesen nem szokás belevinni 
a szövetbe, hanem csak levarrni a szövet felületére. 
A drága aranyfonál nem arra való, hogy annak egy 
része a szövet alsó oldalán lappangjon, hol azt senki 
se látja. 

3) U jabb időben meglehetősen felkapott technika a 
profán hímzésben a fölvarró technika vagy applicatio-
(application, opus consutum). A román stílus korsza-
kában széltében dívott ez a mód, melyet az opus ange-
licum szorított ki a XI I I . századtól kezdve. Az appli-
catio abban áll, hogy az alapszövetre más szövetből 
kivágott szövetdarabokat varrunk föl, mel j 'eket aztán 
különböző öltésekkel lehet kivarrni, kicliszíteni. A díszítő 
szövetdarabokat az alapszövetre először föl kell ragasz-
tani, azután kell fölvarrni. Az egész eljárás módja a 
következő. Először is egy erős selyempapirost egészen 
vékonyan bekenünk gabonakemónyítő-ragasztóval. E r re 
a papirosra ráragaszt juk a díszítő szövetet, s az egészet 
előbb lesimítjuk, azután két rét papiros és két deszka 
között nehezékekkel lenyomtat juk, hogy a selyem-
papiros és a szövet minél tökéletesebben és simábban 
összeragadjanak. Mikor megszáradt és összeragadt az 
egész, kivesszük a sajtóból, r ányomta t juk a mintát és 
kivágjuk a szövetből a tervezet t applique-darabokat. 
Midőn az egyes díszítő applique-darabok mind kivágva 
készen állanak az applicatio-ra vagyis az alapszövetre 
való fölerősítésre, a mustrá t rárajzol juk pontosan az 
alapszövetre, a szövetet rámára húzzuk, s alá deszkát-
teszünk. Azután az applique-darabok hátulsó részét,, 
azaz fonákjá t ragasztóval vékonyan bekenjük s a 
megfelelő helyekre ragaszt juk az alapszöveten. Mikor 
valamennyi applique-darab föl van ragasztva, papirost 
terítünk az egészre, erre deszkát, s megfelelő nehezé-
ket, melyet csak akkor veszünk le róla, mikor az 
applique-darabok teljesen ráragadtak az alapra, s az 
egész megszáradt. Most következik a fölragasztott 
applique-darabok rávarrása az alapszövetre. Ez t ezopf, 
hitrok, lánczöltéssel eszközölhetjük vagy egyszerű 
varróöltéssel. Ez utóbbi esetben az applique széleit 
szegélyzsinórral szokás körülvenni, hogy az öltések és 
szélek el legyenek födve. Ez t a zsinórt férczelő öltéssel 
lehet fölvarrni . Az applique-darabok fölvarrása után 
hátra van azok kivarrása, kidiszítése. Ezt vagy szár-
öltésekkel, vagy levarrott aranyfonalakkal eszközöl-
hetni. A diszítö öltésekkel az applique-darabok még 
hiányzó ra jzá t egészítjük ki. 

Az applicatio-technika a román stilus idején igen 
nagy diadalokat aratott . Nincs tehát miért mellőznünk 
most sem, kivált ha román stílusú casula készítése fo-
rog szóban. Az applique-darabok ne legyenek túlságos-
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nagyok, hogy finom legyen a munka, de azért is, mert 
különben a nedvesség hatása alatt megvetemednék s a 
himzés egyenetlen csúnya lesz. Az applique-darabokhoz 
csak erős szövet való, tehát Gros de Naples, kamuka 
V. damaszk, bársony és első minőségű brokatell. 

Spanyol és Olaszországban az applicatio-technika 
•egy különös alfaja dívot t a XVII. században, az úgy-
nevezett intarsia, egymásba rakott himzés. Az applique-
szövetből t . i. a leirt módon két darabot készítet tek. 
.Az egyik pl. vörös selyem volt, a másik aranyszövet. 
Azután ugyanazt a must rá t rajzol ták mindkettőre és ki 
is vágták a leirt módon. Már most megtar tot ták azt az 
applique szövetet is, amelyből az applique-darabokat 
kivágták, s nemcsak az applique-darabokat ragasztot-
ták föl az alapszövetre, de az appiique-szövetek azt a 
részét is, amely megmaradt a kivágás után, csakhogy 
megfordí tva. Az arany applique-darabokat a vörös meg-
maradt applique-kerettel együtt ragasztot ták föl az 
alapszövetre, a vörös selyem applique-darabokat viszont 
az arany applique-kerettel. Azután levarrták a leragasz-
to t t applique és keretdarabokat, s a varrást mindenüt t 
zsinórral födözték be. Ez a technika nem csúnya casu-
lához való, s ezért csak curiosum-ként emiitettük, s 
mert az applicatio-nak egy neme. 

4) A dombormívű v. relief-technikánál a himző 
fonál nem közvetlenül az alapszövetre, hanem egy a 
szövet fölöt t elhelyezett polczra kerül . A dombormívű 
hímzést kótféleképen készíthetjük. A himző fonál a 
polczról lejövet vagy belemegy az alapszövetbe, s újból 
kijő onnan, vagy pedig a polcz szélén egy másik fér-
czelő öltéssel lesz a szövethez erősítve, úgy hogy egy-
általán nem megy belé az alapszövetbe, hanem annak 
felületén marad. A hímző fonalat ez esetben a polcz 
két szélén kell férczelő öltéssel az alapszövethez hozzá-
fórczelni. Ez utóbbi módot alkalmazzuk az aranyhim-
zésnél, mer t az aranyfonalat , mint fentebb említettük, 
drága volta miatt nagy pazarlás lenne a szövet alá 
vinni. H a ellenben a himzőfonál selyem, akkor az első 
módot használjuk. Polcz vagy alapzat gyanánt a dom-
ború hímzésnél vagy fonalakat használunk, vagy nemezt, 
(filz), puha bőrt, vagy kartonpapirost . Általában véve 
legajánlhatóbb a fonalpolcz, habár ez a legnehezebb 
kivitelű. A többit lehet ugyan alkalmazni, de igen 
könnyen merev lesz a himzés, ha pl. kartonpolczot 
használunk, s erre veze t jük a himzőfonalakat. Minden-
esetre vékony legyen a karton, valamint hogy általá-
ban csak kissé legyen domború, vagy magas a himzés. 
Ha fonálból készítjük a polczot, először ki kell hímez-
nünk a polcz körrajzát , azután meg kell azt tö l tenünk 
öltésekkel, vigyázva, hogy a polcz jól legyen dombo-
rítva, s főleg hogy ne legyen egyenetlen. Miután a 
polczot elkészítettük, következik annak áthimzése, 
mely lehetőleg a polcz irányával keresztben tör ténjék. 

A domború technika főleg fehérhimzésnél nyer 
alkalmazást és aranyhimzésnél. Ez utóbbinál, ha casu-
láról van szó, legyen gondunk arra, hogy a polczok 
mérsékelt magasságúak legyenek, nehogy a ruha túl-
nehéz legyen, vagy merevvé vál jék. A himzés termé-
szeténél fogva síkdiszítés, s így a túlmagas himzés 

föltétlenül elvetendő. Kiál tó ízléstelenségeket követnek 
el ú j abban a profán himzés terén a túlságba vitt magas 
hímzéssel. Lát tunk fólvastagságig fölhimzett almákat 
s egyéb gyümölcsöket párnákon, térí tőkön, falszőnye-
geken s több hasonló fölszereléseken. A divat is szen-
tesíti a legnagyobb művészeti képtelenségeket. Annál 
nagyobb gonddal kell ir tani a divat szertelenségeit az 
egyházi himzés terén, melynek méltóságán mélyen alul 
állanak a változó divat hóbort jai . 

5) A lnzúr vagy fedőtechnika abban áll, hogy az 
alapszövetre leférczelt aranyfonál alapot majd teljesen, 
majd csak részben selyem fonálból való fedő öltésekkel 
e l takarjuk. A selyemfonalaknak erős szinüeknek kell 
lenniök, hogy hatásosan kontrasztoljanak az arany-
alappal. A lazúr vagy fedő technikát sikerrel alkal-
mazhat juk kisebb virágoknál, aranydiszítéseknél, kes-
keny aranyszegélyeknél, de főleg a lazúr-himzésnél, 
melyről alább lesz szó. 

A különféle öltéseken és technikáktól függ har-
madszor a himzés neme, mely többféle lehet. 

Először is emlékezzünk meg a ktirrajzhimzésről 
vagy contour-himzésről, melynek lényege abban áll, 
hogy valamely adott mintának csak a körvonalai lesz-
nek kihimezve, vagy legföljebb néhány belső vonala, 
egyébként a szövet puszta marad. Miseruháknál ezt a 
himzésnemet ri tkán alkalmazzák, ha teszik főleg bársony 
szöveteken, melyre vékony zsinórokat varrnak föl s 
ezek képezik a körrajzot . Gyakran a szőtt paszomán-
tokat is ellátják erősítő körvonalakkal, néha magoknak 
a casulaszövetnek el^g nagy mustráit körvonalazzák, 
miáltal nemcsak a mus t ra lesz hatásosabb, markánsabb, 
de a szövet is tar tósabb lesz, mert fekvés közben nem 
dörgölődik olyan könnyen. A körrajzhimzéshez a him-
zendö tárgy különfólesége szerint használhatunk láncz-
száros mintázó vagy atlaszöltést. 

A takarékhimzés abban egyezik meg a körrajzhim-
zéssel, hogy a mintát a takarékhimzésnél is csak kör-
ra jzban dolgozzák ki, csakhogy a takarékhimzésnél a 
minta alakján kivül eső részeket, melyek mintegy a 
minta alapját képezik, könnyedén kitöltik öltésekkel, 
úgy hogy az alakok belseje nem lévén kihimezve, ennyi 
hímzés mintegy megvan takarí tva (Aussparsticherei.) 
A takarékhimzésnél a mustra körrajzát erős szinű 
fonállal kell hímezni, hogy a rajz el ne mosódjék. 
Selyem hímzésnél a körra jzot aranyfonállal lehet meg-
duplázni, megerősíteni. Az alapot, azaz a mustrákon 
kivül eső teret különféleképpen lehet hímzéssel kitöl-
teni. Leghatásosabb a töltés, ha egymástól a fonalvas-
tagságánál szélesebb közökkel elválasztott központfutó 
(konzentrisch) öltéssorokkal történik, s egy csigarendi 
sorokkal. Láncz s egy mintázó öltés igen alkalmas erre 
a czólra. Lehet azonban a kérdéses közöket háló alakit 
fonalzat tal is kitölteni. A fonalak keresztezési pont ja i t 
levarró öltésekkel lehet az alaphoz szorí tani . Egysze-
rűbb a harmadik mód, midőn t. i. párhuzamosan futó, 
de egyenes vonalakkal töl t jük ki a közöket. Ha a 
ki töl tést gonddal áll í t juk ki, a kitöltetlen minta plasz-
tikusan fog az alapból kiemelkedni. 

A teljes himzés alatt a hímzésnek azt a nemét 
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ért jük, melynél az egész himzőalap be van borítva 
hímzéssel, egyszóval himezetlemil egy bizonyos területen 
belül pl. egy casula-kereszten belül semmi sem marad. 
A himzés tárgya szerint, t. i. aszerint amint mértani, 
vegetabilis, figurális stb. alakokról van szó, kell vál-
toztatni az öltéseket és technikákat , azon utasítások 
szerint, amelyeket eddig adtunk. I t t csak egyet adunk 
még hozzá, hogy t. i a feliratok, tehát mondatszalagok-
nál és czimereknél, valamint egyedül álló symbolumok-
nál az applicatio-technika igen_ jó szolgálatokat tehet. 

A himzés legragyogóbb, legpompásabb neme az 
u. n. Iazúr-himzés. Ennek igen erős alapszövetre van 
szüksége, mely egy erős gyapotszövet vagy pedig jól 
kimosott, tehát össze nem menő durva vászon. Miután 
a mintát lehetőleg tisztán rá rajzoltuk az alapra, bevon-
juk azt erősen kifeszített, vízszintesen egymás mellett 
futó arany szálakkal. Az aranyszálak sűrűn fekszenek 
egymás mellett ós a himzés szélei s azok végei jól oda 
vannak erősítve a rámához. Az arczot, kezeket, lábakat 
szabadon kell hagyni a képen, mert ezeket nem lehet 
jól lazúr-hímzéssel kivarrni. Mikor az aranyfonalak 
mind ki vannak feszítve, le kell azokat var rn i az alap-
hoz azokon a helyeken, ahol a vásznon a ra jz vonalai 
lá thatók az aranyfonalak között . Olyan szinű fonalat 
kell használni a levarráshoz, amilyen szinű az illető 
hely lesz a kész képen. Pl. ha egy ruharészletről van 
szó, s ha a ruha kék színre van tervezve, akkor az 
illető levarró fonálnak kéknek kell lennie. Ezután 
következik a födetlen testrészek, mint az arcz, kezek, 
lábak kihimezése teljes hímzéssel, még pedig fonadék 
(Köperstich) vagy atlasz öltéssel. A kép többi része 
kapja a lazúrt, az az fedő-öltésekkel árnyékolást kap 
(fedőtechnika), olyan szinben, aminőnek a mintalapon 
az illető része a képnek tervezve volt. Teljes erős-
szinűnek kell lenni minden fedőfonálnak, különben czól-
ját, hogy t. i. az aranyalapon árnyékot, félárnyékot 
tüntessen föl, el nem éri. Ahol teljes árnyékra van 
szükség, ott a fedőfonalak sűrűn egymás mellé kerül-
nek s tel jesen fedik az aranyalapot, ahol félárnyékot 
akarunk produkálni, ott a fedőöltések nem kerülnek 
egymás mellé, hanem kisebb-nagyobb távolság marad 
közöttük. Ahol teljes fényre van szükség, oda fedő-
öltés nem kerül. Nyilvánvaló, hogy ily módon a fény 
és árny lassú vagy rögtöni átmeneteit , változatait a 
leghatásosabban lehet előállítani. A himző egyénnek 
azonban élénk érzéke legyen, mind a fény és árnyék 
átmenetei, mind pedig a szinek hatása iránt, sőt a 
modelláláshoz, a mintázáshoz is kell értenie. Egyszóval 
csak művészi képzettségű hímzőnek való ez a himzés, 
melynek művészi értéke ép oly magas, mint amilyen 
utolérhetet len a ragyogása. Lazúr-himzéssel készült a 
bécsi Schatzkammerben őrzött párat lan fényű ornátus, 
mely az aranygyapjas-rend ornátusa név alatt ismeretes. 

A hímzésnek még csak egy neméről emlékezünk 
meg s ez a mozaik-himzés. Jellemző, hogy csaknem 
kizárólag az applicatio-technikával készül, t ehá t csupa 
applique-darabok egymásmellé ragasztásából és varrá-
sából áll. Az arcz. kezek, lábak részére testszinű selyem-
ből vág juk ki a megfelelő applique-ot. A ruha részletek 

számára lehet mustrás selyemből készíteni a megfelelő 
applique-ot vagy pedig egyszínű selyemből, s mikor 
már az alapra varr tuk, ki lehet hímezni a körrajz, 
t akarék vagy tel jes himzés szabályai szerint. A mosaik-
himzés főleg figurális ábrázolatokra való. Ezeknél a 
fölragasztott arcz, vagy kózrószleteket természetesen 
kellően ki kell hímezni. 

Egy szerencsétlen esemény 600-os 
évfordulója az egyháztörténetemben. 

F . hó 5-én volt hatszázados évfordulója annak, 
hogy a bibornokok szent collegiuma Bertrand de Got 
bordeauxi bíboros érseket X I . Benedek pápa utódjává 
választotta, a ki V. Kelemen neve t vett fel. Ké t párt 
állt akkor egymással szemben a konklávóban : az olasz 
és a franczia pár t . Szép Fülöp franczia király (Müller 
Ádám szemtelennek nevezi) VI I I . Bonifácz meggyaláz-
tatásának sikere után a bibornokok franczia párt ja 
által még tovább óhajtotta a pápaság tekintélyét 
lesülyeszteni. Az olasz bibornokok a pápaság függet-
lenségének fenntar tásán fáradoztak, de a franczia fur-
fanggal szemben gyengéknek bizonyultak. Egyikök, de 
Prado , az ostiai püspök-biboros, azt a szerencsétlen 
közvetítő javas la to t tette, hogy az olasz pár t jelöljön 
ki a franczia bibornokok közül olyan hármat, a kik 
VII I . Bonifácz hivei voltak Fü löp királylyal szemben, 
s közülök a franczia párt válasszon ki egyet és az 
legyen pápa. A megnevezettek közt volt Bertrand de 
Got , bordeauxi érsek is, a ki határozot t ellensége volt 
Fülöpnek, személyes és rokoni érdekeit ért sérelmek 
következtében. Másfelől érseki méltóságát csakis VIII. 
Bonifácznak köszönhette. Mind e kedvező körülmények 
daczára Ber t rand de Got még sem volt alkalmas a 
pápaságra. Nagyravágyása határ ta lan vala és ezt az 
oldalát Fölöp király busásan kiaknázta. Kibékül t vele 
és készséges rabszolgájává tet te . És ez az átalakulás 
V. Kelemennél oly gyorsan men t végbe, hogy mindjár t 
megkoronáztatása után 10 franczia bibornokot kreált 
a kirá ly kedvére. 1306-ban 5 évre a király rendelke-
zése alá bocsátot ta a franczia egyház összes tizedeit, 
még pedig az igazságtalan flandriai háború költségei-
nek fedezésére. Sok hibát ve tnek V. Kelemennek 
szemére : zsugoriságot, nepotizmust, gyávaságot. A leg-
nagyobb hibát akkor követte el, midőn a pápai szék-
helyet Rómából Avignonba helyezte át. S ennek a 
szerencsétlen te t tnek az indító oka, gyávaságának lep-
lezésére kieszelt kedveskedése volt Fülöp iránt. A 
franczia király ugyanis azt követel te a pápától, hogy 
ez VIII . Bonifácz hulláját elégesse, őt eretneknek 
nyilvánítsa és a pápák sorából kitörülje. V. Kelemen-
nek nem volt annyi lelkiereje, hogy a király hallatlan 
követelését visszautasítsa, sőt hizelkedésből iránta 
Avignonba men t lakni, elhagyva hűtlenül sz. Péter 
s i r já t Rómában. V. Kelemen az állami hatalom iránt 
való szolgalelkűség elijesztő példája . Az ő gyáva meg-
hunyászkodása a pápák 70 évi avignoni fogságának 
keserűségeit zúdí tot ta az egyházra. 1305. jun. 5-ike 
t e h á t gyásznap az egyház tör ténetében. = 
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A magyar „szahadgondolkodó" társulat 
n é m e l y tagjának ékte len szerénytelensége. 

A német irodalomban most látot t napvilágot Piat-
nak, a párisi ka th . tud. egyetem tanárának magasan 
szárnyaló tanulmánya Sokrateszről. a mintaszerű böl-
cselkedés atyjáról , alapitójáról. Ebben a munkában, 
a többi között, fel van tünte tve természetesen a böl-
csek bölcsének közmondásos szerénysége is. 0 tudta 
nagyon jól, hogy az emberi gondolat és élet világában 
ö —- kicsoda. IJagádsíyua, minta, melyet szerinte az ö 
ócay.óvLov-}&, isteni sugallat támasztott . E fönséges sze-
rep öntudatának daczára Szókratész az önmagáról való 
szerény gondolkodás mintapéldája. Ismeretes az a velős 
mondása : annyi t tudok, hogy semmit se tudok, vagyis, 
a mint ezt Piat munkájának német bemutatója (Stimmen 
aus M. L. 1905. jan . 1. 103. 1.) mond ja : „Emberek, 
bölcs (a mennyiben erről emberek közt lehet beszélni, 
mer t bölcs egyedül csak az Isten), előttem csak az, a ki 
Szokreteszbez hasonlóan arra a belátásra ju to t t , hogy 
valójában, a mi a bölcsességet illeti, ő semmit sem 
je lent ." 

Ennek az igazi bölcseséget jellemző szerénységnek 
az rijdivatú magyar bölcselők, a „szabadgondolkodók" 
némelyikében nyoma sincsen. Ok „világhódító úton" 
diadalmámorban úsznak, holott egyszerű tollrágó és 
t intanyaló szoba-tudósok, mint más divatos szegény 
filozopterek. Urakká őket tu la jdonképpen szolgaságuk 
teszi, vagyis nem rendszerök, mely telve van baklövé-
sekkel, hanem hogy a szabadkőművesség őket mint 
eszközöket szolgálatába fogadta felforgató czéljaira a 
szellemi világban. Ez az ö szolgai viszonyuk az ő 
„nemesi czimerlevelök", nem rendszeröknek fensőbbséges 
volta, a mely valójában durva anyagimádásban merül 
ki. Innen magyarázható meg az a henczegő, hogy ne 
mond jam pökhendi magaviselet, melyet a „Huszadik 
Század", a szövetségbe állt „szabadgondolkodók" szó- : 
csöve (jún. 558. 1.) 5 év előtt az akkori és jelenleg a 
mostani Rector Magnificus beszédével szemben tanúsít, 
csak azért, mert a „theologiai fakultás"-ból kerültek ki. ! 
A positivizmus némelyeknél gondosan leplezett, mások-
nál nyíltan vallott atheismus. Maga Comte leplezve is 
leplezetlenül is vallotta az atheismust. Egy helyen ezt 
m o n d j a : „A viszonlagosnak a föltótlen helyébe való 
ültetése (la substi tution du relatif à l 'absolu") 
a lkot ja a positiv bölcselet fő tulajdonságát" . A „Dis-
cours sur l 'ensemble du positivisme" czimű munkájá-
nak jelszavául már nyílt atheismust használ t : „Újjá-
szervezendő a társadalom, ós pedig Isten és király nél-
kül — az emberiség szervezett t isztelete által". Önimá-
dás és Isten-imádás : az a positivizmus, ez a theologia. 
Világos, hogy „szabadgondolkodó" ember, theologusra 
nem gondolhat, nem nézhet, csak — mélységes lené-
zéssel és megvetéssel. Ámde itt nem a divat, nem a 
gusztus dönt, hanem az, hogy kinek van igaza: az 
I s ten t fitymáló, henczegő insipiensnek-e, vagy az Is tent 
imádó józan bölcsnek ? Theologus barátaim, mivel a 
fitymálás nem bizonyíték, egészen nyugodtak lehet-
tek ; mi az emberiség lelkiismeretének társaságában, 
t ehá t — igen jó társaságban vagyunk. De ebből nem 

az következik, hogy ölbe tet t kezekkel nézzük a posi-
tivizmust, a magyar „szabadgondolkodókat" „világjáró 
u t j o k " magyar megtiltásában. H a nem fordult még fel 
minden, majd felfordul, ha nem tesz róla senki, úgy 
mint Francziaországban. Tehát, Sión őrei, egy kicsit 
éberebbek és az eddigi munkásságnál jóval munkásab-
bak legyetek, máskülönben minden vetést eláraszt 
hazánkban a „szabadgondolkodás." 

Érdekes, hogy a „katholikus" Apáthynak, a Sza-
badgondolkodás Magyarországi Egyesülete elnökének 
azt az óhajtását, mely szerint ő „katholikus papjaink 
reverendájá t látná legszivesebbenu a szabadgondolat szol-
gálatában, a H. Sz. „Plein air" nevű egyik vélemé-
nyezője (recensense) (565. 1.) nem ily „türelmesen" érti, 
mer t ő nem úgy képzeli „a szabad legnagyobb diada-
lát, hogy katholikus papjaink reverendái is közöttünk 
legyenek. Van — úgymond — egy még nagyobb diadal!11 

Ér t jük : hogy reverendák és reverendások, vagy a 
mint a szabadgondolkodókhoz iskolába járó szocziál-
demokraták kiál t ják, „csuhások", — egyáltalában ne 
legyenek. 

Nem ok nélkül mondom és hangoztatom én sza-
kadatlanul, hogy — Sión őrei vigyázzatok ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kalocsa. Harom-napi ájtatosság Jézus szentséges 

Szivének tiszteletére. — A jézustársaságiak kalocsai 
templomában (Jun. 30. jul. 1. és 2.) Pénteken (jun. 30.) 
reggel 6 órakor fogadot t sz. mise szentségkitétellel ; 6 
órától 8-ig szentségimádás. Délután 5 órakor szentbe-
széd litániával és áldással. Szombaton reggel '/..S-kor 
sz. mise szentségkitótellel. Este öt órakor szentbeszéd 
l i tániával és áldással. Vasárnap (Jal . 2.) reggel 7 óra-
kor főpapi nagymise. Szent mise után azonnal körme-
net. Körmenet u tán prédikáczió. Délután ^ci-kor ünne-
pélyes litánia a szokott megkérlelóssel és áldással. 
J ézus szents. Szive társulatának tagja i a rendes fölté-
lek alat t teljes búcsút nyerhetnek. Városunk ezen szép 
ünnepre remélhetőleg megint szokott módon meg fog 
élénkülni. Kérdezzük a jó búcsus népet, mi vezeti őket 
Kalocsára. Azt fogják felelni: a szent hit. Is ten iránti 
bizalom és szeretet. Boldog nép, a melynek erős hite 
van, a melyet nagy bizalom és szent szeretet lelkesít! 
J ó barátot keresnek, s megtalál ják a legjobb barátot 
Jézus szentséges Szivében. Lelki orvost keresnek s 
megtalál ják a legjobb lelki orvost, csodaorvost Jézus 
szentséges Szivében. Isten kegyelmét s áldást keresnek 
önmaguk s családjuk részére, s mindezt megtalálják 
Jézus szentséges Szivében. Megértet ték isteni Udvözi-
tőnknek szavát s j avukra fo rd í t j ák : „Jöjjetek hozzám 
mindnyájan, kik fáradoztok s terhelve vagytok; és én 
megenyhit lek t i teket" . (Máté 11, 28.) 

Nagyvárad. Főpásztori gyászjelentés József kir. her-
czeg elhunytáról. — 

Remény, aggodalom és buzgó imádság közt szo-
rongó szívvel figyelt betegség u tán József cs. és kir. 
főherczeg ő Fensége f. hó 13-án nagy lelkét visszaadta. 
Teremtőjének. A felséges uralkodóháznak és a nemzet-
nek mélységes gyászára elvesztettük a magyar főher-
czeget. Királyával együt t a magyar hazának minden 
fia fájdalommal zokog ravatala fölött . Mert megnyug-
szunk bár a végtelen szeretetnek, a jó Istennek mindig 
csak javunkat czélzó szent akaratán, fáj mégis, fá j a 
veszteség. 

Felsóhaj tunk a költővel : „Halnak, halnak, egyre 
halnak — Színe-lángja a magyarnak!" És a megdi-
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csőült főherczeg a magyarságnak valóban szine-lángja 
volt. Magyar volt a lelke és annak gondolkozása, ma-
gyar a szive és annak érzése, magyar a nyelve. Együ t t 
élt a nemzettel és együtt érzet t ; örömünk az ő öröme, 
fá jda lmunk az ő fájdalma volt. S a nemzetnek erőt, 
lelkesedést, méltóságot és megnyugvást adó volt a 
tudat , hogy birjuk őt, hogy köztünk él „az első honvéd." 

És most Is tennek kifürkészhetetlen bölcsesége 
elvette tőlünk. Halála kettős csapás, kettős bánat . 

De nem ! nem hal meg az, ki úgy szerette a hazát, 
kinek szive, lelke iigy összeforrott a nemzettel ; nem 
hal meg — mig a nemzet él. Csak teste fog pihenni a 
magyar földben, lelke őrködni fog e hon fölött . Le-
gendás alakja lesz tör ténelmünknek, hozzá fog zarán-
dokolni a hü emlékezet, hogy tőle tanuljon igaz val-
lásosságot, emberbarát i érzelmeket, honszerelmet és 
magyar érzést. 

Mi pedig tel jesi tsük iránta kötelességünket. Az a 
lelkesült tisztelet és szeretet, melylyel az élőt vet tük 
körül, magasztosuljon szent kegyeletté, melylyel em-
lékét és példáját szivünkbe véssük, s fakadjon belőle 
buzgó imádság, melylyel az e lhunytér t Isten előtt ese-
dezünk. Leg}-en emléke köztünk áldott és örök ! 

Székesegyházamban f. hó 19 ón az elhunyt főher-
czeg ő Fenségeert az ünnepélyes gyászistenitisztelet 
már megtartatván, ezennel egyházmegyém minden 
plébánia templomában is elrendelem, az elhalálozástól 
számított 3(J napon belül az ünnepélyes engesztelő sz. 
miseáldozat bemutatását , melyre a helyi hatóságok, 
egyletek és tanintézetek meghivandók lesznek. 

Aussee, 1905. junius 19. 
Veszprém, jun. 27. A keresztény szocziális kurzus. — 
Mondhatni az egész Dunántu l megmozdult, hogy 

a veszprémi püspök kivánságának megfeleljen s itt 
Veszprémben megtar tsa a második magyarországi 
szocziális kurzust. Nevezetes körülmény, hogy a kurzus 
minden hallgatója a páratlanul buzgó és áldozatkész 
püspök ur vendége. Ó a kurzus védője. Diszelnökei 
Ihász Lajos, ág. ev. egyházkerületi főfelügyelő, főrendi-
házi tag, Jánosi Ágoston cz. püspök. Elnök dr Rédey 
Gyula apátkanonok. 

Ma reggel 8 órakor volt a megnyitó szentmise, 
mely u tán dr Rédey Gyula nyi to t ta meg a kurzust a 
Kath . Kör tágas nyári helyiségében. XII I . Leo eszméi-
nek nyomdokain haladva czáfolta a szocziáldemokraczia 
téves tanait. Veszprém katholikus múltjáról és mind-
nyá junk keresztény kötelességeiről a következő lendületes 
szózatban emlékezett meg a messzeföldön hires szónok : 

I t t ezen a földön, — úgymond — hol apáink vére 
fotyt, hol a várnak fokáról a félhold egy félszázadig 
tekinte t t le a vidékre, Veszprém kathedrálisának ugyan-
azon helyén, ahova a gyúj togató Heister keze elért., 
ma Magyarország egyetlen reménysége, a kereszt ragyog. 
Nem cserélhetjük fel ezt a zászlót a vörös lobogóval. 
Meg van nekünk a magunk nemzeti trikolórunk, mely 
alatt nemzeti ós emberi jogainkért küzdöttünk. Az igaz 
egyenlőség csak a kereszt jele a la t t található fel, amely 
kereszt éppen annyi t ér az egyszerű gyár imunkás 
homlokán, mint az imperátorok ivadókainak koronáján. 
A kereszt jele alatt küzdött, szenvedett és sorakozott 
annyi fényes lángelme és oly sok nemes jellem évszá-
zadok hosszú folyása alatt, korunk égető kérdéseit, a 
társadalmi bajokat is csak a kereszt jelében lehet meg-
oldani. Ugy, ahogy a távol múl tban a vadakból kul tur-
embereket teremtet t a kereszténység szelleme, ugy a 
kereszt szellemében történhet ik meg csak a társadalom 
újjászervezése. Kitar tó, önzetlen, fáradhatat lan munkára 
szólitja fel a kurzus összes hallgatóit . 

A következő szónokok vol tak Mihályfi dr a ker. 
felebaráti szeretetről; Lakatos Géza dr. (világi), az „Igaz 
Szó" főszerkesztője a szegényügyről; Szegletiig György 

veszprémi polgármester az állami és községi szegény-
ügyi tevékenység mellett a társadalmit ajánlotta, a 
mely nélkül ama két módja a szegényügy kezelésének 
bürokrat izmussá fa ju l el ; Huszár Károly (világij, a 
„Néppár t" szerkesztője Szent-Vincze-Egylet alakitását 
a ján lo t ta ; Rainprecht Antal (világi) püspöki jószág-
kormányfő a nő charitativ közreműködését ajánlotta ; 
Ihász Lajos a pápai protestáns jótékonysági intézmé-
nyekről emlékezett meg s hasonló szervezetek és ?zo-
kások meghonosítását ajánlotta. Délben 300 teritékü 
ebéd volt a Kath. Körben. A kurzus főintézői : Perényi 
Antal davidicumi igazgató és Szentiványi Károly a 
K. E. 0 . Sz.-nek igazgatója. 

Kóma. X. Pius pünkösdi pápai levele Olaszország 
püspökeihez a katholikus akcz/őról — teljes szövegében, 
eredetiben és franczia fordításban, előttem fekszik. 
Mindenek előtt kimondja benne a gyakorlati élet pápája, 
hogy ez a levele folytatása annak, amit kezdett . Pápa • 
sága elején czélul tűzte ki maga elé — restaurare omnia 
in Christo — mindeneket megújhodásnak indítani 
Krisztusban. Az a kívánsága, hogy minden kath. ember, 
püspökök, papok, világi hívek, kövessék és támo-
gassák őt ebben az igyekezetében. Jelenleg erről a 
— kath. akczióról különös tekintet tel Olaszországra, az 
olaszországi viszonyokra akar szólni. Az egyház, 
mely a keresztre feszített Jézus t hirdetve a világ 
szemében botrány és esztelenség számba került, ez 
az egyház, az ő isteni erejével és termékenységével, 
megalapítója lőn és az egész világon szétterjesztője a 
czivilizácziónak, a közművelődésnek. A mai világ czivi-
lizácziója keresztény czivilizáczió és pedig annál ter-
mékenyebb, mennél keresztényiebb, másfelől, annál ros-
katagabb, mennél inkább kivonja magát a keresztény 
eszmény sugallatai alól. A keresztény czivilizácziónak 
őre az Egyház, amely ezáltal rendí thetet len alapokat 
szolgáltat a polgári törvényhozásoknak. Az egyház 
által evangeliumi alapokra segítet t államok virágzó 
közjó élvezetére vezetik a népeket az örökkévalóság 

! megkárosítása nélkül. Elképzelhetet len s ezért fölösle-
ges is mondani, mily tökéletes állapot és boldogság 
valósulna meg a földön, hogyha itt a keresztény czivi-
lizáczió teljes eszményét foganatosítani lehetne. Ámde, 
sajnos, a test szüntelenül harczban van a lélekkel, a 
sötétség a világossággal, Sátán az Istennel. Az egyház 
szüntelenül szenved s az emberiség a keresztény foga-
lommal ellenkező elvek felé hajl ik, sőt nyilt szakításba 
indul az Istennel. De e miatt nem szabad elkedvetle-
nedni. Az egyház tudja, hogy a pokol kapui sem 
vehetnek raj ta erőt. I t t veszít, amott hódít és nyer. 
A Krisztusban való megújhodás szakadatlanul folyik 
az egész földön. A pápa ezek u tán felhívja az olasz 
püspökök figyelmét arra, hogy az európai keresztény 
restauráczió körében, mily értékes és megbecsülendő 
segítséget nyúj tanak a tanító-egyháznak a kath. hivek 
ama kiváló csoportjai, melyek egyesült erővel, minden 
törvényes és jogos eszközzel, a keresztény czivilizáczió 
oltalmára sietnek. A világi h íveknek e lelkes csopor-
tosulását az Isten jogainak ós az egyház érdekeinek 
védelmére szokás igen nemes és kiváló értelemben — 
katholikus akcziónak, a katholikusok tevékenységének 
nevezni. Az egyház ezt a segítséget mindenkor szíve-
sen fogadta és áldásával kisérte, bármity alakban nyil-
vánult , az idők különböző szükségletei szerint. 

Fulda. Szent Bonifácz jubileuma alkalmából a leg-
jelentősebb nyilatkozat — 

Kopp bibornok boroszlói hgpüspök beszédében for-
dult elő az ünnepi díszülés végén. Németország vallási 
szótszakadásának szomorú tényét, az abból folyó bajok-
kal és kötelességekkel kapcsolatosan, következő módon 
ju t t a t t a kifejezésre a német birodalom bíboros hgpüspöke: 
„Mi mindanyian tud juk és mélyen fájlal juk, hogy a 
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német fa jok egysége és egyetértése (a vallásban) 400 
év óta szét van szakadva, vagyis hogy a német nép a 
szent Bonifácz által számára íélállitott magas eszmények 
megvalósításában meghasonlott . Ez a dolog Isten ítélete, 
Isten rendelése, ós csak reá tartozik meghatározni az 
alkalmas pillanatot, mikor csendüljön meg az ő dicsőí-
tése újból egyetlenegy nyelven. Most még. sajnos, harcz 
tüzében állunk az egész vonalon. Alig ha j tha t tuk le 
minap a fegyvert , melyet legszentebb érdekeink védel-
mére megragadni vol tunk kénytelenek ; előbbi birtok-
ál lományunknak csak része ju to t t vissza kezeinkbe ; 
kívánalmainkat ós igényeinket s'zűkebb határok közé 
kellett szorítanunk polgártársainkkal való egyetértésünk 
és összetartásunk szeretetéből. És mégis, mindenfelé 
nyugtalanság mutatkozik, mégis tapasztalni vagyunk 
kénytelenek, hogy hi t tanunk legbensőbb területe, katho-
likus életünk legbensőbb intézményei és szokásai torzí-
tások, ferdítések, beavatkozások tárgyai szüntelenül. 
Lehet-e, hogy emberszerető és hazafias lelkű embert 
mélységes szomorúsággal és kinos aggodalommal ne 
töltsé el az, ha látja, hány és hány kéz dolgozik napról-
napra a szakadás nagyobbitásán. Nemcsak hitetlenség 
támadja a német nép velejét, hanem még inkább 
emészti azt és csaknem elemészti a benne dúló békét-
lenség. Mi, m. t. gyülekezet, mi nem akarunk ebben 
a békétlenségben bűnösök lenni ; mi türelemben ós 
összeférhetőségben akarunk élni. (Elénk tetszés.) Mi 
tudjuk, hogy még vannak körök, eltekintve államunk 
bölcs vezetésétől, melyek szent Bonifácz örökségével 
a lelki összeköttetést fenntar tani óhaj t ják, melyek a 
békétlenséget a haza romlásának tar t ják." Igy, a 
katholikus lelkeket jellemző ily gyengéd kézzel érintette 
Kopp bibornok a hatalmas német nép sajnálatos vallási 
egyenetlenkedését, meghasonlottságát . Sajnos, protestáns 
részen még mindig a „stat pro rat ione voluntas -1, a 
fenhéjázás szelleme uralkodik a lelkek fölött. Fensőbb-
ségeseknek tar t ják magukat , holott Krisztus hi té t már 
az utolsó z-ig eltékozolták. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I E L E T 
és 

K Ö Z T E V É K E N Y S É G . 
— A Mária-kon gregácziók IV. országos érte-

kezlete f. é. julius 1-én fog megtar ta tn i Majláth G. 
Károly erdélyi püspök elnöklete alatt . Az értekezlet 
tárgyai a következők: 

1. Hogyan kell vezetni a Kongregrácziót? Előadó 
P. Bús J a k a b S. J . (Szatmár.) 

2. Az ifjúság lelki szükségletei. Előadó Strommer 
Viktorin dr., szent Benedek-rendi theol. tanár (Pan-
nonhalma.) 

3. A kath. if júsági irodalom. Előadó Dombi Márk 
dr. cisztercita-rendi togimn. tanár (Baja.) 

4. A középiskolai vallástanítás módszere. Előadó 
Mázy Engelber t dr., szent Benedek-rendi gimn. igaz-
gató (Kőszeg.) 

5. A vallástanárok állásának rendezése az állami 
és községi középiskoláknál. Előadó Buday Gerő állami 
főgimn. vallástanár (Zombor.) 

I. Minden pont tárgyalását egy-egy előadónak 15 
perczig tar tó szakszerű fej tegetése vezeti be, mely után 
következnek az e pontba vágó hozzászólások. 

II . Az értekezlet jul ius hó 1-én, szombaton, d. e. 
9 órakor kezdőnik a Regnum Marianum házában (VII. 
ker., Damjanich-utcza 50. szám.) 

V E G Y E S E K . 
— Állandó lelkigyakorlatok. Bizonyára ismeretes 

már a főtisztelendő papság előtt , hogy évek óta az év 
bármely szakában nyitva áll házunk a lelkigyakorlatra 
je lentkezők számára. Azért nem is hirdet jük többé oly 
gyakran. De mert legtöbben mégis a nyári hónapokat 
használ ják fel e czélra, azért u j i t j uk fel Epnak emlékét, 
hogy az idén is szívesen lá t juk a főt. urakat . Minden 
hétfőn este u j csoport kezdődik egy rendtag vezetése 
alatt . Mindenki külön szobát és ellátást kap i t t a rend-
házban. Elég egyszerű ievelező-lapon jelentkezni, a 
breviár iumot kivéve más könyve t nem szükséges hozni. 
Akik pedig jobban szeretik a nagyobb csoportot, azok-
nak a jánl juk a megjelenést ju l ius 3., julius 31., szep-
tember 11. és október 2. estére. Budapest, VIII . , Mária-
utcza 25. Ri.esz Ferencz S. J. házfőnök. 

— Kivándorlók figyelmébe. Washingtonhan most 
arról tárgyalnak, hogyan lehetne a bevándorlás ellen 
óvatosan olyan gátat emelni, hogy az Egyesült-Álla-
mok hasznos elemeket kaphassanak, de a haszontala-
noktól megóvassanak. Hasznos elemek gyanán t vannak 
fe l tüntetve a németek, angolok, irek és skandinávok. 
Haszontalanok gyanánt az olaszok, Ausztria déli lakói, 
a Balkán-lakók és az orosz lengyelek. Ugy látszik, mi 
Ausztr ia déli lakóinak különös gyűj tő fogalma alá tar-
tozunk. Különben ugy látszik, mintha Amerika szapo-
rodni akarna protestánsokkal, de nem katholikusokkal. 

— Apró hirek. Fintér Józsefről , a Szombathelyi 
Újság buzgó szerkesztőjéről szomorú hirt olvastunk az 
említett lapban. Mellhártyagyuladás következtében két-
szeres orvosi műté tnek volt kénytelen magát alávetni 
és a végső szentségeket is fölvette. Az Úr ügyé t tollal 
szolgáló paptárs élete érdemes arra, hogy imádkozzunk 
érte. — A papszentdésel: és a papi pályára való felvé-
telek idejében vagyunk . Ezek a 'cz imek is alkalmasak 
arra, hogy egyesek és ima-társulatok szándékukba fog-
lal ják az egyháznak e nagy ügyeit . — A Dehr. Prot. 
Lap „Űrnapja" czim alatt hevesen támadja meg az 
ünnepet is, annak debreczeni megünneplését is. Tá-
madja először azon a czimen, hogy „ilyen czélra a 
hatóság Debreczen város közterei t ós utait oda adja" ; 
másodszor azért, mert a katonaság is kirukkolt ; har-
madszor azért, mert a „békesség követeli, hogy az 
egyházak egymással szemben minden élesebb hangtól 
ta r tózkodjanak" . Atyafiak! Mondják ki egyenesen, a 
mi szivükön fekszik: a kath. egyház léte, élete, min-
den mozdulata sérti az atyafiak nyugalmát. Tehát — 
le vele ! 

A szerkesztő telefonja. 
Régi előfizető. A b és a c a ezimszalag sorszáma előtt azt 

jelenti, hogy az illetőnek az előfizetés körül valami tenni valója 
van még. Mihelyt ez megtörténik, a b és a c nem jelent semmit. 

Vértesi. Hogy mink a Vegyesek rovatába oly sok érdekes 
dolgot helyezünk el, a nélkül hogy azt a czimlapon mindenkor 
hirdetnők : annak oka az, mert mi nem rakunk ki mindent a kira-
katba, hagyunk valami tartalmat a bolt fiókjának is. 

Pf. >1. theol. Fribourg (Albertinum.) Köszönöm a küldemé-
nyét, de még jobban a figyelmét. Legközelebb tüzetesb kérő-pon-
tokat küldök. 

Felhívás előfizetésre azok számára, a kik-
nek ideje a félévvel lejár. A hátralékosokhoz ezennel külön 
kérelmet intézünk. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr . 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1905. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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D A L M I E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T , 
L ) I K É V F O L Y A M . 

SZ. 1905. 

„Perge al'icriter m coepio tuo : praekare prae'ua Domini. caritaiem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingenda: 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et Us, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus." 

IX. Pius a szerk. 1871. márc. 27-én. 
,Additos tibi amnios auctoritate Rostra exoptamus, quibus excitatus atqueerectus . . . . reiigioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Veiére--zinék e's tanulmányok: Jézus szents. Szivének ünnepe Kalocsán. — A magyarok egyik apostola és védőszentje: Szent 
Adalbert. — A kath. egyesületi életről Abert dr. bambergi érsek nyilatkozata. = — tgyhazi Tudósítást k : B u d a p e s t : Visszatekintés 
a Mária-kongregácziók IV. országos értekezletére. — B u d a p e s t : Papszentelés Budapesten. —• N a g y v á r a d : Szent László ünnepe 
ezidén. — V e s z p r é m : Lakatos Géza dr előadása a szocziális kurzuson a szegényügyről. — P á r i s : A montmartrei nemzeti fogadalom 
temploma tornyot kap. — T ü b i n g e n : Schanz elhunyt theologiai tanár és az itteni kath. theologiai kar jellemzéséhez. — Kath. Nevelés-
én Tanítás-ügy. A Mária-kongregácziók IV. országos értekezletének lefolyása. — Irodalom: PÁZMÁNY PÉTER ÖSSZES MUNKÁL 
Szt-István-Társ. LITURGIKUS KÖNYVEK JEGYZÉKE. Iskolai értesítők. A jézus-Társasági kalocsai érseki főgimnázium 45-ik ÉRTESÍTŐJE. 
Vegyesek: Rómából. X. Pius pápa. Változások a. szent Benedek-rend kebelében. Kohl Medárd püspök ur. Papnövendékek felvétele. Con-

cursus. Új evangélisták. Kálvinista atyánkfiai. Apró hirek. 

Jézus szts. Szivének ünnepe Kalocsán. 
1905. julius 2. 

Kalocsa, Jézus szts. Szive tiszteletének 
központja a Duna s Tisza között elterülő 
magyar rónán, ez évben is szinhelye és boldog 
tanuja volt a legszentebb Sziv óhaja teljesü-
lésének. Az ájtatoskodó búcsúsok százainak 
föl-fölesendülő jámbor éneke az egész várost 
ünnepi sz. hangulatba emelte. Az ünnepélyes 
engesztelő körmenetet 8 napos sz. beszéddel 
összekapcsolt áliitat készítette elő, mely alatt 
a hivők százai szivüket megtisztították és elő-
készítették az igazi vigasz és lelki öröm forrá-
sának befogadására. Az ünnepi körmenet, 
melyet nagys. és főtiszt. Boromisza István 
kanonok-plébános úr vezetett, virágszirmokon 
haladt a főuteza díszített s kivilágított ablak-
sorai alatt. Nagyságban és fényben ugyan 
szenvedett az if júság távolléte és a mezei 
munkák fölhalmozódása miatt, mely a hivők 
ezreit szivük vágyának teljesítésében akadá-
lyozta, A jelenlevők áliitata azonban a hiányt 
teljesen pótolni látszott. Három nemzetiség 
összeolvadt a szts. Sziv tiszteletében betöltve 
ama mindent átható szeretettől, mely csak 
Istent keresi, embertársában Krisztus tagját 
és igy Istenben szeretett atyafiát látja, Ki 

méltányolhatná tehát kellőkép e sz. nap értékét 
még tisztán természetes szempontból isP! Az 
a. kegyelem, a sz. szeretet ama szelleme, mely 
a legszentebb Szívből kiáradva a sziveket át-
hatotta a legjótékonyabb áldás forrása az egész 
környékre csak úgy, mint az egyesek belső 
boldogságára. Erőt, vigaszt, kitartást gyümöl-
csöz a gyenge s meggyötört szivekben, hogy 
az élet keresztjét türelemmel viselje önmeg-
szentelésének útján, mely az örök boldog-
ságra visz. 

Az áhitat- és a sz. szeretet tüzétől kipirult 
arezok csalhatatlanul bizonyíták máris a szts. 
Sziv ama Ígéretének teljesülését, mely szerint 
tisztelőinek igaz nyughelye lesz. 

Jézus legszentebb Szive jöjjön el a Te 
országod, mely a szeretet, béke és egyetértés 
birodalma ! 

A magyarok egyik apostola és védőszentje : 
Szent Adalbert. 

E r r ő l a v é r t a n ú p ü s p ö k r ő l , a k i a m a g y a r k e r e s z -
t é n y s é g s z ü l e t é s é n e k t ö r t é n e t é b e n e n y é s z h e t e t l e n d i c s ő -
s é g g e l r a g y o g ó h e l y e t f og l a l el, n a g y t u d o m á n y ú , f á r a d -
h a t a t l a n e l ső m u n k a t á r s u n k , Zubriczhj A l a d á r d r , az 
e s z t e r g o m i b a z i l i k á b a n , a m e l y n e k sz . A d a l b e r t m á s o d i k 
v é d ő s z e n t j e , m á j . h ó 7 - é n az e g y h á z i é k e s s z ó l á s m i n t a -
a l k o t á s a i k ö z é s o r o l h a t ó d i s z b e s z é d e t m o n d o t t , m e l y e t 
l e h e t e t l e n a „ R e l i g i o " o l v a s ó i v a l m e g n e m i s m e r t e t n i . 
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A mai szent ünnepen —, igy szól néhány 
megnyitó akkord u tán a bevezetés, — minde-
nekelőt t az a kérdés kopogtat szivünk aj ta ján, 
indokolja-e kellően a mi tör ténet i mul tunk ezt 
a szorosabb testvériséget köztünk és sz. Adal-
ber t közöt t? Szándékosan hozom elő ezt a 
kérdést, mer t félek, hogy hallgatóim közül 
azok, a. kik olvasni szeretnek, talán szárny-
szegetten jö t tek a mai ünnepre, mer t az ujabb 
történet i ku ta tás mint dévaj ünneprontó elvette 
kedvüket . Úgy látszik, mintha a kri t ika meg-
tépte volna sz. Adalbert koszorúját és épen 
azokat a virágszálakat távol i tot ta el abból, 
amelyek hazánk ta la ján fakadtak.1 A ki ennek 
a kri t ikának eredményeit olvassa, mintha 
lazulni érezné a viszonyt köztünk és sz. Adal-
bert között. 

De nyugodjunk meg. Egyes történetírók 
kétségbe vonják ugyan, hog}r ő keresztelte 
volna meg szent Istvánt.2 Más kitűnő történet-
írók azonban a kifejtett okok megfontolása 
után is ragaszkodnak a hagyományos nézet-
hez.3 A kérdés t ehá t eldöntetlen s ilyen viszo-
nyok között senki sem vádolhat bennünke t az 
igazságszeretet hiányával, ha meghagyunk 
valamit sz. Adalber t koszorújában, aminek el-
távolí tását kényszerítő okok nem kívánják. 
S lia a kérdésben a tagadó válasz felé haj lana 
is valaki, eg}Tet senki sem t a g a d h a t : azt, hogy a 
mi nemzet i apostolaink sorában mindig helyet 
kell biztosítania ő számára a mi bálánknak. 
Kevéssel halála u tán jegyezte fel róla az ő 
személyes ismerőse és jóbarat ja , querfurli Brúnó, 
hogy köztünk járt ós ránk lehelte a keresz-
ténység árnyékát.4 Tehát katekis tá ja volt a mi 
népünknek akkor, mikor a keresztség fölvé-
telére készült és részt vett a nehéz munkában, 
amelylyel számosan verték számunkra a hidat 
a halál árnyékából a világosság birodalmába. 
Előmunkása volt a nagy áta lakulásnak, amely 
nemzetünke t a X. század végén érte és amely 
immár ezer esztendős helyet biztosított szá-
munkra a ker. művelődésben. Továbbá emléke 
ezen a helyen kilenczszáz éves. Régi történeti 

' Pintér .lenő dr : Szent Adalbert. (Kath. Szemle 1904. nov. dec.) 
2 Pauler Gryula: A magyar nemzet tört. az Árpad kir. alatt. 

1903. 1. 496. 39. ,j. II. (í. Voigt: Adalbert von Prag. 1898. 95. — 
Pintér i. m. 

3 Karácsonyi János dr : Szent István király élete. 1904. 8. 
4 Bruno 16. Ungaris nunc nuntios suos misit, nunc seipsum 

obtulit : quibus etiam ab errore suo parum mutatis umbram chris-
tianitatis impressit. 

nyomok azt sejtetik, hogy a mai székesegy-
háznak első őse a Szűz Mária mellet t az ő 
emlékezetére is emelkedett.6 S lia ez az új 
templom nem tiszteli is ő benne az ő védő-
szentjét , ő a pa t rónusa mai napig az eszter-
gomi főegyliázmegyének," sőt az esztergomi 
politikai megyének is, melynek czimerében 
az ő képe ékeskedik egyik kezében a főpász-
tori bottal, a másikban néhány vértanúi lánd-
zsával.7 

0 tehá t a mi terület i védőszentünk. 
A védőszentnek ket tős a hivatása. Az 

egyik a ha tha tós ótalom, a másik a példaadás. 
Az elsőt csak említem. Szalézi sz. Ferencz egyik 
levelében sürgősen figyelmébe ajánlja egy 
újonnan szentel t püspöknek, hogy bizalmas és 
meghit t összeköttetésben legyen egyháza védő-
szentjével és kivált egyházkormányzat i ügyek-
ben gyakran keresse az ő közbenjárását.8 Ez 
a bizalmas viszony nemcsak a püspökre nézve 
áldásos, hanem a hívőkre nézve is. De hagyjuk 
e pontot, hogy annál mélyebbre hatolhassunk 
szent Adalbert példaadásának fejtegetésében. 

* 
* * 

1. Ennek a kérdésnek felvetésénél azonnal 
legyőzhetetleneknek látszó nehézségek tornyo-
sulnak elénk. Fejcsóválva nézünk vissza a 
közel ezeréves múltba, melyből sz. Adalbert 
a lakja felénk ragyog, mer t lehetet len észre 
nem vennünk, hogy az ő életének küzdelme 
egészen más talajon, egészen más veszedel-
mek között s egészen más eszközökkel folyt-
le, mint a mienk. Lehet-e ő ilyen eltérő körül-
ményék daczára a mi sikeres vezetőnk ? Lehet-e 
érthető és megszívlelhető szava a XX. század 
gyermekeihez ? 

Meg vagyok róla győződve, hogy az ő 
életének tanu lmányozása eltűnteti ezeket a 
kishitű nehézségeket, és a gondos összehason-
lítás sokkal több rokonvonást fog felfedezni 
az ő élete és a mienk között, mint első tekin-
te t re gondolnók. 

A leginkább szembeötlő rokonvonás az, 
hogy ő is a vajúdások korszukában élt, mint mi. 
Az emberiség tör ténetében vannak korszakok, 
a melyekben hata lmas áramlatok szemtől-

5 Pintér i. m. X. 1029. 3. jegyz. 
0 Schematismus cleri archidioec. Strigoniensis. 1905. 
1 Pallas Nagy Lexikona. VI. 504. 

Briefe (Regensburg) I. 147. (54. sz.) 
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szembe kerülnek egymással és a kik a világ-
történelemnek ilyen ütköző pontjain élnek, 
mindig érdekes ós tanulságos jelenségek. Egye-
sek iránt azért érdeklődünk, mert életük a 
világnézetek ha ta lmas összecsapásánál a merő 
tragédia kópét nyú j t j a és hivatásuk önvérük-
kel puhítani ós termékenyíteni a ta la j t az új 
eszmék számára. Mikor a t a la j megpuhult , a 
nagy krízisnek másik lej tőjén feltűnnek a 
győzelmes alakok, a kik leara t ják azt, amit 
az előbbiek vetet tek. 

Szent Adalber t idejében a kereszténység 
a pogányság küszöbe elé állott és bebocsátást 
kért . A pogányság azonban nem volt ha j landó 
küzdelem nélkül átengedni régi birtokát. Szent 
Adalber t a küzdelem ütköző pont ján innen 
állott. — Elete természetszerűleg hata lmas 
t ragédiává avatódot t . Hivatása az volt, hogy 
a kereszténység alapjaiba ellenállhatatlan 
ragasztók gyanánt önvérét csöpögtesse. Csen-
des vér tanúnak kellett lennie hosszú éveken 
át. A vajúdó korszakok legnagyobb kísértése, 
a szárnyszegettség, az elkedvetlenedés, a re-
ménytelenség, a búskomorság legalább kísér-
tések a lakjában mindenesetre az ő lelkén is 
kopogtatot t . Ezek a dermesztő érzések voltak 
azok a viharmadarak, amelyek koronkint el-
elsuhantak lelke fölött ós szivét marczangolták. 

És épen ez az a pont, ahol az ezerév 
előtt élt sz. Adalber t várat lanul oly bizalmas 
és ér thető közelségbe lép hozzánk, a X X . 
század gyermekeihez. Mi is vajúdó korszak 
gyermekei vagyunk. H a ő a világtörténelem-
nek azon a pont ján állott, a hol a keresztény-
ség kér t bebocsátást a pogányság házaiba : mi 
fájdalom, még szomorúbb időket élünk, melyek-
ben az újra éledő pogányság döngeti a keresz-
ténység szentelt kapuit . S ha 'tudjuk is, hogy 
ezekre a kapukra Isten maga véste rá a szent 
be tűke t : , A pokol kapui nem vesznek erőt rajta"s —: 
a reménytelenség, a szárnyszegettség ós a bús-
komorság halálmadarai , melyek enyészetet 
hirdetnek, mégis nem egyszer megcsat togtat-
ják szárnyaikat a mi fejünk fölött, ós valamit 
mi is érzünk abból a vértanuságból, melyet 
eszményeink veszedelme fakaszt szerető szi-
vünkben. 

Oly jól esik ilyenkor rokonszivet találni, 
a kinél kipihenhetjük magunkat , a kinél vigasz-

3 Máté 16, 18. 

ta lást nyerhetünk, a kinél hasonló küzdelmekre 
kipróbált fegyvert találunk. 

Jö j je tek mindnyájan, a kiket aggaszt a 
világ folyása, a kiket Krisztus és az ő egy-
házának minden meg támadása szivén talál, a 
kik megszentel t belső sebekből véreztek és 
gyakran inkább óha j taná tok a testi halált, mint 
ezt az égető fá jda lmat , — jöj jetek sz. Adal-
berthez, a fá jdalmak fórfiához, hiszen a meg-
holt még mindig beszél és épen hozzátok szól. 
A régi egyptomiak bebalzsamozták halottaikat , 
hogy megőrizzék tes tüket a szemek számára. 
Az egyház, mely a hitből, tel iát hallomásból 
él,1" ugy őrzi meg szentelnek emlékét, hogy ha 
nem is láthatók, legalább hallhatók legyenek. 
Mielőtt a modern kor felfedezte volna a fono-
gráfot a röpke hang megrögzitésóre, az egyház 
már régóta megszólal ta t ta a szenteket az ő 
ünnepeiken a hivek lelki épülésére. (Vége köv.) 

A katli. egyesületi életről Abert (lr. barn-
bergi érsek nyilatkozata. 

F . évi május hó 25-én fogadta Abert dr. bambergi 
érsek a nürnbergi Szent-Erzsébet plébánián az ottani 
katholikus egyesületek tisztelgését. A tisztelgőket 
Grüner, katonai plébános, mint egyesületi elnök vezette 
a főpásztor elé. Üdvözlő beszédében kifej tet te a kath. 
társasólettel buzgón foglalkozó katonai lelkész azt az 
alapvető igazságot, hogy a kath. egyesületi élet csak 
akkor ér valamit, csak akkor fejlődik és virágzik, 
hogyha „az egyházi tekintély termékenyí tő napja süt 
rá." E r r e a remek mondásra a tudós főpásztor, a ki a 
würzburgi egyetem dogmatikai tanszókéből lépett az 
érseki trónra, páros remek mondással válaszolt. 0 
ismeri — igy szólt -— a kath. egyesületi élet hatását 
Würzburgból . „ Csak szervezett katholikusok érvek valamit ; 
szervezetlenek nem jönnek tekintetbe . . Mennyi „szerve-
zetlen" katholikus van még — h a z á n k b a n ? ! 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, juh 4. Visszatekintés a Mária-kongregá-
eziók 1V. országos értekezletére. — 

Örök hálára kötelezte le Magyarországot Mailáth 
Gusztáv gróf erdélyi püspök ur, hogy a Regnum Mariu-
nurnot Budapesten létre hozta ós azt az egész ország 
ifjúsági kongregáoziós életének éltető középpontjává 
fejlesztette. A Mária-kongregácziók ezidei értekezlete, 
igazán mondhatni, a középiskolai katholikus vallásos 
nevelés és tanítás minden tényezőjének figyelmét, ér-
deklődését ós közreműködését magához vonzotta. Az 
értekezlet f. hó 1-én Yeni Sancteval kezdődött a Reg-
num Mariamon kápolnájában. Elnökölt Mailátli Gusztáv 
gróf püspök ur. 

J e l en voltak : Lollok József lazarista atya, Kanter 
Károly apátplébános, Ernszt Sándor dr., Frohászka 

10 „A hit hallásból vagyon." Róm. 10, 17. 
2 7 » 
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Ottokár dr., Fibiger Sándor dr. (Ungvár), P . Bus Jakab 
s. J . (Szatmár), Kostiilik József s. J . (Kalocsa), Szprony 
János (Pannonhalma), Mazy Engelber t dr. (Kőszeg), 
Strammer Viktorin dr. (Pannonhalma), Nagy Balázs 
(Kőszeg), Horváth Ádám (Győr), Buzicska Aurél (Pannon-
halma), Bán János és Matty a iovszky Kassián dr. (Pannon-
halma), Dombi Márk dr. és Magyarász Ferencz (Baja), 
Vargha Dámján dr. és Láng Ince dr. (Székesfehérvár), 
Zimányi L. Mihály (Kassa), Mayer János (Temesvár), 
Arvay Nagy Bálint dr. (Sárospatak), Laczek Gyula 
(Losoncz), Wiek Béla (Eperjes), Zimányi Gyula (Kecs-
kemét), Schütz Antal (Szeged), Kart .József (Temesvár), 
Szalui Károly (Baja), Csúcs Is tván (Székesfehérvár), 
Vörösváry Ernő (Kismarton), Holló Ádám dr. (Temes-
vár), Buday Gerő (Zombor), Szabados Is tván (Szeged), 
Börner Pé ter (Szeged), Pintér Rafael (Pozsony), Révay 
Tibor dr. (Kalocsa), Siposs Antal (Esztergom), Zörög 
Mihály (Szeged), Kováls Károly (Nagyszeben), Német 
Is tván (Nyitra), Fehér János (Rákos-Szent-Mihály), 
Bartoss Ferencz (Gyula), Pokorny Emánuel dr., Fischer 
Ágoston, Török Mihály dr., Baumann Károly, Krywald 
Ottó, Kiss Károly dr., Sólymos Oszkár, Tillmann Béla, 
Thym Adolf, Szukán István, Répás József, Wicdermann 
Károly dr., Holly Agathe, Zatlwvics Béla, Luncz János 
dr., Molnár László, Trikál József dr., Doby Vincze, 
Kristóf Árpád, Nagy Ferencz, Breyer István dr., Var-
gyas Tivadar, Nádler István, Selimid Gyula, Bán Már-
ton, Sebes Ferencz Budapestről és számos növendékpap. 

(Az értekezlet lefolyásáról alább.) 
Budapest, jul . 3. Papszentelés Budapesten. — 
Vaszary Kolos bibornok hgprimás kormányzása 

alatt az ország fővárosa az árpádkori Esztergom mel-
lett főpásztori társszékhely lett és igy a hivek itt 
gyakrabban részesülnek szent vallásunk tanait ós intéz-
ményeit megvilágositó szent szertartások áldásaiban. 
Ilyen volt a jun. 29-én kezdődött papszentelés is az 
egyetemi templomban, mely hétfőn, f. hó 3-án ért vé-
get. Kohl Medárd dr püspök ur szentelt fel összesen 
huszonkét papjelöltet, és pedig a kegyes-tanitórendből 
tizenegyet, minoritát hatot ós a szatmári egyházmegye 
számára ötöt. Segédkeztek ő méltóságának Krizsán 
Mihály pápai kamarás, szemináriumi kormányzó, a 
papnevelő-intézet elüljárói, a piarista ós a minorita 
rend, valamint a szatmári egyházmegye képviselői, és 
a ki mindig kisérte, Berger Márk pápai kamarás, érseki 
szertartó. Tegnap délben a szemináriumban és a piaris-
táknál diszebéd volt az ujmisés papok tiszteletére. Ko'd 
Medárd dr püspök ur, a ki a felszentelés előtti napon 
Szentendrén osztotta ki a bérmálás szentségét, fárad-
hatat lan tavaszi és nyári főpásztori ténykedései után, 
most kedden, hosszabb nyári tar tózkodásra ő emja 
mellé Balatonfüredre távozik a fővárosból. Isten an-
gyalai k i sér jék! 

Nagyvárad, jun. 29. Szent László ünnepe ezidén -
a szokásosnál nagyobb ünnepélyességgel folyt le. A 
helybeli „Kath. Kör"-nek az a kegyeletes szándéka,, 
hogy akinek áldott nevéhez fűződik Várad alapitása ós 
legfőbb dicsősége, Szent László királyt égi patrónusá-
nak tiszteli és ünnepének megülésére buzdit ja a város 

kath. társadalmát, valóra vál t a szent király ezidei 
ünnepén. Mióta az emlékezetes jubileumi ünnepségek 
lezajlottak, nem volt ilyen Szent László ünnep Nagy-
váradon, mint a mostani. És ez reményt nyú j t reá, 
hogy a kegyelet Várad nagy szentje i ránt itt, a hol 
az ő dicsőséges sirja domborult , ezután csak növe-
kedni fog. 

A nevezetes ünnep lefolyása ez volt : A székes-
egyházban Palotay László dr. prelátus-kanonok nagy 
misét pontifikált. Jelen volt a „Kath. Kör" testületileg. 
Mise után szószékre lépett Vucsldcs Gyula dr. plébános 
s egyikét monda legépületesebb beszédeinek. Szent 
László nagy tökéletességéről szólott, ós buzgó követé-
séről, a mely Magyarországnak annyira szükséges. Mise 
végén Palotay László prelátus pápai áldást adott. 

A templomi ünnep u tán 11 órakor következett a 
„Kath. Kör" díszközgyűlése, diszes és nagy férfi ós nő 
ünnepi közönséggel. Elnöki megnyi tót Gerliczy Ferencz 
báró világi elnök mondott. ( )rökké emlékezetes marad 
az az inditványa, hogy a nagyváradi K. Kör szent 
László királyt védőszentjévé válassza. Dus László 
alelnök pártoló^felszólalása u tán a közgyűlés az aján-
latot egyhangúlag határozat tá emelte. Szent László 
régi énekének előadása u tán dr Karácsonyi János kano-
nok olvasott fel igen érdekes tanulmányt „Szent László 
és Biharmegye benépesitése" czimmel. 

Veszprém. Lakatos Géza dr előadása a szocziális 
kurzuson a szegényügyről. — 

Előadásában röviden utal t a szegényügy fokozott 
jelentőségére korunkban, midőn a gazdasági liberaliz-
mus az alsóbb társadalmi osztályokat fokozatosán a 
pauperizmiísba dönti. A szabadosság rombolásainak 
szocziális reformokkal ú t já t állani és a jólét hajótöröt-
téiről a szegényügyi igazgatás révén az előrehaladott 
korszellemnek megfelelő módon gondoskodni, immár 
halaszthatatlan sürgős feladat. Nagy baj, hogy szegény-
ügyünk a maga egészében törvényileg rendezve nin-
csen, de még nagyobb baj, hogy a közeli tényezők 
egyike sem t<jszi meg a maga kötelességeit. Pedig ma 
már a közfelfogásba is á tment az az egyedül helyes 
elv, hogy a szegényügy terén ugy az államnak és alsóbb 
szerveinek, a megyének, községnek, mint a társadalom-
nak, egyháznak és magánjótókonyságnak megvannak 
a maga feladatai és csak mindezen tényezők összhangzó 
tevékenysége eredményezheti a helyes megoldást. A 
szegényügy két legfontosabb ágát, a betegsegélyezést és 
gyermekvédelmet, mint amelyek rendszeres ellátást igé-
nyelnek s igen költségesek, kiemelte a törvényhozás a 
közjótókonyság köréből és messze menő állami beavat-
kozással kényszer alapra helyezte. 

I lyképpen a szegénybetegek kórházi ápolásáról 
kellő gondoskodás történik, ámde a házi betegsególye-
zés nagyon el van hanyagolva. Következménye ez köz-
egészségügyünk általános elmaradottságának, l lJ03-ban 
13 113 községből csak 804-nek volt saját orvosa ós 216 
közegészségügyi körnek nem volt egyáltalában orvosa. 
Mig ezen segítve nem lesz, addig a házi betegsegélye-
zés terén sem remélhetünk jobb állapotokat. A szegény-
ügynek másik hatóságilag ellátott ága, az elhagyott 
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gyermekek védelme rendszerét tekintve mintaszerűnek 
mondható. Az intézeti rendszer he l j ett ugy hygienikus, 
mint morális és nevelésügyi szempontból előnyösebb 
családi gondozást választotta igen helyesen. Nagy hiá-
nya szegényügyünknek a testi és szellemi fogyatkozás-
ban szenvedő szegényekről való gondoskodás hiánya. 
E feladatok a közjótókonyságra háramolnának, ámde 
ennek csekélysége és tökéletlensége szinte kétségbe-
ejtő. A 19.377 vak számára mindössze egy nagyobb és 
3 kisebb intézet van 279 növendékkel, a 25.445 siket-
néma közül csak 549 nyer oktatást és gondozást, a 
29.840 hülye közül meg csak 171 részesül nevelésben 
3 budapest i intézetben. 

Egyéb irányban is nagyon el vagyunk maradva. 
A nagy Magyarországon mindössze 124 jót . intézet van, 
holott a kis Svájczban 788 van. 

De a házi szegény ápolás, a ker. charitász ezen leg-
szebb, bár legáldozatosabb tevékenysége is jóformán 
ismeretlen fogalom nálunk. 

Ped ig ezek az igazi szegények, akik rendszerint 
nagyobb szükséget szenvednek, mint az utcza koldusai. 
A házi szegények gondozására vannak a Szent-Vincze-
ós Szent-Erzsébet-Egyletek. Francziaországban 1200, 
Németországban 600, Ausztr iában 240 Szent-Vincze-
Egylet van, hazánkban csak 24, ebből is 8 a fővárosra 
esik. Mé<- Afr ikában is több van, 40. A Szent-Antal 
perselyek mellett Szent-Vincze-Egyletek volnának szer-
vezendők, mert ezek a legjobb közvetitők az alamizs-
nálkodó vagyonosok és a valódi szegények között. 

A községi szegényügy nem kevésbbé rendezetlen. 
A községek, az elöljáróságban gyakran hiányzó művelt-
ség és ügyszeretet miatt, másrészt egyéb elfoglaltság 
folytán és megfelelő anyagi erő hiányában, képtelenek 
feladataikat teljesíteni, gy azután a koldusbot az ultima 
ráczió. Tényleg hazánkban a koldulás a legeredménye-
sebb és legáltalánosabb szegénysegélyező tényező. A 
koldusvilág, utczáink ezen tipikus keleti jellege, való-
sággal virágzik hazánkban, és a kulturális haladás leg-
fő l íbb abban mutatkozik, hogy mint valóságos hivatási 
rend közigazgatásilag is szervezve van az úgynevezett 
koldusbíró főnöksége alatt. Nyilvánvaló azonban, hogy 
ezen megoldása a szegénysegélyezésnek nem felel meg 
az előre haladot t korszellemnek, s ha a nyuga t i müveit 
nemzetekhez kívánjuk magunkat soroztatni, változtatni 
kell ezen az állapoton. Tegye meg kötelességét az 
állam, a hatóságok, de fogjon a munkába a társadalom, 
az egyház is s emelje nagyra a keresztény Charitas 
müveit ! 

Páris. A montmartrei nemzeti fogada'om temploma 
tornyot kap. — 

A montmartre i nemzeti fogadalmi templom ere-
dete és rendeltetése ismeretes. Engesztelés czéljá-
ból, Jézus szentséges szivének tiszteletére, nemzeti 
adakozás alapján, 25 milliót meghaladó költséggel, 
Abbadie tervei szerint, 1891-ben készült el a hatalmas 
bazilika a Montmartre hegy csúcsán, honnan egész 
Párist át lehet tiszta időben tekinteni. Ennek az 
óriás templomnak eddig nem volt megfelelő tornya. 
Richard bibornoknak, Páris ősz érsekének, sikerült a 

szükséges pénzt összegyűjteni. Az alapkő beszentelése 
jun. 17-ón volt , az egész vallásos Pár is jelenlétében. 
Az apacheok (templomi rakonczát lankodók) és az egy-
ház más ellenségeinek fenyegetése daczára semmiféle 
esemény vagy tüntetés nem zavarta meg az alapkőle-
tevós ünnepélyét . A torony 90 méter magas lesz és 
oly széles arányai lesznek, hogy az óriás „Savoyard" 
nevű harang is el fog férni benne. 3—4 év alatt remél-
nek készen lenni a monumentál is torony építésével-
Mire az egyház és az állam pogányszellemű szétválasz-
tása elkészül, készen lesz az engesztelés temploma is. 

Tübingen. Schanz elhunyt theologiai tanár és az illeni 
kath. theologiai kar jellemzéséhez. — 

Az egész világon, — a hol katholikus theologia 
i ránt érzék és érdeklődés honol, — észrevették a vesz 
teséget, mely a kath. h i t tudományt Schanz dr. halálá-
val érte. Jel lemzésére legyen szabad a következő rész-
leteket előadni. A boldogult tanárságát feltűnő tudo-
mányos képzettségének, de egyúttal a tübingai kath. 
hi t tudományi kar abbeli dicséretes szokásának köszön-
heti, a melynél fogva a tübingai theologiai kar rende-
sen a maga tanítványai sorából szokta széküresedés 
esetében a tanszókeket betölteni. Ez a szokás, a mig 
rendkívül buzditólag hat a kar hallgatóinak lelkére s 
a tanulásban való igyekezetök fejlesztésére ; másfelől 
azt az eredményt hozza létre, hogy a tübingai kath. 
theologiai karon a tudományos szellem nemcsak állan-
dóan magas színvonalon áll, hanem egyúttal szakadat-
lanul egyöntetű is szokott lenni. Taní tványok mestereik 
örökét veszik át és azt nagy igyekezettel viszik tovább 
az alkotások terén. Schanz dr., a ki 30 évig tanárko-
dott , maga a megtestesült „tudós nyugalom" volt. 
Valóságos ósztermészettel bírt , melyet sokoldalú kép-
zettség tökéletesített . Mathematikai és természettudo-
mányi szakismeretei messze behatoltak theologiai gon-
dolkodásába és működésébe. Kitűnik ez különösen az 
Apologetica terén, a hol a boldogult kiváló és mara-
dandó nyomokat hagyott hát ra . kezdetben Újszövet-
ségi Szeritirástant adott elő s ebben a szakban a 4 evan-
gélista munkájához irt commentarinsa maga képes 
volna emlékezetét a tudományos világban fentartani. 
1883-ban ment át Kuhn dr. tanszékére. Kuhntó l nagyobb 
történeti tudásával különböztet te meg magát . „Lehre 
von den hl. Sacramenteliu cz. munkája , a mi a történeti 
tudás t illeti, páratlanul áll jelenleg. Olvasottsága és 
emlékező tehetsége bámulatos volt. Szorgalma, mely 
nagy tehetségeivel mintegy versenyt futot t , a legtudó-
sabb theológusok sorába emelte Schanzot. Halálát min-
denki nagy veszteségnek tekinti . R. i. p. 

KATH. N E V E L É S - é s T A N I T Á S Ü G Y . 

A Mária-kongregáeziók IV. országos 
értekezletének lefolyása. 

Elnöklő Mailáth György gróf püspök ur minde-
nekelőt t elismeréssel szólott arról, hogy a jelenlevők 
jól megérdemlett vakácziójuk első pillanataiban is 
tovább fo ly ta t ják az évközben teljesített nehéz mun-
ká t s eljöttek, hogy a jövő évre erőt gyűj tsenek főleg 
arra, hogy az i f júságot megmenteni, irányítani, jelle-
mes, erős katholikusokká nevelni tudják. Ez értekez-
letnek is az a czélja, ami az eddig tar tot t három érte-
kezleté. A t anügy terén tapasztalást szerzett férfiak 
röviden előadják gyakorlati ismereteiket. Irányeszméket 
ve tnek fel, a melyeket azonban meg kell vi tatni s a 
kialakult i rányelveket meg kell valósítani. 
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Ezután az elnöklő püspök jelenté, hogy az i f júság i 
olvasmányok teljes névsora még nincs kész, de össze-
állítása és kinyomatása legközelebbre várható. A Szent-
Benedek-rendi gimnáziumokban a mult évben mindenüt t 
megalakitot ták a Mária-kongregácziót (Lelkes éljenzés.) 
Je len té továbbá, hogy üdvözlő távi ra to t küldött az 
értekezlet nevében Vaszary Kolos herczegprimáshoz 
és kondoleáló táviratot József főherczeghez Eelliivja 
még a jelenvoltak figyelmét, hogy a Zászlónk számára 
küldjenek a kongregácziói életről jelentéseket. 

A mult évi értekezlet jegyzőkönyvének tudomásul 
vétele után megkezdődtek az előadások. 

Az első tételt Hogyan kell a koni/regácziót vezetni? 
P. Bus J a k a b s. J . fejtegette. Mailáth püspök szavai-
ból „minden a vezekléstől függ" kiindulva, mindenek-
előtt a tá rgy fontosságát hangsúlyozta. A helyes veze-
tést a praeses szakértelmétől és áldozatkész buzgal-
mától teszi függővé. Ezért szükséges a kongregáczió 
lényegének behatóbb tanulmányozása. Oda kellene 
hatni, hogy az illetékes tényezők módot, időt és esz-
közt nyúj tsanak a praeseseknek a kongregáczió helyes 
vezetésére, mert a túlterhelés következtében sok helyen 
nem fordithatnak kellő gondot. 

A kővetkező határozati javaslatot terjesztette b e : 
1. Az erkölcsi nevelésnek szemben a testi és 

értelmi neveléssel való elsőrangú fontossága mia t t 
a kongregáczió vezetését nem mellékes, hanem első-
rangú kötelmünknek ismerjük. 

2. Mivel a kongregáczió vezetése a kongregáczió 
bővebb ismeretét tételezi föl, azt behatóbb tanulmá-
nyaink tárgyává tesszük. 

3. Odahatunk az illetékes helyeken, hogy módot, 
időt, eszközt nyúj t sanak a praeseseknek az egyház-
s honmentő kongregáczió kellő vezetésére. 

Mailáth püspök úr megköszöni a szép előadást s 
prakt ikus utasitásokkal s kongregácziói irodalom jegy-
zékével bővitve, kinyomatásra a jánl ja . Maga részéről 
is buzditó szavakat intéz a jelenlevő kongregáczió-
vezetőkhöz, hogy valósitsák meg az előadó szavait. 

Mázy Engelber t azt hangsúlyozza, hogy jobban 
kell nyomatókoznunk az erkölcsi nevelés szükségét. 
Azért inditványozza, hogy a kongresszus mondja ki, 
hogy az erkölcsi nevelést tar t ja elsőrendű feladatnak. 

Zatkovies Béla, az előadó s az elnöklő püspök 
hozzászólása után a beterjesztett javas la t szövegében 
(1. pont) kifejezésre is ju t ta t ták. 

Wich Béla azt óhaj t ja , hogy minél többet kell 
bevonni a kongregáczióba. A kongregáczió megalakítá-
sánál pedig — úgymond — nehézségeket támasztanak 
nem egy helyüt t az igazgatók. 

Az elhangzott szavakra Várady püspök reflektál. 
A kongregáczió szabad társulat. Szabadon jöhe tnek a 
tagok, de szabadon választ a társulat is. A társulat 
maga ál lapíthatja meg a feltételeit. A kongregáczió 
nem egyszerű vallásos társulat. Nem is javító intéz-
mény jellegével bír. Ezért könnyen elsekélyesedik, ha 
mindenkit felvesznek válogatás nélkül. Nem jelent i ez 
azt, hogy az i f júságot ne egyforma szeretettel kezelje 
a hit tanár. 

Arra nézve pedig, hogy nehószségeket támasztaná-
nak az állami hatóság részéről, eloszlatta az aggodal-
mat s ki jelentet te, hogy a hi t tanárok ha kongregácziót 
akarnak létesíteni, csak jelentsék be az igazgatónak, 
az-tudomásul fogja azt venni. 

Kari József, Milalcovszhy Is tván, Sipos Antal a nő-
kongregácziók kérdéséhez szóltak hozzá, mire a határo-
zati javaslatot a fennebbi szövegben az értekezlet el-
fogadta. 

Az ifjúság lelki szükségleteiről. Strammer Victorin 

dr. t a r to t t előadást. Egészen sajátos viszonyok között 
nevelődve, sajátosak, mondja az előadó, az ifjúság-
lelki szükségletei is. H a öntudatos, önérzetes katholi-
kus intelligencziát akarunk, nem szabad általánossággal 
beérnünk, hanem ezeket a specziális szükségleteket 
kell szem előtt ta r tanunk. I t t ez idő szerint különösen 
kettő elodázhatatlan : az apologetikus oktatás s az asz-
kétikus nevelés. Lássa az ifjúság, lássa a belőle kike-
iülő intelligenczia a vallásnak a tudáshoz, a modern 
haladáshoz való viszonyát igaz megvilágításban s 
belátja ma jd azt is, hogy hite miat t nem szégyenke-
zésnek, hanem fölemelő önérzetnek van helye. É p p 
ilyen fontos az aszkétikus képzés is. Intelligencziánk 
ne csak higyjen, hanem éljen is a hi t szerint. Erre 
nevelni kell. De a vi lágban élő modern embernek nem 
a puszták remetéinek szigorú aszkézise való. Mások a 
körülményei, mások feladatai, mása műveltsége, más a 
hivatása. Ezeket vegyük figyelembe, mikor az aszkéti-
kus képzésről van szó. 

Mindkét irányban különben dolgoznia kell az 
iskolai hitoktatásnak, de különösen sokat várunk e 
téren a Mária-kongregráczióktól. Ezek nem imatársu-
latok, hanem a gyakorlat i katholikus élet iskolái. A 
praesesek tehát ebből a gyakorlati szempontból is elő-
adásaikban az apologetikus oktatást s az aszkétikus 
képzést tartsák szem előtt. 

A nagyon értékes előadás u tán 
Mailáth gróf püspök úr köszönetét fejezvén ki az 

előadónak, azt inditványozza, hogy a kongregácziói 
praesesek hassanak oda, hogy az i f júság kezein forgó 
rossz könyvek megezáfoltassanak. Eelhivja azután a 
hi t tanárok figyelmét arra, hogy az apologetikus tan-
könyvre hirdetett pályázat már az idén lejár. Várady 
püspök ajánlja, hogy apró i ra tkákat is készítsenek. 
1—2 íven kell kidolgozni a legfontosabb kérdéseket. 
Ez mindenüt t megvan és nagyon fontos. Kitűnő segéd-
eszköz lesz a kongregácziós életnél is. 

A katholikus ifjúsági irodalomról Dombi Márk czisz-
terczi tarendi főgimnáziumi tanár (Baja) tartotc előadást. 
A szülők gondatlansága, sőt a nevelők közömbössége 
folytán bizony sok olyan irat kerül az ifjúság kezébe, 
mely nem oda való. Az ifjúsági irodalmat pszichológiai 
szempontból vizsgálja. Az a kérdés, mi érdekli az i f jú t 
s hogy kell fokról-fokra fejleszteni. Kezdetben mesék, 
mondák s a való tör téne t meseszerű előadásai kötik le 
az i f j ú figyelmét. A görög mitologiát nem szívesen 
adja a tanulók kezébe. A népmeséket jobban ajánl ja . 
Sajnos azonban, hogy jobbára spekuláczióból űzik a 
kiadásokat . A kathol ikus legendák, mondák rendkívül 
j ó hatással lehetnének a gyermekre. Latkóczy, Prónay, 
Dedek, Tarczai már meg is kezdték ez irányt s ezt 
kell folytatni . Áttér azután az elbeszélő irodalom ismer-
tetésére. A. vallási szempontból közömbös i ratokat i t t 
is ellensúlyozni kell. Ellenségeink nagyon jól tud ják 
behálózni az i f jú lelket. A folyóiratokról szólva a 
Zászlónk ról nagy elismeréssel szól, de még ez kevés. 
I ra tok is kellenek. Különösen a természettudomány 
köréből. Nagy a szép életrajzok hatása. Az i f júságot 
nagyon lekötik az emberi nagyságok. Ezen irodalom : 
nagy hazafiak, szentóletü emberek életrajza kiváló 
gondozást érdemel. De a szent életet nem a rendkivüli-
sógben mutassák be, mert az gyakran elriaszt, hanem 
a szép életben. Utal a francziák kiadványaira. S mind-
ezt szépen kell megirni, mert a szép vonzza az emberi 
lelket. Az if jú mindig ezt keresi. Elismeréssel emléke-
zik meg a Családi Regónytárról . Főleg azt ajánl ja, hogy : 

1. meg kell ismertetni az i f j aka t olyan könyvek-
kel, melyek a sziv és ész problémáit katholikus szel-
lemben tárgyalják és oldják m e g ; 

2. a szaktanár az iskolában foglalkozzék a ké-
nyesebb iratokkal ; 
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3. igyekezzünk felvilágosítani az iratok értékéről, 
irányáról, szelleméről. 

Maildtk gróf püspök úr a nagyon fontos és érdekes 
előadáshoz azt a megjegyzést f'üzi, hogy az i f júsági 
könyvtár t jól vizsgálják át. Sokszor bizony a katho-
likus intézetekben is nem egy rossz könyv van. A kis-
papok irodalmi munkásságáról pedig nagy elismeréssel 
emlékezik meg. 

Bán János benczéstanár azt mondja , hogy a klasz-
szikusokat is hasznosan és óvatosan fel lehet használni, 
mire előadó megjegyzi, hogy előadásában csak a gyer-
mekekre gondolt, természetes, hogy később meg kell 
ismertetni vele. 

Array Nagy János dr. előadja, hogy a Zászlónk 
misszionárius szerepet töl t be, de hogy minél köny-
nyebb legyen az előfizetés, ajánlja, hogy részletekben 
(5 — 10 kr.) szedjék be a hit tanárok az előfizetést. Na-
gyon megszaporodik igy az előfizetők száma. 

Mailáth gróf püspök úr örömmel üdvözli e felszó-
lalást. 

Vargha Dámján megjegyzi, hogy a mithologiai 
mondáknál sokszor az illusztrácziók a veszedelmeseb-
bek. A tankönyveknél erre is tekintet tel kell lenni A 
kiadók és szerzők figyelmét is fel kell hivni. Az irorla-
lomtörténettanárok figyelmét pedig arra h ivja fel, hogy 
a magyar klasszikusokból olyan szemelvények gyűjte-
ményét adják ki, melyek iskolai használatra valók s 
felkarolják mindazt, amit a tanterv is előír. Vas Gere-
ben kiadását is ajánlja. 

Mailáth gróf püspök úr felhívja a tanárok figyelmét, 
hogy a Szent-István-Társulatot jobban karolják fel s 
a könyvek beszerzésénél is vegyék igénybe. Meg van 
győződve, hogy a társulat megadja mindama kedvez-
ményeket a tanároknak ós tanulóknak, melyeket más 
könyvvállalatok megadnak. 

Milakovszky Is tván a katholikus irodalom néhány 
hibáját sorolja fel. 

Mailáth gróf püspök úr indítványára a kongresszus 
kimondja, hogy az if júsági könyvtárak nézessenek át, 
a jutalomkönyveknél s iskolakönyveknél pedig a Szent-
Is tván-Társulatot fogják pártolni. 

Je lent i továbbá, hogy a herczegprimástól válasz 
érkezett az üdvözletre, mely igy hangzik : 

A Mária-kongregácziók országos értekezletéből 
küldött szives üdvözletét örömmel és köszönettel 
fogadva, a méltóságod elnöklete' alatt folyó tanács-
kozások üdvös és i f júságunkra nézve oly nagy fon-
tosságú elhatározásaira Is ten gazdag kegyelemáldását 
kérem. Vaszary Kolos, bibornok. 

(Yége köv.) 

I R O D A L O M 
PÁZMÁNY P É T E R ÖSSZES MUNKÁI. Magyar 

sorozat. VII. kötet. Második rész. R mii Anyaszentegy-
ház szokasábul Minden Vasárnapokra és Egynehány Inne-
pekre Rendelt Evangeliumo'.rúl. P R É D I K Á C Z I Ö K , melye-
ket élő nyelvének tanítása után írásban foglalt Cardinal 
PÁZMÁNY P É T E R esztergomi érsek. Az 1636-iki, 
vagyis első kiadás után sa j tó alá rendezet t Kanyurszky 
György theol. doctor, a budap. kir. m. tud. egyetemen 
a hi t tudományi bölcselet jogosított, a keleti nyelvek 
nyilv. rendes tanára. Budapest , 1905. M. Kir . T.-Egyet, 
nyomda, 4-r. IV, 808 lap. Ára előfizetőknek 5 frt. 

Ezzel a kötettel a nagy Pázmány Pé te r munkái-
nak kiadása befejezésre ju to t t . Leveleinek gyűjtemé-
nyes kiadásáról van még az illetékes tényezők között 
szó. Az u tókor bámulni fog, lia majd értesül róla, hogy 
a magyar papság Pázmány Péter összegyűjtöt t latin és 
magyar munkáinak első kiadását úgyszólva elhanya-
golta, kellőképen fel nem karolta. Még mindig meg 

lehet rendelni akár a latin, akár a magyar csoportot, 
a budapesti k. m t .-egyetem hit tudományi karának 
dékáni hivatalában. A bolti ár mégegyszer akkora lesz. 

— Szt-István-Társ. könyvkiadóhivatala és könyv-
kereskedése r.-t. Budapest, IV., Kecskeméti-utcza 2. sz. 
L I T U R G I K U S KÖNYVEK J E G Y Z É K E 1905. junius 
hó. 48 lap. Megszerezhetők a Szt-István-Társ. könyv-
kereskedésében. Budapesten, IV. ker, Kecskeméti-utcza 
2 szám. 

Iskolai Értesítők. 
— A Jéziis-Táráasági kalocsai érseki főgimnázium 

45-ik E R T E S I T Ő J E az 1904—1905. iskolai évről. 
Kalocsa, 1905. 8-r. 163 1. 

A kalocsai főgimnázium Értesítői mindig kiválóan 
érdekesek és tanulságosak. Ez az ezidei megelőzni lát-
szik valamennyit . Különösen a bevezető értekezés „A 
J. t. lanulmáuyi-rend nevelési elvei"-ről a legszéle-
sebb körben figyelmet érdemlő nevelés- és tanitá*ügyi 
munkálat. Damian János S. J . atya. az értekezés szer-
zője, örökbecsű emléket állított a nagyérdemű rend 
Ratio Studiorumjának és magának. Következik gyakor-
lati szempontból szintén igen becses dolgozat névtelenül. 
Czime: Házi szabályzat a J . t. kalocsai érseki főgim-
zium diáktar tó gazdái számára. Mekkora haladás lenne, 
ha hazánk valamennyi gimnáziuma ezt a deáktartó 
gazda-rendtartást elfogadná és követné. Harmadik és 
negyedik helyen a főgimnázium nagynevű igazgatója, 
Hörl Gyula S. J . atya szólal meg. Bemutat ja rövid, velős, 
tanulságos, épületes életrajzban előbb Rosty Kálmánt 
(1832. jul. 1. — 1905. febr. 15.), azután P. Stróbl Antalt 
(1841. ápr. 27. — 1905. máj. 28.) mindakettő szép lelki 
tulajdonságokat ragyogtató arczképével. Az ötödik köz-
lemény „Honor cui honora czimmel P. Tóth Mikének, a 
Hirnök és a Virágos Ker t országos hirü szerkesztőjé-
nek van szentelve, mint a ki a kalocsai intézetben 35 
évet töltött sokféle munkában ós érdemekben szaka-
datlanul gazdagodva és szerzetes életének 50 évi jubi-
leumát l904. szept. 30-án érte el — csendes ü meplés 
közt. í rod. munkáinak száma meghaladja a 3^-őt. 
Következnek az Iskolai Közlemények, melyekből meg-
tudjuk az intézet történetének adatait, kik működtek 
a tanári karban (23 J . t. atya és 2 világi), a tantervet, 
az Írásbeli dolgozatok czimeit a négy felsöosztályban, 
a rendkívüli tantárgyiakat. IV-ik rovat alatt következ-
nek az I f júsági Körök : Kongregácziók, Szépirod., rheto-
zikai körök, Nyelvészeti körök, I f júsági dal- ós zene-
körök, a nyilvános föllépések sorrendben. V. A tan-
szerek gyarapodása. VI A könyvtárak gyarapodása. 
VII. Jó tékonyság és segélyezés. VIII . Ösztön- ós segély-
díjas tanulók. IX. Jelentés az érettségi vizsgálatokról. 
Jel . 10, jól 18, egyszerűen 8. X Az órdemsorozat 520 
tanulóról számol be 8 illetve 10 (két parallel) osztály-
ból. Az utolsó közlemény utasí tásokat ad a jövő isk. 
évre vonatkozólag. V. fl. er. 

VEGYESEK. 
Rómából érkezett tudósításunk szerint X. Pius 

pápa legújabb levelének hatása az olasz katholikusok 
körében már nyilvánvalóan mutatkozik. Soderini gróf, 
a ki a pápa megbízásából több soeialpolitikai kon-
gresszuson vet t részt, Osimoban országgyűlési képviselő-
jelöltséget vállalt. J u n 26 án pedig a római monarchi-
kus párt a kath. Unione Romana-val egyesült a városi 
képviselőválasztások alkalmából és — sikert arattak. 

X. l'ins pápa, a mint Rómából értesülünk, az 
Olaszország számára általa te rvbe vet t országos „Nép-
egyesület" alapszabályainak kidolgozásával egy három-
tagú bizottságot bízott meg, a melynek tagjai Pericoli, 
Toniolo és Medolago-Albani. 
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— Változások a szent Benedek-rend kebelében. 
A szent Benedek-rendi rendtagok elhelyezése 1905—6. 
iskolai évre a következő : Pannonha lmán: könyvtárnok: 
Gyulai Rezső; p lébános: Stengl P o l y k a r p ; t a n á r o k : 
Jándi Bernardin, egyúttal főapáti szertartó ; Kocsis 
Lénárd dr., Horváth Ádám és Mattyasovszky Kasszián, 
egyúttal hi tszónok; házgondnok: Tomasits O t tó ; a 
székesegyház őre : Baán János t a n á r ; konvent jegyző: 
Sörös Pongrácz tanár. — Esztergomban : tanárok : Gratzer 
Pius és Boznánszky Gyárfás ; házgondnok : Gödör 
Kapisztrán tanár. — Győrött : tanár ós könyvtárnok : 
Hajós Benő ; tanár, hitszónok és a Mária kongregáczió 
praesese : Boros Alán dr. — Sopronban : tanár : Rezner 
Theobald. — Komáromban : ideiglenes nyugalomban : 
Bors Mihály ; tanár : Nellcy István ; a Mária kongregáczió 
elnöke : Stengl Nepomuk tanár. — Kőszegen : tanárok : 
Frikkel Marián és Vid Jeromos ; könyvtárnok : Gerces 
Szaléz tanár. — P á p á n : tanárok: Varsányi Román és 
Béri Zsigmond. — Bakonybélben : ideiglenes nyuga-
lomban Récsei Viktor dr., plébános : Kemény Fülöp . — 
Czell-Dömölkön : házi lelkiatya és az apáczák rendes 
gyóntatója : Rácz Endre ; plébános ós könyvtárnok : 
Szinek Izidor dr. ; házgondnok : Szentimrei Márton ; 
tanári vizsgálatra készül : Farcsami Henr ik .— Tihany-
ban : plébános : Ferényi Otmár ; pinczefeliigyelő : László 
Boldizsár. — Zala-Apátiban : nyugalomban : Németh 
Gábor ; plébános : Zawithy Bódog. — Csácson : plébános : 
Schedl Arnulf. — Zalavárott : plébános : Ross Mór. — 
A helycseréknek és a hivatalok átadásának határidejéül 
Fehér Ipoly főapát folyó évi augusztus l - j é t tűzte ki, 
ha csak egyesekre külön intézkedések nem lesznek 
szükségesek. 

— Kohl Medárd püspök nr, midőn e hó 2-án 
Szentendrén bérmált, meglátogatta ott a keresztény 
munkásegyesületet , valamint a katholikus legényegye-
sületet s mindkét egyesületnek -50-- 50 koronát ado-
mányozott . 

— Papnövendékek felvétele. A Szűz Máriáról 
nevezet t ferenczrendi tar tomány kormánya az e hó 
18-án meginduló évi tanácskozás során fogja a rendbe 
lépni kivánók felvételét megejteni és pedig jul ius hó 
19. napján délelőtt tiz órakor a budapesti (IV., Feren-
cziek-tere 8.) zárdában. A fölvételt kérelmezők a kö-
vetkező okmányokat hozzák magukkal : keresztlevelet, 
orvosi és tanulmányi bizonyítványaikat, továbbá szüleik 
beleegyezését fel tüntető nyilatkozatot. Személyes meg-
jelenésben való akadályoztatás esetén a fönti okmányok 
a rendtar tományi főnökség czimóre (IV., Ferencziek-
tere 8.) küldendők. 

— Concnrsns. A sz. István apostoli királyról neve-
zett erdélyi sz. Ferenczrendi tar tomány papnövendókei 
közé oly i f jak vétetnek fel, kik szellemileg ós téstileg 
épek, a gimn. VI., V. vagy legalább IV. osztályát siker-
rel végezték és a szerzetesi életre hivatással birnak. 
Folyamodványok, iskolai, orvosi, születési, a lelkész 
által kiállított erkölcsi bizonyitványnyal és a szülői 
beleegyezést igazoló irattal felszerelve, Főtdő F. Kóry 
Ottó rendtar tományfőnök czimére Medgyes-re N.-Kükiillő-
megye küldendők jul. 25 ig. A későbben folyamodók 
csak a meghatározot t létszám hiányossága esetén vé-
tetnek figyelembe aug. végéig. Laikus testvérekül fel-
vétetnek a 18 életévet már elért egészséges, irni és 
olvasni tudó, jó erkölcsű ifjak, kik hivatást éreznek e 
pályára, valamely mesterséget tanultak, mi azonban 
nem okvetlen szükséges. 

—- U j evangélisták. Az evangélisták szaporodnak. 
A Ka th . Szemle ismertet te Yartin József Ötödik Evan-
géliumát, delle Gratie bécsi irónő pedig egyidejűleg 
gúnyolódva ötödik evangélistának nevezi Rosegt/ert leg-
ú jabb elbeszélése m i a t t : S. N. R. S. Frohe Botschaft 
eûtes armen Sünders. A Hist, polit. Blät ter különben 
már évek óta utal a veszedelmekre, a melyek Rosegger 
két kulacsos irányából a kath. közönségre származ-
hatnak. 

— Kálvinista atyánkfiai megunták az „ev. ref." 
nevet, talán röstellik is már, mert már gúnynévvé 
torzult el. Az atyafiak u j név után keresnek, kuta tnak. 
A budapest i „Prot. E. és I. Lap" legutóbbi számában 
Drávaiványiból Kimiti László fej tegeti az „ev. ref." 
eredetét . Révész Kálmán minap ugyanebben a lapban 
erdélyi eredetűnek mondta ezt a már zokszóvá válto-
zott nevet. Kimiti kimutat ja , hogy régibb, félszázados 
adatai vannak a név dunántúli eredete mellett. Ennek 
megállapítása után az atyafi mondókájá t így fo ly ta t ja 
ós végzi : miután „a katholikus (közönséges) keresztyén 
és evangeiikus nevezetet előttünk már mások lefoglal-
ták : utóvégre mi is oly nevet fogadjunk el, a m e l y . . . 
bővebb magyarázat n é l k ü l . . . leghelyesebben fejezheti 
ki felekezetiségünket. Ez a név nem lehet más, mint — 
nem „Magyar-1, mert vannak nekünk más nemzetiségű, 
némét és szláv hitsorsosaink is, hanem „Magyarországi 
Református (vagy magyarosan : reformált) Egyház" . 
J ó hosszii, no de hát, ha úgy tetszik, legyen így. Csak-
hogy rövidítve MRE kissé tótosan fog hangzani. Gon-
dolják meg jól ezt az atyafiak; no meg azt is, hogy 
nem volna-e jobb, ha, — minthogy Krisztus U. csak 
egy egyházat alapított, az atyafiak abban hagynák 
a széthúzást ós visszalépnének — az «///házba, a hon-
nan sok ürügygyei de minden ok nélkül távoztak. 

— Apró hírek. A király Szkladányi József palóz-
naki plébánost ós a füredi kerület esperesét a vesz-
prémi székeskáptalan tisztb. kanonokjává nevezte ki. 
— A lyoni hitterjesztő társulatnál 1904-ben 6,760,085 f rank 
adomány gyűlt össze. Ebből a kis metzi egyházmegyére 
180,019 frank esik, az egész „nagy" Németországra csak 
330,355 frank. Metz és Strassburg ket ten ennél többe t 
a d t a k : 335,540 frankot . Franczia emlék, franczia jó té-
konyság. — Salzburgban ezidén, aug. 7-től J (»-ig pae-
dagogiai, aug. 17-től aug. *5-ig sociologiai tanfolyam 
lesz. Ajánl juk törekvő fiatal paptársaink számára. — 
A német katholikusok nagygyűlése ezidén Strassburgban 
lesz, augusztus hó 20—24-ón. Ott is sokat fog lehetni 
tanulni . — Császár József dr szombathelyi theol. ta-
nárt , a „Szombathelyi Újság" volt szerkesztőjét, Czi-
ráky Béla gróf patrónus a kenyerii plébániára muta t ta 
be. - - Nagy Géza edelónyi plébános ós híveinek buz-
gósága, Samassa József érsek és Kóburg hg pa t rónus 
támogatásával, Edelónyben szép gót-stílű templomot 
épített . A fölszentelós jul. 2-án volt. Blazsejovszky apát -
plébános végezte. — Váczon jun. 21-én nevezetes ünnep-
ség volt. Ezen a napon szentelte fel Bálás Lajos pre-
látus a váczi Oltáregyesület zászlóját, melyet az egye-
sületnek C'sáky Károly gróf megyés püspök ur a ján-
dékozott . 

H f Felhívás előfizetésre azok számára, a kik-
nek ideje a félévvél lejár. A hátralékosokhoz ezennel külön 
kérelmet intézünk. 

Főszerkesztő : B r e z n a y B é l a dr. 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest 1905 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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„Perge alacriter tn coeplo tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmger.da: 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertxmus." 

IX. Pius a szerk. 1871. márcí. 27-én. 
„Additos tibi animo8 auetoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 
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Némelyek nagy törődömsége az egyház milliói iránt Ausztriában. - Egyházi Tudósítások: P o z s o n y - K e r e s z t u r . Koronagyűlés.— 
C l e v e l a n d : E. A. E. A. Püspöki jubileum. — R ó m a : A Gregorián-énekről X. Pius pápa uj határozata. —• Kath. Egyesületi Elet és 
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gyében. Fejedelmi alapítványok. Pályázat. Vallás elleni vétség miatt. Katholikus nagygyűlés lesz ezidén Ausztriában. Halál és — fel-

támadás. Keresztelő a Rákosban. Apró hirek. 

A magyarok egyik apostola és védőszentje : 
Szent Adalbert. 

(Folytatás.) 
Ismételten gondosan elolvastam azt a ké t élet-

írást, amelyet szent Adalbert kortársai hagytak reánk.1 

Olvasásuk közben észrevétlenül, de egyre határozot-
tabban úgy domborodott ki előttem szent Adalber t 
alakja mint a fájdalmak és a, sikertelenségek férfidé. Szent 
Bernátot szokta ilyesféle módon festeni a jámbor közép-
kor. Fe jé re töviskoronát tett , vállaira keresztet, melléje 
lándzsát és szivacsos rudat , testére köteleket, bal jába 
lámpást, jobbjába kosarat tele korbácsokkal, szögek-
kel, kalapácscsal és harapófogóval , eléje oszlopot és-
tetejére egy kakast.'2 De mikor eszembe jutot t , hogy 
sz. Adalbert ünnepét az örvendetes húsvéti időben üli 
az egyház, iparkodtam sz. Adalbertről az ünnepkör 
hangulatának jobban megfelelő, dicsőségesebb képet 
alkotni. Újra olvastam az említett életrajzokat és a 
hatás ugyanaz volt. Akarva-nemakarva egy régi kép 
ju to t t eszembe, a mely szent Adalbert kortársát , 
l). Zoerardot ábrázol ja : Nyitra közelében a Vág fölött 
egy odvas tölgyfában ül, melyet minden oldalról tele 
szurkált hosszú faékekkel, melyek szabad mozdulatot 
lehetetlenné tesznek ós feje fölött faabroncsról lógó 
súlyos kövek sebzik fejét .3 

Ebben az életben minden emberi ós azért sokkal 
tanulságosabb mint bizonyos más szenteké, a kiknek 
élete a siker jegyében állott és külső győzelmek lánczo-

1 Bolland. Acta Sanctorum. Április III. 178—198. 
2 Veith. Die Leidenswerkzeuge Christi. Wien, 1851. 1. lap. 
3 Ungaricae ganctitatis Indicia. Ed. Secunda. 1737. 64. lap. 

la ta-vol t . Az ő é le té t legrövidebben igy lehetne jelle-
mezni : folytonos küzdelem a folytonos sikertelenséggel. 
Nincsen sehol maradása, lába nyomán mindenüt t csaló-
dások fakadnak és a köd előttem, köd utánam, a mely 
őt övezi, csak rövid időre száll a magasba, hogy újra 
leereszkedve, annál jobban gyötör je . Azon emberek 
közé tartozott, a k ik a kishitű ós az isteni bölcsesség 
terveibe be nem avatot t le lkekre nézve mint meg-
testesül t kérdőjelek és az isteni irgalom ellen emelhető 
élő ellenvetések vándorol ják át az életet. A ki életét 
olvassa, nyugtalanul kérdi, mi lehet itt az isteni böl-
csességnek logikája, mi lehet ki tűzöt t czé l ja? Miért 
vesz igy űzőbe egy szerencsétlen lelket? Mire való a 
kísértéseknek ez a pazarlása? Quousque t andem? 

De lássuk a részleteket ! 
Már neve is- csalódás volt, legalább is szüleinek, 

de ta lán neki is. Az ő W o j t j e c h nevébe a mi a had-
sereg vigasztalását je lent i , 4 vo l t belezárva főrangú 
szüleinek reményteljes jóslata az ő szép gyermekük 
jövőjót illetőleg, — mert szépségét mindkét életirója 
különösen hangsúlyozza.5 Ezt a szép reményt föl kel-
lett adniok. Nem a katonai pályán várta őt a babér, 
hanem a rokonoknak szemében sokkal fájdalmasabb, 
a vi lág szemében sokkal igénytelenebb csatamezőn. 
Is ten megengedte, hogy a Szlawnik herczegi család-
ból szülessék, a mely család u ra volt Csehország 
éjszaki felének.8 D e ez a származás is balsorsot jelen-
tett az ő életében, mivel az ő családja az elsőségért 

4 Canap. 1. - Bruno 1. 
5 Canap. 2. — Bruno 1. 
6 Pintér i. m. IX. 924. 
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nehéz politikai küzdelembe bocsátkozott más fejedelmi 
családdal és ez a küzdelem összemorzsolta mindazokat, 
a kikhez sz. Adalbertet a vér kötelékei fűz ték 7 és rá 
nézve is reménytelen pusztasággá te t te Csehországot. 
Prága püspökévé választották, de a két szomszédvár 
versengése folytán neki Prága siralomház, a püspöki 
trón izzó máglya lett. Családjának tragédiája ellen-
állhatatlanul ragadta őt az örvény felé. Szenvedéseit 
tetézte népének elvakultsága ós megátalkodása. Szerette 
hiveit, hiszen maga mondta később a pápának : „Ha 
nyájam meghallgatja szavamat, élek és balok érette." 8 

Életirói tanúskodnak róla, mennyi imádságot, alamizsnát, 
böjtöt, virrasztást és nemes példát pazarolt rájuk önzet-
lenül ós eredménytelenül. 0 is elmondhatta gyakran 
sikertelenségeinek láttára az apostollal akár kamrája 
csendjében, akár szószékéről hangosan: „A mi szánk 
megnyílt hozzátok, (ó prágaiak), és a mi szivünk kitágult. " 9 

Mikor a helyzet tarthatat lanná lett, menekült 
Prágából. Mint a madár, mely a magas éjszaknak 
telétől menekül és a délividéken keres enyhületet : 
úgy sietett sz. Adalbert Itália felé, ahol a keresztény 
kultura ölén remélt menedékhelyet találni. Egy pilla-
natra a Szentföld is ellenállhatatlan igézetet gyakorolt 
rája, s azt gondolta, bogy Jézus kínszenvedésének 
beszédes emlékei között leghamarabb fog lecsillapulni 
lázas feje. Montecassino apátja lebeszélte róla. A csaló-
dások Itália földjén is sűrűn fakadtak számára. Monte-
cassino neki nem tetszett, sz. Nílus apátsága pedig 
az ő prágai származása miatt emelt fölvétele ellen 
nehézségeket.1 0 Végre megvonult Rómában sz. Boni-
f'áczius és sz. Elek klastromában, ahol a boldogta-
lan, de szent lelkek mohóságával vetette rá magát az 
önmegtagadás és önmegalázás gyakorlataira. Ezen gya-
korlatokból akarta megszőni a feledésnek szemfödőjét, 
amely idővel elfödje saját lelke elől is előéletének és 
püspökségének szomorú emlékeit. 11 Mikor a feledés 
már-már sikerült és a szent béke olajvirága megfakadt 
szivében, Isten megelégelte választottjának csendes pi-
henését. A prágaiak követsége visszakövetelte püspö-
küket. Sz. Adalbertnek vissza kellett mennie Prágába, 
pedig tudta, hogy ott zordon és makacs tél várja és 
számára nincsen ott kikelet. Püspöktársainak tiszteletre-
méltó zsinata ismét kezébe nyomta a vándorbotot és 
ezúttal nem kimélték meg őt a legérzékenyebb gyanú-
tól, mintha Prágából való távozása nem volt volna kel-
lően indokolva.12 Ez a keserű csepp még'hiányzott az 
ő kelyhóből, melyet az Ur parancsára meg kellett 
innia. 

Visszatért tehát a reménytelen Prágába, a hol 
fajtalanság, engedetlenség és legyilkolt rokonainak 
véres kisértetei várták. Hálója ismét semmit sem fo-
gott. * Megint visszatért Rómába. Lelke nyugalom nél-
kül hánykolódott a visszavonult és szemlélődésben töl-

7 Canap. 25. — Bruno 21. 
8 Bruno 18. 
» Korinth. II. 6, 11. 
10 Canap. 14. 15. — Bruno. 13. 
11 Canap. 14. 15. — Bruno 13. 
12 Ugyanott 18. 
* Ubi piscatio sua nihil cepit. — Bruno 11. 

töt t szerzetesi életnek örömei és a cselekvő élet bor-
zalmas vértanúsága között. Második óletirója szelleme-
sen fejezi ki magát a szentatyák szavaival, mikor azt 
mondja róla, hogy szerette Ráhelt , a csendes szemlé-
lődő életet, és egyre visszakényszeritették Liához, aki 
neki oly keserves csalódásokat okozott.13 

Harmadszor is visszakényszeritették Prágába, el 
is ment útjára, de Prágából oly hirek ju tot tak hozzá, 
amelyek lehetetlenné tették bevonulását. Valószínűleg 
már előbb, de lehet, hogy ekkor kereste föl a magya-
rokat is, de nem sok sikerrel működött közöttük. A 
szegény, sokat hányatot t szentnek látomásai voltak. A 
közeledő vértanúság sejtelmei egyre határozottabb ala-
kot öltöttek. Bejár ta korának megszentelt kegyhelyeit, 
hogy ott erőt merítsen a poroszok megtérítésére és 
esetleges vértanúságára. Végre 997. áprilisában porosz 
földre lépett. Negyvenkét éves volt. Múltját eddig ke-
serves csalódások szövedéke képezte. A híveitől cser-
ben hagyott, családjától erőszakosan megfosztott, föl-
dönfutóvá tett, szent nyugalmából tervszerűen kizavart, 
mintegy czéljavesztett és meztelenre vetkőztetet t sz. 
Adalbert , mikor Poroszország földjére ér és visszalöki 
a tengerbe a csónakot,14 melyen jött, olyan mint a soká 
üldözött szarvas, melynek már csak kegyelemdöfés kell. 

Meglepő, de tény, hogy sz. Adalbert Poroszország 
földjén senkit sem téri tett meg, hanem érkezésének 
első hetében utóiér te őt a régóta várva-várt vértanúi 
halál.15 A világ nyelvén szólva, azt kellene mondani, 
hogy ez a szerencsétlen ember, akinek semmi sem si-
került , az irigy sorsnak ka ján gúnykaczaja között 
utolsó sikertelenséggel pecsételte meg az eddigieket. 

Emberileg véve borzalmas élet, tele sikertelen-
séggel és tele reménytelenséggel. A világ az ilyen éle-
tet megveti, mer t sehol sikerét nem látja. Szent Adal-
ber te t sohasem fogja nagy embereinek sorába igtatni, 
mer t a világ szemében a nagy ember lényeges kelléke 
a legalább is viszonylagos siker.16 

De Isten és az ő anyaszentegyháza egészen más 
alapon Ítélnek. Isten szeretettel és kegyelemmel tekint 
le sok emberi életre, amelynek külső sikeréről szó 
sem lehet. Van-e emberileg szólva külső siker Keresz-
telő szent János működése nyomán? És ezt a szentet 
mégis maga az Ur Jézus mondta nagynak, sőt leg-
nagyobbnak. „ A z asszonyok szülöttei között nagyobb próféta 
Keresztelő Jánosnál senki sincs17 És ne feledjük, hogy 
Jézus éppen akkor vezetett apostolai elé kisdedet 
példakép gyanánt , mikor arról vitatkoztak, ki közülök 
nagyobb a többinél.18 íme Is ten a pálmát az egyszerű 
és alázatos szívtisztaságnak nyúj t j a ! Holot t a világ 
ma is úgy ítél, amint itélt egykor sz. Pál felett, mikor 
a nagy apostol Malta szigetére menekült a tenger 

13 Amplexus pulohram Rachel libenter obliv. laboriosam Liara. 
— Bruno 17. 

11 Festinantes vero nautae sanctum corpus deponunt et noc-
turno auxilio remeantes securam fugám capiunt. Bruno 23. 

16 Pintér i. m. IX. 936. 
16 Séailles. Essai sur le génie dans l'art. —- Joly. A nagy 

emberek lélektana. Budapest. 1901. 199-202. 
17 Luk. 7, 8. 
18 Máté 18. 



31. sz. RELIGIO. 219 

haragjától , de már a szárazon kezére csúszott egy 
vipera. A sikertelenség ós szerencsétlenség lát tára a 
világ ma is csak azt mond ja : .A bosszúállás nem hagyja 
őt élni.u 

Minő vigasztaló Istennek nagy elve a világ meg-
ítélésében az emberiség legnagyobb részére nézve. Ha 
szentjeiben ő is a külső sikert keresné, miféle reményök 
lehetne a gyöngéknek, az elnyomottaknak, a tehetség-
teleneknek, a nőknek ? Ha a szentek pusztán nagy 
emberek, talán Übermensch-ek volnának, lehetnének-e 
a mi példáképeink ? Egy mozzanat sem emelné hozzájuk 
a mi lelkünket ; minden csak lenyomna, elkedvetlenítene 
ós növelné tehetet lenségünk átérzését, sőt kétségbe-
esésünket. Ha a szentek csak utolérhetetlen magasság-
ban ragyogó csillagok volnának, talán csodálattal néz-
nénk reájok, de szivünk lassankint megdermedne az ő 
felségüktől. Nekünk közeli csillagok kellenek, akik 
meleget is árasztanak, nemcsak fényt, és a kiknek életén 
kiverődik a küzdelmes emberi létnek véres verítéke. 

A szentségnek összes utai Rómába, vagyis a 
mennyei Jeruzsálembe vezetnek. De ezek az u tak igen 
sokfélék. Legtanulságosabbak azok, amelyek a szen-
vedések, megaláztatások, reménytelenségek és siker-
telenségek sötét alagutjain át vezetnek az igéret 
földjére. Ezeken az utakon érezzük, hogy ezek a mi 
utaink és a kik ra j tok járnak, azokon érezzük, hogy 
ők hús a mi Imsunkból és vér a mi vérünkből, vagyis 
hogy ők a mi testvéreink. 

Keressük sz. Adalbert életében az isteni bölcses-
ség logikáját ! 

Mindenekelőtt meglep ennek az életnek tökéletes 
öszhangja. Az a negyvenkét év, a melyet a földön 
töltött , szép előjáték, prolog, vagy praeludium az ő 
vértanúságához. Fájdalmas, moll-hangokban áradnak a 
fölséges akkordok egymásután, mig valamennyi kellő 
zájrlatát meg nem találja az utolsó, megdöbbentően 
inély akkordban, a vértanúságban. Ez az élet folyton 
lefelé türemlik, mélyebbre és mélyebbre, mint valami 
szépen egybehangzó művészi skála, mint az örvé-
nyeknek mormogása. Ennek az életnek homlokára 
oda van illesztve jelszó gyanánt Ker. szent Jánosnak 
szent életelve : „ 0 neki növekednie kell, nekem pedig kiseb-
bülnömEz az ember nemcsak ajkaival mormogja, 
nemcsak a sz. misével fejezi ki megsemmisülését Is ten 
előtt, vagyis tökéletes imádását, hanem egész életét a 
lemondások és sikertelenségek révén imádássá avatja. 
A tel jes imádáshoz már csak egy fok hiányzik, az 
utolsó, a tényleges halál, a vértanúság. És ez az utolsó 
imádó akkord fakadt meg belőle a poroszok lándzsa-
vetései nyomán. 

Anélkül, hogy sz. Adalberttel szemben igazság-
talanok volnánk, azt kell mondanunk, hogy az áteredő 
bűn révén az ő lelkében is megvolt a bűnnek kór-
anyaga. Sőt valószínűleg korának va júdó szelleme sem 
hagyta őt illetetlenül. De Isten tökéletesnek akar ja öt 
látni. Le akarja belőle csapolni, párolni a kóranyagot 
Látszólag kegyetlen eszközt használ, de olyat, a mely-

19 Ap. Csel. 28, 4. 
20 Ján. 3. 30. 

nél a siker biztos. Szent Adalbert szivét a szenvedések 
ós csalódások országút jává teszi. Ezeknek nyomásával 
szorítja ki szivének szivacsából a kóranyagot . A munka 
lassú, de Isten türelmesen folytat ja . Szt. Adalbert 
pedig megadással aláveti magát ennek az isteni műté t -
nek. Végre előáll sz. Adalbert lelke a maga szűzies 
t isztaságában. Már el lehet róla mondani : benne, ugy-
látszik, Ádám nem vétkezet t . 2 1 

Lelkének szépségéből már csak egy vonás hiány-
zik : az ilyen életbe harmonikusan beléje illeszkedő halál. 
Ha volt volna még benne valami a régi emberből ; 
ha előéletében i t t -ot t engedett volna az emberi gyarló-
ságnak ; ez az utolsó tény, a vér tanúság jóvá tesz 
mindent . Mert lia a vérkeresztség eltöröl minden bűnt , 
mennyivel inkább az előéletnek kikerülhetetlen gyarló-
ságait. 

L á t t u k Isten logikáját , de még nyugtalanul kér-
dezzük, termékeny-e az ilyen élet ? 

Hogyne volna termékeny ! Hiszen követi a mag 
példáját , a melyet a földbe temetnek, mielőtt gyümöl-
csöt hozna. Aztán hű másolata J é z u s életének, a ki 
mig a földön jár t , szintén nem sok sikerrel működöt t 
és a kinek életéhez szintén halála ad ja meg a kulcsot. 

Az alapokba vér kell. Vérrel kö tö t te meg Mózes 
az ó-, J ézus az új-szövetséget. És ha szabad i t t ezt a 
példát is említenem, vérrel kötöt te meg a hót vezér a 
magyarok szövetségét. De a magyarok szövetségéből 
még hiányzot t egy csepp vér, a martyr-vér . Ez t a 
csöppet sz. Adalbert adta. Szinte lehetetlen elgondolni, 
hogy a vér tanúság izgalmai között a nagy szentnek 
szivében meg ne elevenedett volna annak a három 
nemzetnek képe, a melyek között szeretettel, de siker-
telenül működött. Most kezében ta r to t ta a siker biztos 
zálogát, saját vérét. Ezt ajánlot ta föl csehekórt, 
magyarokér t és poroszokért és az eredmény azt muta t j a , 
hogy nem sikertelenül. A sikertelenség bűbája, mely 
nyomon kisérte életét, a halál pil lanatában megtör t és 
helyébe áldás lépett . 

^ * 

Áj ta tos Ker. Ha l lga tók! 
A rómaiaknak szomorii költője, Ovidius m o n d t a : 

Ludit in humanis divina potenlia rebus.** Az isteni örök 
bölcseség könnyedón játszadozik az emberek sorsával. 
Amint a sakkozó a sakktáblán ide s tova tologat ja az 
egyes alakokat, de nem önkényesen, hanem nagy 
számítással : úgy helyez bennünket is az isteni Gond-
viselés majd ide, ma jd amoda. Bárhová tegyen, legyünk 
róla meggyőződve, hogy ő még nem vesztette el soha 
a já tszmát . Néha talán kifürkészhetet lenek az ő utai, 
de mindig biztosak. Sz. Adalbert életében a legcsodá-
latosabb já tékokat űzte. Minden arra mutatott , hogy a 
játszmát elveszti és az emberi bölcsesség szinte taná-
csokkal szeretett volna Istennek szolgálni. A kifej let 
Is tennek adott igazat. 

Különös élet, egyike a legkülönösebbeknek. Sokat 
beszélnek a szentség illatáról, ennek az életnek illata 

21 Halesi Sándor mondta sz. Bonaventúráról (W—Welte 
Kirchenlexikon. 11. 18.) 

22 Ex Pont. 4. 
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csupa myrrha és vér. Lelkének képe, mig a földön élt, 
borús volt, mint az őszi tá j . Az örök élet termő vizei 
mellett úgy állott, mint a szomorú fűz. Mennyi ilyen 
szomorú fűz tenyész mindig a világon. Gyermekek, a 
kiktől az Is ten korán megtagadta az apát és anyát. 
Házastársak, a kiknél a tűzhelyen a pokol tűze lobog. 
Lelkipásztorok, a kiknek fejét hiveik megátalkodása 
mindennap töviskoszorúval övezi. Emberek, a kik min-
denhez a legnagyobb buzgalommal és a legtisztább 
szándékkal fognak és kiknek még sem sikerül semmi. 
Mintha meddő fák volnának és mintha őket jobban 
sú j taná a paradicsomi á tok : „Átkozott a föld a te mun-
kádban:a-:i Szerencsétlen lelkek, a kik alól minduntalan 
kihúzzák a gyékényt . Üldözött szarvasok, a kik sehol 
sem találnak nyugtot . Szegény Jeremiások, a kiknek a 
nevető nagy világ közepette folytonos zokogás a min-
dennapi kenyerük. 

Jö j je tek ti mindnyájan sz. Adalberthez és tanul-
já tok meg tőle azt a nagy és megnyugta tó elvet, hogy 
Isten nem a külső sikert nézi, hanem meg van veletek 
elégedve, ha egész életetek csak sikertelenségeitek és sze-
rencsétlenségetek örvénylése volna is, de ha az örvények-
ből is a ti megnyugvó imádástok hangzik feléje. Hiszen 
nektek kisebbülnötök kell, hogy ő növekedjék. Amen. 

A legeslegújabb felfedezés , — 
mely minden telivér szabadelvű embernek meg fogja 
könnyíteni a lelkét az, hogy egy tudós német ember, 
A. W . Grube ur, miután egy másik német tudós ur 
megállapította a katholikusok és protestánsok közt levő 
különbséget a koponyán (Rundköpfe — Langkopfe), 
most azt hirdeti , hogy ő meg felfedezte a — br ! — 
a „jezsuita physiognomiát" a maga teljes igazában. A 
dolog komolysága követeli, hogy megállapítsuk, hogy 
a tudós szász ur azt a könyvét, melyben „meglepő" 
elméletét kifej t i , a következő czim alá helyezte el : 
„Biographische Miniaturbilder". Ebből a könyvből a 
„Deutsche Volksblatt" után az Augsb. Postz. 1905. 
jun. 28-án szórói-szóra ezt idézi: „Talán valamennyi 
vallási physiognomia (arczkifejezés) közt egyetlenegy 
sincs, a mely könnyebben volna felismerhető a 
jezsuitáénál. A jezsuita szemek már közmondásosakká 
váltak. (Hol? kérdik a német kath. lapok?) És való-
ban, én merem állítani, hogy én a jezsuita szemeknek 
csaknem tel jes körvonalait tudom megadni, és nemcsak a 
szemekéit, hanem csaknem a fej alakjaéit is." „Csaknem" 
ur azután egész bizonyossággal így fo ly ta t j a : „akár-
milyen ruhában jelenjen meg, t. i. a jezsuita, ott viseli 
magán rendjének a jellegét, tekintetében a gyakorlatlanabb, 
ós fejének körvonalaiban a gyakorlot tabb arczismerők szá-
mára. Ezekhez a körvonalakhoz főleg három darab tar-
tozik : a homlok, az orr és az alsó állkapocs. Csaknem 
mindig erősen domború, sokat átfoglaló, r i tkán éles, szi-
lárd, tömör homlokok ; csaknem mindig nagy, többnyire 
haj lot t és elül erős porczogójú orrok; csaknem mindig 
nagy, nem kövér, de gömbölyűn kiálló alsó állkapcsok ; 
csaknem mindig kissé összehajló (zusinkende) szempillák 
s határozott vonású ajkak. „Merkwürdig", csodálatos, 
úgymond, hogy a közt a sok tudós jezsui ta közt oly 
kevés található, talán határozottan egyetlen egy sincs, 
az igazi filozóf fejből". Igy a világraszóló legesleg-
ú jabb felfedezés. Hogy eddig tud tunkkal Grube ur 
szabadalmat felfedezésére nem szerzett, az valószínűleg 
onnan van, mer t utólagosan rá jö t t arra, hogy tulajdon-
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képen maga alat t vágta be a fát, mert hiszen felfedezése 
az „álarczozott jezsui tákra" is bizonyára ráillik ós igy 
az emberek utol jára rá u j ja l fognak muta tn i Szász-
országban, a hol az embereknek borsózni szokott a 
háta, ha jezsuitával találkoznak. Mennyi badarságot 
termel a komolynak nevezett német tudomány ! ? ? 

Némelyek nagy törödöinsége az egyház 
milliói iránt Ausztriában. 

Bécsi zsidó-szabadelvű lapok 1900-ra vonatkozó 
statisztikai adatokból azt állapították meg, hogy 
Ausztriában az egyházi vagyon értéke 818 millió koro-
nára tehető. Bár néhány évvel előbb ez az összeg még 
csak 600 millió korona körül járt , tegyük fel, hogy az 
egyház vagyona Ausztriában csakugyan annyi, sőt 
több, mondjuk : 900 millió korona. Mi következik 
ebből? Talán, hogy az egyház, a papság dúsgazdag? 
Szó sincs róla, Ausztriában összesen 46,145 egyházi 
személy él, és pedig: 18,165 világi, 4424 szerzetes pap, 
4712 szerzetes testvér, 18,844 apácza. 900 millió korona 
tőkének jövedelméből egy-egy egyházi személyre 975 
korona esik. Esnék tulajdonképpen, de nem esik. Mert 
az egyház vagyona Ausztriáttan épp úgy mint másutt, 
nem csupán személyek, de egyúttal és nagyrészt egy-
házi, még pedig rengeteg sok intézet fentar tására for 
díttatik, úgy hogy személyenkint alig esik a 975 ko-
ronának fele egy-egy egyházi személyre. No már 
pedig kocsisoknak is van 450—485 korona évi jöve-
delmök. Azután vegyük csak, hogy egy-egy Rothschild-
nak egymagának több tőkéje, tehát több jövedelme is 
van, mint az egész osztrák kath. egyháznak. Különös, 
hogy a Rothschildok vagyonának és jövedelmének 
alig akad ir igylője azok körében, kik a mindennapi 
kenyeret is irigyelni szokták a kath. papságtól . = 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pozsony-Keresztár. Koronagyűlés. — 
A nagy szombati- vi déki esperesi kerület papsága f. hó 

20-án t a r to t ta rendes tavaszi közgyűlését i t t Pozsony-
Keresztúr on. 

Szent mise után, melyet Dr Madurkay Miklós 
keresztúri plébános végzett, Friedrich József kerületi 
érdemdús esperes szép beszédben üdvözölvén a teljes 
számmal megje lent paptársakat , a fiúi hódolat hangján 
emlékezik meg kegyelmes főpásztorunk Vaszary Kolos 
bibornok herczegprimás és esztergomi érsek ur ötven 
éves papi jubileumáról s a jelenlévők nagy lelkesedése 
közben olvasta fel azon üdvözlő feliratot, melyet az 
egyházi kerület ezen magasztos ünnep alkalmából a 
szeretett egyházfejedelemhez intézett. 

Ugyancsak felolvasta D r Miksó Is tván ezen alka-
lomra szépen megirt s a kerületnek küldöt t ódáját s 
méltóságos D r Kohl Medárd felszentelt szamoszatai 
püspök urnák azon kegyességeórt, mellyel Vaszary 
Kolos főpásztorunknak Keményff i K. Dániel által meg-
irt életrajzát tartalmazó könyvet a lelkészeknek meg-
küldötte, jegyzőkönyvi leg köszönet mondatot t , mely ő 
méltóságával kivonatban közöltetik. 

Továbbá fájdalmas szívvel említi méltóságos 
Pollizár József mylassi felszentelt püspök halálát s élénk 
színekkel festi azon gyengéd viszonyt, mely személyét 
s a kerületet a megboldogult főpaphoz fűzte s javasla-
tára emléke jegyzőkönyvileg megörökittetik. 

Az u j általános érseki helynököt Dr Iiajner Lajos 
praelátns-kanonok ő méltóságát pedig feliratilag üdvözli. 

A báthi esperesi kerület átiratát a kongrua emelése 
végett a kerület magáévá teszi azon megjegyzéssel, 
hogy ő eminencziájához a párbér készpénzben leendő 
megváltása ügyében kérvény intéztessék. 
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A Szent István Társulat pártoló tagokat gyű j tő íve 
azon óhajjal, hogy a társulat központi pénztára a tagok 
jegyzékét s ehhez képest a tagil letményeket és fizetési 
illetékeket kellő pontosságban tartsa s lehetőleg tót 
nyelvű irodalmi termékeket is jut tasson a vidékünkbel i 
nép számára, pártolólag tudomásul vétetet t . Ö eminen-
cziája intézkedéséhez képest az i f júsági Szent Alajos 
Társaság s Mária férfi és női Kongregat iák -11 ak plébánián-
ként való alakítása határozatilag kimondatik. Pápa ő 
szentségének a katekizmus tanításáról kiadott körlevelé-
nek végrehaj tása körül élénk vitatkozás keletkezett . 

Indí tvány tétetet t , hogy felterjesztés tétessék az 
egyházmegyei hatósághoz aziránt, valljon ő szentségé-
nek szándékát teljesitjiik-e, ha vasár- és ünnepnapi 
predikáczió alkalmával a katekizmus alapján dogmatikus 
beszédeket tar tunk, mivel a különböző egyleti áj tatossá-
gok a vasárnapok majdnem egész délutánjá t lefoglalják. 

Ezen indítvány, tekintve, hogy az egyházi főható-
ság a körlevelet életbeléptetési záradékkal nem lát ta 
el, nem fogadta tot t el, hanem a lelkészek szabad elhatá-
rozására bizatott a katekizmus tanítása idejének mikénti 
betartása. 

Kimondatot t továbbá, hogy Pe'terfillér évenkint 
junius 29-én ós deoz. 8-án, s afrikai missiókra adomá-
n y o k j a n u á r 6-án oltárkörüljárás alakjában gyűjtessenek. 

Kerület i jegyzőnek újból titkos szavazás u t j án 
szavazattöbbséggel Herényi .Mihály tanfelügyelő esperes 
lett megválasztva. 

Az elnöklő rendes esperes ezek után a gyűlést 
berekesztette. 

A kerületi testvérek ezután a vendégszerető háziúr 
Dr Madurkay Miklós asztalához ültek, melynél számos 
pohárköszöntő hangzot t el. 

Cleveland. É.-A. E.-Á. Püspöki jubileum. — 
Gyönyörűen, fényesen ünnepelte meg városunk s 
az egyházmej-ye lelkes közönsége —• igy olvassuk a 
„Magyarok V a s á r n a p j á é b a n , — azon napnak 40. év-
fordulóját, a melyen püspök urunk pappá szentelte-
tett , fényes tanúságot tevén ragaszkodásáról, szere-
tetéről, tiszteletéről, melylyel a rubinjubi leumot ülő 
főpap iránt viseltetik. Az ünnepély egyházi része 
a székesegyházban ment végbe, ahol ő méltósága fényes 
segédlettel muta t ta be Istennek a jubileumi hálaadó 
szentmisét, a melyen az egyházmegyei papság legna-
gyobb része megje len t ; az egyházmegyei magyar lel-
készek közül ott voltak : fedő Böhm Károly, Paulovi ts 
Róbert, Fröl ich János és Orosz Gyula plébános urak . 
Szentmise u tán a Willson és Scovill sarkán levő 
Orsolya zárdában ta r to t t ünnepi lakomán szép beszéd 
kíséretében lőn átadva a jubiláns főpapnak 40 ezer 
dollár azon negy hiányt szenvedő fiu-menedéház ezél-
jaira, a melynek létesítése legfőbb vágyát képezi 
püspök urunknak. 

A jubileumi ünnepély második része este 8 óra 
után folyt le a kereskedelmi kamara dísztermében, 
melyet zsúfolásig megtöltöt t az ünneplő közönség. Több 
lelkes beszéd hangzot t fel méltatva Horstman püspök 
nagy érdemeit. Nagy tetszést kelt kel te t t V. P. Kl ine 
beszédje, a ki a más vallásúak nevében üdvözölte püspök 
urunkat . Majd a világi hivek nevében tizezer s a 
„Columbus lovagjai" névvel biró katholikus szövetség 
részéről 15 ezer dollár lett átadva a fiu menház czól-
jaira. Meghatot t szavakban mondott végül köszönetet 
a páratlan fényes ünnepeltetésért ö méltósága s az 
amerikai himnusz eléneklésével végződött a szép 
ünnepély. 

Róma. A Gregorián-énekről X. Fiús pápa uj hatá-
rozata — jelent meg jun . 24-én, aláírva Merry del Val 
államtitkártól, és Dom Pothier benczés apáthoz, a gre-
gorián-könyvkiadó bizottság elnökéhez intézve. Az u j 
decretum hat pontból áll. Miután ki jelentet te a szent 

atya, hogy a gregorián-li turgikus könyvek kiadásánek 
revisiójával ós korrektúrájával Dom Poth ier t bizza 
meg, a bizottság többi tagjai t segítségére utasít ja. 
I rányadókul a következő pontokat állítja fe l : I. Az 
apostoli szentszék a l i turgikus könyvek külön kiadá-
sát, melyet mint typikusokat ajánl, legfelsőbb hatósá-
gának oltalma alá veszi, a szaktudósok gregoriánus 
tanúimáriyainak egyébiránt teljes szabad tért engedve. 
II. Hogy minden egj 'edáruság, valamint jogi ugy tény-
leges értelemben, kizárva legj'en, a typikus vatikáni 
kiadást más kiadók utánnyomathat ják , de csakis, hogyha 
az 1904. évi ápril hó 25-én kelt Motu proprióban meg-
állapított feltételeket megtar t ják . III. A bizottság tag-
jai és tanácsosai szívesen fognak vállalkozni arra, hogy 
tudományuk felvilágosult támogatásával az elnök fel-
adatát elősegítsék, valamint arra is szívesen fognak 
vállalkozni, hogy az apostoli szentszéket más, hasonló 
munkákban és kiadásokban, azoknak megvizsgálásával 
támogassák, hogy azokat a szent ri tus-congregatio elé 
lehessen megerősítés véget t terjeszteni. IV. Hogy az 
apostoli szentszék számára, most és a jövőre nézve, 
a szent énekre vonatkozó kétségbevonhatat lan jog, 
mely a kath. egyház örökségének kiegészítő része, 
biztosítva legyen, ennek a (kiadó) vállalatnak magas 
vezetése, akár a l i turgikus könyvek összeállítását, akár 
a különféle li turgikus kiadványok, különösen a Pro-
priák és az u j Officiumok ügyét vesszük, a rítusok 
congregatiójának biboros elnökére lesz bizva, aki az-
után a szükséges és alkalmas intézkedések és rendel-
kezések i ránt a bizottság elnökével érintkezésbe fog 
lépni. A megállapodások az államtitkárral egyetértés-
ben fognak a megvalósítás út jára lépni. V. Az apostoli 
szentszók tulajdonjogát , ós a nyomtatás jogát , az apos-
toli szentszók számára, valamint az utánnyomásra fel-
jogosított kiadók számára biztosítja a kiadás külön-
leges jel lege és a solesmesi apát és főtisztelendőséged 
(Dom Pothier) lemondása az apostoli szentszók javára 
előbbi munkásságuknak minden már megjelent kiad-
ványára nézve. VI. Az eddigi rendelkezések, különösen 
pedig az 1895-iki solesmesi kiadás alapul vevése a 
vatikáni kiadásnál — arra fognak szolgálni, hogy az 
előbbi pápai okmányok értelmét biztosítsák, ide zárva 
a solesmesi apáthoz 1904. május 22-én irt brevét is, 
hogy így a feladat a lehető legjobb tudományos és 
gyakorlati megoldást nyer jen . 

KATH. E G Y E S Ü L E T I É L E T 
és 

K Ö Z T E V É K E N Y S É G . 
A Mária-kongregácziók IV. országos 

értekezletének lefolyása. 
(Folytatás.) 

A következő előadó Mázy Engelber t dr. szent-
benedekrendi igazgató (Kőszeg) volt, aki „A középiskolai 
vallástanítás módszerérőld tar tot t mély, filozófiai alapon 
kezelt felolvasást. Mindenekelőtt a módszert határozta 
meg. Ez t így jelöli m e g : kateketikai tanitásmód ennek 
a tananyag természetéből ós a vallásoktatás czéljából 
folyó határozmányai. A czélnál a lelki élet megtermé-
kenyítését emelni kell. Behatással kell lenni a tanítás-
nak a lelki életre is. Ezen gyakorlati követelménynek 
felel meg a kateketikai tanitásmód is. A hit ugyan hal-
lásból vagyon, de a megszentelő malasztra is szükség 
van, azért a malaszttal való közreműködéssel kell ez 
if júságot megnyerni. Az oktatás sémáját így jelölte 
meg : didaktikai egység a világos felfogás, a megérte-
tés és az alkalmazás fokán. Ezért nem az óráról-órára 
való tanítási mód a helyes, hanem a didaktikus egység 
szerinti haladás. A tanuló ne a könyvre tekintsen, 
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hanem a hitoktató szavára. A szemléltető előadás a 
fontos. Az oktatás imádsággal kezdődjék, végződjék, 
sőt az egész hangula t ilyen legyen. 

Előadása végén a hit tanárok figyelmébe ajánlot ta 
Hám könyvét a vallástanítás módszeréről. Végül indít-
ványt nyú j t be, hogy a hittanitásra nézve részletes 
utasítások készíttessenek a püspöki utasításokon felül. 

Csucs Is tván a szemléltetés fontosságát belátván, 
indítványozza, hogy a bibliai és a szertartási, stb. elő-
adásokhoz szemléltető képeket készíttessenek. A keres-
kedelmi iskolákról beszél azután s megjegyzi, hogy 
azok ma már nem szakiskolák s azért a hi t tannak 2 órá-
ban való tanítását kell követelni. Ped ig itt ugyancsak 
rossz i rányban való fejlődóst látunk. Elnöklő püspök 
kijelenti, hogy tör téntek már lépések. 

Arvay Nagy J ános indítványozni akarja, hogy a 
magántanulóktól számon kéressék, hogy a vallási gya-
korlatokon is részt vet tek e Várady püspök felvilágosítja 
felszólalót, hogy ez benne van a püspöki utasításokban, 
sőt konkrét esetet hozott fel, melyből kitűnt, hogy 
egy magántanulónak ismételnie kell az osztályt, mert 
a hi t tanár nem adot t a hittanból j egye t a vallási gya-
korlatok elhanyagolása miatt. A minisztériumhoz folya-
modtak, de nem használt. 

Polorny Emánuel a felhozott eset és határozat 
köztudomásul hozatalát kéri. Kifejt i azután, hogy peda-
gógiai folyóiratra volna szükség. Sürgeti továbbá a Hit-
oktatók Egyesületének megalakítását. Kateket ikai kurzust 
is jó volna tar tani , a salzburgi mintára. Mázy indítvá-
nyát oda kéri módosíttatni, hogy maga Mázy kéressék 
fel egy részletes utasí tás elkészítésére. Mailáth püspök úr 
fel is kéri Mázy Engelbertet , kinek kérésére azt is 
kimondja, hogy a beküldöt t schéma minden hi t tanárnak 
meg fog küldetni. 

Az utolsó előadó Buday Gerő állami főgimnáziumi 
vallástanár volt, aki a vallástanárok állásának rendezésé-
ről szólt az állami ós községi középiskoláknál. Azt fej-
tegeti, hogy mindaddig, mig nem lesz tisztességesen 
rendezve a hi t tanárok fizetése, nem lehet várni, hogy 
mindenki igazi lelkiismeretességgel teljesítse köteles-
ségét. Ismertet i a kérdést s reá muta t a nagy arány-
talanságokra s arra, hogy még az állami gimnáziumok-
ban is különböző az elbánási mód. Ha a hit tan rendes 
tárgy, legyen a hi t tanár is rendes tanár és legyen 
rendes a fizetése is. Jogilag is rendezni kívánja a hit-
tanárok helyzetét. Nincs megállapítva a jogköre s 
innen van, hogy csökken a hittanári állás tekintélye. Az 
állami intézetekben pedig a püspöki utasí tásokat nem 
veszik figyelembe. 

A püspöki utasí tásokat a miniszter által való el-
ismeréssel kell kötelezni. A viszályok is csak akkor 
szűnhetnek meg, ha meglesz határolva a jogkör. A 
püspöki biztosokra nézve azon óhajnak ad kifejezést, 
hogy azok jól ismerjék a hatáskörüket s az összes ide-
vonatkozó kérdéseket . Panaszkodik, hogy a lelkészek 
néhol nem adnak bizonyítványt a misehallgatásról a 
fiuknak, de kérik azt. 

Felhozza, hogy az órarendben rossz helyet adnak 
a hictani óráknak. A legkevésbbó alkalmas órákat 
jelölik ki. 

Helytelennek ta r t ja azt az elvet, hogy ha a hit-
tan csak első vagy utolsó lehet. A lelkigyakorlatok 
megtartásáról szól még azután, ahol szintén sok mellő-
zés tapasztalható. Indítványt nyú j t be. Mondja ki az 
értekezlet : 

1. hogy a hi t tanárok anyagi helyzetét tekintve, a 
hit tanárok nyú j t sanak be memorandumot ugy a nagy-
méltóságú püspöki karhoz, valamint a nagyméltó-
ságú miniszterhez, fizetésük rendezése tárgyában. 

2. A hi t tanárok méltányos elhelyezésére is kéres-
senek fel az intézetek tanári karai. 

3. A püspöki kar utasításai küldessenek meg az 
igazgatóknak, hogy tudomásuk legyen róluk. 

A tetszéssel fogadott előadás után 
Várady czimzetes püspök megjegyzi, hogy az állami 

gimnáziumoknál azért van néhol kivételes állapot, mer t 
ott e dolgok szerződésszerűen, tehát magánjogi lag van-
nak rendezve. Elvben azonban az állam nem akarja 
rendszeresíteni, mert a hit tanári állást labil állásnak 
tar t ja . Továbbá az állam sem akarja e rendszeresítést, 
mert akkor minden vallásfelekezet követelné tőle. Ez 
pedig oly summát jelentene, melyet az állam nem akar 
elvállalni. A helyzet javítására azonban jóakarat tal sok 
történik s hiszi, hogy fog is történni. 

Pokorny Emánuel felszólalása után, melyben meg-
győzően fe j te t te ki, hogy az iskolafentartók kötelessége 
az iskolákban a vallástanításról gondoskodni s hogy 
ebben az elvben megalkuvást nem szabad ismerni, 
Várady püspök felvilágosító szavai után hozzájárul t az 
értekezlet a fentebbi javaslatokhoz. 

Mailáth püspök úr ezután ismételten köszönetet 
mondott a megjelenteknek buzgó fáradozásukért. Reméli 
— úgymond — hogy ezen összejöveteleket ezentúl is 
megtar tha t juk . Szilárdítja ez a kapcsokat az intézetek, 
valamint a szerzetesek és világi papok között is. Fel-
olvassa a csiksomlyói kongregáczió üdvözletét s jelenti, 
hogy a trencséni kongregácziót, mely most üli 50 éves 
fennállását, üdvözölte az értekezletből. Végül köszöne-
tet mond Várady A. Lipót cz. püspöknek, hogy meleg 
érdeklődésből eljött az értekezletre, hogy azon felvilá-
gosító s buzdító szavakat mondott, valamint köszöne-
tét fejezte ki azért is, hogy hivatalos működésében oly 
sokat tesz a hi t tanárok érdekében. Mailáth püspök úr 
szavaira Várady válaszolt szép beszédben. Hangsú-
lyozta a kongregácziós élet fontosságát, elismeréssel 
nyilatkozott a hi t tanárok buzgó működéséről s az érte-
kezlet nevében is köszönetét fejezte ki Mailáth püspök-
nek azon fáradhatat lan buzgóságáéi't, melylyel a hit-
tanítás és a kongregácziók ügyét mindenkor felkarolja 
s melyről oly ékesen tanúskodik a lefolyt értekezlet is. 
I lyen patrónus mellett — mondá a hi t tanároknak — 
s a boldogságos Szűz oltalma alatt az önök iigye s az 
i f júság katholikus nevel tetése csak előre s előre halad-
hat. Mailáth püspök úr erre áldását adta a jelenvoltakra 
s az értekezlet délután 2 óra tájban véget ért. A jelen-
voltakat azután a Regnum Marianum lát ta nagy szere-
tettel vendégül. 

* 

József főherczegtöl a kondoleáló táviratra a követ-
kező távirat érkezett este a Regnum Marianum-ba : 

Köszönöm imáikat és üdvözletüket, melyet leg-
melegebben viszonzok. József főherczeg. 

H I V A T A L O S . 
Pályázat. 

A bibliai tudományok előmozdítására és a kap-
csolatos alapnyelvek tökéletes elsajátítására létesített 
Lackenbacher-féle alapítványból a héber Penta teuchus 
sorshúzás által meghatározandó 15—20 versének leg-
sikerültebb és az alapítólevél határozmányainak leg-
inkább megfelelő latin fordításáért és nyelvbeli vala-
mint tárgybeli magyarázatáér t 2835 azaz kétezernyolcz-
százharminczöt korona tűzetik ki jutalmul . 

A feltételek a következők: 
1. Mózes öt könyve mindegyikének a sors által 

kijelölt helyéről 3—4 versszak lesz a pályázók által 
héberből latin nyelvre lefordítandó és nyelvbeli, vala-
mint rövidre fogott tá rgyi magyarázatokkal ellátandó. 

A pályázóknak rendelkezésére bocsáttatnak a 
héber biblián kivül Onkelos Tarquma (Berliner-féle 
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kiadás 1884.) a szyr Peschi t tonak szövegkiadása és a 
Eaadia kaggaonak arabs versioja (héber betűkkel ki-
adta Derenbourg J . Oeuvres complètes de Eaadia I. 
Paris . 1893). 

Hasonlóképen á tengedtetnek a pályázóknak hasz-
nálat végett a héber, szyr, aramiai és arabs nyelvek 
szótárai. Pályadí jnyer tes azon munkálat lesz, mely a 
héber szöveget a leghelyesebben adja vissza és amely-
nek nyelvbeli és tárgybeli magyarázatai a versek tekin-
tetében semmiféle lényeges nehézséget ós a legfontosabb 
versiokat nem hagyja figyelmen kivül. 

2. Az e czélra kijelölt helyen összegyűlt pályázók 
dolgozataikat az e végből felállított bizottság felügye-
lete alatt meg nem szakí tható 12 óra a la t t tartoznak 
befejezni. 

3. A pályázatokban résztvehetnek a) mindazon 
magyar v. osztrák honpolgárok, akik a folyó évben v. 
a legközelebb mul t 1., 2. vagy legfeljebb 3. évben a 
theologiai tanfolyamot a bécsi, prágai vagy budapesti 
egyetemen befejezték és a róm. kath. presbyter i fokot 
elnyerték ; 

b) mindazok kik az előbbi feltételeknek megfele-
lőleg a két első pályázatban részt vet tek, azonban 
ju ta lmat nem nyertek. 

4. A ju ta lomér t való versengés a bécsi egyetemen 
1905. nov. 21-ón, a prágai és budapesti egyetemen 
pedig 1905. nov. 24-én, pénteken fog megtar tatni . 

Folyamodók kötelesek a pályázatban való részvé-
telre jogosul tságukat az illető egyetem theologiai kará-
nak dekanatusa előtt okmányilag igazolni. 

Bécs, 1905. jun . 15. 

Az alsó ausztriai cs. és kir. helytartóságtól. 

I R O D A L O M 
— Megjelent a Literarische Rundschau für das 

katholische Deutschland. Herausgegeben von Dr Joseph 
Sauer, Professor an der Universi tät F re iburg i. Br. 
Einundreißigster J a h r g a n g : 1905. 12 Nummern zu je 
20 S. 4'' M d . — Fre iburg im Breisgau. Herdersche 
Verlagshandlung. — Durch die Post und den Buch-
handel zu beziehen. 

A 7. se. tartalma : Neue kirchliche Jahrbücher. I. Henkel, 
Der zweite Brief des Apostelfiirsten Petrus- (Dausch.) — Lietzmann, 
Apollinaris von Laodicea und seine Schule. 1. Bd. (Diekamp.) —  
Many, Praelectiones iuris canonici (Ott.) — Charon, Les saintes et 
divines liturgies des nos saints pères Jean Chrysostome, Basile le 
Grand et Grégoire le Grand. (Eisenhofen) — Duijnstee, Polemica 
de S. S. Eucharistiae Sacramento inter Bartholomaeum Arnoldi de 
Usingen et Martinum Lutherum. (Dörholt.) — Schneider. Die Psy-
chologie Alberts des Großen. I. Tlieil. (Baur.) — Seidel, Gramma-
tik der japanischen Schriftsprache. (Kubo.) — Varnhagen, Das fran-
zösiche Ostheer unter Bourbaki vom Anbeginn bis zum Gefecht 
von Villersexel (1870/1871.) (v. d. Wengen.) — Harnack, Schiller. 
2. Aufl. (Herter.) — Kaufmann, Handbuch der christlichen Archäo-
logie. (Schnyder.) — Helmling, Hagiographischer Jahresbericht für 
das Jahr 1903. — Pfennings, Goethes Harzreise im Winter. (Hoe-
ber.) — Jacoby, Das Kind aus dem Hexenhause. (Dyrott.) — Nach-
richten und Zeitschriftenschau. — Büchertisch. 

— Megjelent a Stimmen aus Maria-Laacli. Katho-
lische Blätter. J a h r g a n g 1905. Zehn hef te M. 10.80 
(oder zwei Bände zu je M. 5.40). Freiburg im Breis-
gau. Herdersche Verlagshandlung. 

A 6. füzet tartalma : Erinnerungen an P. Joseph Spillmann 
S. J. (A. Baumgartner S. J.) — Umwandlung heidnischer Kultus-
stätten in christliche. I. (St. Beissel S. J.) — Persönliches und 
Dingliches in der christlichen Religion. (Chr. Pesch S. J.) — Alte 
Lebensgrundsätze und neuzeitliche Kunstströmungen. (M. Meschler 
S .T.) — Die neue amerikanische Gnosis: „Christian Science". I. 
(O. Pfülf S. J.) 

R e z e n s i o n e n : Heinrich, Dogmatische Theologie Fort-
gefühit durch Dr. C. Gutberiet. IX. u. X. Bd. (A. Lehmkuhl S. 
.1.) ; Schmitt, Zur Geschichte des Probabilismus (M. Reichmann 
S. J.) ; Manuale Lincopense, Breviárium Scarense, Manuale Aboense. 
Herausgegeben von J. Freisen (J. Laurentius S. J.) ; Landois, Das 

Studium der Zoologie mit besonderer Rücksicht auf das Zeichnen 
der Tierformen (E. Wasmann S. .T.); Runeberg, König Fjalar. Aus 
dem Schwedischen übertragen von R. Hunziker (A. Stockmann 
S. J.). — E m p f e h l e n s w e r t e S c h r i f t e n . — M i s z e l l e n : 
Polemik in einer Friedensrede; Zum Jubiläum des Don Quijote 
(1605-1905). 

V E G Y E S E K . 

— X. Pius pápa jellemvonásainak egyike — a 
szerénység és egyszerűség. Ismeretes az az intése, 
melyet egy lombardiai papnak adott, a ki gyakori 
római zarándoklatok vezetésével akart za j t ütni. Végezze 
csendesen ot thon kötelességeit s a zajra költött pénzt 
fordítsa a szegényekre. Legújabban az egyszerűsítés 
egy másik tényeröl kaptunk hírt. A vat ikáni szeminá-
r ium öreg rektorá t , Cani prelátust , 2000 lira végkielé-
gítéssel kanonoki hivatalának teljesítésére utasította, 
az intézetben pedig a külön bölcseleti és theologiai 
tanfolyamot egyszerűen beszüntet te s az intézet növen-
dékeit a két tanszak tanulására a gregorián egyetemre, 
illetve más római intézet látogatására utasította. 

— Az oberamniergaui Kreuzesschule czimü új 
passzió-játék má jus 28-iki első előadásáról egy szem-
tanú igen ajánlóan nyilatkozik. Az ú j darabot a régi 
passzió-játék méltó társának jelenti ki s csak két főki-
fogása van ellene, hogy hosszúak benne a szavalások 
ós kelleténél több van benne a „modern" művészetből, 
különösen a hangszerelésben. Egyébiránt a Kreuzes-
schule a Passionspiel-t művészet i tekintetben egyben-
másban felülmúlni látszik. Különösen Dávid diadalmi 
bevonulása, t anunk szerint, minden eddigi drámai jele-
netezést felülmúl. „Es war faszinierend schön", mondja 
a műértő Ízléssel jelenvolt kritikus. A Kreuzesschule 
első előadására Münchenből két különvonat ment. 
Egyiken ott volt az ország közlekedésügyi ministere is. 

— Jóltevök a győri püspöki tápintézetben. Az 
1904/5. iskolaév folyamán összesen 209 tanuló já r t a 
tápintózetbe, állandóan 175, egyes hónapokra 34, a 
szülők költségére 150, a többi 59 pedig jóltevők költ-
ségére ingyen nye r t élelmezést. Es pedig : a Zalka- ós 
Mester-alap te rhére 26 tanuló kapot t egész évi ellátást, 
gr . Széchényi Miklós megyés püspöktől kapot t 7 tanuló 
840 K-t, dr. Szely Lajostól 4 tanuló 310 K-t , dr. Mohi 
Antal , dr. Sinkó István, dr. Borsody Géza és Schlichter 
Lajos tól 1—1 tanuló 120—120 K-t, Schlegel Péter től 
3 tanuló 252 K-t , dr. Balits Antaltól 3 tanuló 168 K-t, 
B r a u n A dolftól f tanuló 12 K-t , Ruschek Antaltól 28 K-t, 
X . Y.-tól 4 tanuló 54 K-t, a veszprémi püspöktől 480 
K-t , a veszprémi káptalantól 2 tanuló 240 K-t . A nemes-
szivű jóltevőket jutalmazza meg bőségesen a jó Isten. 

— A bibliai tanulmányok római bizottságának 
első doktorrá avatása a szentírási tanulmányokból — 
megtörtént . Az u j doktorságot elnyerték Jeannotte 
J e n ő Canadából, Arehambault György Rheimsből, Flipo 
Leo Cambraiből. írásbeli vizsgálatuk volt : 6 ' óra a 
szamaritán nő (sz. Ján . IV. 1 —26) történetének kidol-
gozására, 3—3 óra Dávid történetének, illetve a Kr . U. 
idejebeli Palesztinának földrajzi, néprajzi stb. leírására. 
A szóbeli vizsgálat 3 óráig tar tot t . Vizsgálati tárgyak 
v o l t a k : 1. általános, 2. részletes bevezetés a sz. írásba. 
3. 0 - és újszövetségi bibliai történelem. 4. héber nyelv. 
5. görög nyelv. 

— A szatmári irgalmas nővérek zárdájában 46 
je löl t kapott taní tónői oklevelet. A vizsgáló-bizottság 
elnöke Lessenyey Xav . Ferencz dr. prelátus, az i f jú 
tanítónőkhöz lelkes, buzdító beszédet intézett az ön-
képzés folytatásáról. A jelenvol t kir. s.-tanfelügyelő 
pedig elismerést nyilvánítot t az irgalmas nónék intéze-
tének tanítási és tanulási fényes eredményéről. 

— Maecenas főpap. Szmrecsányi Pál dr. nváradi 
püspök úr Kozári Gyulához, a positivizmusról ir t 3 köte-
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tes munkájának megküldése alkalmából a következő 
levelet intézte : A „keresztény filozofiai irodalom terén 
eddig is k i fe j te t t dicséretes munkásságának u jabb sike-
rül t alkotása ez a mü, mely méltán elmerésre számíthat. 
Midőn ennek megküldésével irántam tanúsított figyel-
méért köszönetemet fejezem ki, a mű előállítási költ-
ségei fedezéséhez 200 koronával já rulok." 

Voltak e sz. István király idejében hazánk-
ban mi(rás apátok l Ez t a kérdést fej teget i az „Egri 
Egyh. Közlöny"-ben Böhm János dr kanonok-szer-
kesztő, s k imutat ja , hogy nem voltak. Ebből a tudós 
kanonok további következtetéseket von le Fe jérpa taky-
val, Karácsonyival és másokkal szemben a szent Is tván 
korabeli dolgokra vonatkozó okmányok hitelességére 
nézve. A vita fejlődésére kíváncsiak lehetünk. 

— Előléptetés a szepesi püspöki aulában. Párvy 
Sándor dr. szepesi püspök úr Kheherich Márton dr. pápai 
kamarást és püspöki t i tkárt egyházmegyei irodaigaz-
gatóvá, Studiner János dr. theologiai tanárt , az „Egyetemes 
Kr . Lapok" nagytudományu és szorgalmas munkatársát 
püspöki t i tkárrá és szentszéki jegyzővé nevezte ki 

— Népmissiók és papi lelkigyakorlatok a g. sz. 
nváradi egyházmegyében. A jeles tolláról ismeretes 
Gedeon vezető czikkelyt irt a „Tiszántúl11 -ba a román 
nép lelkét fenyegető elzüllésről. Szoczializmus, anarchia, 
nazarenizmus veszélyezteti növekvő arányokban nem-
csak a nem egyesült, de az egyesült vagyis katholikus 
román nép életét is. Mint örvendetes je lé t az üdvös ellen-
hatásnak Badu Demeter dr. nagyváradi g. k. püspök úrnak 
azt a tet tét említi lelkes irótársunk, mely szerint a püspök 
úr a parochiákban népmissiókat fog tartatni, a papság 
lelki gyakorlataira pedig nagyobb gond lesz fordítva. 

— Fejedelmi alapítványok. Szilányi Ferencz esz-
tergomi prelátus kanonok ötven éves papi jubileumának 
alkalmából a következő nagylelkű alapí tványokat te t te : 
1. A főegyházmegyei papi nyugdíj intézetnek 40.000 
koronát ; 2. a főegyházmegyei katholikus népiskolák 
és tanítók segélyezésére 40.000 ko roná t ; 3. a főegyház-
megye területén tar tandó népmissziók költségeinek 
fodözósére 40.000 koronát. 

— Pályázat. A Budapesten fennálló „Magyar 
Görögkatholikusok Egyesülete" az 1905—1906. tanév folya-
mára több ebéd, illetve vacsorahetyre pályázatot hir-
det. A pályázatban résztvehet bármely magyar görög-
katholikus if jú, ki tanulmányait Budapesten folytat ja . 
A folyamodványok elbírálásánál előnyben részesülnek : 
a) az árvák, b) az egyesületi tagok és internátusi jó-
tevők gyermekei, c) azon vidékek ifjai, melyeken az 
egyesület, i l letve internátus ügye hatásosabb felkaro-
lásban részesült. Beadási határideje augusztus hó 15. 
Az illetékes paróchus-lelkészek gyermekeinél a szom-
széd paróchus vagy plébános által aláírott és hivatalos 
pecsétjével ellátott kérvényekben a folyamodó anyagi 
helyzete tel jes részleteiben fel tárandó s a szegénységi 
és tanulmányi bizonyítványokkal kiegészített folya-
modvány a választmányhoz intézve Demjanovich Emil 
ü. v. igazgató h. czimén közönségesen feladott levél-
boritékban küldendő. Bizonyítvány-másolatokat bár-
mely paróchus hitelesíthet. 

— Tál lás elleni vétség mia t t volt vádolva Makász 
József, nagykosztolányi káplán a nyitrai törvényszék 
előtt. Az eset előzményei a következők: Folyó évi 
márcz. 12-ón prédikált az Olajfák hegyén vérrel verej-
tékező Jézusról, mondván a többi köz t : hogy az egész 
világ bűneit magán hordja és hogy ennek ellenében 
az egész világ hálátlanságát magán tapasztalja, mert 
mindjár t Júdás, tanítványainak egyike, elárulta 30 ezüst 

pénzen. Most is sokan csak ugy min t Júdás eladják 
polgári meggyőződésüket és avval keresztény lelki-
ismeretüket ki 5 for intér t , ki 10-15-25 f o r i n t é r t . . . Ezen 
megbotránkoztak az ot tani liberálisok és a nagykoszto-
lányi jegyző ós alsó-dubováni kántor unszolására többen 
bepanaszolták „vallás elleni vétség" czimén. A galgóczi 
járásbíróság a káplánt elítélte összesen 150 korona fő-
és mellék büntetésre, a nyitrai kir. törvényszék felebb-
viteli tanácsa pedig mint 1 fokú bíróság az í téletet 
jul. 1-én föloldotta és Makász káplán urat annak követ-
kezményei alól fölmentet te . (Ny. Sz.) 

— Katholikus nagygyűlés lesz ezidén Ausztriában. 
A bécsi egyházmegye bizottsága J ézus szentséges szive 
ünnepén kelt felhívásában november 18—21-óre Bécsbe 
hívta össze az Y. osztrák katholikus nagygyűlést . 

— Halál és — feltámadás. Már jelentettük, hogy 
Sárospatakon, a Tüdős dr. szerkesztése alatt oly híressé 
vált „Sárospataki L a p o k " ez árnyékvilágból, nem min-
den zajos agónia nélkül, szerencsésen kimúlt. Kór-
jelzés : „modor és irányzat", melyet a tiszáninneni ev. ref. 
egyházkerület múltóvi őszi közgyűlése „elitélt" s „min-
denki- sajnálattal tapasztalt , a ki a (sárospataki) főiskola 
„nyugalmát ós belső békéjét szivén viseli." Most a 
nevezett egyházkerület jun. 26-án tar tot t értekezlete 
új egyházi és iskolai lap megindítását határozta el 
„Sárospataki Református Lapok" czime alatt. A gon-
dosan összeállított szerkesztőség előjele annak, hogy 
komoly lappal lesz dolgunk, melylyel érdemes lesz 
fentar tani a csereviszonyt. 

— Keresztelő a Rákosban. Rákoskeresztúrról je-
lentik a Budap. „Prot , E. és I . Lap."-nak, hogy ott 
érdekes keresztelő folyt le. Százhárom felnőtt, 18 évet 
betöl töt t egyént kereszteltek meg a Rákos pa takban 
a bapt is ta egyház hitelvei szerint. A baptista vallás, a 
mely aZOTl ft—vi CrQ&Qllr -Hftgy-o» 103 ú j hivet 
nyert , a kik közül Szada községből 56, Rákoskeresztiir-
ról 47, nagyrészt református és kathol ikus vallású vette 
fel az u j hitet. E két községben már csinos baptista 
imaházak vannak. E keresztelő — folytatja a nevezett 
lap jelentését — egyházi s vallásos életünk sorvadásá-
nak bizonysága. 

Apró liirek. A nagyvárádi 1. sz. egyházmegye 
papjelölt jei t ezidén Szmreesányi La jos egri segédpüspök lir 
fogja f. hó 12—15. napjain fölszentelni. — Pemp Antal 
szatmári káptalani helynök f. hó 12-ére, mint az elhalá-
lozás 30-ik napjára, ünnepélyes gyászmisóket rendel t I. b. 
József fhgér t a szatmári egyházmegye egész területén. — 
Furcsán kezdte az elüljáróság értelmezni az „ex lex"-et 
Várpalánkán. Vaszőcsik Tivadar ottani gk. hi toktatónak 
150 korona félévi illetményét az „ex lex-re hivatkozás-
sal nem fizette ki. — A franczia kamara f. hó 4-én 
341 szavazattal fogadta el a szótválás tv javasla tá t 288 
szavazat ellenében. Lesz-e belőle törvény, még mindig 
nem egészen bizonyos. — A Jézus-társaságiak egyete-
mes rendfőnöke, P . Martin, a kit csontszú következtében 
ka r jának levágásával mentet tek meg az orvosok a 
haláltól, két rendtársa kíséretében további üdülés czél-
jából elhagyta Rómát . 

Eüp0 Figyelmeztetés t. olvasóinkhoz : A czimszalag száma 
előtt levő b és c betű azt jelenti, hogy az előfizetést a kiadó-hivatal 
(Budapest, VI. Bajza-utcza 14.) mindennap várja. A viszonyok vál-
toztak, az előfizetést nem lehet más járatási móddal helyettesíteni. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a tlr. 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó: B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1905, Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. az.) 
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„Verge alacnier tn coepio tuo: praeitare praeita h'.nnnx caritaiem incende, pietatem főve, umtati promovenáae et arctius compmyet.dat 
adlabora . . . Nos interim grati ammi Nostri pignus. tibi et us. qui operi tuo sufrayantur. Apostoiicam Benedictionem peramanter imper tm, us.u 

IX. Pius a szerk. 1871. márer. 27-én. 
„Additos tibi amnios auctoritate Nostra exoptamus. quiout, excitatus atque ereccus . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.u 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreltnek és tanulmányok: Gyász- és ünnepnapok. Irta: Dr Z u b r i c z k y Aladár. — Az egyházi temetkezési jog. Irta: Dr 
H u s z á r Elemér. — A miseruha megáldása. Irta : Némethy Gyula dr. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Harmincz éves találkozás. 
— Huszonötéves találkozás. — Az újpesti plébános beiktatása. - P á r i s : A szeparácziős törvényjavaslat, — S a l z b u r g . — Irodalom: 
Kath. Egyháztörténelem. — „Szent József Lapja*. — Vegyesek: Főegyházmegyei hirek. Uj esperes. A váczi szeminárium új rektora.. 
Gyógyimádkozok. Parasito-ájtatosságok. Oberammergau. Carnegie-alapitvány. Eucharisztikus kongresszus. Egy német jezsuita franczia 

kitüntetése. 

Gyász- és ünnepnapok. 
A kath. tudományos és művészi világnak 

az elmúlt he tekben ki jutot t a szomorú és 
örvendetes napokból. 

Három kiváló tudós haláláról kell meg-
emlékeznünk. 

A dominikánus Denifle-t magyar kath. 
lapjaink is elparentál ták. Dicsőségének u t j a 
közben érte a halál, mikor épen át aka r t a 
venni egy protes táns egyetemtől a diszdoktori 
diplomát. Neve a tavaly megjelent „Luther 
und Lutherthum in der ersten Entwicklung quellen-
mässig dargestellt" cz. műve ú t ján a legszélesebb 
körökbe elhatolt . A tudományos világ azonban 
régebben ismerte mint elsőrangú munkatársá t . 
A pápa megte t t e a vatikáni levéltár aligaz-
gatóiának, külföldi akadémiák pedig siettek 
őt tagjaik sorába beválasztani. Köz tük a pro-
testánsok is. — A középkori myszt ikát és 
theologiát ugy ismerte, mint ta lán senki más. 
Erről legújabb nagy munkája is fényes bizony-
ságot tet t . Klasszikus kis könyve : Das geistige 
Leben is innen meriti anyagát . Megirta két 
nagy köte tben a franczia egyházak pusztulá-
sát a száz éves háború alatt ; k iad ta a párisi 
egyetem char tu lar iumát és anetar iumát és 
Ehi ie a tyával együt t működve több kötetet 

jelenített meg ezen czímmel: Archiv für Lite-
ratur und Kirchengesch, des Mittelalters. H a z á j a 
tör ténetének megírásához is tömérdek ada t t a l 
szolgált. 

A másik jeles halot t (Józza-Luzi József basi-
lianus, egykori gro t ta fer ra ta i apát . Vicebiblio-
thekariussa volt a Yaticánnak, Konsultusa a 
Propagandának és a tanulmányok Congregá-
cziójának és tagja a XIII . Leo által kiküldöt t 
történeti bizottságnak. Körül-belül 200 kisebb-
nagyobb monográfiát irt 50 év kere tén belül, a 
melyek a byzanczi korszakra, a görögöknek 
I tál iában való megtelepedésére és a 3chisma 
kulturális hatásaira vonatkoznak. 

A harmadik ha lo t t Schanz Pál tübingeni 
dogmatikus (1841—1905. jun. 1.) Fia ta l korá-
ban min t gimnáziumi tanár mennyiségtant és 
te rmészet tudományokat adott elő ; 1876-ban a 
a tübingeni eg}7etemen az uj-szövetségi szent-
í rásmagyarázat t a n á r a lett, de 1883-ban ezt 
a ka thedrá t az apologetika és dogmatika 
ka thedrá jával cserélte föl. 1872-ben lépett föl 
először mint iró és művei egészen haláláig: 
sűrűn követ ték egymást . Ir t Cusa Miklósról 
mint mathemat ikusról és csillagászról, Galilei-
ről, a keresztény világnézetnek a természet-
tudományokhoz való viszonyáról. Kommentá-
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roka t adot t ki Máté, Márk, Lukács és János 
evangéliumaihoz, és pedig külön kötetben. 
Főműve a kereszténység apologiája három 
kötetben, a melynek utolsó kiadása számára 
tel jesen elkészítve adha t ta még át a szöveget 
a nyomdának. Mint dogmatikus kitűnő munkát 
irt a szentségekről. Legújabban védte a, kath. 
theologia tudományos jellegét és kritika tár-
gyává t e t t e a modern apologetikát. — Művei-
nek főérdeme a természet tudományos szem-
pontok éles kidomborítása, a tör ténet i módszer 
k i ter jedt a lkalmazása és a dogmatör ténet i kuta-
tások lelkiismeretes felhasználása. Deniflével 
e l len té tben igen békülékeny haj lamú volt. Elvi 
ellenfeleivel szemben mindig mérsékel te magát . 
Recensióin mindig keresztül villámlott az a 
felfogás, hogy nincs oly rossz könyv, a melyből 
ne lehetne valamit tanulni. Közvet í tő szerepre 
gyakran vállalkozott a kiélesedett theologiai 
vélemények esetében. Innen magyarázha tó az 
is, hogy néha nem ad ha tározot t feleletet ott, 
a hol ezt várva várnók. Olvasottsága meglepő, 
emlékezete óriási. 

A három haláleset szomorú benyomását 
mérsékelte két tudósnak aranymiséje. Mindkettő 
j ezsu i ta : Braun Károly és Hurt er Hugó a tyák. 

Braun (szül. 1831) hesseni származású. Eve-
ken át vezet te a kalocsai csillagvizsgálót. Több 
csillagászati, meteorológiai és geometriai esz-
közt készítet t (mikrometer, ezüstözöt t ércz-
tükör , nephoskop. trigonometer, ellipsograph). 
Fényképez te a nap protuberancziáit , kiszámí-
t o t t a hosszadalmas munkával a föld súlyát stb. 
I r t egjT kozmogonián kivül sok kisebb munká t és 
czikket. (Uber Kosmogonie von Standpunkte christl. 
Wissenschaft. 1895). Je lenleg Mariascheinben, 
•Csehországban él és folyta t ja megfigyeléseit. 

Hurter Hugó a konverti ta Hur te r Frigyes-
nek fia (szül. 1832). Svájczi születésű (Scliaff-
hausen). Születésekor apja még protestáns pap 
volt. Mikor az apa 1844-ben konvertál t , példá-
j á t követ te két fia (Henrik, az idősebbik 1895-
ben hal t meg mint bécsi beneficiatus). Hugó 
•mint világi növendék a Collegium Germanicum-
ban tanul t és 1857-ben lépet t a rendbe. Már a 
következő évben innsbrucki dogmatika- tanár 
l e t t . Dogmat ikájá t , mely már tiz kiadást ért, 
mindnyájan ismerjük. Hasonlóképen elég gyak-
r a n nyúlunk az ő Nomenclator l i t terariusa u tán . 
A fiatal theologusokat a régi theologiába kitű-
n ő e n bevezeti patrisztikus kiadásaival. Dogma-

tikus czikkei és recensiói pedig mindig tanulságo-
sak és öreg kora miat t ke t tős t iszteletre méltók. 

A kath. zeneirásnak is ünnepe volt máj . 
24-én Würzburgban. E lőad ták a mindössze 42 
éves tiroli származású P. Hartmann ferenczren-
dűnek legújabb oratoriumát, melynek tárgya 
az utolsó vacsora. Első nevezetes orator iumát sz. 
Péterről irta, a másodikat sz. Ferenczről . Az 
„Utolsó vacsora" szövegét Ghezzi püspök irta, 
aki szintén a ferenczrendűek közül való. K é t 
részből áll. Az első a zsidó passacli-ról szól, 
a második az Eucliaristiáról. Az első t ragikus 
természetű és Júdás árulásával végződik ; a 
másodikban az elsőnek ellentétei boldogító 
harmóniában olvadnak meg. Czélja a vallásos 
épülés és lelki emelkedettség. Egyszerű esz-
közökkel kívánja czél ját elérni, de az egysze-
rűségben a szinigazságot akar ja szolgálni. A 
Kritika kivált kiemelte az „Ave corpus Christi 
na tum" részletet, a melyet a női kar ad elő. 
Az előadást 390 tagból álló ének- és 76 tag-
ból álló zenekar rendezte . Egyik kritikus az 
egész műben az utolsó tiz és legjelentősebb 
oratoriumot üdvözli. Dr. Zubriczky Aladár. 

Az egyházi temetkezési jog. 
Ir ta : Dr. Huszár Elemcr. 

I. Az egyházi temető eredete. 

Corpori humano quidquid impenditur, non est 
praesidium sa utis sed humanitat is officium, secundum 
affectum, quo nemo unquam carnem suam odio habet , 
mondja szt. Ágoston, 1 Unde oportet ut quam potest pro 
carne proximi curam gera t cum ille inde receperit qui 
gerebat. E t si liaec faciunt qui carnis resurrectionem non 
credunt, quanta magis debent facere qui credunt? u t 
corpori sed tamen ut resurrecturo et in aeternitate 
mansuro impensum huiusmodi officium sit etiam quo-
dammodo eiusdem fidei testimonium. 

Az első századokban a keresztények is a római 
jognak megfelelően a falakon kivül temették el halot-
taikat, és pedig mindenki a martyrok közelébe kiván-
kozott, amit szépen okadatol szt. Ágoston : quod vero 
quisque apud memóriás martyrum sepelitur, hoc tan-
tum mihi videtur prodesse defuncto u t commendans 
eum etiam martyrum patrocinio affectus supplicationis 
pro illo augeatur . 2 

Mikor az üldözések megszűntével a martyrok reli-
quiáit behozzák a templomokba, a keresztények tovább 
is a mar tyrok közelébe óhaj tanak temetkezni, tehát a 
templom körül. Magába a templomba temetkezni meg-
tiltja a 6B8.-iki nemzeti zsinat 6.-ik canon ja : Prohiben-
dum est secundum majorum instituta ut in ecclesia 

1 De agenda cura pro mortui s (cap. ult.) 
2 Ugyanott. 
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nullatenus sepel iantur3 sed in atrio aut in porticu aut 
in exedris ecclesiae. Igy lesz a temető mintegy a plé-
bánia templom járuléka : kizárólag a hivek holttesteinek 
eltemetésére szánt s ezen czclra egyházilag megszentelt hely. 
A Rituale Romanum a VI. czim I. fejezetében ki-
mondja : 9. Ubi viget antiqua consuetudo sepeliendi 
mortuos in Coemeteriis, ret ineatur et ubi fieri potest, 
restituatur. 18. Nemo christianus in communione fide-
lium defunctus extra Ecclesiam aut Coemeterium rite 
benedictum sepeliri debet. 

II . Fogalma. 
Az egyházi temető fogalmához tehát kettő tarto-

zik : először a hivek holttesteinek eltemetésére szánt külön 
hely,4 másodszor ezen hely egyházi megszenlelése. A temető-
szentelés ritusát a Pontificale Romanum a II. részben 
tartalmazza. Öt keresztet állítanak fel a temetőben : a 
középen, az elején, végén, jobb és balszélén, mindegyik 
előtt 3 gyertya ég. A püspök fehér pluvialéban ós 
mitrával a középső kereszt előtt felállított faldistorium 
alatt foglal helyet, s rövid beszédet mond a néphez a 
temető szentségéről. Aztán mondja az első orat iót : ut 
hnmana corpora hic post vitae cursum quiescentia in 
magno judicii die simul cum felicibus animabus 
mereantur adipisci vitae perennis gaudia. A Minden-
szentek litániája után a püspök az egész temetőt 
körüljárja, szentelt vizet hintvén, visszatérve az első 
kereszthez, mondja a második oratiót: corporibus 
quoqne horum in hoc coemeteris quiescentibus et 
tubám primi Archangeli hic exspectantibus consolatio-
nem perpetuam largiter impertire. A hátulsó kereszt-
nél : ut post animarum corporumque resurrectionem 
coadunatam te donante atque concedente beatitudinem 
sempiternam percipere merlantur. A jobboldali kereszt-
nél : angelicis tubis concrepantibus animae simul cum 
corporibus praemia coelestium gaudiorum percipiant 
sempiterna. A baloldali keresztnél : in Baptismate tib, 
consepultos, in natura carnis hic consepeliendos sub-
sque tuae resurrectionis in tuae redemptionis misericor-
dia requiescere concede. Végül ismét a középső kereszt-
nél : ad nostrae peregrinationis corpora quiescenda, 
donee per eundem D. N. J . Chr. de pulvere ad gló-
riám resurgenda. Ezután a püspök a Lázár feltámasz-
tásáról szóló prefátiót énekli s befejezi az utolsó 
oratióval : donec in magno judicii die de sepulchris 
propria corpora recipiant et sic venienti Domino 
ad judicandam et viam cum fructu bonae operationis 
occurrant. A temető-szentelést mise fejezi be, a temető-
szentelésre vonatkozó oratio, secreta és postcommunió 
val. Amennyiben a szentelést püspöki delegatió alapján 
egyszerű presbyter végzi, akkor csak a temető közepén 
kell keresztet állítani, a szertartás elején a fönt közölt 
első oratio mondatik, azután a pap körüljárván a teme-
tőt, visszatér a kereszthez, és ott a püspöki szentelés-
nél második helyen, tehát a temető elején elhelyezett 
keresztnél mondandó oratióval befejezi a szertartást. 

(Folytatjuk.) 
3 A 813.-iki maintzi zsinat azonban ismét megengedi. 
4 A temető hfelyének megválasztására, valamint a temető 

rendbentartására vonatkozólag az egyház természetesen köteles 
az állami egészségügyi rendszabályok betartására. 
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A miseruha megáldása. 
— Ir ta : Némethy Gyula dr. — 

A miseruhának a művészet és a liturgika szabá-
lyai szerint való kiállítása, elkészítése, a miseruhát a 
megáldás alkalmas és méltó tárgyává teszi. Az egyház 
a profán dolgokat is megáldja az Üdvözítő példájára és-
felhatalmazására, hogy ezek használata üdvősségünkre 
is vál jék; annál inkább megáldja azon tárgyakat , me-
lyek az istenitisztelet czéljaira készültek. Megáldja, 
azaz kiveszi azokat a mindennapi élet szférájából és 
pozitív szent jelleggel ruházza föl, fölavatja Isten szol-
gálatára. 

Az egyház határozottan megparancsolja, hogy a 
miseruhát meg kell áldani, azaz Isten szolgálatára bizo-
nyos szertartással fölavatni. A Missale Romanum több 
rubrikája szól a miseruha megáldásáról. Az egyik a 
miseszertartás leírásáról: „Quibus ita dispositos accedit 
ad paramenta, quae non debent esse lacera, aut scissa, 
sed intégra, et decenter munda, ac pulchra, et ab Epis-
copo itidem, vel alio, facultatem habente, benedicta.. 
A másik rubrika a mise hiányosságairól szóló részben 
található : „Possunt etiam defectus occurrere in minis-
terio i p s o . . . . si vestes sacerdotales et mappae non sint 
ab Episcopo, vel ab alio, hanc habente potestatem 
benedictae..1 Némely liturgikusok azon állítása, hogy 
nem, a pap misézett benne, határozottan téves. Ez. 
kitűnik a S. R. C. következő határozatából : 

3162. S. Hippolyti. Rmus Dominus S. Fessier,. 
Episcopus S, Hippolyt i S. R. Congregationi sequentia 
dubia exhibuit pro opportuna solutione : 

VII. Reperi tor apud Antonelli de Regimine ecc-
lesiae Episcopalis lib. 1. cap. 17. haec assertio : S i 
Sacerdos bona fide celebraverit cum vestimentis non-
dum»benedictis, poterunt alii Sacerdotes cum iisdem 
ri te celebrare; qua per primam celebration em bona 
fide factam, consecrata seu benedicta remanserunt.. 
Quaeritur an hoc in praxi sequi tuto liceat? 

Resp. Ad VII . „Negative." 
Atque ita rescripsit et declaravit. 
Die. 81. Aug. 1867. 
A miseruhát tehát csak a püspök imádsága avatja; 

föl, melyet az egyház előirt. 
A liturgikusok egyhangú véleménye szerint halálos: 

bűn terhe alatt köteles a pap a püspöktől vagy fel-
hatalmazott paptól megáldott casulában misézni, s igy 
hogy csak egyet idézzek Szent Alfonz e kérdésre : Quae 
sint requisita ad missam ? igy felel : Sub gravi sacrilegio-
vestes sacrae, hoc est, benedictae ab Episcopo, vel 
sacerdote habente privilégium, u t habent Mendicantium 
saltern superiores.2 Meg nem áldott miseruhával tehát. 

1 Missale R. De defectibus X. 1. Bened. XIV. inst..21. Quarti 
1. c. p. 2. tit. 1. sect. 3. dub. 2. et sect. 4. d. 1 ; Cavalieri l. c, tem.. 
4. dec. 182. u. 2. S. Alphonsus de Lig. Theol. Mor. 1. V. u. 376. 
meg nem áldott miseruha megáldottá válik, s fölava-
tásra nem szorul, mihelyt akár tudva a dolgot, akár 

2 S. Alph. 1. c. 1. V. num. 376. Lohner.. 1. c. p. 1. tit. 3. §. 2 
in fine; quarti. p. 2. tit. 1. s. 4. dub. 2. et 5. Cavalieri. torn. 4. dec-
182. u. 1. 2.; Collet, Traité des ss. myst. ch.. 10-u. 5. Haine 1. c. t . 
III. pag. 163. Müller. 1. c. t. III. pag. 88. 
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semmi szín alatt nem szabad misézni. Akkor se, ha 
máskülönben elmarad a vasárnapi mise, vagy ha más-
különben nem lehet szent útravalót adni a betegnek. 
Annál kevésbé szabad egyáltalán miseruha nélkül mi-
sézni. Szent Alfonz a casula nélkül való misét még 
abban az esetben se engedi meg, ha halállal fenyeget-
nék a papot, hacsak miseruha nélkül nem mondja a 
misét 3 Hardt ellenben ezeket m o n d j a : Pariter certum 
«st apud omnes, ' s ine gravi peccato omitti non posse 
albam aut casulam, nisi in gravissimo periculo vitae 
propriae vei alterius, u t dictum est in praecedente. 
Előzőleg pedig azt mondja : Certum est apud omnes, 
peccatum esse mortale celebrare sine ullis vest ibus sac-
ris, quacunque etiam necessitate récurrente, nisi forte 
in casu vitandi mortem non in tenta tam in contemptun 
religionis, in quo quidam putan t esse licitum. Quia 
i r reverent ia et scandalum tanta censentur, u t quaecun-
<pie alia nécessitas aut praeceptum cesset.4 Lehmkuhl 
szintén azon nézet felé hajlik, hogy nem igen fordul-
ha t elő eset, a mikor ugy követelnék a casula nélkül 
való misézést, hogy az egyszersmind ne szolgálna a 
vallás megvetésére, vagy botrányra. Tehát azt lehet 
mondani, hogy casula nélkül ugy szólván sohasem sza-
bad misézni. 5 

Meg nem áldott casulával misézni csaknem annyi, 
mint casula nélkül misézni; legalább mindkettő csak-
nem egyformán t i l tva van. Lehmkuhl mégis azt mondja, 
hogy casula nélkül misézni külsőleg is botrányos lévén, 
nagyobb véteknek minősítendő, mint a meg nem áldott 
casulával való misézés. Ezt megengedi Lehmkuhl abban 
az esetben, midőn a beteg eszméletlen, vagy legalább 
nem képes a bánatot külsőleg nyilvánítani, s midőn 
egyút ta l nincs szent olaj, s igy minden reménység a 
szent utravalóban összpontosul. Ekkor misézhet a pap 
a meg nem áldott miseruhában, hogy viaticumot adhas-
son a betegnek, föltéve, hogy nincs szentelt ostya a 
szentségházban. A magunk részéről csatlakozunk Lehm-
kuh l véleményéhez. 

A casula vagy miseruha megáldása a püspök jog 
és hatalmi köréhez tartozik (jure ordinario per t inet ad 
Episcopum), mint az a Missale Romanum föntebb idé-
zet t helyeiből elég világos. Bizonyí t ja ezt a Rituale 
Romanum ós az egyházmegye r i tuálék azon helye, ahol 
a casula, illetőleg a szent ruhák megáldó formulája 
található. Mindenütt meg van jegyezve, hogy a pap 
a püspöktől nye r t felhatalmazás révén áldhat ja csupán 
meg a szent ruhákat . A püspök azonban idegen egyház-
megyében nem áldhat ja meg a casulát, csak az illető 
püspök engedelmével.6 A püspök csak a pápától nyert 
engedély révén hatalmazhat föl mást, tehát egyszerű 
áldozópapot arra, hogy a casulát megáldhassa. Ilyen 
pápai engedély nélkül senkire se ruházhat ja a casula 
megáldás hatalmát . Világosan bizonyít ja ezt a S. R. C. 
következő rendelete : 

2377. Tirasonen. Episcopus Tirason enixe apud 

3 S. Alph. 1. c. I. V. num. 377. 
1 Herdt. Sacrae Liturg. Praxis. Torn. I. pag. 216. 
5 Theologia Morális. Friburgi Drisg. 1885. t. II. pag. 172. 
« Herds, i. m. A. I. pag. 225. 

S. R . C. Supplicavit pro declaratione sequentium, 
dubiorum, videl icet : 

4. An idem Episcopus, u tendo ordinaria facilitate, 
possit aliis in digni ta te constitutis delegare potestatem 
benedicendi sacra indumenta et alia in quibus. iuxta 
Ri tuale Romanum, Sacrum Chrismanon adhibetur : nec 
non hanc delegationem idem Episcopus etiam ad Cam-
panarum benedictionem ampliare va lea t? 

5. An, quatenus ad eandem delegationem Apos-
tol icum requiratur indultum, istud sít concedéndum 
praefa to Episcopo, u t in locis praecipuis et nobiliori-
bus suae dioecesis to t Presbyteros in dignitate cons-
t i tu tos ad hoc opus eligat, quot aestimet sufficere pro 
omnium Ecclesiarum suae Dioecesis indigentia? 

Ad 4. Resp. „Non possé." 
Ad 5. „Posse concedi in forma solita." 7 

A püspökök különben az u. n. facilitates quin-
quennales révén nyernek engedélyt a pápától, hogy a 
casula megáldására áldozópapokat is felhatalmazzanak.8 

A püspökön kivül a miseruha megáldására az 
egyház fölhatalmazza még az apátokat (Abbates) ; s 
mindazokat kik a főpapi jelvények viselésére föl vannak 
hatalmazva (pontificalium usu fruentes.) de csak saját 
templomaik és monostoraik nem pedig idegen templo-
mok részére. A S. R. C. elég világosan kimondja ezt 
következő decretumában 1131. Decretum. 

Circa usum pontificalium Praelatis Episcopo 
inferioribus concessorum a S. R . C. habita coram Smo 
Pro nostro Alexandro PP . VII . emanatum. 

18. Ecclesiasticam suppellectilem pro servatio 
dumtaxa t suarum Ecclesiarum vei Monasteriorum bene-
dicant . Die 27. Sept . 1659.9 

Hogy az apá tok csak sa já t templomaik részére 
á ldhatnak meg miseruhákat a S. R. 0 . későbbi decre-
tuma még világosabban kimondják. Ott van például a 
Decre tum Caesenat. 1689 jul. 30-ikáról. „2 Abbates non 
posse uti privilegio benedicendo sacram suppellectilem, 
nisi pro usu suorum Monasteriorum, iuxta alios reso-
luta, et in contrafacientes Episcopos posse animadver-
tere iuxta decretum Alexandri P P . VII. etc." 10 Idevág 
még az 1744 márcz. 31-iki, s az 1744. május i6-iki 
rendele t . 1 1 

A Szentszék fölhatalmazta még miseruha megál-
dásra a többi szerzetesfőnököket, provineziátisokat, rektorokat 
priorok, gvárdiánok és ministereket, de csak sajá t templo-
maik részére. Idézzünk nehánv idevágó rendeletet . 

587. Cameracen. Resp. „Abbates, Priores, Quar-
dianos, Rectores Societatis J e s u et alios quosquumque 
habentes privilégium benedicendi vestes sacras, recon-
ciliendi coemeteria et similia ; dicto privilegio uti non 
posse, nisi in his rebus, in quibus sacra unctio non 
adhibetur et pro servitio dumtaxat Monasteriorum et 

7 Décréta Auth 1. c-, val. If. pag. 86. Garantus p. 4. tit. 19. 
u. 23. Venitor. p. 2. tit. 1. aunot. 22. Bened. XIV. inst. 21.; Cava-
lier; t. 4, dec. 183. n. 1. et 2 ; Lucius Ferr. benedicere art. 1, n. 
17. S. Alpli. de Lig. 1, 5. n. 378. dub. 4. 

8 Müller i. m. torn. III. pag. 88. 
9 Decret. Anth. 1. c. col. I. pag. 230—231. 
10 Décréta Auth. 1. c. vol. I. pag. 391. 
11 1. c. pag. 85. 86. 
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Ecclesiariim propriorum. 13. Mart. 1632.12 A másik 
decretum : 

1340. Montis Politiani : „Fratr ibus Minor. Observ. 
Ref. S. Franc, non licere sine licentia Ordinar is i . . . . 
neque benedicere habitus sacerdotales Clericorum et 
personarum non subiectarum 18. Sept. 1666.13 Ide 
tartozik még a többi között az 1744. máj. 16. és 1867. 
aug. 31-iki rendelet.14 

Némely szerzetfőnökök a szokásra hivatkoztak, 
mely nekik jogo t adott volna idegen templomok részére 
is megáldani a miseruhát, azonban ennek a szokásnak 
a S. R . C. véget vetet t kétségbevonhatat lan érvényű 
szavakkal, midőn pedig némely szerzetesek apostoli 
engedélyre hivatkoztak, a S. R. C. elrendelte, hogy 
mutassák föl az eredeti oklevelet, addig pedig tartóz-
kodjanak idegen templomok szerelvényeinek megáldá-
sától. Minthogy a szerzetesek nem tudtak eleget tenni 
a fölhivásnak természetesen a szokásnak minden jog-
alapja elesett. De lássunk néhány ha tá roza to t : 

513. Dubium. Quaesitum fu i t : an Abbates, aliique 
similes habentes facultatem benedicendi paramenta 
ecclesiastica pro usu propriarum ecclesiarum, possint 
urgere talis facultatis benedicere paramenta exterarum 
ecclesiarum, stante eorum allegata consuetudine ? 

E t S. R. C. respondit : „Non posse." Die. 18. Aug. 
1629.15 I t t t ehá t a S. R. C. egyenesen törvénytelennek 
mondja a szobást. De lássuk a másikat! 

1383. Mutinen . . . „ Asseren tibus Monacliis etiam 
pro aliéna Ecclesia ex Apostolico indulto eis licitum 
esse ecclesiasticam suppellectilem benedicere : S. R. C. 
mandavi t : „Exhiberi Indul tum authenticum ex Archivio 
Apostolico desumptum et interim abstineri." Die 23. 
Martii. 1669.1(i Minthogy a szerzetesek a k iván t apos-
toli engedélyt 80 év múlva se tudták felmutatni 
XIA\ Benedek pápa a világegyház összes püspökeihez 
intézet t levelében, mely a S. R. C. decretumai közé is 
fölvétetett, ú j r a sürgette a határozatok pontos meg-
tartását, a többi között a szerelvények megáldására 
nézve ís. Csak néhány sort az ő leveléből. 

2376. Epistola Bened. XIY . Papae . . . „exectam 
eorandum decretorum observantiam urgeant et com-
p lean t : eoque magis, quod asserentibus tunc temporis 
Muachis Cassinensibus, etiam pro aliéna Ecclesia, ex 
Apostolico indulto eis licitum esse ecclesiasticam sup-
pellectilem benedicere, S. R. C. mandavit usque al 
anno 1660. tale indultum authenticum ex Archivio 
Apostolico desumpsum exhiberi, et interim abstinere, 
sed nunquam hucusque fui t ostensum." Romae 31. 
Martii. 1744.17 Ezek után kétségtelen, hogy a szerzetes-
főnököknek csak saját templomaik részére szabad 
miseruhákat megáldaniok.18 Meg kell azonban jegyez-

13 pi. c. pag. 140. 
13 Î. c. pag. 277. 
» 1. c. vol. II. pag. 86. és 454. 
15 ^Deci-eta. Autli. vol. I, pag. 127. 
16 1. c. pag. 284. 
17 Deoret. Auht. 1. c. vol. II. pag. 85—86. 
18 Gavantus. p. 4. tit. XIX. u. 22. ; Merati ibidem u. 26. 

Vinitor p. 2. tit, 1. annet. 22.; Bened. Instit. 21. : Lucius Ferrerius 
benedicere. art. 1. u. 19. vasa sacra, u. 1. et sequ. ; S. Alpli. de Lig. 

nünk, hogy ha a szerzetesfőnökök e tilalom ellenére 
idegen templomok részére miseruhákat áldanának meg, 
vétkeznének ugyan, de az ilyen ruhákat nem kell ú j r a 
megáldani. Actus esset illicitus, sed validus.19 

A püspökön és a szerzetesfőnökökön, apátokon 
kivül más egyházi személynek nincs joga és hatalma 
megáldani a miseruhát . Még a vicariusok és protonota-
riusoknak sem. í m e a bizonyíték : 439. Castri Durantis . 
Andreas Lazaros Praeposi tus Castri Durant is quaesivit 
an Vicarii etiam Protonotari i possint benedicere para-
menta Ecclesiastica, corporalia et similia ? Resp. „Non 
posse, etiamsi sint protonotarii ." Die 17. Juli i . 1627.20 

H a tehát a vicarius vagy protonotarius, különös apos-
toli engedély nélkül miseruhát áldana meg, ez a cse-
lekménye nem csak tiltott, de érvénytelen is volna, s 
az illető miseruhát újból meg kellene áldania1 A mise-
ruha megáldásának szertartását a Pontificale Romanum 
és a Rituale Romanum foglalja magában ; mindkettő 
először egy az összes szent öltözetekre vonatkozó for-
mulát , azután az egyes öltözetdarabokra vonatkozót 
tartalmaz. A szertartás imádságból és szentelt vizzel 
való meghintésből áll. A Pontificale formulái a püspök-
nek, a Rituáléi a többi papoknak szólanak. A szöveg 
mindkét helyen oly világos, hogy különös magyará-
zatra nem szorúl, s azért csak utalunk reájuk. 

A miseruha a megáldás alkalmával nyer t szent 
jel leget elvesztheti több esetben. 

1. Ha már oly rongyos és kopott lesz, hogy nem 
lehet azt felvenni többé misemondásra, a nélkül, hogy 
bo t r ány t ne okozna a külseje. A határt , mint sok más 
dologban ahol emberi számítás, emberi becslésről van 
szó, nem igen lehet élesen megvonni. A miseruhát 
mindenesetre jóva l előbb nyugalomba kell helyezni, 
mielőt t még elérte volna a hasznavehetet lenség állapotát. 

2. Ha a miseruha elveszíti azt az alakot, a mely-
ben megáldva lett , elveszti szent jellegét. Véletlenül 
tör ténik ez vagy szándékosan, az a dolgon semmit 
sem változtat. Véletlenül ha pl. beléakadna a mise-
ruha szögbe, s ke t tévá lna ; szándékosan, ha javítás 
közben szótválasztanák, ket té fejtenék, habár csak 
rövid időre is. Ha ellenben a miseruha foldozása, javít-
gatása lassanként, fokozatosai! történnék, még ha sok 
meg nem áldott ruharészt var rnának is hozzá, föltéve, 
hogy az egyszerre hozzá adott rész nem nagyobb a 
megáldott résznél, nem veszti el szent jellegét, mert : 
accessorium sequitur principale. Ha ellenben egy-
szerre nagyobb részt adnának hozzá, varrnának hozzá, 
mint a megáldott ruha, elvesztené szent jellegét, s 
i i jabb áldásra lenne szükség. 

A miseruha azzal, ha valaki profán czélra hasz-
nálja, el nem veszti szent jellegét, mert ami egyszer 
meg lett áldva, mig ugyanazon formában marad meg-

1. 5. u. 318. Cavalieri. t. 4. dec. 183. u. et sequ. ; Quarti p. 2. tit. 
1. sect. 4. dub. 3. et de benedict, tit. I. sec. 4. dub. VI. et VII. 
Catalanus. in rit. rom. torn. 2. tit. VIII. c. 21. 

13 Herdt. 1. c. t. I. pag. 227. S. R, C, 27. Aug. 1707. u. 
3626-3775., 3. 

2n Decret. Auth. vol. I. pag. 114. 
21 Herdt. 1. c. t. I. pag. 227. S. R. C. 22. Sept. 1703. 3663. 3 
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áldott, szent marad. Vestes sacrae, úgymond Liguori 
Sz. Alfonz in usibus profanis adhibitae non amit tunt 
benedictionem.2 2 

Ha valamely casula elrongyolódik, hasznavehetet-
lenné válik, kisebb szent öltözetet lehet belőle készí-
teni, ha arravaló elég nagy darabot lehet vágni ki 
belőle. Ami teljesen hasznavehetetlen, meg kell égetni 
s hamvát a sacrariumba kell hinteni, vagy olyan helyre, 
ahol tiszteletlenségnek nincs kitéve. Profán világi czé-
lokra a miseruha egyetlen foszlányát sem szabad fel-
használni. Ami egyszer Is ten szolgálatára lett átadva, 
emberek szolgálatára nem használható fel. Uti vestibus 
sacris, úgymond Sz. Alfonz, az elébb idézett helyen, 
etiam attritis, ad usus profanos est mortale, u t dicunt 
Suarez. d. 81. sect. 8. Sporer u. 414. Wigandt . tr. 15. 
in 62. in c. 39. et 43. Dist. de Consecr. dist. 1. Szent 
Alfonz szerint tehát halálos bűn terhe alatt tilos a 
miseruhát profán czélokra fölhasználni. Az általa idé-
zett első canon igy hangzik : C. X X X I X . Vestimenta 
sacra et vasa prae vetustate consumpta incendantur 
et cineres in loco occulto proiiciantur. I ta Clemens 
P a p a ep. e. Altaris palla, cathedra candelabrum et velum, 
si fuerint vetusta te consumptav incendio dentur, quia 
non licet ea, quae in sacrario fuerint , male tractari , sed 
incendio universa t radantur . Cineres quoque eorum in 
baptis ter ium inserantur, ubi nullus transitum habea t : 
aut in pariete, aut in fessis pavimentorum sectentur, 
ne introeuntium pedibus in quinentur.2 3 Lejebb, a 
X L I I . canon igy szól : Vestimenta ecclesiastica, quibus 
Domino ministratur, et sacrata debent esse et honesta : 
quibus, aliis in usibus non debent frui, quam in ecc-
lesiasticis et Deo dignis o i f i c i i s . . . 2 4 A következő 
canon : Ad nupt ia rum ornatum divina ministeria non 
praestentur : ne dum improbarum contacta, pohapaque 
saecularis luxuriae polluuntur, ad officia sacri mysterii 
videantur indigna.2 5 

Nagyon piszkos vagy rongyos miseruhában misézni 
kétségkívül nagy tiszteletlenség Is ten és az oltári szent-
ségben jelen lévő Udvözitö iránt s mint ilyen halálos 
bűn. Vestes sacrae, úgymond Sz. Alfonz, ne sint valde 
attri tae ; u t et ne reliqira suppellex sacra sit valde 
immunda, in quo graviter peccari potest. Suarez. Laym. 
Tambur. 1. c. (In c. Relinqui, de custodia Euch, sic 
habetur . Praecipimus ut oratora, vasa corporalia et 
vestimenta mundo et nit ida conserventur. Notât autem 
Tambur d. u. ] . en Suarez, illud valde, sive enormiter 
immunda, difficulter evenire. Uti vero corporali et aliis 
paramentis non enormiter immundis, esse tantum 
veniale, imo nullum peccatum, si alia haberi non pos-
sint, u t Croix u. 336. cum Suarez et Sob. Addi tque 
Cont. Tourn . de sacrif. cap. 9. art . 2. sect. 8. quaer. 
11. r. 5. non peccare qui u tere tur corporali etiam 

22 S. Alph, 1. c. lib. V. u. 376. 
2 ; Corpus Juris Canonici. Coloniae Munaticuae 1730. pag. 

1156. c. 39. De Consecr. Dist. I. 
£1 1. c. pag. 1157. c. 42. De Cons. D. I. 
25 1. c. c. 43. De Cons. D. I. Lásd még Quarti p. 1. tit. 19. 

dub. 3. Lucius Ferr. paramenta u. 8. et sequ. Collet Traité des 
n. myst. ch. 10. u. 11. 

notabiiiter, immunda, in necessitate, nempe si ipse vel 
alii deberent alias omittere Sacrum de praecepto ) 

E fejezet végén megjegyezzük még, hogy nincs 
megtil tva világi öltözet szövetéből szent ruhát készít-
tetni, s az még ma sem ritka dolog, hogy pl. királyné 
vagy herczegné menyasszonyi ruhájából casulát, orná-
tust készítsenek. Megboldogult Erzsébet királynénk is 
felajánlot ta menyasszonyi ruhá já t a budavári koronázó 
templom részére ornátusnak. Po r ro huiusmodi sacras 
vestes conficere ex profanis, úgymond Szent Alfonz, v. 
g. planetam ex veste serica muliebri non est prohibi tum. 
Suarez, Palaus, Tamburino exped Sacr. 1. 1. c. 2. §. 4. 
qui monet 1. c. §. 1. cavendum esse, ne sint valde atritaé.26  

Herd t a következőképen indokolja az egyház engedé-
kenységé t : Vestes profanas ad usum sacrum licite 
applicari, quoniam quidquid mundanum contraxerunt, 
nova confectione et benedictione abstergitur .2 7 Az 
indokolást mi is elfogadjuk, de ebből még nem követ-
kezik, hogy az egyház ajánlja is, hogy profán ruhákat 
alakítsunk át l i turgikus öltözetekké. Az egyház ezt már 
csak azért sem tehed, mert másut t meg elégszer hang-
súlyozza mint azt eddig többször is láttuk, hogy a 
miseruha szövete lehetőleg különbözzék a mindennapi, 
világi szövetektől. Mikor mi a magunk részéről hang-
súlyoztuk, hogy a szent ruha szövetének mus t rá ja is 
vallásos jellegű legyen, ugyanakkor természetesen 
kevésbé ajánlatosnak je lente t tük ki az oly szöveteket, 
melyeknek díszítése, mustrája merőben világias profán. 
Épen ezért mi nem ajánljuk, hogy világi öltözeteket 
alakítson át valaki miseruhává. De ha mégis megtör-
ténnék, természetesen csak olyan ruhát engednénk át-
alakíttatni, melyet az ajándékozó csak egyszer, életé-
nek valamely komoly és szent pillanatában viselt. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Harmincé eves találkozás. — Huszonöteves 

találkozás. — Az újpesti plébános beiktatása. Az eszter-
gomi kath. főgimnáziumban 1875-ben érettségizett 
iskolatársak e hó 4-én jö t t ek össze Esztergomban. 
Megjelentek dr. Fehé r Gyula plébános, Ei tner Elemér 
főszékesegyházi igazgató, Kollár Károly városi tanácsos, 
Baross Gábor főszolgabíró, dr. Bartossik mocsonoki 
esperes, Bakács bpesti plébános, Epölyi nagy-kálnai 
esperes, Kal lenberger tornóczi plébános, dr. Ozorai 
ügyvéd, Pohl János , Polák I s tván loóczi plébános, 
Pogány számvevő, dr. Prohászka egyetemi tanár, 
Szántó kereskedő, Schneider nagyhajcsi plébános és 
Weninger gazdatiszt. Az iskolatársak d. e. szent-misét 
hallgattak, u tána Hollósi R u p e r t volt tanáruk meg-
hívására a gimnáziumban gyűl tek össze villásreggelire. 
Távirat i lag üdvözölték Fehér Ipoly főapátot, Feke te 
Tódor bakonybéli perjelt, Bors Mihály jószágkormány-
zót és Vargha Samu deákii plébánost, mint egykori 
tanáraikat . Az iskolatársak a gimnáziumi diákasztal 
czéljára 126 koronát gyű j tö t t ek össze. Délután a 
Kovácspatakhoz rándultak. 

26 S. Alph. 1. c. 1. V. u. 376. 
27 Herdt. 1. c. t. I. pag. 222. 
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Ugyancsak Esztergomban jöt tek össze az egyház-
megye azon papjai is, kik 1880-ban szenteltet tek fel. 
Je len voltak Klinda dr. kanonok, Machovits dr. tardos-
keddi plébános, p. kamarás, Számord Ignácz igazgató, 
Kovács malaczkai esperes, Skadra kövesdi pleb., sz. 
széki ülnök, Markovich vistuki esperes, Kraffszky 
óhaji, Czenezik vizsai, Csernik nagy-herestényi, Schrutta 
nahácsi plébánosok. A hálaadó sz. misét Klinda dr. 
mondotta a Bakacs kápolnában. Utána B a j n e r ált. érs. 
helytartónál, Blümelhuber és Yezinger kanonokoknál, 
mint egykori elüljáróiknál tisztelegtek. A megjelentek 
dr. Klinda Teoíil prelá tus-kanonok vendégei voltak s 
ebéd közben a herczegprimás kegyes válasza is meg-
érkezett az iskolatársak üdvözlő táviratára. 

E helyütt számolunk be egy harmadik örvendetes 
egyházi tudósításról, dr. Varázséji Bélának, az újpesti 
plébánosnak beiktatásáról, mely f. hó 2-án vasárnap 
volt. Az elzengett .,Veni Sancte" után Bucsek István 
beiktató apátkanonok gyönyörű beszédet mondot t az 
egyháztanácshoz s a nagyszámú közönséghez, mire az 
u j plébános eskütétele s a lelkipásztori je lvények át-
adása következett . 

Majd dr. Varázséji lépet t a szószékre s szive 
mélyéig meghatva, a meghatot tságtól szinte remegő 
hangon szólott szeretett híveihez, kiket oly hosszú 
időn át ismert s kiket lelke egész buzgóságával akar 
vezetni az üdvösség ut ján . A könnyekig megható be-
köszöntő beszéd u tán Léska, Vayer és Szedlacsek hit-
oktatók segédletével a fehérruhás leánykáktól s fáklya-
tartó egyháztanácsosoktól övezett főoltárhoz indult és 
ünnepélyes nagymisét énekelt. Mise alatt Papp Máron 
karnagy vezetésével vegyeskar működött, oífertoriumra 
pedig Fries Relly k. a. énekelt gyönyörű szólót. 

Az ünnepség dél felé ért véget, mely u t án a tisz-
telgők hosszú sora já ru l t az ú j plébános elé. Papp-
Szilágyi Lászlónó vezetése alatt volt taní tványai is 
felkeresték és Maderspach I rén k. a. meleg szavakkal 
üdvözölve dr. Varázséjit , remek arczképalbumot nyúj-
tott át. Délben 50 terí tékű ebéd volt. 

Páris. A szrparácziós törvényjavaslat. Az egyháznak 
az államtól való elválasztása már a szenátus elé került. 
Eolyó hó 11 én választották meg ugyanis azt a bizott-
ságot, mely a javas la to t a szenátus plénuma elé ter-
jeszti. E bizottságnak összesen 18 tagja van. Ezek 
közül 12-en elvben a szétválasztásnak a hívei, 4-en 
ellene vannak, ket ten pedig a javaslatot az egyház 
javára enyhíteni k ívánják. Érdekes, hogy Combcs ebből 
a bizottságból k ibukot t . Ám viszont a katholikus Dupuy 
Károly sem került bele. 

A szenátorok egy része változatlanul akarja a 
szeparácziós javas la tot megszavazni, minden alaposabb 
vita nélkül. A másik rósz ezzel szemben azt hang-
súlyozza, hogy — bár ők is a javaslat mellett vannak 
— azt mégis lelkiismeretesen meg kell fontolni s eset-
leges fogj 'atkozásait pótolni. 

A föntemlí tet t 18-as bizottság előreláthatólag 
augusztus közepe előtt nem fog végezni a javaslat tal 
s addig talán a katholikusok is tesznek va lami t ; ha 

mást nem, peticziókkal t ámadják meg a szenátust v a g y 
szervezkednek a jövő évi választásokra. 

Egyébi rán t a franczia kamara többsége csupán 
ámítás, bár ez a tény most már kevés vigasz. Denique 
340 képviselő megszavazta a szeparácziót s ha ez a 
340 képviselő nem reprezentál is annyi választót, min t 
amennyit a javaslat ellen szavazók képviselnek, a 
javaslatból mégis törvény lesz és senki sem fogja 
kérdezni, mi uton-módon tör tént ez. Csak a szomorú 
tényt fogják konstatálni : íme , Francziaország szakított 
az egyházzal . . . 

Salzburg. A budapest i hitoktatói gyűlésekhez 
hasonlóan a salzburgi ka teché ták is összejönnek gyak-
rabban, de csak a saját jóvoltukból. Ujabban azon 
gondolkoznak, hogy lehetne a legczélszerübben organi-
zálni ezeket a konferencziákat . Egyelőre azonban csak 
a gondolatnál maradtak, m e r t bizony mindezideig édes 
keveset tet tek a megvalósítására. U jabban mégis egy 
lépéssel előbbre haladtak a salzburgi hi toktatók. Mint 
értesülünk, augusztus 8-án nagyobbszabásu gyűlésre 
jönnek össze az egész egyházmegyéből s ekkor óhaj t -
j á k felvetni a „Katechóták-Egyesületéu-nek ideáját, 
mely — ha a résztvevők tetszésével fog találkozni — 
bizonyára életbe is lép s hivatva lesz a hitoktatók 
érdekeit megvédeni, valamint összetartozandóságukat 
intenzivebbé tenni, ami bizony nálunk sem volna 
fölösleges. 

I t t emlí t jük meg egyút ta l azt is, hogy augusztus 
hava egyébként is a kurzusok, a gyülósezések hónapja 

1 lesz Salzburgnak. Ugyané hóban lesz ugyanis a pedagó-
giai kurzus, nemkülönben a szocziologiai kurzus is, mely 
u tóbbi t a jövő hó 17 — 25. napjaiban szándékoznak 
megtartani. 

I R O D A L O M . 
— Kath. Egyháztörténelem. Polgári iskolák számára 

a püspöki utasítások szerint i r ta : Pongrácz József. Egy 75 
oldalra terjedő, tiszta nyomású tankönyv fekszik előt-
tünk . mely csak nemrég hagy ta el a sa j tót . Szerző — 
u g y hisszük — ezzel a művével lépett először a nyil-
vánosság elé és az egyháztörténelem anyagának ügyes 
beosztásával, magyaros, kerekded mondataival, itt-ott 
lendületes stílusával, máris megszerezte szimpátiánkat. 
Müvét — elég szokatlanul, legalább az alsóbb iskolák-
nál, — három korszakra o sz t j a : a keresztény ókorra, 
középkorra és újkorra, mely felosztás egyszerűsítés 
szempontjából helyeselhető csak. Ezzel szemben nem 
t a r t j uk czélszerűnek szerző azon eljárását, hogy min-
den bevezetés nélkül mindjár t a ker. ókor tárgyalását 
kezdi az egyház megalapításának történetével. Arról, 
h o g y mi a történelem általában, mi különösen az egy-
háztörtónelem, mi ennek czélja, hogyan oszlik fel stb. 
egyáltalán nem szól. Pedig mindez gerinczét képezi egy 
tankönyvnek, s a könnyebb áttekintés szempontjából 
nagyon fontos. Nem tudjuk, váj jon az u j abb püspöki 
utasítások is mellőzik-e a fön t említett paragrafusokat , 
de amennyiben mellőznék is, bizonyára csak azért te-
szik, mert azokat úgyis feltételezik. Hiszen felsőbb is-
kolákban is ez a tankönyvek első oldalainak tartalma. 
P l . mi az erkölcstan, mi a keresztény erkölcstan, hogyan 
oszlik fel, mi a czélja stb. Mennyivel inkább kell eze-
ke t hangsúlyozni akár a polgári iskoláknál is, hol a 
növendékek maguktól nem jöhetnek rá, puszta magya-
ráza t után pedig nem jegyzik meg. Az a három-négy 
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oldal többlet már nem számított volna s legalább te l jes 
egészet n y ú j t a szerző. Kiemeljük Pongrácz érdemét 
is, melyre azáltal let t méltóvá, hogy szépen tárgyal ja 
a katholikus egyház legújabb állapotát, valamint X I I I . 
Leo és X . Pius pápaságát . 

A mű ára 80 fillér s kiadja a Szent Is tván-Tár-
sulat. 

— A „Szent József Lapja" harmadik évfolyamá-
ban a legterjedelmesebb folyóirattá nő t te ki magát . 
Most márczius óta 40 nagy oldalon je lenik meg, a leg-
finomabb papíron, sok szinnyomatu képpel. A ján l juk 
olvasóinknak, hogy ne mulasszák el megismerni ezt a 
j ó lapot ; muta tványszámot ingyen küld a kiadóhivatal, 
mely Budapesten III . , Nád-u. 3 szám alatt van. 

VEGYESEK. 
— Főegyházin egyei hírek. Plébánosok lettek: Simkó 

János Füzesgyarmaton, Berkes Pál Ottóvölgyön, Antal ik 
Tibor hely. lelkész lett Nagyjáczon. Jurass i Sebestyén 
a pozsonyi állami kórház helyettes lelkészévé nevez-
tetet t ki. Szalva Dezső székesfővárosi hitoktató nevelői 
minőségben küldetet t gróf Majláth Géza családjához. 
Ujmisések közül segédlelkészi minőségben külde t tek : 
Bartusz La jos Tölgyesre, Damborszky János Hegy-
bányára, Jakabovics János Bakabányára, Jankó js tván 
Püspökibe, Kovács Pá l Bars-Thaszárra, Légrády J á n o s 
Garam-Kövesdre, Zsák János Mária-Völgyre Meghal-
tak : Verner Ferencz nagyjáczi plébános junius hó 23-án, 
életének 69-ik, áldozárságának 44-ik évében ; Vadász 
György nyug. gimnáziumi tanár folyó hó 6-án, életének 
55-ik, áldozárságának 27. évében, Budapesten. 

— Uj esperes. Schläger Árpád soroksári plébá-
nost, sz. széki ülnököt a „Religio" k i tűnő munkatársát 
nagy ki tüntetés érte, amennyiben gr. Csáhj Károly 
püspök úr őméltósága a soroksári esperesi kerület tan-
felügyelőjévé és h. esperesévé nevezte ki. 

— Á váczi szeminárium új r e k t o r a , mint értesü-
lünk dr. Ga/csek György kanonok, eddigi viczerektor 
és theologiai tanár lett. A tudós rektor u tódja az 
alkormányzói és tanári állásban dr. Peréniy Imre ha t -
vani hi toktató. 

— Gyógyimádkozók. Amerika szekta-életére érde-
kes világot vet a Gesundbetereknek gyors te r jedése 
( Church of Christ. Scientist). Anyaegyházukat Bostonban 
13 év előtt alapították. Jelenleg már 640 szervezett és 
262 előkészített hitközségük van. Tömérdek pénzük 
van, amelyen egy sereg lapot t a r t anak fenn és tem-
plomokat építenek. S.-Louis-h&n pld. már második 
templomot emeltek 620,000 márka költséggel. A tago-
kat jó részt a protestánsok közül toborozzák, de fá jda-
lom, a katholikusok is kénytelenek megsiratni apos-
tasiókat, ami kivált a jezsuitáknak tömérdek dolgot ad. 

— Parasito-ájtatosságoknak nevezte néhány év 
előtt a bourgesi papigyűlés azokat a különös á j ta tos-
ságokat, amelyeknek typusa a sz. Antal-kultusznak 
az a formája , amely jelenleg Európa-szerte divik. Szent 
Antaltól kérik a nyereményeket a sorsolásoknál, a 
versenygalambok győzelmét, a katonaságtól való sza-
badulást, a marhák szerencsés szülését stb. Belgiumban 
egy liberális képviselő interpelláczió alakjában emelt 
szót az igazságügyminiszternél ezen üzelmek ellen. 
Ezzel a kolossalis tapintat- és érzékhiánynyal szemben, 
helyesen járnak el azok a lapok, amelyek a püspöki 
karnál keresnek orvoslást ilyetén visszaélések ellen. 
Fritzen strassburgi püspök már fel is lépett egy egye-

sületellen, amely sz. Antal nevével visszaélve a nép 

babonás ösztöneit gyű j tés czéljaira zsákmányolta ki. 
A churi püspök Svájczban szintén erélyes intézkedé-
seket t e t t . 

— Oberammergau. Ebben a kis bajor hegyi fészek-
ben tiz évenkint óriási nemzetközi csődület között meg-
tar t ják a Passio-játékokat . Az idén (tehát a közbeeső 
ötödik évben) felelevenítenek ugyanot t egy másik já té-
kot, melynek czime : .1 kereszt iskolája. Eredete 1785-ig 
nyúlik. Feldig ezt a darabot a passio-játék megfordí-
to t t jának mondja ; mer t az élőképek adatnak elő dra-
matice és maga a passió dramaplastice. 1825-ben Weiss 
Ottmär a darabot átdolgozta a romantikusok befolyása 
alatt. A jelen formát Herker József müncheni udvari 
szónok dolgozta át és Mütter Vilmos müncheni zeneiró 
zenésítette. Dávid életét adja elő drámai módon és 
Krisztusét dramaplastice. Mig a passio-játék reggeltől 
estig tar t , ez csak délután folyik. A főpróbán jelenlevő 
Conte Szapinelli szerint az alakítás költői, de talán 
kissé túlságosan meghaladja azon nép szellemi körét, 
a mely előadja. A zene a tradicionális zenének sikerűit 
megifjodása. 

— Carnegie-alapitvány. Minap megemlékeztünk 
arról a nagy alapítványról, a melyet Carnegie egyetemi 
tanárok számára te t t . Most fájdalommal értesülünk, 
hogy az alapítványban csak non sectarian, azaz feleke-
zetien főiskolák tanárai részesülnek. Ez kivált Ameri-
kában különös, a hol a főiskolák javarésze felekezeti 
jellegű. 

— Euchar isz t ikus kongresszus. A 16. nemzetközi 
eucharisztikus kongresszus, a mely junius első napjai-
ban oly fényesen folyt le az örök városban, már csak 
azért is emlékezetes marad, mer t 1870. óta először 
történt, hogy Rómában a pápa celebrálása mellett 
eucharisztikus körmenet volt. Előkerül t megint a butor-
kamrákból az u. n. talamo. melyen a pápa a körmenet 
alatt a szentség előtt helyet foglal. Ezt az állványt 
nyolcz palafrenieri viszi. Tetején egy selyemmel lebo-
rított asztalka van, a melyre egy csap segélyével meg-
erősítik a szentségmutatót, a pápa pedig eléje térdel, 
vagy ül pápai díszben, palásttal. A pápa az Oltári-
szentséget a Sixtinából hozta és a királytermen, meg 
a Scala Reginán át a sz. Péter kapuja elé vit te, a hol 
már vagy 25 —30.000-nyi tömeg várta. A pápa a 
menet tel a főoltárig ment, a hol Te Deum és áldás 
volt. A nagy audienczia alkalmából a Szent-Péterben 
a pápa közel félórás lelkes allokuczíót tartott . 

— Egy német jezsuita franczia kitüntetése. A 
feliratok ós szépmüvészetek Akadémiája , Pár isban f. évi 
jun. hó 2-án ta r to t t ülésében, a Stanislaus Julien-îè\e 
dijat P . Wieger Leo, tsi-lii missionáriusnak í tél te oda, 
mint a ki a chinai nyelv ós irodalom tudományos 
ismertetése körül ezidőszerint a legnagyobb érdemet 
szerezte. Előtte ugyanezt a d i j a t P . Angello Zottoti 
szintén jezsuita nye r t e el „Cursus l i t teraturae sinicae. 
5 voll. Shanghai 1 8 7 9 - 8 2 " czimű munkájával . Wieger 
atya munkájának czime: „Rudiment du parler et du 
style chinois", mely 12 kötetre van számítva. 

IfííF" Figyelmeztetés t. olvasóinkhoz : A czimszalag száma 
előtt levő b és c betű azt jelenti, hogy az előfizetést a kiadó-hivatal 
(Budapest, VI. Bajza-utcza 14.) mindennap várja. A viszonyok vál-
toztak, az előfizetést nem lehet más járatási móddal hetyettesíteni. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr. 
E. i. sz. felelős a 

Segédszerkesztő : Yalnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1905, Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. az.) 
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SZ. 1905. 

„Vertje alacriter xn coepto tuo : praeiiare praelia Dommi, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingenda: 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus." 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
,Addit08 tibi animos auctontate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok: A világvég hittudományi és természettudományi megvilágításban. Irta : Dr Z u b r i c z k y Aladár. 
— Az egyházi temetkezési jog. Irta: Dr H u s z á r Elemér. — A miseruha mint jelkép. Irta: N é m e t h y Gyula dr. — Hahn-Hahn Ida 
grófnő. Irta: co. — Egyházi Tudósítások-. B u d a p e s t : A katholiczizmus Skandináviában és Japánban. — Katholikus térfoglalás. — 
G y u l a f e h é r v á r : Gr. Majláth erdélyi püspök és a válság. — G y u l a f e h é r v á r : Körlevelek. — T e m e s v á r : Körlevél. — G ö r z : 
A szent József papi egyesület. — R ó m a : A péterfillérekről. — Kath. Nevelés és Tanitásügy: Iskolai Értesítők. — Vegyesek: Főegyház-
megyei hirek. Oroszország és a protestantizmus. A „ Musica sacra" egyik buzgó híve. Doktorrá avatások. Ritusváltoztatás. India apostolának. 

A világvég hittudományi és természet-
tudományi megvilágításban. 

Irta : Dr. Zubriczky Aladár. 

A jelen dolgozatnak czélja, liogy hittudo-
mányi és természet tudományi szempontból 
megvilágítsa az u. n. világvéget, a melyet az 
Üdvözítő egyszerűen consummatió-nak {rékog, 
Máté 24, 14.), sz. P á l consummatio saeculorum-
n a k (evvxélsiK ràv aiàvœv, H é b . 9, 26.) n e v e z . 

Már ezek a kifejezések is sejtetik, a Szentírás 
egyéb helyei pedig kétséget kizárólag muta t ják , 
hogy a ker. világnézet a világvégről nem be-
szél világmegsemmisülés értelmében. A világvég 
tu la jdonképen a világ jelen ál lapotának ka-
tasztrófa-szerű elmúlása, melynek czélja ugyan-
ezen világnak magasztosabb ál lapotban való 
megújhodása. Sz. Pál a világ je len ál lapotát 
va júdásnak nevezi : „Scimus enim, quia omiiis 
c rea tura ingemiscit et partur i t usque adhuc" 
(Róm. 8, 22.). Ez az állapot természetszerűen 
a szülés felé ha lad és azért csak ideiglenes 
lehet. Czélja nem a teljes megsemmisülés, 
hanem új ál lapotnak szülése. Azér t sz. Pá l a 
világ végéről óvatosan csak annyi t mond : 
„Prae ter i t enim figura (gxwk) hujus mundi" 
(I. Kor. 7, 31.). Sz. Ágoston ezt a helyet igy 

magyarázza : „Nem a dolgok teljes megsemmi-
sülésével, hanem csak változásával múlik el 
a világ. Miért az apostol azt m o n d j a : „Prae-
terit enim figura hu jus mundi. Tehá t alakja, 
nem természete múlik el". (De Civ. Dei 20, 14.). 

Hogy sz. Pá l gondola ta tényleg ily érte-
lemben magyarázandó, muta t j ák a Szentírás 
egyéb helyei. Krisztus is beszél regeneratió-ról 
(itaXeyyívsöía, Mát. 9, 28.) ; de az illető helyen 
bajos volna eldönteni, vájjon az anyagi világ 
megújhodását érti-e, ámbár a tlieologiának ezt 
a kifejezését ennek jelzésére is használják. 
Nagyon érdekes azonban, hogy sz. Péter a 
sántának meggyógyítása u tán t a r to t t beszédé-
ben a consummatio saeculi kifejezés helyet t 
a világvégnek jelzésére ezen kifejezésével, él : 
tempóra restitutionis omnium (iqóvol äitoxaxußrügemg 
Tiávtmv, Ap. Csel. 3, 21.). Ez az a hires apoka-
tastasis, amelyet Origenes egészen ferde érte-
lemben zsákmányol t ki a pokol örökkévalósága 
ellen. De tévedett , mer t sz. Pé te r az ő második 
levelében világosan kifejti e helyen elejtet t 
kifejezésének értelmét. Miután leir ta a világ 
jelen ál lapotának tűz ál tal való pusztulását , 
hozzá tesz i : „Novos vero coelos et novam 
terrain secundum promissa ipsius exspectamus, 
in quibus just if ia hab i t a t " (Pét. II. 3, 13.), 

so 
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Ugyanez a gondolat megtalá lható sz. Jánosnál 
is : „Vidi coelum novum et terrain novam ; 
primum enim coelum et prima te r ra abiit, et 
mare j a m non est. E t ego J o a n n e s vidi sanc-
t am civitatem Jerusa lem novam descendentem 
de coelo, a Deo p a r a t a m sicut sponsam orna-
tain viro suo . . . E t dixit qui sedebat in throno : 
Ecce nova facio omnia" (Apokal. 21, 1 - 5.). 

Miután a theologiai álláspont világos kör-
vonalozására je leztem ezt a megújhodást , bővebb 
magyaráza tába nem bocsátkozom, hanem átté-
rek az anyagi világ jelen á l lapotának meg-
semmisülésére. Akiket az új á l lapot részleteire 
vonatkozó theologiai vélemények érdekelnek, 
azoknak figyelmébe ajánlok egy érdekes czik-
ket, amely a Der Katholik-ban lá to t t napvilágot : 
Das organische Leben auf der verklärten Erde (1877. 
II. 135—58). 

A Szentírás a világ je len ál lapotának 
megsemmisülését tűzhatásolnak tu lajdoní t ja , sőt 
kosmikus e lvál tozásokat is szerepeltet a tellurikus 
elváltozásokon kívül. 

Már az O-szövetség említi a Messiással kap-
csolatban a tüzet. A dolog azonban kényes, 
mivel nem minden hely messiási-hely, amely 
annak látszik. Továbbá a Messiás kétszer jele-
nik meg s a profécziák félhomályában gyakran 
nem vehető ki, melyik paruziáról van szó. A 
49. Zsol tár tűz- és viharjelenségek között ú j a 
le Is ten jövetelét (8. v.) De fontosabb ennél a 
9G. Zsoltár , a melynek messián-volta a héberek-
hez írt levélből (1., 6.) világos és amelynek 
legalább első hét versét a magyarázók zöme 
a második paruziáról érti, mivel benne a jus-
titia és judicium van kidomborítva. „Ignis an te 
ipsum praecedet , et infiammabit in circuitu 
inimicis ejus. I l luxerunt fu lgura ejus orbi ter-
rae ; vidit et commota est te r ra . Montes sicut 
cera fluxerunt a facie Domini, a facie Domini 
omnis t e r ra . " Izaiásnál is olvashatók hasonló 
gondolatok : „Quia ecce Dominus in igne veniet, 
et quasi turbo quadrigae ejus : reddere in 
indignatione furorem suiun et increpationem 
suam in flannna ignis. Quia in igne Dominus 
dijudicabit . . . et mult ipl icabuntur interfecti 
a Domino" (66., 15., 16.) — Igaz, hogy a 
Megváltó már az ő első jelenéséről azt m o n d t a : 
Ignem veni mit tere in ter ram et quid volo nisi 
u t accenda tur? De sem a Zsoltárosnak, sem 
Izaiásnak említett szavai nem hozhatók össz-

hangzatba ennek az első paruziának szende, 
szellemi ér te lemben ve t t tüzével. 

Az Új-szövetséy helyei kétséget nem hagy-
nak aziránt , hogy a második megjelenést rom-
boló tűzjelenségek fogják kisérni, amelyeknek 
a világ jelen állapota áldozatul fog esni. 

Szt. Pál szerint az Űrnapja „in igne revela-
bitur (év jivqI àno7Kxlvmsx<xi, Kor. I. 3, 13.) ; érti 
az Ítélet napját , mer t hozzáteszi „uniuscuius-
que opus quale sit, ignis probabit ." Ugyancsak 
ő a thessalonikaiakhoz irt II. levelében beszél 
a bosszuló tűz lángjáról (flamma ignis dantis 
vindictam, 1, 8.). A héberekhez irt levélben 
pedig az ég megbolygatásával kapcsola tban 
emliti : „Etenim Deus noster ignis consumens 
est" (12, 29.). 

Szt. Péter sz. Pá lná l világosabban beszél 
erről a tűzről , és pedig oly értelemben, a mely 
kizárja a képletes magyaráza to t . Uta l rá, hogy 
egyesek könnyelműen elal tat ják lelkiismeretü-
ket azzal a megnyugtatással , hogy az Ítélet 
egyre késik, tehá t csak mese. Ezekkel szemben 
hangsúlyozza, hogy a mi késik, nem múlik. 
Figyelmeztet i őket a vizözönre, a mely fölött 
egyesek szintén gúnyolódtak, mielőtt bekövet-
kezett . Az t án megkülönböztetve egymástól az 
egykori világot (6 tót s xóafios), a mely vizözön-
ben pusz tu l t el (xaTaxlvod-elg), és a mait (coeli 
autem, qui nunc sunt et terra), így fo ly ta t j a : 
Coeli autem, qui nunc sunt, et te r ra eodem 
verbo repositi sunt, igni reservati in diem judicii 
et perditionis impiorum liominum" (Pét. II. 
3, 7.). Az ellentét muta t j a , hogy a földre máso-
dik katasz t rófa vár, a melynek eszköze az 
elsőnek valóságos vizével szemben valóságos 
tűz lesz, de egyszersmind sejteti, hogy a máso-
dik ka tasz t rófának sem kell megsemmisüléssel 
végződnie, a mint az első sem végződött azzal. 
Különben ezt sz. Pé te r a 13. versben — mint 
már l á t tuk — nyíl tan kifejezésre ju t ta t ja , Hogy 
ez az u j kataszt rófa vá ra t t a t magára , jelzi a 
következő vers: „Unu3 dies apud Dominum 
sicut mille anni, et mille anni sicut dies unus" 
(8. v.). D e a 10. v. kiemeli az illető katasztró-
fának meglepetésszerű je l legét : „Adveniet 
autem dies Domini u t fur." 

Eddig sz. P é t e r egyszerűen említette a 
tüzet (jivqI Tijoovusvoi). A következőkben körül-
ményesebben ír ja le. „Adveniet autem dies 
Domini u t f u r : in quo coeli magno impetu 
(^otgt/dór-recsegve) t ransient (naçEleôaovTca), ele-
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menta vero calore solventur (gxolisîu ôè xavaovgsva 

kv&ijaszai), terra au tem et quae in ipsa sunt 
opera, exurentur (eigsfrfasten). Cum igitur haec 
omnia dissolveilda sillt (zovzcov ovzag itávtcov 

Ivogévav) p roperantes in adventum diei 
Domini, per quem coeli ardentes solventur et 
e lementa ignis ardore tabescent (entvdovzag zrjv 
TtuQovoiav zijg rob &eov fjfisQccg, ôi ijv ovquvoï nvQovysvoi 
Ivfhjßovzai kkí 6toi%sía navOovysvu zgntrca). 

Ezen hely értelmezéséhez a következő 
magyaráza tok szolgálhatnak. Mint alanyok 
szerepelnek: coeli (oíquvoíj, t e r ra ( y f j ) és ele-
men ta (0roL%sta). A coelum et t e r ra és az ele-
menta véleményem szerint aligha veendők ön-
álló alanyoknak, h a n e m logice egyetlen a lanyt 
képeznek (az egész mindenség legapróbb ösz-
szetevőivel együtt). Ismeretes azonban a héber 
szellemnek erős ha j l ama a logikailag egynek 
rhetorice és poëtice tör ténő kettőzése és több-
szörösitésére. Innen a hébernek sok ikerszava 
(hendiadys) és költészetének jel lemző paralle-
lizmusa. Mivel a keletieknél egyál talában (gon-
doljunk csak a syrekre) a köl tészet sokkal 
közelebb áll a prózához, mint a nyugatiaknál , 
érthető, hogy az ő prózá jukba is, kivált a rhe-
torikai részletekben, erősen felszivódik a tro-
pikus képlet még a mondata lkotásban is. 
Magyaráza tom helyessége mellet t hivatkozom 
a Genesis első fejezetére, a hol a coelum et 
te r ra a szentírás magyarázók szerint szintén 
egy foga lmat jelent ikerszó a lakjában, t. i. a 
mindenséget . Hivatkozom továbbá magára sz. 
Péterre , a ki néhány sorral följebb egyszerűen 
jíófff/og-t említett . E z t most analyzálja, de nem 
philosophice, hanem csak rhetorice. Persze 
ezen magyaráza t m é g nem kényszerít arra, 
hogy a mindenséget absolut értelemben vegyük, 
sőt ellenkezőleg a vizözönnel való összehason-
lítás valószínűvé teszi, hogy a mindenség csak 
relatíve használtatik, a mennyiben t. i. érzé-
keink körébe esik, vagyis geocentrikus szem-
pontból. — Régibb magyarázók az elementa 
szót a régi világnézetnek négy eleméről értet-
ték. Ez t a nézetet elég említenünk. Mások 
Jus t inus martyrra való hivatkozással az égi 
tes teket ér tet ték a la t ta . Ezek ugy gondolják, 
hogy sz. Pé te r e helyen Jézus nyi la tkozataira 
gondol (Máté 24, 29; Márk 13, 24—25; Luk. 
21, 25—26.), a ki az Ítélet idején a napban, 
a holdban ós a csillagokban végbemenő válto-
zásokról szól. Ez a vélemény figyelemre méltó, 

mint szerencsés kisérlet több szentirási hely 
kapcsolatára, a mely kapcsolatot a theologia 
sok időn át figyelmen kivül hagyot t . De a 
fönnebb előadott magyaráza t egyszerűbbnek 
és közvetlenebbnek látszik. 

Mint állitmányok szerepelnek : nccçeteôaovzai 
(szét fognak bomlani), Iviïfaexca (fel fognak 
oldódni), svçe&ijffsTai ige helyett más codexek 
xazccxatjGtzca-t olvasnak (xkvgovfföm, égni, elégni), 
ztjxezai (el fognak olvadni). Ugyanezen igék par-
ticipialis szerkezetben mint áll í tmányi határozók 
is szerepelnek {navőovuíva, Ivoutvav, nvQovfisvoL, 
xavöovfisva). Érdekes megfigyelni, hogy ezen igék 
mint áll i tmányok, vagy állí tmányi határozók 
egyformán előfordulnak mind a három említett 
alany mel le t t ; ez megerősít engem abban, 
amit előbb ennek az egész szövegnek paralle-
listicus szerkezetéről mondo t t am és amelynek 
következtében a részletezést merőben költői 
figurának tar tom. Az egésznek ér telme ez : az 
egész mindenség legapróbb eleméig olvasztó 
tűzön á t j u t el az újjászületéshez. 

Sz. Pé te rnek ezen levelén kívül az Üdvözítő 
eschatologikus beszédében is fordul elő valami, 
ami ide vág. Jézus a tüze t nem említi ugyan, 
de az utolsó Ítélettel kapcsolatban említ bizo-
nyos kosmikus elváltozásokat. Ez a hely igen 
hasonló szövegezésben mind a három synop-
tikusnál előfordul. Szó van a nap elliomályo-
sodásáról, arról, hogy a hold nem ad j a többé 
fényét és a csillagok leesnek (Máté 24, 29 ; 
Márk 13, 24, 25); ezt Lukács egyszerűbben 
így fejezi ki : E run t signa in sole et luna et 
stellis (Luk. 21, 25). Mind a há rman hozzá-
teszik: et virtutes coelorum commovebuntur 
(nal ai óvváfiEig zäv ovçavœv ßaAsv&rjffovrai — m e g -

inognak). 

Az egyházi temetkezési jog. 
I r ta : Dr. Huszár Elemér. 

III . Kik teinethetők és kik temetemlők egyházi 
temetőbe. 

A temető egyházjogi fogalmából ket tő követke-
zik : először, hogy a hivő katholikus csak egyházi temetőbe, 
vagyis az Egyház által ezen czélra szentélt helyre temet-
hető1 másodszor, hogy az egyházilag megszentelt temetőbe 
vagy sirba csak hivő katholikus temethető, amint azt már 
nagy szent Leo pápa 45S-ban Rusticiis narbonnei 
püspökhöz irt levelében kimondja, s III . Incze 1200-ban 
az esztergomi érsekhez irt levelében ismétli : láacris 

1 1. Gratian decr. III. r. Idist. '28 can. v. ö. Hillenbrand : 
Untersuchungen über die germán. Poenitentialbücher. 
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est canonibus institutum et utent ium consuetudine 
approbatum ut quibus non communicavimus vivis, non 
communicemus defunctis et ut careant ecclesiastica 
sepultura qui prius erant ab ecclesiastica unitate praecisi 
nec in articulo mortis ecclesiae reconciliati fuerint . 
Nem temethetők el tehát egyházilag: pogányok és 
zsidók, heraetikusok és apostaták2 schismatikusok 3 és 
névszerint excomináltak.1 

2. öngyilkosok, hacsak nem beszámithatlan álla-
potban 5 követték el tettüket vagy haláluk előtt a 
bűnbánat jelét adták. 

3. párbajban elesettek.15 

4. nyilvánvaló bűnösök ha bűnbánat nélkül hal-
tak el.7 

5. akikről nyilvánvaló, hogy még egyszer éven-
ként sem járultak szentségekhez és a bánatnak minden 
jele nélkül haltak el.8 

Ilyenek eltemetése által a temető polluáltatik9 és 
ennélfogva reconciliatio-ra szorul, melyet akár a püspök, 
akár az általa delegált presbyter ugyanazon ritus szerint 
végez, a mindenszentek litániája u tán egy oratio val, 
mely a fazekas földjéről szól. Az egyházi temetésre 
nem jogosultak számára az 1858-iki esztergomi tarto-
mányi zsinat IX, cz. 6. pontja szerint a temető meg-
szentelt része mellett külön bejárással egy más, egy-
házilag meg nem szentelt részt kell hagyni. 

(Folytatjuk.) 

A miseruha mint jelkép. 
A miseruha szimbolikája. 

— Irta : dr. Némethy Gyula. — 
„Simon Ozsiás fia, a főpap, életéhen támogatta a házat 

és napjaiban megerősítette a templomot . . . Mint a hajnali 
csillag a ködben és mint a tele hold idejében világít és mint 
a fényes nap : úgy tündöklött ő az Isten templomában ; mint 
a fénylő szivárvány a dicsőség ködében és mint virágzó 
rózsák tavaszi napokban és mint vízfolyamndl a liliomok és 

2 az 1189-iki III. lateráni zsinat 27 canona. Az eltemetésre 
IV. Sándor pápa kimondja az excommunicatiot. 

3 1. Gratian deer. II. r 24. c. 2 q. 3. fej. (II. Orbán pápa). 
4 Az eltemetőre V. Kelemen a püspöknek reservált excommu-

nicatiot szab, VIII. Bonifácz interdictumot, ez utóbbi büntetést IX. 
Pius Apostolicae Sedis constitutiója is fentartja amit Scherer 
(Handbuch des Kirchenrechtes IV. k. 2. fej. 139. §.) szem elől 
téveszt, amidőn azt állítja, hogy a temetkezési jogban ma egyedül 
a heretikusokat és névszerint excomunicáltakat eltemetni kényszeri-
tőkre van egyházi büntetés, t. i. nem reservált excomunicatio ki-
szabva. Weira (Jus Decretalium III. k. II. r. 2. sz. 2. fej. 33. cz. 
5. §.) nagyon helyesen idesorolja a pápának reservált excomuni-
catiót, mely alá esnek a névszerint excommunicáltakkal önként 
communicatio in sacrist elkövető papok. 

5 v. ö. III. Incze 1206-ban a toursi érseknek (IX. Gergely 
Deer. III. k. 28. cz. 11. fej.) 

6 Tridenti zsinat XXV. Sess. 19. decr. de emendatione ; 
XIII. Gergely. Ad tollendum coustitutiója és különös szigorral 
XIV. Benedek Detestabilem brevejének 9. §-a. 

7 111. Jenő megfosztja a papot beneficiumától, aki poeni-
tentia nélkül elhalt rablót eltemet, III. Sándor suspendálja a papot 
aki poenitentia nélkül elhalt uzsorást temet el (X. Gergely még a 
restitutio t is temetés előtt követeli), IX. Gergely megtagadja a 
temetést a kiszabott büntetést nem teljesitő istenkáromlótól, a 
III. laterani zsinat 10. canona a szerzetestől, qui in extremis cum 
peculio inventus fuerit. 

8 Az 1215-iki IV. lateráni zsinat 21-ik canona, mely azt is 
meghagyja, hogy e canon a szószékről gyakran hirdettessék. 

3 Azonkívül polluáltatik a temető ugyanazon cselekmények 
által mint a templom : emberölés, vérontás, magömlesztés. Nem 
polluálja ugyan a temetőt, de még sincs megengedve keresztény 
szülök keresztelő előtt elhalt gyermekeinek egyházi temetése. 

mint a jóillatú tömjén nyári napokban, mint a lobogó tűz és 
a tűzben égő tömjén, mint a mindenféle drágakővel ékesített 
tiszta aranyedény, mint a termékeny olajfa és a magasra 
emelkedő cziprusfa: olyan volt ő midőn a dicsőség köntösét 
fölvette és teljes diszbe öltözött. Midőn a szent oltárhoz föl-
ment, fényt árasztott a szentség öltözetében".1 

Simon főpap e gyönyörű költői panegyrise teljes 
mértékében kétségkivül az újszövetség főpapjára, Jézus 
Krisztusra vonatkozik, Szent Pál szerint az egyetlen 
örök főpapra, ki saját vérével, nem áldozati barmoké-
val. ment be a szentek szentjébe, a mennyekbe. „Krisz-
tus pedig a jövendő javak főpapja, megjelenvén, nagyobb és 
tökéletesebb sátoron át, mely nem kézzel készíttetett, azaz, nem 
ilyen alkotású, nem is- a bakok vagy borjak vérévél ment be 
egyszer mindenkorra a szentélybe, miután az örök váltságot 
megszerezte . . . " 2 Az egyház rendíthetetlen hite szerint 
Jézus ezt az egy örök áldozatát ú j í t ja meg folyton a 
szentmisében. „ Is igitur Deus et Dominus nosterúgymond 
a trienti szent zsinat,3 et si semel seipsum in ara crucis, 
morte intercedente, Deo Patri se oblaturos erat, id aeternam 
illic redemptióncm operaretur, quia tarnen per mortem sacer-
dotium eius exstinguendum non erat, in cocna novissima, 
qua nocte tradebatur, ut dilectae sponsae suae Ecclesiae, 
visibiles sicut hominum natura exigit. relinqueret sacrificium, 
quo conentem illud semel in cruce peragendum repraesentare 
tur, eiusque memoria in finem usque saeculi permaneret, at-
que illius salutaris virtus in remissionem eorum, quae a 
nobis quotidie committuntur, peccatorum applicaretur, saeer-
dotem secundum ordinem Melchisedech se in aeternum consti-
tutum declarans, corpus et sanguinem suum seb speciebus 
panis et vini Deo Patri obtidit, ac sub earundam rerum 
symbolis, Apostolis, quos tunc novi testamenti sacerdotes con-
stituerai, ut sumerent tradidit, et eisdem, eorumque in sacer-
dolio successoribus, ut Offerent praeeepit per haec verba : 
Hoc facite in meafn commémorationem, uti semper catholica 
Ecclesia intellexit et docuita. Es tovább: „Una enim eadem-
que est hostia, idem nunc offerens sacerdotum ministerio, 
qui se ipsum tunc in cruce obtulit sola offerendi ratione 
diver sa". 

Az egyház a többi között a liturgikus ruhák gaz-
dagságával, szépségével fejezi ki, mindenki előtt ért-
hető nyelven, hogy a szent miseáldozat az uj-szövet-
ség végtelen fölségi áldozatja egy azon áldozat a 
keresztáldozattal. Azért sürgeti, hogy a miseruha mind 
szabására, mind anyagára, szövetére nézve lehetőleg 
különbözzék a világi öltözetektől, hogy igy, aki az 
oltárra pillant, első tekintetre lássa : nem mindennapi, 
nem közönséges, de szent, természetfölötti cselekmény-
ről van szó. „Pertinet ad splendorem et decorem cuiusvis 
ministerii sacriúgymond a nagy Suarez 1 et praeser-
tim tanti sacrificii, ut non fiat tantum veste vulgari et com-
muni, sed ut ipso exteriori apparatu et sacris indunentis 
indicesu, actionem illám nem esse commun cm et vulgarem, 

1 Jézus : Sirák fia könyve. 50. 1—12. 
2 A zsidókhoz irt levél 9. 11-12. 
3 Conc. Trid. Sess. XXII. cap. I. et II. 
4 Suarez Commentaria ac disputationes in tertiam partem 

S. Thomae ; De sacramento Euch, et de Missae sacrifieio. Parisiis. 
1861. disp. 84. sect. 2. u. 2. 
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sed sacram. Etenim, si absque sacris indumentis eommuni 
modo et vuhjari fiaret vilesceret quodammodo, praesertim 
apud homines rudes it sensibiles, qui non facile distinguunt 
pretiosum a vili : igitur ad decorcm et debitum honorem 
huius sacrificii conveniens fuit institutio sacrarum vestium.u  

A miseruha anyagi és művészi értéke, szépsége, fénye 
figyelmezteti a keresztény embert , hogy mi ly magasztos 
dicső áldozat az, melyet I s ten szolgája az oltárnál 
bemutat . 

De a miseruhának nemcsak az az általános jelen-
tősége van. A katholikus egyház kultusában semmi 
sem pusztán külsőség, itt minden képe ós kifejezése 
a belsőnek, spiritus et vita sunt. Az egyház érzéki 
tárgyak, cselekmények által magasabb érzékfeletti vonat-
kozásokat fejez ki, a hívő szemlélődő, gondolkodó lel-
két a láthatat lanra, az istenire, az örökkévalóra irá-
nyít ja . Minthogy a hivő a hi t szemével az oltárnál 
álló papban nem az embert lá t ja , de Krisztus helyettesét, 
ki az átváltozás perczében azt mondja a kenyérre, 
bo r r a : ez az én testem, ez az én vérem, b izony nem a 
papé, nem az emberé, de Krisztusé, az Tsten fiáé; 
minthogy a hivő az áldozatban ott az ol tárnál látja a 
szent kereszt áldozat megú ju lásá t ; természetes, hogy 
a pap szent ruháiban Jézus keserves kínszenvedésének 
eszközeit látja, melyekkel ez a csodás király diadalmas-
kodott . 

„Ex vestibus omnibus rccte compositis résultat gravis 
quidam et decens ornatus sacerdotis ad sacrificium acceden-
tis, quod in huiusmodi vestimentis primum omnium consi-
derari debuit; nam hoc est veluti primum fundamentum et 
literalis ratio horum indumentorum. Sed ultra hoc habent 
haec omnia optimas et sacras signiticationes, tum in ordine 
ad mores, tum in ordine ad Chi isti passionem . . .5 

In ordine ad Christi p a s s i o n e m . . . a h ívő szemei, 
mikor a pap az oltárhoz megy, mintha Jézust látnák 
haladni a Golgota felé. A miseruha, melynek hátsó olda-
lán a kereszt tündöklik, mintha csak Jézus igája lenne, 
melyet a Golgothára vonszolt ; a szent kereszt Mikor 
felölti a pap a casulát, azt is mond ja : Domine Jesu, 
qui dixisti, iugum meurn suave est et onus meum leve, fac 
ut islud portare sic valcam, quod consequar tuam gratiam. 
A pap, minél tökéletesebben viseli magán J é z u s képét, 
az az minél türelmesebben, mi t mondok? minél hősi-
esebben viseli keresztjét , nemcsak azt, mely a mise-
ruhán hímezve ragyog, hanem amely folyton a tem-
plomon kivül is vállaira nehezedik, annál több része 
lesz a szent áldozat kimondhatat lan áldásaiban. 

A hivő szeme, ki midőn a pap az oltárhoz halad 
Jézus szenvedéstörténetét lá t ja elvonulni lelki szemei 
előtt, lá t ja a miseruhában azt a bíborpalástot, amelybe 
csúfságból öltöztette őt Pilátus, mint a zsidók királyát." 

Csakhogy, amit a pogány helytartó szánalommal 
kever t csúfságból tett , egy nem sejthetett , nem is 
álmodott csudás királyságnak, a századok királyának, 

5 Suarez. 1. e. disp. 82. sect. 2. u. 3. 
6 Casula purpureum vestimentum coram Pilato, mondja 

Gavantus. Thesaurus sacrorum rituum. Augustae Vindelicorum. 
1763. t. 1. pag. 151. Pars 11. tit. I. Expositio Allegorica Vestium 
Sacerdotalium de Passione Christi. 

a jövő század a tyjának let t diadal jel vénye . . . A hivő 
szeme a miseruhában lát ja harmadszor azt a varratlan 
köntöst, amelyet Jézus a Golgotha felé vivő út jában 
viselt. A casula maga mintegy varratlan ruha, egy 
darab szövetből áll, melynek közepén egy nyíláson 
dug j a ki a pap a fejét. Mintha csak az a tunica incon-
sutilis lenne, amelyben fö lment a koponya hegyre, 
amelyet lerántot tak róla a ka tonák, felszakítva sebeit, 
amelyre sorsot vetettek, amig ő mezítelenül függött ég 
és föld között. 

íme, ez a miseruha allgorikus, szenvedés-történeti 
jelentősége. 

Ámde, ha ott az ol tárnál a pap Krisztus szemé-
lyiségét ölti magára , Christophoros, Krisztusvivő lesz, 
iigy, hogy elmondhatja , hoc est corpus meum, hoc est 
sanguis meus ; nem kell-e magára ölteni Krisztus eré-
nyei t is? A miseruhának tropologikus, morális, erkölcsi 
jelentősége van. „De indumentis sacerdotalibusa, úgymond 
chartres-i Ivo „diligenter considcrandum est quid in 
moribus sacerdotum significet illa varietas vestium, quid 
fulgos auri, quid nitor gennarum, cum nihil ibi debeat esse 
ratione carens sed forma sanctitatis et omnium imago vir-
tutum. Sicut enim dormis in ipso vestibulo agnoscitur, sic 
Christi saccrdos cultu sacrarium vestium ostendit interius, 
qualis apud se esse debeat interius, . . . In ornamentis . . . 
et sublimitas sacerdotis commendatur, et sacerdotum casta 
dignitas significatur, quatenus per exteriorem habilum discant 
quales intra se dceant esse qui vices illius veri summique 
Pontificis gerunt, in quo fuit omnis plenitudo virtutum, quam 
profitentur exteriora omamenta membrorum.7 

Folytatjuk. 

Hahn-Halm Ida grófnő. 
Magyarországon is sokan ismerik Hahn-Hahn Ida 

grófnőnek Maria Regináját . N e m lesz talán fölösleges 
az ő emlékét föleleveníteni születésének századik for-
dulója alkalmából (jun. 22.). A protestáns Hahn grófi 
családból származott és mivel egyetlen, ámbár szeren-
csétlen házasságra szintén H a h n gróffal lépett , nevét 
ket tőzötten irta. Fér jé től elvált és hosszú időn keresztül 
a házasság intézményéről igazán eukrasita nézetei 
vol tak . Ámbár további é le tében két férfi is játszott 
nevezetes szerepet, sohasem bi r ta magát u j a b b házas-
ságra elhatározni. Irodalmi működésének első szakában 
a tollat is ezen csalódásának szolgálatába szegődtette. 
Lenézőleg irt a társaságról, előszeretettel vázolta a 
házasságtörést, f'érfijellemei mindig szertelenül túlzók. 
20 éven át beutazta egész Európát , sőt a Kelete t is. 
Mindig jegyezgete t t ós gyű j tö t t e vázlatait. Később egy 
szemére megvakul t s mikor egyetlen ba rá t j á t is el-
vesztette, ra jnai és olasz utazása a katholiczizmus javára 
hangol ták szivét. 1850-ben á t is tért és Mainzban 
J ó Pásztor-zárdát alapítva, a zárdában magának egy-
szerű szobácskát tar tot t fönn. Ott élt még harmincz 
éven át 1880-ig. Eleinte theologiai tanulmányoknak és 
aszketikus gyakorlatoknak szentelte napjai t . Sokat 
olvasta Kempist és sz. Ágostont . Több idevágó tanul-

7 Ivo Carnatonsis. Serm. s. Lásd. Gibr, Das heil. Messopfer. 
Freiburg, 1902. 241 1. 
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mányt is közölt. Tizenkét évi szünet után megint 
visszatért a regényirodalomhoz. Ebbő l a második kor-
szakból valók Mária Regina, Doralice, Eudoxia, Moivana 
és sok más regény ós beszély. Tárgya i t majdnem mindig 
az arisztokráczia köréből merítette. A nép iránt nem 
igen volt, érzéke s talán ez is az oka, hogy művei 
egyéb j ó oldalaik daczára, hamar lekerültek a reper-
toireról. Néha affektált, sokszor szenvelgő. Ter jengő 
beszélgetései gyakran unalmassá teszik. Női jellemei 
magasztosak, néha oly mértékben, hogy szinte meg-
szűnnek emberek lenni. Akadtak nagyszámmal kemény-
szavú kritikusai, de tagadhatat lan, hogy műveivel a 
maga korára hatást gyakorolt ós nem tartozott a min-
dennapi je lenségek közé. a . 

E G Y B Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest . .1 katholiczizmus Skandináviában és Japán-

ban. — Katholikus térfoglalás. Mostanában, hogy Svéd-
Norvégiáról annyit beszélnek és írnak, nem érdektelen 
megtudni, hogyan vagyunk ott a katholiczizmussal. A 
felelet nagyon elszomorító. Öt millió svéd között mind-
össze 2200 katholikus van, Norvégiában pedig 2,220,000 
lakos között 2000. Svédországban a hittérítői állomások 
a következők : Stockholm, Gothenberg, Malmö, Gefle, 
Norrköping és Oskarstroin. Norvégiában 15 hittérítői 
állomás van s érdekes, hogy két intézetet is felállítot-
tak az először áldozók előkészítésére. Milyen más 
lehetne nálunk is, főképen a konver t i ták kathol ikus 
hitbeli kiképzése s meggyőződése, ha ilyen intézetben 
nyernének rendszeres oktatást. — A japán katholiku-
sokról szóló statisztika sem sokkal örvendetesebb. A 
mult évben 1208 felnőttet és 1747 csecsemőt vet tek át 
az egyházba. Halálos ágyukon 2774-en keresztelkedtek 
meg. Ezeknek azonban fele sem marad Japánban , 
miután a legtöbben Koreába, Kinába, Amerikába vagy 
Ausztráliába költözködtek. 

A japánok elég buzgó katholikusok, csak azt értet-
ték meg eleinte nehezen, hogy a kath. papok miért 
ápolgat ják az ellenség sebesültjeit is. Mikor aztán las-
san megértet ték, annál jobban ragaszkodtak az üdvözítő 
valláshoz. A japán missionáriusok tehát megelégedhet-
nek fáradságuk gyümölcsével. — A svéd és japán 
katholikusok statisztikájánál sokkal örvendetesebb ese-
mény az, melyet az összes napi lapokban olvashattunk 
a lefolyt hetekben : a katholikus térfoglalás. Pl . Rómá-
ban, hol 1870. óta mindig liberális tanács uralkodott , 
most a keresztónj ' -párt hódított, amennyiben a fő- és 
alpolgármester, valamint 6 tanácsnok s a képviselő-
testület többsége keresztény lett. Bajorországban szin-
tén a képviselői mandátumok kétharmadát katholikus 
centrumpárt iak nyerték el s 19 ú j kerületet hódí tot tak 
el. Belgiumban az általános választáson 6 kerülettel 
többje lett a katholikus politikának. Ecuadorban az öt 
év előtt ú jonnan megalakult ant ikathol ikus-pártot az 
idei választásokon minden eddig b í r t kerületből kiszo-
rí tották. Ezekhez képest a mi néppár tunk ugyan jóval 
kisebb arányban növekedett meg, de ha tekinte tbe 
vesszük a koaliczióban való előkelő szerepót s azt, 
hogy több biztos kerületet a közmegegyezés ju t ta to t t 

a függetlenségiek kezébe, még mi is elégedetten konsta-
tá lha t juk a katholikus térfoglalást. 

Gyulafehérvár. Gr. Majláth erdélyi püspök és a 
válság. — 

Erdé ly főpásztorának hazafias lelkét borongó aggo-
dalommal tölti el hazánk válságos helyzete. Az ő 
mélységes áhítatával könyörgött nap-nap után hazánk 
Pá t róná jának , a Bold, szent Szűznek csíksomlyói ősi 
búcsújáróhelyén, hogy a nemzetek Aty ja távolítsa el 
a magya r nemzettől ezt a mostani súlyos megpróbál-
tatást, amely immáron fenyegető csapássá válhat ik. 
Ennek elkerülése vége t t száll fohásza a gondviselő 
Istenhez s azért szólít ja fél a papságát , hogy nyilvános 
közös imádságot tar tsanak a néppel együtt. A Csik-
Somlyóról keltezett rendelet így hangzik : 

Tisztelendő Testvéreim ! Midőn a Bold, szent Szűz 
ez ősi búcsújáró helyén lelkigyakorlatokat ta r tunk , 
hogy I s ten kegyelmében megujúlva, annál buzgóbban 
teljesíthessük a gondja inkra bízott halhatatlan lelkekkel 
szemben kötelességeinket, szivünk szorongásával gon-
dolunk szent István országának, édes magyar hazánk-
nak jövendő sorsára. Mert lehetetlen, hogy az immár 
hosszú időn át tar tó törvényen kivül i állapot, az abból 
folyó erkölcsi ós anyagi romlás, fejet lenség ós pangás , 
a király felkent személye iránt növekvő bizalmatlanság, 
a tekintélynek megvetése, az ipari ós földmunkákkal 
foglalkozóknak folyton terjedő elégületlensóge és a 
lelketlen izgatók által szított szenvedélyek édes hazánk 
létalapját , kulturális fejlődését, gazdasági gyarapodását , 
polgárainak békés együt tműködését és királyhűségét 
erős rázkódtatásnak ki ne tegyék. 

Azér t imádkoztunk szivünk mélyéből, I s tenbe 
vete t t hi t tel és égi Pá t rónánk iránt bizalommal — mind 
e ba joknak megszűnéséért. 

Imádkozzatok ti is, tisztelendő testvéreim a néppel 
együt t állhatatosan mindaddig, amíg e válságos állapot 
megszűnik édes hazánk jóléteért, a király ós nemzet 
közötti teljes egyetértésért , a tö rvényen kivüli állapot 
megszűnéséért a vasárnap délelőtti istentisztelet végén 
3 Miatyánkot és Udvözlégyet — b. e. Esterházy Pál 
nádornak ezen befejező imádságával: „Emlékezzél meg, 
Is tennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, 
Szentséges Szűz Mária ! emlékezzél meg örökségedről, 
melyet hű szolgád első királyunk és apostolunk Szent 
I s tván neked fe la jánlot t és végrendeletében neked 
hagyot t . Tekints kegyes arccal országodra és légy szó-
szólónk szent fiadnál Jézus Krisztusnál . Hozzád kiál-
to t tak őseink ós minden Ínségükből kiszabadultak, mert 
folyton folyvást vigyázot t szemed örökségedre, oh 
mindörökké áldott asszonyunk ! N e hagyj el mostani 
szükségünkben sem, hanem segítsd meg szegény magyar 
népedet , hogy Is tenéhez, királyához, hazájához mindig 
hű maradjon . Amen. Az imádságot a népnek éneke 
fejezze be : 

„Boldog Asszony Anyánk 
Régi nagy Pátrónánk ! 
Nagy Ínségben levén 
Igy szólít meg hazánk ! 
Magyarországról, 
Romlott hazánkról, 
Ne feledkezzél meg-
Szegény magyarokról." 
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Gyulafehérvár. Majláth Gusztáv Károly gróf er-
délyi püspök nemrég adta ki VII. és VIII . számú kör-
levelét, melyek közül az elsőben értesíti papjai t a Csík-
somlyón és Gyulafehérvárot t tartot t , illetve tartandó 
lelkigyakorlatokról. Csíksomlyón f. hó 4—8. napjaiban 
volt, Gyulafehérvárot t pedig aug. 28-tól szept. 1-éig 
ta r t ják meg. Több halálozás felemlítése u tán egyes mi-
nisteri rendeleteket közöl a taní tóképzőkre vonatkozó-
lag. — Több más ministeri rendeleten kivül főképen 
azt is olvassuk e körlevélben, hogy Majláth gróf püspök 
kérésére X . Pius pápa erdély egyházmegyére nézve 
Szűz Mária szent nevének ünnepét „duplex II. classis" 
rangra emelte, hogy igy az őrangyalok nyolczada miatt 
ne kell jen mindig áthelyezni. A VIII. sz. körlevél a 
kántori nyugdij- intézet u j alapszabályait adja tudtul s 
beszámol a Csíksomlyón ta r to t t lelkigyakorlatról, me-
lyen 65 pap vett részt a püspökkel egj 'üt t . Felhívja 
papjai figyelmét a bpesti jezsui táknál tar ta tni szokott 
lelkigyakorlatokra s végül a politikai válság megszün-
tetését czélzó lendületes imát közöl, melyet föntebb 
talál meg az olvasó. 

Temesvár. Dessewffy Sándor csanádi püspöknek 
VIII . sz. körlevele is e lőt tünk fekszik. Elsősorban fel-
hívja a papságot a Temesvárot t aug. 22—25-én tar-
tandó lelkigyakorlatokra, ma jd több ministeri rendele-
tet közöl, többi között azt is, mely kimondja, hogy a 
hi toktatáshoz a vallásos gyakorlatok elvégzése is tar-
tozik. Ajánl ja a Szent Is tván-Társula t pártoló tagságát 
s közli a Budapesten tar tandó nemzetközi alkoholizmus 
elleni kongresszus idejét (szept. 11—16). Végül egyes 
könyvek ajánlásával s egyházmegyei hirek közlésével 
fejeződik be a tartalmas körlevél. 

Görz. A szent József papi egyesület. Görzben van 
egy egyesület, melynek czime : St. Josefs-Priester-
Verein, s czélja a róm. kath. lelkészek testi jólétéről 
gondoskodni. A kath. papok jó része nincs abban az 
anyagi helyzetben, hogy a saját költségén egészségének 
helyreállítása végett drága fürdőket vagy üdülőhelye-
ket látogathasson. Nevezett egyesület ezen akar segíteni 
s lehetővé tenni, hogy mindazok, akik annak tagjai — 
csekély összegért teljes ellátást, lakást és fürdőt élvez-
hetnek. 

E czélra három szanatóriuma van a szent József 
egyletnek : Görzben, lkában (Abbázia mellett) és Merán-
ban. Persze nagyobbrészt tüdőhurutosok számára, azon-
ban lkának tengeri fürdőjé t más betegek is nagy 
haszonnal vehetik igénybe. Ám sajnos, hogy a kath. 
papság még mindig nem tud ja kellően méltányolni az 
egyesületnek e nagy jó té teményét . Különösen nem a 
magyar papok, kiknek pedig e téren csakugyan semmi-
féle más intézkedés nem áll rendelkezésükre. 

A szent József papi egyesület most számol be a 
lefolyt 1904. évben gyakorol t jótékonyságáról . Összesen 
178 áldozópap ós 16 theologus vet te igénybe a sza-
natór iumok által nyú j to t t üdülést . Görzben 23 áldozó-
pap és 4 papnövendék, l kában -7 áldozópap és 1 theo-
logus. Meránban pedig 68 áldozópap ós 11 papnövendék 
gyógyul t meg. Ezen áldozópapok és hi t tanhal lgatók 51 
egyházmegyéből kerültek ki. Minket persze csak az 

érdekel, hogy hány magyar pap volt nevezett 
gyógy- vagy fürdőhelyek vendége. A statisztika szerint 
Csanád egyházmegyéből négyen, Egerből egy, Pécs 
egyházmegyéből hárman ós Nyitráról egy, összesen 
kilenczen voltak vendégei a szent József egyletnek. 
Ez a szám mindenesetre kevés, mert hiszen épen nálunk 
s épen az utóbbi időben hal lo t tunk vagy olvastunk 
megbetegedésről s ideiglenes nyugdíjazásról . Kívánatos 
volna tehát, ha a magyar papság is jobban érdeklődnék 
az egylet, vagy helyesebben mondva, a tu la jdon egész-
ségi állapota i rán t s megragadná a kinálkozó alkalmat, 
mely őt csekély három koronáér t naponkint teljes ellá-
tásban, lakásban s ami fő, t iszta levegőben s esetleg 
tengeri fürdőben részesíti. Bővebb felvilágosítást (főleg 
a fizetési módozatokra nézve) szívesen nyírj t Dr. Gab-
rievcic József egyesületi elnök, Görzben. Ugy emlékezünk, 
hogy alapító tag, egyszer s mindenkorra 40 koronát 
fizet s mint i lyen bármelyik gyógy- vagy üdülőhelyen 
élvezheti a három közül (Görz, Merán, lka) a kedvez-
ményeket. Rendes tag pedig évi 2 korona lefizetése 
mellett lehet bármely katholikus lelkész. 

Róma. A peter fillér éhről. Tudvalevő dolog, hogy a 
Szentatyának küldöt t péterfillérek mindig gyérebbek 
lesznek, olyannyira, hogy X. P ius pápa már eddig is 
több vatikáni állást, hivatalt vol t kénytelen beszün-
tetni, vagy kevesebb fizetéssel ellátni. A „Germania" 
erről most körülményesebben beszámol s egyút ta l meg-
jelöli a módot, hogyan lehetne ezen segíteni. Szerinte 
legczólszerübb lenne, ha az egyes országokban, egyház-
megyékben ós egyesületekben a póterfillérek gyűjtését 
organizálnák. H a minden keresztény katholikus hivő 
havonként , vagy legalább évenként bizonyos összeget 
szánna e czélra, minden egyes plébániáról, egyház-
megyéből tekintélyes összeget küldhetnének e czélra 
Rómába, mi által nem csak egyes magasztos hivatású 
intézmények zavartalan fennállását biztosíthatnák (ilye-
nek a nuncziaturák, delegácziók, műgyüj temónyek, kép-
tárak, tudományos ós egyházi alapítványok s főképen 
a missió-társulatok) hanem a szentatya vagyoni füg-
getlenségét is előmozdítanák. Az egyházellenes lapok 
persze ilyesmiről hallani sem akarnak. Ami nagyon is 
természetes és érthető. Hiszen nekik az volna a meg-
felelőbb, ha X . P ius pápa fe ladná elvi ál láspontját s 
elfogadná az olasz kormánytól felajánlott évi nagy 
összeget. Egyes lapok már hangsúlyozták is ezt s bár 
a megvalósulástól e terv még nagyon messze van, már 
is iparkodtak kiaknázni az erről szállongó híreket , hogy 
ime a Szentatya közeledik a kormányhoz s módot keres 
a kibékülésre. Mindezt meghiúsítaná a katholikus hivek 
részéről tanúsí tandó áldozatkészség s ha más feleke-
zetüeket nem gyanúsí tanak magyarta lanságról , jóllehet 
világszerte g y ű j t e n e k bizonyos, külföldre küldendő 
összeget, ép oly kevéssé volnának a katholikusok 
gyanúsí thatok, akiknek Róma bizony ópenséggel nem 
„külföld" s csak nagyon kis részét adná vissza a 
kath. magyarság annak az órási összegnek, melylyel 
a római pápák támogat ták édes hazánkat a törökvész 
idejében. 
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KATH. N E V E L É S - és T A N I T Á S Ü G Y . 

Iskolai Értesítők. 
— A jászóvári premontrei kanonokrend nagyváradi 

főgimnáziumának Értesítője az 1904—1905. iskolaévről. 
Közli Novotny S. Alfonz igazgató. 1905. 8-r. 110 lap. 
A bevezető értekezést Sarneczky Gellért Ferencz tanár 
irta „A régi ós a mai magyar nyelv szóragozása." A 
tanári testület 21 tagból állt. Éret tségire bocsáttatott 36, 
az érettségit letet te 32, jelesen 7, jó l 7, egyszerűen 18. 
A tanuló i f júság összes száma meghaladta a hatodfél-
százat. Vallásra nézve róm. kath. 255, gör. kath. 78, 
gör. kel. 12, ág. 17, ev. ref. 48, zsidó 149. Csak ma-
gyarul beszélt 404. Tudot t magyarul 555. 

= Értesítő a győri kir. kath. tanitó-képző-intézetről 
az 1904/5. iskolai év végén. Közli Saller József igaz-
gató. 1905. 8-r. 44 1. — Az intézet fenntar tója dr 
Széchényi Miklós gróf győri megyés püspök ur. Püspöki 
biztos SchlegelVéter győri székesegyházi éneklő-kanonok. 
A tanári kar 8 tagból állt. A tanuló i f júság száma az I. o. 
33, a II . o. 36, a I I I . o. 37, a IV. o. 36, összesen 142. 

—t- A nyitrai — internátussal összekötött — róm. 
kath. felsőbb leányiskola Értesítője az 1904/5. tanévről . 
Közli Badek János dr igazgató. Nyi t ra , 1905. 8-r . 98 1. 
— Igen tanulságos történeti visszapillantás ny i t j a meg 
a füzet tar ta lmát „Tanintézetünk első tíz e sz tende jéé re 
Dudek J ános dr igazgatótól. „Ügyszeretet és önfeláldozás 
hozta létre intézetünket — ez a tanulság — s ez fogja 
fenntar tani továbbra is." A tanári testület 17 tagból 
állt, kik közül nyi tr . egyházm. áld. pap 2, k. t . v. áld. 
pap 2, világi 2, irg. nővér 11. A tanuló i f júság száma 
vol t : róm. kath. 209, gör. kath. 1, ev. ref. 2, zsidó 11, 
összesen 223. 

VEGYESEK. 
— Főegyházmegyei hírek. Török Mihály eszter-

gomi papneveidei tanárnak neveztetet t ki. Segédlelké-
szeknek áthelyeztettek : Bodor Béla Naszvadra, Hránek 
Lajos Pozs.-Nádasra, Jalsovszky Viktor Budapest Rókus-
kórházba, Saláta Károly Hédervárra . Szucsán József 
Nagytapolcsányba, Zsák Mihály Zohorra, Petrás La jos uj-
misés Leszéte-Podolára, Babenseifer Huber t Ürménybe. 
Székesfővárosi hi toktatók lettek : Hantos Ferencz, 
Szuhány István, Harza Lajos ós K n a p p Nándor. Schóber 
Ede ujvároskai esperes-plebános folyó hó 10-ón életének 
65-ik, áldozárságának 40-ik évében az Urban elhunyt . 

— Oroszország és a protestantizmus. E czím 
alatt je lent meg a napokban egyik német ú jság hasáb-
jain hosszabb czikk, mely az orosz-japán háború t úgy 
tüntet i fel, mint a protestantizmus győzelmét a katho-
liczizmus felett. A czikket — úgy látszik — protestáns 
theologus írta, de bárki legyen is szerzője, minden-
esetre bámulatraméltó aberrálása a fantáziának a katho-
liczizmust az orosz orthodox egyházzal azonosítani, 
vagy csak össze is hasonlítani. Mintha bizony a japá-
nok nagyobbrészt protestánsok lennének. Hiszen czik-
kező maga beismeri, hogy a katholikus missionáriusok 
nagyobb eredménynyel működtek a japánok között, 
mint a protestáns pásztorok; hol van akkor hát az 
érintkező pont, mely Japánt és a protestántizmust 
azonosíthatónak tünte t i fe l? Mért nem konkludált oda 
czikkező ú r : íme a katholiczizmus (mely mégis csak 
nagyobb arányú Japánban a protestantizmusnál) le-
győzte a protestant izmust ! Lévén az orosz csak olyan 
eretnek, mint a protestáns. „Egyébiránt — ha meg-
engednők is ezt az őrültséggel ha táros tétel felállítá-
sát — ám legyen ; de hozzátesszük : sok ilyen győzel-

met kívánunk protestáns atyánkfiainak a katholicziz-
mus felett, aminőt a protestáns Japánország ara tot t a 
pápista Oroszország fe le t t ! Ebből is lá that juk a keresz-
tyén testvéri szeretetet, mely inkább a zsidó lapokhoz 
húz, csakhogy üthessen egyet az egyedül üdvözítő 
anyaszentegyházon. Igy bizony nem lesz soha keresz-
tény összetartás, tömörülés. 

— A „Musica sacra* egyik buzgó híve, Murphy 
Vilmos prelatusórt az irlandi kollégium e hó folyamán 
t a r to t t a meg a gyászmisét. Murphy mint a nevezet t 
kollégium rektora volt ugyanis az első, ki X . P ius 
pápa intézkedését a gregorián énekre vonatkozólag 
keresztül vitte. 

- - Doktorrá avatások. A bécsi egyetemen a 
theologiai fakultáson e hónapban 3 magyar papot 
ava t tak a szent h i t tudományok doktorává. Közöt tük 
van Möszmer József esztergomfőegyházmegyei áldozó 
pap, a „Pazmaneum" tanulmány-felügyelője is. Szívből 
üdvözöljük. 

— Ritus változtatás. Az anyaországban és Horvá t -
szlavonföldön akárhányszor akad katholikus hivő, ki a 
görög szertartású hitközségből a rómaiba kíván átlépni, 
vagy fordítva. Sokszor kényelem, sokszor családi álla-
pot, sokszor helyi okok vezetik őt abban. Az egyház 
dokumentálni kívánván, hogy a különböző szertartású 
kathol ikus hi tközségek csak ugyanazon egyházba tar-
toznak, az ilyen átlépéseket nem ápolja, persze nem 
is t i l t ja . Szabályok ezek: 1. Mindkét szertartású fele-
kezet püspökének engedelme kell ahhoz, hogy valaki 
szertartást változtató átlépést tehessen. 2. Ha valahol 
a görög szertartású katholikusok is a római püspök 
fönnhatósága alatt élnek (mint például a budapest i 
u jon keletkezett görög katholikus hitközség az eszter-
gomi primás-érsek alatt) akkor is csak püspöki enge-
delemmel vál tozta that ják a rí tust . 3. Ha a görög szer-
ta r tású szülőnek gyermekét , mer t görög nincsen éppen, 
a lat in plébános keresztelte, azért az a gyermek csak 
görög szertartású katholikus marad. 4. Kinek ritus-
változtatása helyi akadályokba ütközik, a római szent-
székhez is fordulhat ügyével. 5. Azok a katholikusok, 
kik abban a téves nézetben, hogy igy könnyebben 
megyen, mondjuk pl. a görög rítusból elsőbb talán 
reformátusok lennének, hogy aztán latin katholikussá 
t é r j enek vissza, vegyék fontolóra, hogy az egyház-
tagadás nagyon súlyos vétek, még akkor is, ha csak 
átmenőleg és nem maradandó szándékkal történik. 
6. H a valaki görög szertartású egyházközségből állandóan 
elköltözik és ott, hova letelepszik, római latin hitközség 
van csupán, görög pedig nincsen, hitközségileg abba a 
helységbe lesz illetékes, melyhez u j otthona tartozik, 
nem pedig az ottani latin hitközségbe. P. Sz. A. L. 

India apostolának, Xaver i szent Ferencz szüle-
tésének (1506. ápril 7.) négyszázados évfordulója a 
jövő évben lesz, mely alkalommal Goában, hol a szent 
el temettetet t , nagy ünnepségre készülnek. Az indiai 
pat r iarcha és Goa érseke már te t t is lépéseket ez ügy-
ben s azt tervezik, hogy Xaver i szent Eerencznek, 
enyészettől ment testét az évforduló napján a hivek 
tiszteletére kiteszik. Mivel azonban ez, valamint a nagy-
számú zarándoklók méltó fogadtatása nagyon költséges 
volna, Goa pedig szegény gyarmat , ez a terv valószínű-
leg nem lesz megvalósítható s ez esetben az ünnepélyt 
a szent ereklye kitétele nélkül t a r t j ák meg. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a (Ír. 
E. i. sz. felelős a 

Segédszerkesztő: Yalnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1905. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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„Perge al icriier m coepto tuo : praeliare praeiia Domini, caritatem incende, pietatem, főve, unitati promovendae et arctius compmgsnda: 
adlabora . Nos interim grati ammi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peravmnter impertimus." 

IX. Pius a szerk. 1871. márcí. 27-én. 
„Additos tibi animo8 auctoritate .Nostra exoptamus, quibus excitatus atque ereotus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumhas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok: A világvég hittudományi és természettudományi megvilágításban. Irta : Dr Z u b r i c z k y Aladár. 
— Az egyházi temetkezési jog. Irta : Dr H u s z á r Elemér. — A miseruha mint jelkép. Irta : N é m e t h y Gyula dr. — Német egyetemek. 
Irta : z. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A vallásgyakorlat a hitoktatáshoz tartozik. — P á r i s : Egyház és állam. - R ó m a : 
Apró birek. — Irodalom: Érdekes német könyv. — Kath. Nevelés- es Tanitásügy : Iskolai Értesítők. — Vegyesek: Változások a primási 
aulában. Nagylelkű alapítványok A „Miatyánk megváltoztatása." A bpest—józsefvárosi sz. Vincze egyletnek. Az orsz. közp. kath. 

legény-egylet évi jelentése. Hajósok vallásossága. Roosewelt az egygyermekrendszerről. — A szerkesztő telefonja. 

A világvég hittudományi és természet-
tudományi megvilágításban. 

Irta: Dr. Zubriczky Aladár. 
3. Nem szándékom a hagyománynak ide-

vágó emlékeit aktaszerűen összeállítani, de nem 
tekinthetek el attól a két nagy szellemtől, a 
kik egy részről a maguk korának színvonalán 
állottak, más részről ezzel a tárgygyal behatóan 
foglalkoztak. Ertem sz. Ágostont és sz. Tamást. 
Oly dologról lévén szó, a mely a természet-
tudományokkal érintkezik, előre gondolhatjuk, 
hogy az ő nézetükbe tömérdek időleges fel-
fogás vegyült, a melylyel a modern embernek 
szakítania kell. De felfogásuknak ismertetése 
theologiai szempontból mégis értékes, mert 
mutat ja , mily keretek közé engedte meg nekik 
az egyház a szabadabb mozgást a szentírási 
szövegeknek szószerinti magyarázatával szem-
ben. 

Lássuk előszőr sz. Ágostont, a ki a De Civitate 
Dei-nek úgyszólván egész 20. könyvét az utolsó 
ítéletnek szentelte. Magyarázataiból kiemeljük 
a következőket. 

Sz. Ágoston elősorolja az utolsó Ítéletnek a 
Szentírásban említett külömböző előzményeit és 
körülményeit. De hozzáteszi, hogy ámbár ezen 
dolgok meg fognak történni, mindazonáltal 

módjuk és egymásutánjuk felől többet fog el-
árulni majdani közvetlen szemléletünk, mint 
mostani okoskodásunk (cap. 30.). A tűzpusz-
tulást idő szerint hajlandó az Ítélet utánra 
helyezni (peracto quippe judicio, cap. 14. ; 
judicatis quippe his, cap. 16.). Ezt a tűzpusz-
tulást szerinte javulási folyamatnak kell tekin-
tenünk. Már láttuk az előzőkben, hogy szerinte 
a világnak a tűzpusztulás folytán csak alakja 
változik meg. El fognak róla tűnni azok a 
romlatag tulajdonságok, a melyek most még 
romlatag testünknek megfelelnek ; de meg-
maradt állaga fölveszi azokat a tulajdonságo-
kat, a melyek öszhangban lesznek már halha-
tat lanná vált testünkkel (cap. 16.). A tűz 
minőségéről csak annyit mond : mundanorum 
ignium conflagratio (c. 10.). A mi ennek a 
tűznek kiterjedését illeti, ugy tart ja, hogy az 
csak a levegőeget (coelos aerios) fogja meg-
semmisíteni, a mint a vízözön sem pusztította 
el a felső eget, a hol ragyognak a nap, hold 
és csillagok (c. 18.). Ugyanezt a gondolatát 
ismétli a 23. fejezetben is, a hol Jézus szavaira 
is rátér a csillaghullásról. Szerinte még ha a 
csillagok le is hullanak, a felső ég megmarad ; 
de lehet, hogy ezt a kifejezést csak légköri 
csodálatos eseménj'ekről kell érteni ; sőt való-

31 



242 RELIGIO LXlV. évf. 1905. 

szinűbb, hogy az egész csak tropica locutio. 
Az Apokalipsisben előforduló helyről, mely 
szerint tenger már nincs, nem tud határozottan 
nyilatkozni. Ki fog-e száradni a nagy meleg-
től, vagj^ szintén valami jobbá fog változni, 
non facile dixerim. Szerinte nehéz is erre 
felelni, mivel a prófétai beszédmodor a szó-
szerint veendő szavakat átvitt értelmííekkel 
szokta keverni (c. 16.) az ötödik fejezetben is 
panaszkodik a prófétikus helyek magyarázatá-
nak nehézségei miatt, mivel például Jézusnak 
a synoptikusoknál leirt eschatologikus beszé-
deiből egyik-másik részlet Jeruzsálem pusztu-
lására vonatkozik, mig más részletek a világ 
végére, illetve mikor Jézus egyenkint jő el 
hozzánk. 

4. Sz. Tamás a mi tárgyunkkal a III. partis 
Supplementum 73. és 74. quaestiójában foglal-
kozik. Érdekes már a két quaestióra való szét-
választás is. Az első szól az utolsó Ítélet elő-
jeleiről, a másik a világ conflagratió-járól. A 
synoptikusoknál említett nap- és holdhomályo-
sodás, továbbá az ég erőinek megindulása 
csak előjelek, de nincsenek okozati összefüg-
gésbe hozva a conflagratióval. 

A nap és hold elhomályosodásáról azt 
tar t ja , hogy az csak múló lesz ós nem fog 
összeesni Jézus megérkezésének pillanatával, 
hanem ezt mint megrémítő jelenség némileg 
meg fogja előzni. Meglepő, mikor azt mondja, 
bogy az égi testek a megújhodás után nem 
fognak többé mozogni, mert ez tökéletlenség 
volna. Érvelése ugyan nem, de érvelésének 
eredménye összevág a modern természettudo-
mányokkal. Persze ő a tényt nem tar t ja moz-
gásnak, hanem elemi minőségnek és azért 
szerinte az égi testek legfölebb egy időre homá-
lyosulnak el, de fényüket ismét visszanyerik, 
sőt erősebb fényben fognak ragyogni. — A 
nehézkedési erő ismeretének hiánya miatt sz. 
Tamás az égi testek mozgását az angyalok-
nak tulajdonítja. Mivel pedig az égi testek 
mozgása az újjászületett világon megszűnik, 
fölhagynak ezen feladatukkal. Ennyit jelent 
szerinte : virtutes coelorum commovebuntur. 
Nagyon érdekes, hogy sz. Tamás a csillagok 
hullását teljesen elhallgatja és annyit sem 
kisért meg, a mennyit sz. Ágoston. 

A tűzkatasztrófát sz. Tamás tisztításnak 
minősíti, a mely által a megdicsőülés két aka-
dályát (coiTuptio és infectio culpae) az anyag-

tól el keli távolítani. A bűnnel való érintke-
zéstől t. i. az anyaghoz is hozzátapad valami, 
a mi alkalmatlanná teszi, hogy a szellemieknek 
czéljaira szenteltessék. A bűnnel megfertőzte-
te t t helyet az emberek is előbb megszakítják, 
mielőtt szent czélra használnák. Ilyen elemi 
bomlások, nemzések és zavarok nemcsak a 
föld felületén történnek, hanem másut t is 
(circa medium locum), azért ez is rászorul a 
tisztulásra. 

Ennek a tisztulásnak több szempontból 
legalkalmasabb eleme a tűz. Ezen alkalmasság 
kifejtésében sz. Tamás részben megint hű hive 
kora gyermekded fizikai felfogásának. A tűz 
a legnemesebb elem, mivel legtöbb analógiája 
van a megdicsőüléssel ; a tűz leginkább távol-
ta r t magától aktiv ereje miat t minden mással 
való keveredést; a tűz sphaerája legtávolabb 
esik a mi lakóhelyeinktől, az emberek is 
kevésbbé használják mint a többi három ele-
met ; épen ezért nincsen beszennyezve, tehát 
jó tisztító eszköz és nagy az ereje ad divi-
dendum subtilizando. 

A világbomlás tüzét valóságos tűznek 
tar t ja . Elveti azonban azt a nézetet, mintha 
a szférák tüze szállna a földre; valamint azt 
a nézetet is, mintha az égi testek tüzét konkáv 
felhők lencse gyanánt gyűjtenék a földre mint 
góczpontjukba. Legvalószínűbbnek tart ja , hogy 
a világbomlás tűze mindazon fölsőbb és alsóbb 
okok eredője lesz, a melyek tüzet képesek 
fejleszteni. 

Ez a tűz szerinte az égi testeket nem fogja 
érni, mert ezek a mozgást kivéve mindenben 
tökéletesek. Hogy tökéletességükben semmi 
hiány ne legyen, ahhoz csak az szükséges, 
hog}7 megálljanak. Ezt azonban nem a tűz 
fogja előidézni, hanem a mozgatónak szüne-
telése. 

Az előidézett változásokra nézve minde-
nekelőtt elutasítja magától azt a nézetet, 
mintha csupán a föld és a levegő maradnának 
meg állagi alakjukban, a tűz és víz pedig 
éggé változnának. Ezt a nézetet egyszerűen 
absurdumnak bélyegzi theologiai és bölcseleti 
szempontból. Elveti továbbá azt a nézetet is, 
mintha a változás a minőségek megszűnésében 
állana az állag és az állagi formák megmara-
dása mellett. Ilyen értelemben magyarázza 
sz. Ágostont is. Ezt a nézetet valószínűtlen-
nek tar t ja , mert ez az elválasztás nem lehet 
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tartós, hanem csupán időlegesen származhatik 
erőszakos módon. Szerinte tehát a változás 
nem fog egyébben állani mint a már tárgyalt 
fertőzöttség megtisztí tásában. Mivel pedig a 
primus motor beszünteti mozgatását, vele 
együtt el fog tűnni az alacsonyabb elemeknek 
kölcsönös aktivitása ós passivitása, a mely 
t isztátlanságot eredményez. 

A tűz kiterjedését a vízözön szerint kor-
látozza (15 könyökkel magasabbra hatolt a 
legnagyobb hegynél). Ez elégséges minden meg-
fertőzöttnek tisztulásához. A tűz tehá t nem 
hatol be az ezentúl levő elemekbe, pl. a tűz 
szférájába. 

A tűz kitörésének idejére nézve is eltér 
szent Ágostontól ; szerinte a tűz a megdicsőül-
tek számára készítvén elő a megfelelő helyet, 
már készen várja őket. Már pedig a feltámadás 
megelőzi az ítéletet ; tehát még inkább a világ-
bomlás tüze. 

Sz. Tamás véleményének teljes kikerekí-
tése czéljából hozzátesszük, hogy ő szerinte 
a tűz mindazoknak testét el fogja pusztítani, 
a kik akkor fognak élni ; de csupán a gono-
szokkal szemben lesz boszuló eszköz, t ehá t az 
igazak fájdalom nélkül fognak elhamvadni. 
Végül azt tar t ja , hogy a világbomlás tüze 
részben a pokol tüzévé válik. 

H a sz. Tamás eme fejtegetéseit végig ele-
mezzük, azonnal szemünkbe ötlik, hogy erős 
oldaluk a quaestio juris megvilágítása, vagyis 
az érvelésnek metafizikai oldala ; ellenben ter-
mészetesen gyönge oldaluk a questio facti 
megvilágítása, vagyis a dolog fizikai oldala. 
Mivel pedig a metafizikai megvilágítás e tárgy-
nál a fizikai adatok alapján épít, nem csodál-
kozhatunk raj ta , ha sz. Tamás e pontokban 
tévedések áldozata lett. Fejtegetései ugyan 
egyik-másik pontban helytelen úton is olyan 
eredményre vezettek, amelynek is elfogadható ; 
egyéb pontokban azonban az ő idevágó néze-
tei csupán bölcselet és dogmatörténeti értékkel 
bírnak. Ne is csodálkozzunk ra j ta ! Hiszen rá 
nézve a világ még geocentrikus volt ; számos 
elem helyett négy dolgot tar tot t elemnek, 
melyeknek összetett volta ma kétségen kívül 
áll; a spektrát-analysis felfedezéseiről tudomása 
nem lehetett s így nem sejtette, hog}' az égi 
testek szintén olyan összetételüek mint földünk 
s így ot t is megvan az, amit ő így fejez ki: 
impuritas, quae per actionem et passionem 

mutum in eis accidit; a fény, a hő stb. az ő 
szemében még nem volt mozgás ; a nehézke-
dési erőt pedig angyali közreműködés pótolta. 
H a sz. Tamás ezen és egyébb pontokban a 
modern ismeretekkel rendelkezett volna, ő 
maga t i l takozott volna azon felfogások ellen, 
amelyeknek most lelkes hirdetője. Végül jegyez-
zük meg azt is, hogy lia neki sejtelme van 
arról, hogy a világegyetem természetszerűleg 
a hőhalál felé törekszik és előzetesen katasz-
trófák nincsenek kizárva, nem domborította 
volna ki kizárólag a világbomlásnak ethikai, 
vagyis tisztítójellegét, hanem legalább is eg}Ten-
rangú méltatásban részesítette volna a világ-
bomlásnak fizikai és kosmikus oldalát is. 

(Folyt, köv.) 

Az egyházi temetkezési jog. 
I r t a : Dr. Huszár Elemér. 

IV. A liivö joga a tömető megválasztásában, és a plé-
bánosok jogai és kötelességei. 

Minden egyházi temetésre jogosult hivő1 maga választ-
hatja a temetőt, hova temetkezni alcar amint azt III . Leo 
kimondja (Deer. I I I . k. 28. oz. 1. fej.) érvénytelen azon-
ban az ily rendelkezés, ha rábeszélésre tö r tén t s ily 
esetben VIII. Bonifácz interdictummal sú j t j a a temetőt 
(Lib. Sext. III. k. 12. cz. 1. fej.) A helyi szokástól függ, 
hogy a kiskorú gyermek sírját szülei választhat ják-e? 
(III. Orbán pápa Decr. III. k. 28. cz. 7. fej.) 

Végrendelkezés hiányában az elhunyt a családi 
sírboltba temetendő III . Leo idézet t decretalisa szerint.2 

H a családi sírbolt nincs, a temetésre a domicilium vagy 
quasidomicilium plébánosa illetékes : ubi quis décimas 
persolvebat vivus, ibi sepeliatur mortuus, mondja a 
895-iki triburi zsinat . Csak ha a hazaszállítás nehéz-
ségekkel járna, akkor temethet a halálozási hely plé-
bánosa. (1. VIII . Bonifácz Lib. Sext. I I I . k. 12. cz. 
3. fej.) 

De ha az e lhunyt végrendelkezése szerint nem 
lakóhelyén vagy családi s í rbol t jába temettet ik is, a 
domicilium plébánosát megilleti a portio canonica: 
negyedrésze annak, amit az ő h ivé t annak rendelkezése 
szerint eltemető pap a temetésért kapott. 

Mert bár nagy szent Gergely 598-ban Januar ius , 
Sardinia püspökéhez irt levelében megtil t ja, hogy a 
pap a temetésért valamit követeljen, de megengedi az 
önkéntes adományok elfogadását, amit a már föntebb 
idézett nannesi zsinat, valamint a 895-iki t r ibur i zsinat 

1 Kivéve a szerzeteseket: VIII. Bonifácz a Lib. Sext. III. k. 
12. cz. 5. fej.-ben. 

•2 Már szt Jeromos ó-szövetségi példákra hivatkozva (Quaest. 
ad Genes, c. 32. v. 2.) illendőnek mondja a családi sírboltba temet" 
kezést. Gratián a példákat még kiegészíti, de ellenkező példákat is 
hoz fel, s igy arra a következtetésre jut, hogy szabadságában áll 
mindenkinek akár őseihez temetkezni, akár külön sírhelyet válasz-
tani magának, az erre vonatkozó végrendelkezést tehát tiszteletben 
kell tartani (Deer. II. r. 13 c. 2 q. 1—7. fej.) 
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16-ik canonja is, nagyon szép szentírási idézetek alap-
ján ismételten kimond. (Lásd Phi l l ips: Synode von 
Tribur) Ugyanígy a 1163-iki toursi zsinat 6-ik canona, 
az 1179-iki III . lateráni zsinat 7-ik canona. Az 1215-iki 
IY. lateráni zsinat 66. canona pedig kimondja: pias 
consuetudines praecipimus observari, statnentes u t per 
episcopum loci veritate cognita compescantur qui mali-
tiose ni tantur laudabilem consuetudinem immutare. 
Ezzel a szokásos adományok szabályozása a megyés 
püspök jogává és kötelességévé lön, semmi esetre sem 
szabad azonban a temetést ezen szokásos s egyház-
megyeileg szabályozott adományok előzetes lefizetésé-
től függővé tenni, amint azt III. Honorius Montpellier 
püspökéhez intézett decretalisában megtiltja. A Rituale 
Romanum is a VI. czim 1. fej.-ben kimondja: 2. Ritus 
sancti ad defunctorum salutem simulque ad vivorum 
pietatem, non ad quaestum instituti esse videantur 6. 
Caveant omnino Parochi aliique Sacerdotes ne sepul-
turae vei exsequiorum seu anniversarii mortuorum 
officii causa quidquam paciscantur aut tamquam pre-
tium exigant, sed iis eleemosynis coutenti sunt, quae 
aut probata consuetudine dari soient aut Ordinarius 
consti tuent. 8. Pauperes vero quibus mortuis nihil aut 
ita parum superent u t propriis impensis humari non 
possunt, gratis omnino sepeliantur. 

Ha már most valaki nem a plébániája temetőjébe 
vagy családi sírboltjába akar temetkezni, akkor azon 
összegnek, melyet temetkezési helye templomának 
hagyományoz, harmadrésze a domicilium plébánosát 
illeti. III . Leo már idézett decretalisa szerint : Quia 
dignus est operarius mercede sua, tertiam partem sui 
judicii illi ecclesiae j u r e dare censemus, in qua coelesti 
pabulo a principio sui exordii quotidie refici consuevit 
et sic demum ubicunque libitum fuerit, eligat sepul-
turam. Aliter ne fiat, auctoritate D. N. J . Chr. et 
Apostoîorum P. et P . omniumque sauctorum sub 
anattematis vinculo detestamur et contradicimus. Ha 
pedig kolostorba akar temetkezni, fele annak amit a 
szerzetnek hagyományoz, illeti a plébánost IX. Leo 
decretalisa szerint: Mandamus ut quicunque amodo in 
monasterio converti voluerit sive in morte sive in vita, 
omnium rerum et possessionum quas pro salute animae 
suae decreverit disponere, medietatem ecclesiae ad 
quam dignoscitur pertinere, relinquat. Quicunque autem 
huius decreti contradictor, convulsor ac temerator 
exstiterit, gladio anathematis subjaceat. I I I . Orbán 
azonban 1186-ban Veronából keltezett levelében a 
faenzai káptalannak a máshova temetkező hivek hagya-
tékából nagy szent Gergelyre hivatkozva negyedrészt 
rendel : Praesentium auctoritate statuimus ut si aliquem 
parochianorum vestrorum alibi contigerit eligere sepul-
teram, secundum statuta B. Gregorii de testamento 
ipsius quarta portio reliquatur (1. Touduzzi : História 
di Faenza). Ezen ellenmondó rendelkezések folytán 
III . Coelestin 1192-ben azt statuálja, hogy a helyi 
szokás döntse el, vál jon a hagyaték fele, harmad vagy 
negyedrésze illeti-e a plébánost: secundum rationabi-
lem vei consuetudinem regionis illa justi t ia circa 
medietatem vei tert iam aut quar tam partem pro loco-

rum diversitatibus attendatur. VIII . Bonifácz 1300-iki 
híres Super cathedram castitutiójával, melyet iigyan 
XI . Benedek visszavont, de V. Kelemen ismét érvénybe 
helyezett, ezt a kolduló szerzetekre nézve még meg-
szigorítja, mondván : Auctoritate apostolica constitui-
mus et ordinamus u t dictorum ordinum fratres de 
obventionibus omnibus tarn funeralibus quam quibus-
cunque et quomodocunque relictis, distincte vei indis-
t incte ad quoscunque certos vei determinatos usus, 
de quibus etiam quarta sive canonica portio dari 
sive exigi non consuevit vei non debet de jure 
necnon de datis vei qualitercunque donatis in morte 
seu mortis articulo in infirmitate donantis vei dantis 
de qua decesserit, quomodocunque directe vei indi-
recte fratribus ipsis vei aliis pro eisdem, quar-
tam partem parochialibus sacerdotibus et ecclesiarum 
rectoribus sen coralis largisi integre teneantur. Végre 
a tr identi zsinat a X X V . Sess. 13 reformdecretumában 
kimondja : Decernit sancta Synodus ut quibuscunque in 
locis jam aute 40 annos Quarta quae funeralium dici-
tur, cathedrali aut parochiali ecclesiae solita esset per-
solvi, ac postea fuer i t ex quocunque privilegio aliis 
monasteriis hospitalibus aut quibuscunque locis piis 
concessa, eadem post haec integro jure et eadem por-
t ioné quae antea solebat, cathedrali seu parochiali eccle-
siae persolvatur, non obstantibus . . . etc. A plébánost 
illető negyedrészből III. Incze és III. Honorius decre-
talisai szerint még negyedrósz illette a püspököt, de 
ezt a quarta mortuariorumot a szokásjog ma már min-
denüt t eltörülte. (Folytatjuk.) 

A miseruha mint jelkép. 
A miseruha szimbolikája. 

— Ir ta : dr. Némethy Gyula. — 

Ha valakinek, kétségkívül az újszövetség papjának, 
ha valamikor, bizonyára a szent áldozat bemutatásához 
kell magára ölteni Szent Pál szerint Krisztnst, Chris-
tum induistis, hiszen tigyszólván eyygyé olvad a személye 
Krisztuséval ez áldozatban : una eademque est hostia, idem 
nunc off'erens... A szentmise öltözetének minden darabja 
figyelmezteti erre a papot ; minden darab egy egy erény 
jelképe, melylyel a mi hasonlíthatatlan főpapunk tün-
dökölt. Ornamenta haec, úgymond a fent idézett Ivo, 
non sunt virtutes, sed virlutum in signia, quibus tanquam 
scripturis utentes admonentur, quid debeant appetere, quid 
viare et ad quem sua facta dirigere. Az egyház szertar-
tásainak legkisebb részleteivel nemcsak kegyelmeket 
közvetít, de int, tanít, prédikál. A külső tárgyak, 
cselekmények a legegyszerűbb fő, vagy tórdhajtás, 
habent si intelligantur, linguam suam. Nemcsak a híveket 
taní t ja ; inti, buzdít ja, figyelmezteti, oktat ja a papot 
is. Minden ruhadarab egy egy erény jelvénye, az egész 
öltözet a tökéletes szerűségé. . . Mintha mondaná: „Quo 
non oportet igitur esse puriorem, tali fruentcm sacrificio ? 
quo solari radio non splendidiorem manum, carnem hanc 
dividentem? os, quod igne spiritali repletur, linguam quae 
tremendo nimis sanguine rubescat?" 1 Attendat ergo: ugy-

1 S. Joan. Chrysosth. Ex lioinilia 60. ad populum Antiochenum 
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mond a középkor legnagyobb pápája Attendat sacerdos 
stúdiósé, ut signum sine significato non ferat, ut vestem sine 
virtide non portét, ne forte similis sit sepulcro deforis de-
alb alo, intus autem omni pleno spurcilia. Quisquis autem 
sacris indumentis ornatur, et lionestis moribus non induitur, 
quanta venerabilior apparet ho minibus, tanto indignior 
redditur apud Ileum. Sacerdotalem itaque gloriam iam honor 
non commendet vestium, sed splendor animarum.2 

A miseruha erkölcsi jelentőségét a Pontificale 
Romanum világosan kifejezi. Midőn t. i. az áldozópapok 
szentelésénél ráadja a püspök a casulát a fölszentelt 
papra, e szavakat intézi hozzá: Accipe vestem sacerdota-
lem, per quam Caritas intelligitur ; potens est enim Deus ut 
augeat tibi caritatem et opus perfection.3 

A miseruha, mely a miséző pap fő és jellemző 
öltözete, mely nélkül semmi szin alatt misézni nem 
szabad, valóban alkalmas symboluma a szeretetnek, mely 
a legfőbb, legszükségesebb erény a keresztény élet-
ben, mely nélkül semmi más erény vagy erényes cse-
lekedet nem ér semmit. „Szóljak bár emberek és angyalok 
nyelvén, ha szeretetem nincs, olyanná lettem mint a zengő 
réz vagy pengő czimbalom. Legyen bár jövendölő tehetségem 
és tudjak minden titkot és minden tudományt ; legyen bár 
oly teljes hitem, hogy a hegyeket áthelyezhessem, ha szere-
tetem nincs, semmi vagyok. Osszam el bár a szegények 
táplálására minden vagyonomat, és adjam át testemet ugy, 
hogy égjek, ha szeretetem nincs: mitsem használ nekem.4 

A miseruha, mely a többi liturgikus öltözetet mind 
befödi, mintegy összekapcsolja, alkalmas jelképe a sze-
retetnek, melyről a nemzetek apostola azt mondja : 
„Mindezek fölött pedig szeretettel legyetek, mely a 
tökéletesség köteléke.6 A miseruha, mely ha bő és tág, 
aminő régente volt, és a papot vállaitól bokáig csaknem 
teljesen befödi, mintha csak maga volna az egyetlen 
szent ruha, mely alatt a többiek mind elenyésznek, 
alkalmas jelképe a szeretetnek, amely egymaga marad 
meg a jövő életben az isteni erények között. A hit 
átmegy látásba videbiinus eum, sicuti est ; a remény 
átmegy birtoklásba; de a szeretet, arról azt mondja 
az apostol: „A szeretet sohasem szűnik meg." A mise-
ruha, amely befödi a többi szent öltözeteket, alkal-
mas jelképe a szeretetnek, amelyről Szent Ágoston 
azt mondja : domus dei eredendő fundatur, sperando 
erigitur diügendo perficitur. Mint a királynő-palást az 
alattvalókat, mint az anya védőszárnya a gyermekeket, 
födi a szeretet a többi erényt ; a szeretet királynője, 
anyja, szülő és védőanyja a többi erényeknek; azért 
alkalmas jelképe a miseruha is a szeretetnek, mert a 
miseruha is betakarja mintegy oltalm azza a többi 
öltözetrészeket. A miseruha, amely drága szövetből 
készül, amelyet művészi himzés, gyöngyök, drágakövek 
ékesítenek, alkalmas jelképe a szeretetnek, amelyről 
Sz. Ágoston így szól : Quid pretiosius, quid luminosius, 

2 Innocent. III De sacro altaris mysterio 1. 1. c. 63. Durandus. 
Rationale div. olt'. 1. 3. 

3 Pontificale Romanum De ordinatione Presbyteri. 
4 I. Kor. 13. 1 - 3 . 
5 Kolossz. 3. 14. 

quid firmius, quid securius, quid utilius? A miseruha 
betetőzi az összes liturgikus öltözeteket, mint a szere-
tet a többi e rényeket ; fényt, szépséget, értéket, ragyo-
gást ád a többi szent ruháknak. A pap, mikor a casulát 
felölti, mintha csak egy ruhába lenne öltözve, valamint 
az egy szeretetben áll az egész keresztény tökéletes-
ség. „Az ember" úgymond Salesi Sz. Ferencz, „az ember 
a világegyetem betetőzése: a szellem az ember tökéletessége ; 
a szeretet a szellem tökéletessége; a szent szeretet a szeretet 
betetőzése. Következésképen Isten szeretete a világegyetem 
legfőbb tökéletessége és czélpontja. Ebben áll kedves Theotimos 
az isteni szeretet parancsolatának nagysága és főrangja, 
melyet az Üdvözítő az első és főparanesőlalnak nevez. Mint 
a nap beragyogja ez a parancsolat a többi szent törvényeket, 
minden isteni rendelkezésnek, minden szent könyvnek fényt 
és méltóságot kölcsönöz. Minden e mennyei szeretetért lett 
teremtve, minden erre vonatkozik. Minden tanács intés, sugal-
mazás, valamint a többi parancsolatok is, c paradicsomi 
fának virágai; gyümölcse pedig-, az örök élet." 6 

Folytatjuk. 

Kémet egyetemek. 
Két érdekes kiadvány látot t ujabban napvilágot. 

Az egyik Ermun és Horn tollából került ki. Tartalmazza 
két kötetben az összes németnyelvű egyetemekre vonat-
kozó bibliográfiát kezdettől 1899-ig. Az első kötet 
17363, a második 21725 iratot sorol elő. Feldolgozza 
az akadémiai grádusokra, a tanmenetre, az egyes tan-
szakokra, a diákéletre és az egyesületekre vonatkozó 
összes irodalmat. 50 egyetemet ölel föl, melyek közül 
20 már megszűnt és a hátralevő 30-ból 8 manap Német-
ország területén kivül létezik (Graz, Innsbruck, Prága, 
Bécs, Bázel, Bern, Zürich, Dorpat.) (Bibliographie der 
deutschen Universitäten-, Leipzig u. Berlin. 1904. 2 kötet. 
70 márka). 

Zieler és Scheffer Lipcsében kiadnak egy vállala-
tot : Das akadémische Deutschland, a melyről a theologiai 
fakultásokra vonatkozó kötet (1 márka) már megjelent. 
Tartalmazza az összes docensek rövid életrajzát és 
irodalmi működésük jegyzékét. A füzet nagyobb része 
az evangelikus, kisebb része a kath. fakultásokkal fog-
lalkozik. A sorrend szakok szerint van választva és az 
egyes szakok alatt vannak az egyes egyetemek beosztva. 
— Az adatok elég világosan elárulják az állam mos-
tohaságát a kath. fakultásokkal szemben. Például 
Poroszországban 823 kath. hit tanhallgatóval szemben 
1188 protestáns áll. Az állam egész Németországban a 
katholikusok számára csak 9 fakultást ta r t fönn 90 
tanárral, mig a protestánsok számára 17-et 175 tanár-
ral. A protestánsoknak több helyen egy-egy főtárgy 
számára két kathedrát is állit, holott például a bonni 
kath. fakultásnak egyházjogi tanszéket egyszerűen nem 
ad. Poroszország a maga 823 kath. theologusa számára 
a theologiai taní tás czimén a költségvetésbe csak 
145000 márkát ve t t föl, ellenben a 1188 protestáns 
theologus számára 428099 márkát. z. 

0 Theotimos. L. 10. capt. 1. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. A vullásgyakorlat [a hitoktatáshoz tarto-

zik. — A volt kultuszministernek van egy rendelete, 
mely szerint az egyháznak joga van megállapítani azt, 
hogy mely vallásos cselekmények tartoznak a hitok-
tatáshoz. Ez a rendelet azért is nagyon fontos, mert 
ilyenformán a magántanulók nem vonhatják ki magukat 
a vallásgyakorlatok alól s következésképen ép úgy 
kötelesek ünnep- és vasárnap szent misét hallgatni, 
karácsonykor, húsvétkor szent gyónást végezni, mint a 
rendes tanulók. 

A ministeri rendelet már csak azért is érdekes, 
mert a tanítóktól is jó példaadást vár a vallásos érzü-
let ós fegyelem dolgában. 

A rendeletnek, melyet alább közlünk egész szöve-
gében, egy megtörtént esetnek leírásával kapcsolatban 
az a rövid tartalma, hogy a hitoktatónak jogában áll 
az osztályozást attól függővé tenni ; vájjon az illető 
növendék eleget tett-e vallásos gyakorlatainak ? Ha a 
hitoktató pl. a szent gyónás elmulasztása miatt nem adott 
jegyet, az illető növendék felsőbb osztályba nem léphet. 

A rendelet így hangzik : 
Magyar kir. vallás- ós közoktatásügyi minister. 

— 103587/904. sz. — Mult évi november 28-án 3259. 
sz. a. te t t jelentésére a következőkről értesitem a 
t i kir. tanfelügyelőséget: Abból, hogy az 1868. 
évi X X X V I I I . t.-cz. 57. §-ában a hit- és erkölcstannak 
az elemi iskolákban való tanítását a felekezetek fel-
adatává teszi, természétszerüleg következik, hogy az 
illető egyházak joga megállapítani azt, mely vallásos 
cselekmények képezik a hit- és erkölcstan tanításának 
kapcsolatos, elválaszthatlan részét. Amikor tehát római 
katholikus egyház a gyónást és áldozást ily cselekmé-
nyül kijelölte, kétségtelen, hogy mindegyik elemi iskola 
római katholikus hitoktatójának jogában áll a hit- és 
erkölcstanból való osztályozást attól függővé tenni, 
hogy a tanköteles azt elvégezze. Ebből folyólag a 
i r . . . . i plébánosnak, mint az ottani községi iskola 
római katholikus hitoktatójának jogában állott B . . . . 
G . . .-tói, aki az 1903/4. tanév folyamán a n . . . i köz-
ségi elemi iskola III . osztályának volt tanulója, a hit-
es erkölcstanból a tanjegyet amiatt megtagadni, mivel 
nevezett tankötelest atyja a reá nézve kötelezővé vált 
gyónástól tilalommal visszatartotta. Mivel pedig a hit-
és erkölcstan az elemi iskolákban törvényileg előírt 
kötelezett tárgyat képez, természetes, hogy az ezen 
tanjegyet nélkülöző elemi iskolai bizonyítvány érvény-
telen, felsőbb osztályba felvételre fel nem jogosít. 
Ebből következőleg B . . . G . . . a n . . . i községi elemi 
iskola III . osztályáról érvényes bizonyitványnyal mind-
addig nem birt és ehhez képest az elemi iskola IV. 
osztályába fel nem léphetett, míg az illetékes hitok-
tatójától a vallástanból tanjegyet nem nyert. Mivel 
már most a rendelkezésemre bocsátott adatokból meg-
állapíthatólag, nevezettel szemben azon eljárás követ-
tetett , hogy atyja vele álürügygyel egy más községbeli 
tudniillik a t . . . i állami elemi iskola helyihatóságának 
megtévesztése mellett, az elemi iskola III. osztályáról 
magánvizsgálatot té te te t t s erről nevezett bizonyítványt 

is nyert , melylyel azután a n . . . i községi elemi IV. 
osztályába felvétetett, kétségtelen, hogy azáltal a tör" 
vényes iskolai rend két irányban sértetett meg, mert 
B . . . G . . . nak, mint a n . . . i községi elemi iskola 
rendes tanulójának nem volt joga az iskolai rend kiját-
szásával a t . . . i állami elemi iskolában magánvizsgá-
latra jelentkezni s viszont a n . . . . i községi elemi 
iskola tantestületének nem volt joga őt ezen bizonyít-
vány alapján és az előzmények ismeretében a felsőbb 
osztályba felvenni. É p p ezért, mivel az iskola törvé-
nyes rendjének hasonló kijátszását meg nem engedem 
a t . . . i állami elemi iskola által B . . . G . . . részére 
az elemi iskola I I I . osztályáról 1904. évi augusztus 
15-én 54/901. sz. a. kiállított bizonyítványt ezennel 
megsemmisítem és utasítom a tanfelügyelőséget, hogy 
erről a mondott iskola gondnokságát jelen intézkedé-
semnek az iskolai törzskönyvbe való bejegyzése végett 
haladéktalanul értesítse. 

Jóllehet i lykép szóbanforgó B . . . . G . . . . t az 
elemi iskola III . osztályának ismétlésére kellene köte-
leznem : ettől a tanév előhaladottságára való figyelem-
mel el kívánok tekinteni s megengedem, hogy a folyó 
tanév végén a n . . . i községi elemi iskolában a I I I . 
és IV. osztály összes tárgyaiból összevont vizsgálatot 
tegyen. A n . . . i községi elemi iskola tantestületét 
pedig figyelmeztesse a tanfelügyelőség, hogy jövőre 
hasonló szabálytalanságtól tartózkodjék. Mivel végül 
értesülésem szerint B . . . G . . . nak atyja a mondott 
községi iskolánál mint tanító van alkalmazva és így, 
amennyiben t. i. ezen értesülésem a valóságnak meg-
felelne, a tanköteles gyermeke vizsgálata körül tanú-
sított eljárása vele szemben állása kötelmébe ütköző 
viselkedéseként minősül, értesítse őt, hogy amennyiben 
részéről az iskolai rend és fegyelem hasonló megsér-
tése ismétlődnék, a legszigorúbb elbánás alá fogom 
vonni, mert el nem tűröm, hogy a vallásos érzület és 
iskolai fegyelem meglazítására a tanítók adjanak pél-
dá t ! Budapest, 1905. május hó 29-én. Berzeviczy 
Albert , s. k. 

Paris. Egyház és állam. — A franczia szoczialisták 
nagyon haragudtak a kongregácziós törvény behozatala-
kor. Nem, mintha az eltörölt kolostorok számüzöttjeit 
sajnálták volna, hanem mert az állam ez által nagy 
vagyonhoz jut. A szoczialisták haragja azonban korai 
volt. Most látszik csak, hogy ott is, akárcsak nálunk, 
utol jára a zsidó nevet a markába, amennyiben zsidó 
spekulánsok nevetségesen olcsó áron vásárolják össze 
a kongregácziók házait. Például egyik községnek az 
állam gyönyörű nagy zárdaépületet kinált, iskola czél-
jára , de a község nem volt hajlandó megvenni azzal 
az indokolással, hogy rablásnak részese lenni nem akar. 
Persze akadt egy zsidó (neve Náthán) s megvette a 
lopott birtokot 82000 frankért , ami az épület értékének 
alig felét képezi. A többi nagy értékű birtok hasonlóan 
nevetséges áron vándorolt zsidó kézre. Az Univers nagy 
megbotránkozással ir erről az üzérkedésről s megvetését 
fejezi ki az eljárás fölött, amivel ugyan nem megy 
sokra. — Ugyancsak az Universben olvassuk De Mun 
gróf lelkes felhívását, melyben buzdítja a községi 
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tanácsosokat, hogy gyűl jenek össze valamennyi depar-
tement-ben s követel jék, hogy a konkordátum fentar-
tassék. Azon szenátorokat pedig, kik a konkordátum 
felbontása mellett foglalnak állást, buktassák ki. Ez t a 
felhívást a jánlot t levélben a szenátorok is megkapták. 

I t t jegyezzük meg, hogy a szenátus tizennyolczas 
bizottsága, melynek működéséről lapunk 29. számában 
számoltunk be, a szeparacziós javas la tot már letárgyalta 
s elfogadta. A szenátus plénuma elé csak októberben 
fog kerülni. Addig a bizottságot elnapolták. 

Róma Apró hírek. — X. P ius pápa tavaly szent 
József ünnepén a Motu proprióval egy bizottságot 
létesí tet t , melynek czime: „de Ecclesiae legibus in 
unum redigendis" s czélja a kanonjognak kodificálása. 
E bizottságnak 16 bibornok tag ja van, köztük Stein-
huber is, ezenkívül több konsultora s egy világi tagja, 
gróf Oaprogrossi ügyvéd. Hetenként két ülést tar tanak 
a Vatikánnak azon termében, melyben a Ri tus kongre-
gáczió is szokott ülésezni. E gyűléseken Casparri elnö-
köl s hivatása rendkívüli fontos, mert nem csupán a 
kanonjogot kodificálja, de egyes részeit reformálni is 
óhaj t ja . Működése a legjobb esetben aligha fejeződik 
be 5 éven belül. — Mult hó 2-án tar tot ta a régi pápai 
Arkadia akadémia évi gyűlését szent Pé ter és Pál apos-
tolok tiszteletére. Ez az akadémia 1656-ban alakult 
Svéd Krisztina királynő védnöksége alatt VHI. Sándor 
pápa idejében. Az arkadia-akadémiának sokáig nem 
volt sa já t otthona s V. János por tugál királynak 4000 
scudit kitevő a jándéka te t te lehetővé egy állandó ott-
hon létesítését. Van értékes archívuma, bibliothekája, 
képtára s télen nagyon gyakran tar tanak nyilvános 
előadásokat. 

Ezen akadémiának Katschthaler biboros is tagja 
Herakli tus Medonius név alatt. X . P ius pápa pedig az 
arkadia „Pastor Maximus"-a Theophilus Helladiensis 
néven. Tagjai továbbá VIII . Sándor pápa óta az összes 
pápák, Svéd Krisztina királynő óta ennek összes utódai, 
több uralkodó s néhány biboros. F raknó i püspök szintén 
az arkadia tagjai közöt t van. — X, P ius pápa érdekes 
levelet intézett Merry del Val államtitkár u t ján Benito 
Sylvainhez, ki a négerek művelése érdekében egyesü-
letet alapított . A ,.Kath. Kirchenzei tung" közli e leve-
let. Eszerint a szent atya örömmel üdvözli Benito 
Sylvaint s dicséri törekvését , mely a négereket is a 
keresztény műveltség magaslatára iparkodik emelni, 
mert hiszen mindnyájan egyenlők és testvérek vagyunk 
s nem szabad az emberek között azok szine szerint 
különbséget tenni. Elismeréssel veszi tudomásul X. P ius 
pápa azt is, hogy nevezet t egyesületnek Rómában is 
van filiája s a levél végén Benito Sylvain buzgó mű-
ködésére apostoli áldását küldi. — Golf Antal guten-
feldi káplán (Krajna) Rómába folyamodott , hogy —• 
tekintet tel a borotválkozásánál gyakran előforduló vér-
zésére s ebből keletkezhető veszélyesebb infektióra, — 
engedjék meg neki a szakáll viselést. Püspöke e kér-
vényt pártolólag ter jesztvén fel, X . P ius pápa megen-
gedte Golfnak a szakáll viselést ezen klausulával : „si 
et quousque necessitas perduraveri t" . 

I R O D A L O M . 
— Érdekes német könyv jelent meg Padernborn-

ban egy katholikus lelkésztől e czimmel : Der Streit um 
die Echtheit des Grabtuches des Herrn in Turin. Szerző 
felsorolja a legérdekesebb történelmi s bibliai érveket 
s mindent alapos tudással latolgat s végül is oda kon-
kludál, hogy aligha lesz a vitás ereklye valódi. 

Revue catholique du mois cz. havi folyóirat is a na -
pokban je lent meg. Első részében érdekes át tekintést 
közöl a katholikus egyházról. A második részben ped ig 
a franczia könyvpiacz legújabb termékei t ismerteti, 
különösen a szent Ágoston- és szent János- társulatok 
kiadványait . Az érdekes folyóiratnak idén ez az ötödik 
füzete. 

Ujabb theologiai művek német nyelven. Dogmatische 
théologie. Dr Heinrich-től. Alkalmas dogmatikai és kon-
ferenczia-beszédekre. 

Papst Bonifatius IX. und seine Beziehungen zur 
detdsohen Kirche. Jansen-től . E mű főleg forrásművek 
szempont jából fontos. 

Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients. 
Jeremias Alfréd-től. Ki tűnő biblikus mű. 

Eine sehr nottvendige Reform auf dem Gebiete katho-
lischer Lehre und Praxis. Dr Lederer-től. A vallásos 
oktatásnak intenzivebbé tételét czélozza. A reform szót 
a mű czimében tehát csak igy kell érteni. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGT. 

Iskolai Értesítők. 
-j- A Miasszonyunkról nevezett pécsi nözárda nevilő-

és tanintézetének É r t e s í t ő j e az 1904/5. iskolai évről. 
Pécs, 1905. 8-r 104 lap. — Ez az Értesítő nevezetes a 
Scitovszky néhai pécsi püspök által alapított intézet 
tör ténetében arról, hogy megörökíti az intézet érde-
mekben gazdag főnöknöjének, Brunner M. Gabriella 
Révérende Mére-nek 50 évi szerzetesi jubileumát, aki 
1831-ben született Bécsben, 1852-ben lépett be a 
Notredameok kanonok-rendjébe és 1855. febr. 11-én 
te t te le az ünnepélyes fogadalmat. Főnöknő 22 óv óta 
szakadatlanul. Â jubiláns főnöknő aranyfogadalmát 
Walter Antal kápt . helynök kezébe ú j í to t ta meg. Reá 
és a jubi leumban résztvevőkre X. Pius pápa áldását 
küldte. Igen hasznosan értekezik továbbá a füzetben 
Sipos I s tván dr vallástanár „a család szerepéről a gyer-
mekek vallásos nevelésében". Egyházm. tanfelügyelő : 
Döbrössy Alajos t. kanonok, igazgató Wajdits Gyula 
kanonok-plébános. Főnöknő : a jubiláns. Á bennlakó 
elemi és polgári isk. növendékek felügyelője Frank M. 
Paula. A bennlakó tanitónöjelöltek felügyelője Szabó 
M. Xavéria . A tanuló i f júság összes száma volt az isk. 
év végén : külső elemi isk. 301, belső elemi iskolában 
107; külső polg. isk. 224, belső polg. isk. 48 ; tanítónő-
képzőben 98. 

VEGYESEK. 
— Változások a primási aulában. Walter Gyula 

dr érseki igazgatót Vaszary Kolos biboros-herezegpri-
más a főegyházmegyében elfoglalt összes hivatalaitól 
fölmentette. A prelátus kanonokot e lépésre egészségi 
okok késztették s a fölmentés saját kérelmére történt. 
Egyút ta l egy évi szabadságot is kért, mely időn át a 
tevékeny főpap kanonoki székhelyétől is távol lesz. 
Wal te rban nagy munkaerőt veszített az egyházmegye 
s tisztelői remélik, hogy megrongál t egészsége miha-
marább helyre áll. —- Áz u j irodaigazgató, mint érte-
sülünk, dr Andor György herczegprimási t i tkár lett, 
ki főképen a szocziális téren való intenzív működése 
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által országosan ismert neve t vivott ki magának s aki 
bölcs belátásával s tapintatos, körül tekintő modorával 
már eddig is megtudta szerezni az egyházmegye pap-
ja inak rokonszenvét. Is ten áldása legyen u j működésén. 

Dr Andor György helyét a herczegprimás mellet t 
Berger Márk levéltáros fogja betölteni, ki a biboros 
herczegprimás rokonszenvét régóta b i r ja . Uj ceremo-
niárius Haliezky Zoltán esztergom-vizivárosi káplán lesz. 
Dr Walter Gyulát — mint az Esztergom irja — leg-
közelebb pozsonyi prépost tá fogják kinevezni. 

— Nagylelkű alapí tványok. Sujánszky Antal eszter-
gomi kanonok, cz. püspök két n a g y o b b alapitványt 
tett. A komáromi r. k. népiskola fentar tására 20.000 
koronásat (Komárom vol t Sujánszkynak első kápláni 
stácziója); a római katholikus tanitók felsegélyezésére 
pedig egy 10.000 koronás alapitványt. E két n a g y 
alapitványnyal egy időben a papi nyugdi ja lapnak is 
6000 koronát a jándékozott . Isten áldása legyen a 
nemesszivü főpapon. 

— A „Miatyánk megváltoztatása." Ez a nem 
normális gondolkozásra valló idea az angol parlamenté. 
Eddig igy vo l t : Szenteltessék a te neved, jöjjön el a 
te országod, legyen a te akaratod miképen mennyben, 
azonképen itt a földön is. A „miképen mennyben" 
után következő vesszőt az angol par lament most e ké t 
szó elé akar ja tenni ; ilyenformán : szenteltessék a te 
neved, jö j jön el a te országod, legyen a te akaratod, 
miképen mennyben azonképen itt a földön is. Az u j 
pontozás szerint e k i tó t : „miképen mennyben azon-
képen i t t a földön is" érthetőbben vonatkozik a három 
megelőző kérésre. Bár az előbbi pontozással is csak-
úgy rávonatkozik. Mindenesetre nincs értelme s czélja, 
hogy az angol parlament ilyesmibe beleavatkozik. 

— A bpest — józsefvárosi sz. Vincze egyletnek 
1904. évről szóló jelentésót a napokban kaptuk meg. 
Urbányi t i tkár lendületes szavakban számol be az egye-
sület működéséről, melynek áldásos hatása a kiutalvá-
nyozott élelmiszer óriási mennyiségéből is látszik. 
Kenyérre az elmúlt esztendőben 1101 koronát, hús ra 
és zsirra 938 koronát, czukorra és kávé ra 160, házbérre 
ruhára és tandíjra 894 koronát adtak ki ; összesen t ehá t 
3094 koronát érő segélylyel iparkodtak enyhíteni a 
kerületi szegények sorsán, nem feledkezve meg a szel-
lemi táplálékról sem, amennyiben j ó könyvekkel is 
ellátták a gondozottakat . Isten áldása legyen műkö-
désükön. 

— Az orsz. közp. katli. legény-egylet évi jelentése 
ízléses kis füzetben számol be az egyesületnek 1904-ben 
kifej te t t tevékenységéről . A tetszetős füze t elején Erdősi 
Károlynak „Félszázad az oltár előtt" czimű gyönyörű 
életképét találjuk, melyet a m. elnök Vaszary bíboros-
nak félszázados jubi leumára irt. U t á n a Kohl dr. püs-
pöknek megnyitó beszédét olvashatjuk, melyet a Legény-
egyesület 48. közgyűlésén mondott el a lánglelkü püspök. 
Közli a jelentés még Bay István jegyzőnek beszámolá-
sát is. Végül az évi mérleg ós Holló dékáni je lentése 
fejezi be a tartalmas kis füzetet. Érdekes, hogy az 
elmúlt 1904. évben 355 utas fordult meg a Legény-
egyesület házában, kik mindannyian étkezésben s éjjeli 
szállásban részesültek. 

— Hajósok vallásossága. Mint már említettük, 
Németországban a papság figyelme egyre fokozottabb 
mér tékben fordul a folyamhajózásnál elfoglaltaknak 
lelki gondozása felé. A nagykereskedők érdekében a 
szegény hajósok emberfölötti munká t végeznek, amely 
éjjel-nappal tart és a mely testi pihenésre sem enged 

időt, még kevésbbé a szellemiekre, erkölcsieknek gondo-
zására és az istentiszteletre. A felsorolt adatok a fehér 
rabszolgaságnak ijesztő képé t nyúj t ják . A szénrakodás 
ünnep- és vasárnapon éjjel-nappal folyik. Gyakran a 
kereszténység legnagyobb ünnepei t is szolgai munka 
szentségteleníti meg. Ennek következtében a lelki 
eldurvulás is nőttön nő. A jelszó az egész vonalon 
legalább a vasárnapi munkaszünet ! 

— Roosewelt az egygyennekrendszerről. A Bud. 
Hírlap márczius 2 í. számában Módra Imre ev. ref. lel-
kész megszívlelésre méltó dolgokat mondot t el az egy-
gyermekrendszerről. Bárcsak sokan meghallanák pana-
szos szavát. Mi a magunk részéről örömmel olvastuk 
ezt a czikket, mert lá t juk, hogy vannak emberek, a 
kik nagyobb bajokat is lá tnak és sürgősebb teendőket 
hangoztatnak, mint bizonyos mások, a kiknek szemében 
az volna a hazafias cselekedet, ha Ausztr iát megelőz-
nők a halottégetésben (1. Kőnek Fr igyes egyetemi 
magántanár tárczáját ugyancsak a Budapest i Hirlap 
márczius 22. számában). Viszhangul Módra Imre czik-
kére, közöljük Roosewelt elnöknek beszédéből az ide-
vágó részt. Az elnök a beszédet Newyorkban tartot ta 
mult hé t főn az anyák nemzeti kongresszusán : „Melyik 
anya cserélné ki örömben és fá jdalomban gazdag tapasz-
talatait azzal a gondatlan, kényelmes, fényűző, élvező és 
jegesen önző élettel, a melynek nem marad ideje a 
gyermek számára? Azok a férfiak és nők, a kik szán-
dékosan lemondanak a gyermekáldásról, akár romlott-
ságból, akár felületességből, hidegségből, féktelen érzé-
kiségből vagy a fontost a mellékestől megkülönböztetni 
nem tudó nyegleségből tegyék is, époly megvetésre 
méltók, mint a katona, a ki megszökik a csatából, vagy 
a férfi, a ki nem akar dolgozni hozzátartozóiért. Hogy 
az amerikai élet nincs hí ján ennek a nőtypusnak, 
muta t ja a statisztika, mely bizonyságot tesz egyes 
tá jakon a család fogyásáról és a válások ijesztően nagy 
számáról. A válás könnyűsége romlása a népnek, átka 
a társadalomnak, réme az otthonnak, a házasok bol-
dogtalanságának forrása, az erkölcstelenségnek meleg-
ágya, gonosz dolog a férfiaknak, és még gonoszabb a 
nőknek." 

A szerkesztő telefonja. 
S. Â. Kudapest. Szives figyelmméért köszönet. Mi is észre-

vettük, hogy a „Tiszántúl" jelesen szerkesztett napilap a Religio 
„Vegyesek" cz. rovatából átvette Oberammergau cz. közleményünket. 
A forrás megnevezésének elmulasztását ilyen czikkecskéknél nem 
lehet kifogásolni. Más lapok is megcsinálják ezt. A másik lapra 
való megjegyzését, hogy t i. az a Kath. Kirchenzeitungból fordítja 
le szóról szóra (persze kihagyásokkal) a czikkeket ön szerint nem 
is egyet, hanem minden számában ötöt-hatot, szintén nem szabad 
elitélni. Utóvégre heti lap (plane egyházi) sajnos, nem kaphat 
Távirati tudósításokat Rómából, Párisból stb. Bocsánat, de szer-
kesztéshez értő ember ilyeneken nem ütközik meg. Hanem abban 
igaza van, hogy aztán legalább egyenlő mértékkel mérjenek min-
den lapnak. Ne mondják az egyikre, hogy ollóz, mikor ugyanazt 
megteszi a másik is. Illetve csak lefordít vagy átdolgoz apróbb 
közleményeket, mert szórói-szóra seholsem vesznek át czikkeket. 
— H. E. dr. Budapest. Kívánsága teljesült. A másikat személyesen 
viszem át valamelyik hétfő vagy csütörtök délelőtt. 

"feSiF* Figyelmeztetés t. olvasóinkhoz : A czimszalag száma 
előtt levő b és c betű azt jelenti, hogy az előfizetést a kiadó-hivatal 
(Budapest, VI. Bajza-utcza 14.) mindennap várja. A viszonyok vál-
toztak, az előfizetést nem lehet más járatási móddal helyettesíteni. 

Főszerkesztő : B r e z n a y B é l a d r . 
E. i. sz. felelős a 

Segédszerkesztő: Yalnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1905. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. SÜ.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
H A T V A N N E G Y E 

Budapesten, augusztus 10. 32. 

D A L M I E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 
DIK ÉVFOLYAM. 

SZ. 1905. 

„Perge alaeriter m coeplo tuo : praeiiare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingenda: 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et iis, qui operi tuo sujfragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus 

IX. Pius a szerk. 1871. márc.'. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius ineumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok: A világvég hittudományi és természettudományi megvilágításban. Irta : Dr Z u b r i c z k y Aladár. 
— Az egyházi temetkezési jog. Irta : Dr H u s z á r Elemér. — A miseruha mint jelkép. Irta : N é m e t h y Gyula dr. — Haeckel Berlinben. 
Irta : co. — Egyházi Tudósítások : Ii u d a p e s t : Szentségek kiszolgáltatása római és görög katholikus híveknél. — E s z t e r g o m : 
— ( i y ő r . — V á c z . — R o z s n y ó . — C l e v e l a n d : Magyar missio Amerikában. — Irodalom: Katholikus vallástan. A „Gyakorlati 
Közigazgatási Könyvtár és Döntvénytár". — Vegyesek: Kanovics Béla meghalt. Harminczegy és harminczöt éves találkozó. Aranymisés 
plébánosok. Főegyházmegyei hirek. Katii, nagygyűlés. Főpapok statisztikája. A brémai újrakere'sztelés. Strossmayer püspök apokryph 

beszéde. Izsóf és Sebők Amerikában. Szepesi Ede prépost. Bonomelli és a jezsuiták. 

A világvég hittudományi és természet-
tudományi megvilágításban. 

Irta : Dr. Zubric;l;y Aladár. 

5. A tárgy, a melyről szólunk, sohasem 
került a nagy Kontroverziák piaczára, hanem 
csupán az iskolák falain belül fej lődött és 
alakult mérsékelt arányokban. É r the tő tehát, 
hogy Scliwane az ő nagy Dogmengeschichté-
j ában a középkorról szóló részben mindössze 
egy-két oldalt szentelt neki (Dogmengesch. 
der mit t leren Zeit, 48J

 6, 49 Vs.), a mely fejte-
getésből u jabb adalékokat nem vonhatunk ki. 
Az uj-kor dogmatör ténetében pedig ezt a tár-
gyat teljesen elkerüli. 

De némi nézetkülönbségek mégis felme-
rültek, sőt sz. Tamás magyarázói a, mesterrel 
szemben is bizonyos önállóságra törekedtek. 

Sz. Bonaventura a tűz keletkezését felülről 
jövő tüzes esővel és a földnek alulról feltörő 
füzeivel magyarázza, ide számítva a pokol 
tüzét is (In IV. Sent. dist. 47. a 2. q. 1.) 
Suarez szerint a tűznek forrása az atmoszférá-
ban keresendő (disp. 57. sect. 1.). Cajetán, Sal-
meron, Serarias, Cornelius a Lapide szerint a 
csillagos eget is el fog ja pusztítani. 

Bővebben foglalkozik tárgyunkkal Lessius 
Leonardus jezsuita (1554- 1623) szép művében 

De perfectionibus moribitsque divinis (Roh-kiadása 
1861. 405—14). 

O már a hittudósok általános véleményé-
nek mondja, hog}' a világtűz megelőzi az Íté-
letet. Bizonyít ja a 49. és 9G. zsoltárból, Izaiás 
<jü fejezetéből, abból, hogy az igazak jó része 
még rászorul majd a tisztulásra, sőt utal arra, 
hogy maga sz. Ágoston sem volt állandó ellen-
kező véleményében. 

A tűz szerinte h á r m a t eredményez : 1) az 
összes tes teknek elemeikre való bomlásá t ; 2) 
az igazak t isztulását ; 3) a világ tisztuló kien-
gesztelését. 

Az első hatás tekinte tében mint részlete-
ket felhozta a föld mélyeinek, a hegyeknek 
és a hegyek alapjainak, a szikláknak és érczek-
nek megolvadását, a tenger kiszáradását és a 
levegőben levő gyúlékony anyagok elégését. 
A Szentírásban említet t ég alatt, a mely szin-
t én tűzben pusztul el, ő is a csillagos ég 
helyett a levegőéget éi-wi (superior aëris portio 
pingui halitu plena, . . . . coelum aëreum et 
aqueum). A mai tengerek eltűnését ő bizo-
nyosra veszi (Apokal. 21.), de a víz mint fő-
része a világnak nem fog eltűnni, hanem annak 
oh*an összetétele, mint a mostani tenger. A 
víz vagy mint kristálytiszta valami fogja el-
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borítani a földet az özönvíz módjára , vagy 
legalább is nem lesz oly alkata , a mely alkal-
mas a hajózásra és emberi használa t ra . 

A világot Isten templomának tekinti, a 
melyet a fe l támadással kapcsolatosan meg kell 
t isztítani fertőzöttségétől. 

Szerinte az u jabb bit tudósok a mellett 
foglalnak állást, hogy a tűz az akkor élő 
emberek tes té t is el fogja égetni, de nem lehet 
tagadni az ellenkező nézeten levő szentatyák 
véleményének valószínűségét sem. Lombardus 
Péter is valószínűnek ta r t j a mindkét véleményt 
s azt véli, hogy az ember ezzel a dologgal 
annak megtör tén te előtt nem igen fog t isztába 
jönni. E helyen megbeszéli a korinthusiakhoz 
irt I. levél 15., és a thessalonikaiakhoz irt I. 
levél 4. fejezetét , a melyeknek magyaráza ta 
tekinte tében a görög és latin szöveg eltérése 
mia t t már a szentatyák is különböző álláspon-
tot foglaltak el. Maga részéről mindazonáltal 
valószínűnek t a r t j a az igazaknak legalább 
pillanatnyi halálát . Ez nem lesz érzékelhető 
halál, hanem csupán átváltozás (gloriae super-
vestitio, non expoliatio aut dormitio). 

A mul t század hittudósai jó ideig a régi 
csapáson haladtak. Oswald dr. paderborni t aná r 
az ő különben jó Escha,trilógiájában (3. kiad. 1872.) 
még nem tud j a megtalálni az égi je lek és a 
tűzbomlás közöt t való kapcsolatot, a csillagok 
lehullása fölött mosolyog (— pedig ha mi 
hullunk is a csillagra, nekünk mégis csak úgy 
látszanék, mintha az hullanék reánk —), a 
világbomlás tüzét azonosítja a pokol és a 
t isztí tótűz tüzével, a tüzet mindenáron tellu-
rikus kataszt rófára szorítja és arról elmélke-
dik, bog}7 a föld a fokozatos szárazság követ-
keztében meggyúlha/t (883 - 8 11.). 

Mazella, Hurler ezen themák fölött igen 
felületesen suhannak el ; egyszerűen ismertetik 
a Szentírásnak idevágó nyilatkozatai t , minden 
bővebb fej tegetés nélkül. Jungmann bőven meg-
beszéli a dolgot, de természet tudományos 
vonatkozások nélkül. 

Güttler Károly ( Naturforschung und Bíbel, 1877.) 
annyit említ, hogy egyes uj csillagoknak várat-
lan feltűnését, növekedő, ma jd hanyat ló fényét, 
sőt ú j ra való eltűnését Huggins és Miller ha ta lmas 
gázkitörésekkel magyarázzák. Megtörténhet-
nék, bogy a nap is ilyen forradalmu szinterévé 
válnék. Ha hőmennyisége ezáltal 800-szorosra 
emelkednék, földünknek vízcsepp módjá ra el 

kellene párologni. Ö ezt nem t a r t j a valószínű-
nek, de elvégre lehetséges és akkor természetes 
magyaráza tá t adná a Szent í rásban jelzett világ-
bomlásnak (47—48. 11.) 

Scheeben a ha tvanas években először meg-
jelent művében Die Mysterien des Christenthums a 
tűzbomlás t nem beszéli meg, hanem az anyagi 
világ megdicsőitését, a mely u tána követke-
zik, absolut természetfölött i t i toknak nevezi 
(II. kiad. 005.) Dogmatikájának negyedik köteté-
ben, melyet már Atzberger irt, a szerző meg-
említi a modern liőelméletet (minden részle-
tezés nélkül), a mely szerint a világ kikerülhe-
tet lenül életének vége felé halad , de nem t a r t j a 
k izár taknak a rendkívüli ka tasz t rófákat sem, 
a melyek már előbb végezhetnek vele. Épen 
ezért meglepet t , hogy ugyanazon oldalon fön-
nebb a tűzpusztulás t ha tá rozot tan a földre 
szorít ja és belőle a csillagos eget kiveszi 
(939—40. 11.). 

Ileft'o Jenő (Az utolsó í télet és a világ vége, 
ford. Görgényi, 1903.) hivatkozik Tyndalra és 
Helmholtzra , a kik szerint elvégre a bolygók 
a n a p b a fognak hullani ; de megengedi azt 
is, hogy földünk egész naprendszerünkkel foly-
tat* >tt ú t j a közben üstökösbe ütközhetik, vagy 
találkozhatik égitestek rajával, a melyek mint-
egy kar tácsokkal üdvözlik, vagy elektromos 
erők rendszerébe ju tha t , a mel}rek megolvaszt-
ják, vagy a nap megnövekedet t lieve elolvasztja 
stb. (345—356. 11.) 

Gutberiet, Heinrich Dogmat ikájának befejező 
(X.) kötetében szintén felhozza a modern hő-
elméletet, de megengedi a rendkívüli katasztró-
fáka t is. Braun jezsuita csillagász tollából közli 
is egy üstökössel való összeütközésnek lehető-
ségére ós esélyeire vonatkozó felvilágosításokat. 

(Folytatjuk.) 

Az egyliázi temetkezési jog. 
Irta : Dr. Huszár Elemér. 

V. Érdekes esetek a Congregatio Concilii előtt. 

Azon 3 év alatt, míg Congregatio Concilii stúdió-
jában működni szerencsém volt, két nevezetesebb 
temetkezési jogesetet tárgyaltunk. Az 1893-ban a 
genuai érsekségből kitaszított Chiavari egyházmegyében 
S. Margarita Liguris városa 3 plébániájának közös 
temetőjük volt, amelyben Costa Antalnak családi sír-
boltja volt. 1887-ben a város új temetőt nyitván, kimon-
datott, hogy akiknek a régi temetőben családi sírbolt-
juk van, azt átvihetik az új temetőbe. Costa is elkó-
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szíttette az íij sírbolt tervrajzát , mely azonban kivi-
telre még nem került, mikor 1895-ben 15 éves unokája, 
akinek szülei S. Michelein Paganában laktak, meghalt 
s szülei a S. Margaritai temetőbe temették. A S. Michelei 
plébános ezt jogtalannak találta s az összes temetési 
járandóságokat magának követelte, amit a .chiavarii 
püspök neki meg is itélt. A S. Margaritai plébános 
felebbezése folytán az ügy a Congregatio Conciliihez 
került, mely szintén két izben halasztó határozatot 
hozott, végre 1900. február 17-én a chiavarii püspök 
ítéletét megváltoztatta s kimondta, hogy a S. Margaritai 
plébános jogosan temette el az i f jú Costat s a S. Michelei 
plébánosnak semmi kárpótlással nem tartozik. 

Érdekesebb volt, amelyet a római kórházi lelké-
szek folytattak a plébánosok ellen. XIII . Leo pápa 
t. i. 1826-iki motu propriojával kimondta che gli 
Espedali piano del tutto esenti dalia giarisdisione 
parochiale amit VIII . Pius 1829-ben megerősítet t : 
parochorum juribus nullatenus subsint. 1833-ban a 
Szent János kórházban elhalt Geminiani Antal t mégis 
a plébános temette, a mi ellen Sala bibornok a kórházi 
bizottság elnöke tiltakozott s a kórház tényleg 12 scudi 
kárpótlást kapott a privilégium, kifejezett elismerése 
jeléül azon megjegyzéssel, hogy a kórházban elhalt 
G. A. a plébános által történt eltemetése nem szolgál-
hat precedensül a kórház elidegeníthetlen jogai ellen. 
1836-ban azonban XVI . Gergely megnyitván a Campo 
Veranói köztemetőt, beszüntetett minden külön temetőt 
ós a római clerus 1863-iki s 1887-ben revideált statu-
tuma a kórházak temetési privilégiumáról nem tett 
említést, ami által azonban a kórházi lelkészek nem 
tekintették privilégiumokat eltérültnek, annál is inkább, 
mert a Congregatio 1863-ban arra a kérdésre: an 
diversi parochi jus habeant reclamandi suos quisque 
parochianos qui decedunt in hospitali ubi est capellanus 
licentiam habens ab Episcopo tumulandi ibi defunctos ? 
tagadó feleletet adott. A plébánosok ellenben azt vitat-
ták, hogy a köztemető megnyitásával a kórházi lelké-
szek privilégiuma megszűnt, mert Odescalchy bibornok-
vicarius circulareja kimondja : tu t t i i funerali dovranno 
farsi nella propria Chiesa parochiale. Mielőtt az ügy a 
Congregatio elé került volna, Parochi bibornok-vicarius 
Msgr. Sebastianeiii, a S. Apollinase egyetemen az 
egyházjog tanárának és Lombardi ügyvéd, a vicariatus 
auditorának véleményét kérte ki, akik közül az első 
megkülönböztetvén a jus funerandit a jus tumulanditól 
azon nézetét fejezte ki, hogy a jus fúnerandi a kórházi 
lelkészeket semmiképen sem illeti, ellenben megilleti 
a tumulandi sine pompa et recto tramite. Ellenkezőleg 
Lombardi, aki teljesen a kórházi lelkészeknek adott 
igazat. A Congregatio 1898. junius 18-án halasztó hatá-
rozatot hozott, 1899. május 27-én tárgyalták az ügyet 
másodszor s a Congregatio a plébánosok álláspontjára 
helyezkedve, kimondta, hogy a köztemető megnyitása 
által a temetkezésre vonatkozólag elvétetett a kórhá-
zaktól az executió jogának gyakorlata. 

(Folytatjuk.) 

A miseruha mint jelkép. 
A miseruha szimbolikája. 
I r ta : dr. Némethy Gyula. — 

A miseruha két része, a mellső t. i. és a hátulsó az 
Isten és a felebaráti szeretetet jelképezi, mely egy azon 
erényt képez. A pap Krisztus szeretetének helyettese. 
Nagylelkű, önfeláldozó, önmagáról elfeledkező szeretet 
a lkot ja a jó pásztort . Gyöngéd és erős szeretet az 
apostoli működés lelke, a papi tevékenység életidege. 
Izzó szeretet Jézus és embertársai iránt, forrása a pap 
buzgalmának a lelkekért való buzgóságának. Zelus est 
fervor quidam, úgymond Dionisus Cartusiensis seu interna 
affectio ex amore procedens, per quem zelum homo conatur 
ea excludere, quae consecutionem boni optati impediunt. Zelus 
spirituális, divinus et caritativus est, quo nititur homo ea 
excludere, quae divino honori aid proximorum contrariantur 
saluti. Hoc zclo accendi debemus Hei honorem proximorum 
correctionem, iustitiae observaiionem cordialiter affectantes 
atque impedimenta eorum pro viribus dissipantes. Sed omnino 
oportet id homo incipiat a semetipso totis praecordiis Deum 
amans et omni posse honorans, et tunc idem optet et procuret 
ab ab aliis fieri. Nam et zelus animarum est sacrificium 
acccptissimum Deo.1 A buzgó lelkipásztor egészen ember-
társáér t él, mert egészen a megfeszitetté. Totus est proxi-
mis, quia totus est crucifixi. Istennek szolgálni, magát 
Is tenér t feláldozni, felebarátjával jó t tenni, felebarátjáért 
magát odaadni — ez a pap hivatása Isten szolgálatá-
ban, az emberek üdvösségére magát a szeretet égő-
áldozatává tenni ez kétségkívül nehezére esik az emberi 
természetnek, ez fáradságos munka ; azért iga és teher, 
iga ós teher marad is az igazi papi élet. A malaszt ós 
a szeretet azonban ezt az igát kedvessé, ezt a terhet 
könnyűvé teheti. Jugum meum suave, onus meum leve. 
Domine qui dixisti, mondja ezért a pap, •iugum meum suave 
est et onus meum leve, fac ut istud portare sic valeam, 
quod consequar tuam grutiam. Ez t mondja a pap mikor 
a casulát magára veszi. Krisztus keresztje a szeretet 
igája volt, a kereszttel ékesített miseruha tehát a 
szeretet édes igáját jelenti. Hogyan lesz könnyűvé, 
ami természettől fogva nehéz. Omnia fiant facilia 
caritati, mondja Sz. Ágoston : cui uni Christi sarcina 
levis est. A szeretetnek minden könnyű, a szeretet-
nek, egyedül ennek könnyű Krisztus terhe ; aut eo 
una est sarcina ipsa, quae levis est; vagy inkább 
ez a szeretet az, az a teher, amely könnyű. Se-
cundum hoc dictum est. Et praeeepta eius gravia non 
sunt (1. Joan. ő. 3.) ut cui gravia sunt, consider et non 
potuisse divinitus dici „gravia non sunt", nisi, ipsa potest 
esse cordis affectas, cui gravia non sunt, ct pctet quo des-
tituitur, ut impleat, quod jubctur.2 Az Istent szerető pap 
szárnyal a czélja felé, örömrepeső szívvel halad előre, 
mert ő szabad és nem hagyja magát semmi által föl-
tartóztatni. A szeretet nem érez semmi terhet, nem 
vesz tekintetbe semmi vesződséget. Amor leve facit omne 
onerosum. Az isteni malaszt kenete megenyhíti a kereszt 
keménységét, eltompítja a tövisek élét. A pap nagy 

1 Dion. Cartus. In Joannem. Art 7. S. August, In Joan. tr. 
10. n. 9. 

2 S. August. De natura et gatia c. 69. u. 83. • 
32* 
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kegyelmeket nyer Istentöl szent hivatása betöltésére, 
melyek sokasítják szeretetét, potens est enirn Deus, 
mondja a püspök a fölszentelt paphoz, ut augeut tibi 
earitatem et opus perfection... A pap azért könyörög 
valahányszor fölveszi a miseruhát, hogy Isten malasztja 
képesítse öt a szeretet igájának viselésére : fac ut istud 
portare sic valeam . . . A miseruha hátulsó része a fele-
baráti szeretetet jelképezi, melyre legnagyobb szükség 
van a penitencziatartás, a bűnbánat szentségének 
kiszolgáltatásánál ; hogy azonban másokat megtisztítson 
a bűntől s Istennel méltán engesztelhessen ki, magának 
illik, kell első sorban tisztának lennie, az erényben 
megerösödöttnek, in charitate fundati et redicati, magának 
kell szentség révén Isten előtt kedvesnek lennie. Azért 
a püspök, miután fölruházta a papot a bűnbocsátó 
hatalommal leereszti, a miseruha eddig felgöngyölt, 
felkötözött hátsó részét a pap hátára, mondván : 

Stóla innocentiac indued te Dominus:l A casula itt 
tehát, mint a szeretet égő áldozatából a test sanyar-
gatásából eredő tisztasági ártatlanság jelképe jele-
nik meg. 

A pap az oltárhoz lép, hogy az eucharistikus 
áldozat bemutatása által a legistenibb művet, a leg-
magasztosabb cselekményt hajtsa végre, hogy a leg-
felségesebb és legrettentőbb titkot ünnepelje az Isten 
és ember között a közbenjáró hivatalt betöltse, hogy 
mint Krisztus helyettese, Istennek a legméltóbb dicsőí-
tést, embereknek a leggazdagabb kegyelmeket adja meg. 
A szent ruhák, amelyek őt ékesítik, mindenki szeme 
előtt, külsőleg is e nagy méltóság, e szent, isteni hivatás 
bélyegét ütik reá. Egyúttal intik a drága, és titokteljes 
öltözetek öt, hogy lelkének mily fölséges erények-
kel kell diszítve lenni, szivének mily mennyei gon-
dolatokkal, érzésekkel kell eltelnie, szentség ügyében 
mennyire fölül kell emelkednie a hívek fölött, hogy a 
szeplőtelen bárány áldozatát méltán mutathassa be. 
„Omnis ornatus exterior, úgymond Cornelius a Lapide 
sacerdotum significat, qualis debeat interior eras esse orna-
tus, quamque prae populo eminerc et ejjulgere cum oporteat.5  

Sohase hiányozzék a papnál, aki drága selyembe öltözve 
áll az oltár elé, a lélek disze, hogy külseje és belseje 
összhangban álljanak, hogy Istennek tessék s az emberek 
épüljenek rajta. 

Eu, quantarum virtutum, úgymond6 Du Saussay ves-
is ipsa sacerdotalís indicium est! Quam dives igitur erit, 
quam pulcher, quam splcndidus, quam gratus et acceptas 
oculis divinae maiestatis, si hac adornatus panoplia sacerdos 
rem divinam acturus ad altare accedit ! Dum antistes mys-
ticas vestes benedicit, eas inter orandum appellat „insignia 
sacerdotalis gloriae . . Licet ad reverentiam divinis myste-
riös sacrificioque simul et sacerdotio conciliandum voluerit 
Deus, ut tanto cum externi etiam ornatus decore procedat 
sacerdos ad caelestis muneris dispensât/onem, tarnen sacer 
hoe apparatus, speciosa haec vestis sacerdotalis et digni-

3 Pontificale Romanum. In oi'dinatione presbyteri. 
' Pont. Rom. De ordinatione presbyteri. 
5 In Exodum 28. 98. 
c Panoplia sacerdotalis sen de venerando sacerdotum habitu 

Jibri 14 Lutetiae Parisiorum, 1653. p. 1. 1. 6, c. 15. 

tatis sit indicium, potissimum interioris ornatus monhnentum 
est, panopliae sc. virtutum, quibus altari sc sistens sacerdos 
praeditus esse debet hoc eins verum decus est, honor singu-
lar is, perfecta gloria et perennis corona 

Még szebbek talán Krisztus követése írójának szavai, 
melyekben a casula mellső ós hátulsó keresztjének jel-
kénes értelmét fejtegeti . 

„Midőn a pap a szent ruhákba öltözik, Krisztus tiszté-
ben jár, hogy Isten előtt magáért s az egész népért szószóló-
lag és alázatosan közbenjárjon. Elül és hátul az Ur keresztjé-
nek jelét hordozza, hogy Krisztus kínszenvedéséről szüntelen 
emlékezzék. Keresztet visel maga előtt felöltőjén, hogy Krisz-
tus nyomdokait szemmel tartsa s magát buzgó követésére 
lelkesítse. Hátul kereszttel van jelölve, hogy a bántalmakat 
Istenért békével tűrje. Elül keresztet hord, hogy saját bűneit 
gyászolja; hátul, hogy mások vétkeit szánakodva sirassa s 
eszében tartsa, hogy az ő tiszte Isten s a bűnös ember között 
közbenjárni. Azért meg ne szűnjék az imádságtól és szent 
áldozattól, míg Istentől kegyelmet és irgalmat nem veszen . 7 

Azonban a miseruha nemcsak alakjával, értékes 
művészi kivitelének anyagi értékével utal eszmékre, 
érzelmekre, hangulatokra bir mély jelentőséggel, spiritus 
et ista, hanem változó színeivel is. Az eszmék, emlé-
kezések, érzelmek egész sorozatát ébreszti és táplálja 
a keresztény lélekben. A szent miseáldozat lényegében 
egy marad minden bemutatás alkalmával, de a meg-
váltásnak, az egyházi évben mindig más más mozzanatai 
kerülnek emlékezésre, s igy az áldozó hangulata, érzelmei 
a szentmisében az egyházi év mozzanataihoz képest 
váltakoznak. 

Az egyszerű, a fehér fény rendkívüli különfélesóget, 
gazdagságot fejleszt ki, a fokozódás és tompulás ezernyi 
változatához, a színek beláthatatlan sok árnyalataihoz 
képest, melyekben a fény maga megtörik. A szinek a 
fénysugarak kíilömböző törése szerint képződnek s mint 
a fénysugarak titokteljes viszonyban vannak az ember 
lelki életével. A nyugoti művészetben a forma, a keleti-
ben a szín uralkodik. Kétség kivül lelki, psychikus 
elemekben találni meg ennek is a magyarázatát. Ragyogó 
tavaszi kék ég, szürke téli borulat, minő különféle 
hatásokat váltanak ki a szemeken át a lélekből. A nagy 
festők a kolorittal mindig többet akartak elérni, mint 
kellemes érzéki Látást, mint a szem gyönyörűségét, 
vagy az idegek kellemes emotióját. Lelki folyama-
tokat jut tat tak kifejezésre, vagy lelki mozzanatokat 
jellemeztek vele. Tiziano Vecellio da Cadore (1471— 
1576) egy remek képe a drezdai királyi képtárban 
az Üdvözítőt ábrázolja a farizeussal, ki egy érezpénz-
darabbal kezében kérdést intéz az Üdvözítőhöz, sza-
bad-é adót fizetni a császárnak vagy nem ? Tiziano 
először is a rajzzal fejezi ki a nagy ellentétet az 
Üdvözítő nemes, tiszta, őszinte, isteni egyénisége ós a 
farizeus aljas áskálódása között . Az Üdvözítő arcza, 
keze a legnemesebb fértiui arányokat adja, a farizeus 
már alakja, arányai révén valóságos gonosztévő-tipus. 
Ehhez járul azonfelül a fölséges, ragyogó carnatio, 
mely nyelvüknek, beszédüknek egész tátongó különb-
ségét kifejezi. Az Üdvözítő testszine világos, telve 

7 Kempis T. Krisztus követése IV. k. 5. fej. 
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nemes, gyöngéd szépséggel, magasztos, szinte ember-
fölötti kifejezéssel, szemben a farizeus sötét, napbarni-
totta szinezetével ; maga a szin, a fény emeli ki a 
gonoszság és ártatlanság küzdelmét egymással.8 A rajz 
egymaga sohase emelhette volna ki ennyire az ellen-
tétet. Valóban az érzéki, anyagi dolgok között a fény 
ós a szin az, ami legközelebbi rokonságban áll a szel-
lemivel. A hangulatok, melyeket az egyes szinek kelte-
nek bennünk a fény és az árny ellentéteihez fűződnek. 
A világos, energikus szinek ébresztöleg, megörvendez-
tetve hatnak reánk, a sötétek lehangolják érzéseinket, 
olyan hatást gyakorolnak reánk, mint a homály maga. 
A meleg és hideg szinek permutácziói a legváltozato-
sabb hangulatokat vál t ják ki a lélekből. A modern fes-
tészet ugyancsak kiaknázta a szinek ebbeli hatásait. 
Gondoljunk csak Whistler képére : Symphony in White. 
A zenében is a szinezésről beszélünk, mi alatt olj'as-
mit értünk, a mi különösen a hangulat jellemzésének 
eszköze. 

A szinek nemcsak jelképei a különböző igazsá-
gok, gondolatok ós hangulatoknak, de kisebb-nagyobb 
befolyást gyakorolnak az észre ós kedélyre, a szellem 
és sziv életére is. És az általánosan ismert tényt hasz-
nálja föl az egyház, midőn a liturgiában a szinek sym-
bolica-ját a maga szent ós magasztos czóljára forditja. 
Colorum varietas adspectabilis quandam animo iniieit 
mysterii celebrandi praesensionem, quae pietatem ex-
citet foveatque plurimum.u 

Haeckel Berlinben. 
Haeckel áprilisban elment Jénából prófótáskodni 

Berlinbe. A liberális sajtó örömmámorban úszott. Suder-
mann Hermann a papság ellen való kifakadással borsos 
táviratban üdvözölte. Előadásairól az iránytszabó tudo-
mányos világ elmaradt ugyan, de claqueur volt azért 
bőven. Nincs az a pamphlet, a mely előadásainak hang-
ján tultehetne. A pápaságot a legnagyobb szédelgésnek 
nevezte, a mely valaha uralkodott a szellemi világban. 
Agyonczitálta Göthét, de megesett vele, hogy az idézet 
nem ju to t t eszébe. Elmondta, hogy Wasmann jezsuita 
munkájával a katholiczizmusban frontváltozás észlelhető 
a darwinizmus előnyére. Meglátogatta „kedves unoka-
nővérét," egy csimpanzkisasszonyt az állatkertben ós 
ezzel a látogatásával ilyen stílusban el is dicsekedett 
a nyilvánosság előtt. A berlini dóm számára imádság-
automatákat ajánlt. 

A tudósok már régóta torkig vannak Haeckel szé-
delgéseivel. Kossmann zoologus szerint elferdítette 
Göthét a maga javára. Hensen fiziologus szerint ellen-
feleinek szavaiból kivesz egy-két morzsát, hozzákópzel 
magának tömérdeket, a mit az illető szerző nem is 
mondott és aztán szóimalomharczban dicsőségesen visz-
szavert. Brandt zoologus szerint az a taktikája, hogy 
ellenfelét lehetőleg nevetségessé tegye ós rá valami 

8 Gietmann u. Sőrensen. Kunstlehre. Freiburg. 1901. IV. 
Theil. S. 33. 

9 Guyetus. Heortologia sive de testis propriis locorum et 
eeclesiarum. Venetiis, 1726. 

szörnyűséges ostobaságot fogjon és erre minden esz-
közt jónak talál. Loofs szerint nincsen normális tudo-
mányos lelkiismerete. Egykor i tanítványa, Hamann 
zoologus mondta, hogy tüskón-bokron követte, mig 
másokat támadott , de végre belátta, hogy őt magát is 
csúfosan becsapta. 

A mostani berlini felolvasások után a berlini libe-
rális lapok is megsokalták a dolgot és őszinte szót 
ejtettek. A Berl. Tagbl. szerint felolvasásai nem álltak 
a szokott színvonalon. A Berl. Neueste Nachrichten 
pedig kijelenti, hogy nem volt előadásaiban meggyőző 
erő, hogy semmi közük sincs az igazi tudománynyal, 
s hogy csak sótálgatások voltak a theologia és bölcselet 
mezejón. 

Wasmann jezsuita is megsokalta az ő nevével 
való páváskodást és egy hét hasábos hirlapi czikkben 
olyan választ irt Haeckelnek, a melyet szintén nem 
tesz ablakába. Kimutatja, hogy Haeckel az ő müvét 
csak hallomásból ismeri és felfogásáról ennek követ-
keztében teljesen tévesen beszél. A mit művéről mond, 
az olyan, hogy hallatára Wasmann nem tudja, vájjon 
ő ő-e. Kikéri magának, hogy őt akár istentelennek 
tekintsék, akár nevét a darwinizmussal, a mely csak 
korcsformája az evolueziónak, összeköttetésbe hozzák. 
Rámutat arra, hogy teljesen fölösleges a monistikus 
szentháromsággal mystifikácziót űzni a gyöngébbek 
kedvóért, hanem becsületesen ki kell mondani az atheiz-
must, ha már ennyire j u t o t t valaki. 

A czikk különben összegezi a szerzőnek legújabb 
munkájában elfoglalt álláspontját. Azzal fejezi be, hogy 
hite tart ja az örökkévaló életet a földön tul. „Auch 
sie, Herr Professor Ernst Haeckel werden sich hiervon 
einmal noch überzeugen müssen — hoffentlich nicht 
zu spät !" a . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Szentségek kiszolgáltatása római és görög 

katholikus híveknél. — Most, hogy székesfővárosunkban 
a görög katholikus hívek is külön templomot s lelkészt 
kaptak, nem lesz érdektelen azon irányelveket közölni, 
melyeket a szentségek kiszolgáltatásánál a mindkét 
ritusu lelkészeknek szem előtt kell tar tamok. Az erre 
vonatkozó szabályokat XIV. Benedek bullájából a 
következőkben adjuk : az illetékes plébános beleegye-
zésével a kétféle ritusu hívek gyermekeit megkeresz-
telheti a másik ritus lelkésze is, ha erre ok van. Pl. a 
görög v. róm. kath. plébános távollétében. De ily eset-
ben a gör. kath. lelkész a bérmálás szentségét nem 
szolgáltathatja ki az ú jonnan kereszteltnek. A szent 
gyónást ós áldozást kiki a saját rí tusa lelkészénél 
köteles végezni s erre a híveket a szószékről kell 
figyelmeztetni. Búcsú-nyerés alkalmával vagy más 
ünnepélyességnél a proprius paróchus beleegyezésével 
egymás híveit meggyóntathat ják. A jurisdictiót ilyen 
kétféle r i tusu hitközségekben a püspökök megszokták 
adni. Latin szertartású katholikus világiaknak nem 
szabad görög ritus szerint áldozniok, de görög katholi-
kusok, ott ahol nincs gör. kath. plébános, áldozhatnak 
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róm. kath. szertartás szerint.* Budapesten tehát a gör. 
kath. híveknek ezentúl saját lelkészükhöz kell fordul-
niok. In casu mortis perioulí szintén elláthatják egymás 
híveit a haldoklók szentségével, ha nincs az illető 
rítusnak saját lelkésze. Budapesten tehát ez a szokás 
is megszűnik. Házasságkötés esetén a menyasszony 
illetékes plébánosa előtt kell azt megkötni olyanformán, 
hogy mindkét ritus templomában hirdetendők a kétféle 
ritusu jegyesek s elbocsátást i s -ke l l szerezniök. Az 
ilyen házasságból született gyermekek az atya rí tusát 
követik. A stoláris jövedelmet illetőleg a különböző 
szertartású katholikus házastársaknál végzett functiók 
után azé a lelkészé a stola-illetók, akihez jog szerint 
maga a functió tartozik. Megjegyezzük még. hogy ha 
róm. kath. lelkész bármely okból megkereszteli a gör. 
kath. gyermeket vagy viszont immatrioulálnia azért 
nem szabad, hanem az adatokat át kell küldeni az 
illetékes lelkészhez. 

Esztergom. Vaszary Kolos bíboros herczegprimás-
nak két körlevele (XIV. és XV. sz.) fekszik előttünk. 
Az elsőben megtaláljuk a rituskongregáczió válaszát a 
hangszeres zene használatát illetőleg. Közli a személy-
zeti híreket, valamint az ujmisések névsorát. Több 
ministeri rendelet közlése után a jánl ja a budapesti 
jezsuitáknál tartatni szokott lelkigyakorlatokat. A XV. 
sz. körlevél tartalma : A Jézus szent nevéről szóló litá-
niában hozzáadható e könyörgés : „Per Sanctíssimae 
Eucharistiae institutionem tuam libera nos Jesu." Az 
infula használata a csendes misénél tilos. Több minis-
teri rendelet után közli a személyzeti híreket, a róm. 
kath. népiskolák uj tantervét, az állami segélyek elszá-
molását, végül ajánlja az afrikai misszionáriusok naptárát . 

Győr. Főpásztori körlevél. — Széchenyi Miklós gr. 
győri püspöknek VIII. sz. körlevele most jelent meg. 
X. Pius pápa buzdító sorain kivül (pium opus Unionis 
apostolicae saecularium sacerdotum laudatur privile-
giisque ditatur) közli az újonnan szenteltek névsorát, 
majd a győri szemináriumba felvett papnövendékeket 
sorolja fel. A nevezetesebb személyi változások közül 
felemlítjük, hogy Nyögér Antal gy őr-nádorvárosi plébá-
nos és dr. Faár István tbeol. tanár szentszéki ülnökök 
lettek. Dr. Rayais Bezső praefecus theol. tanárnak, 
Barillits Viktor végzett theologus pedig szeminárium 
praefectusnak neveztettek ki. Végül a Katzelsdorf ban 
(Wr.-Neustadt) tartandó lelkigyakorlatokat ajánlja a 
körlevél papjai figyelmébe. 

A IX. sz. körlevél a magyarországi kath. népis-
kolák uj tantervének ismertetésével kezdődik, melyet a 
tanítóknak követniök, az iskolaszóki elnököknek pedig 
a templompénztár terhére beszerezniük kell. Közli az 
egyházmegyei tanítói nyugdíj- és segély egyesület jegyző-
könyvét. Végül több ministeri rendelet közlése után 
egyházmegyei hirekkel fejeződik be a körlevél. 

Vácz. Gróf Csáky Károly váczi püspök VIII. sz. 
körlevele érdekes tartalommal jelent meg. Kiemeljük a 

* Megjegyzendő, hogy akár gör., akár róm. kath. lelkész 
csupán a saját rítusa szerint áldoztathatja meg a másiknak hívét. 
Tehát r. kath. pap nem áldoztathat sub specie panis fermentati 
s viszont. 

ministeri rendeletek és személyzeti hírek közlésén kivül 
főleg a politikai válság alkalmából elrendelt mély áhí-
tatú, lendületes imát, melyet a körlevél első helyen 
közöl. Ezenkívül prakt ikus főpásztori buzdítást is talá-
lunk a takarékosságra, melyet szórói-szóra az alábbiak-
ban adunk : 

Fe l tűnő ós sajnos! nem ritka jelenség, hogy a 
fiatal papi nemzedék keresményével sok esetben nem 
igen tud bánni. A fiatal pap évekig káplánkodik, köz-
ben megesik, hogy ideiglenes administratura bizatik 
reá, mely legtöbb esetben szép jövedelmi többlelet 
jelent — és mégis a tapasztalat azt mutatja, hogy 
közülök va jmi kevesen vannak, kik a jövőre gondolva 
megtakarításokat eszközölnének. Van a káplánnak tel-
jes ellátása, legalább egyházmegyémben túlnyomó 
esetben a kongruát jóval meghaladó fizetése, azonkívül 
még mellék-keresete is — és mégis sok esetben erszénye 
üres, sőt nem ritkán még adóssággal is küzd. Bekö-
szönt véletlenül a betegség : az orvos, patika és fürdő 
rendkívüli, előre nem látott költségeket okoznak — 
ós nincs reá fedezet! Bekövetkezik végre valahára a 
várva vár t esemény: plébániát kap, örül a lelke, de 
nem a zsebe, mert be kell rendezkedni és felszerelnie 
a gazdaságot, de miből ? elfogyott a pénzmag utolsó 
garasig; nem gondolt a jövőre akkor, mikor némi 
körültekintéssel szerezhetett volna. Észhez kap, mikor 
már későn van és gondol egy nagyot : eszébe jut, hogy 
vannak a központban jótékony alapok, az egyházme-
gyei hatósághoz fordul tehát segítségért. Sajnos ! csak 
most értesül róla, hogy a mi egyházmegyénkben csak 
az ő képzeletében van meg az alapok sokasága és 
kimeríthetetlensége. Folyamodik tehát egy másik esz-
közhöz, hogy pénzhez jusson : csinál adósságot, mely 
évekig vele eszik egy tálból. 

Ezeknek a visszás állapotoknak az oka és forrása : 
sokszor a rokoni szeretet túltengése, mely miatt a fia-
tal pap engedi magát a rokonok által mód nélkül ki-
zsákmányoltatni. Igen ! tartozik bizonyos határig a sze-
gény rokonokat támogatni, de nem ám saját evidens 
kárára, minden számítás nélkül. 

A já ték, időn kivüli evés-ivás és felesleges utaz-
gatás szintén pénzáldozatokba kerül ; az igy kidobott 
összegek azután hiányoznak, mikor a non putarem szük-
séglet beáll. 

Aki fiatalabb éveiben nem tanulja meg a takaró-
kosságot, későbben vallja kárát, és akkor, midőn min-
denről magának kell gondoskodnia, még a legjobban 
dotált beneficiumon sem tud tisztességesen megélni és 
annál kevésbbó képes annak a szigorú egyházi kötele-
zettségnek eleget tenni, hogy a feleslegből juttasson a 
szegényeknek, az egyházi és kulturális czélokra. Leg-
többnyire ezek álmodoznak a kongruának módnélküli 
felemeléséről. 

Fiaim ! akinek szól, vegye magára és értsen belőle, 
hallgasson atyai intelmemre! áldani fog, ha jó tanácso-
mat legalább ezentiil megfogadja. 

Vácz, 1905. julius 26-án. 
Rozsnyó. Podraczky István dr. rozsnyói vikárius 

IX. sz. körlevelét is kézhez vettük. Első sorban minis-
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teri rendeletet közöl a tüdövész elleni védekezésre 
vonatkozólag az iskolában. Hozza a volt kultuszminis-
ter határozatát arról, hogy a vallás gyakorlása a hit-
oktatáshoz tartozik, ajánlja a budapesti-vári (Wer-
bőczy-u. 2Î3.) ú j középiskolai konviktust, melynek élén 
a budai Máriakongregácziók praesesei, esztergom-
föegyházmegyei áldozópapok állanak. Az évi tartásdij 
négy részletben fizetendő 800 korona; mely összegért 
a növendékek teljes ellátást, lakást, gyógykezelést s okta-
tástnyernek. A körlevelet személyzeti hirek fejezik be. 

Cleveland. Magyar missio Amerikában. Említettük 
már lapunk „Vegyesek" cz. rovatában, hogy Izsóf 
Alajos, a Zászlónk szerkesztője ós Sebő', Imre dr. fővá-
rosi hittanár Amerikába mentek. Sebők a mult hó 6-án 
érkezett Clevelandba, hol a katholikus magyarság nagy 
lelkesedéssel fogadta honfitársát. Három napon át tar-
tott a buzgó magyar pap szent missziót, mely alkalom-
mal szent beszéde oly nagy hatást gyakoroltak, hogy 
százan és százan járultak a szent gyónáshoz és áldo-
záshoz. Julius 9-én Sebők dr. Chicagóba ment, hol 
Izsóf Alajossal találkozott. Az itt tartott nagyszabású 
misszióról érdekesen számol be Grósz Ferencz plébános. 
Grósz alig tudja leírni a nagy örömet, melylyel az 
ottani magyarság a két apostolt fogadta. Naponként 
három szent beszédet mondottak egy héten át s Kár-
melhegyi Boldogasszony ünnepén mult hó 16-án tar-
tották meg a búcsú és záróbeszédet. Izsóf és Sebők 
tudvalevőleg világkörüli útra vállalkoztak s csak nov. 
1-én térnek vissza. Ilyenformán Amerikában mindössze 
két-három hetet tölthetnek csak s ez idő alatt azokat 
a messzebb eső magyar telepeket is meglátogatták, 
hová az amerikai kath. magyar lelkészek nehezebben 
juthatnak el. Julius 22-ón az Omaliai katedrálisban 
szónokoltak egy-két napon át. Több kisebb helyen 
tartott szent misszió után a napokban San-Franciscóba 
mentek s néhány napi ott időzés után Japán felé 
veszik utjukat. 

I R O D A L O M . 
Katholikus vallástan felsőbb iskolák számára, II. 

rész, Erkölcstan. E czimén adta ki Adjutus Secundus 
szatmári gimn. tanár, ismert kath. iró e tankönyvét. 
A könyv a püspöki kar utasításai szerint készült s 
minden egyes lapja szerzőnek nagy tapasztalatáról, az 
ifjúság lelkének alapos ismeretéről tesz tanúságot. 
Irálya könnyen gördülő, magyaros ; beosztása czólszerű 
s könnyen beemlózhető. Az ifjúság e tankönyvből nem-
csak tanulhat, de épülhet is, sőt erkölcsi életére kiható 
meggyőződést szívhat magába. Adjutus Secundusnak 
eddig megjelent tankönyvét is számos középiskolában 
tanítják. Reméljük, hogy erkölcstana is nagy kelendő-
ségnek fog örvendeni. Szerző készséggel nyújt, a hit-
oktatók megkeresésére mutatványpéldányokat. 

A „Gyakorlati Közigazgatási Könyvtár és Dönt-
vénytár" folyó évi 14. száma mult hó 15-én változatos 
és gazdag tartalommal jelent meg. A „főlapon" érdekes 
és tanulságos kérdésre adnak feleletet a legautentiku-
sabb, a ministeriumokban szerzett informácziók alap-
ján. Ezek a kérdések a segódjegyző katonai szolgála-
tára; a királyi kegyelem hatályára; a járási írnok 
inkompatibilitására; az adóügyi jegyző magánmunká-
lataira stb. vonatkoznak. A „Könyvtári részben" Nagy-
solymosi Szabó Ferencz folytatja „A tűzrendészet 
kezelése a közigazgatási hatóságok által" czímü mono-
gráfiáját és ezekben a fejezetekben a kötelező tűzoltó-
ság, valamint az önkéntes tűzoltó egyletek szervezése, 
nyilvántartása körüli eljárást stb. magyarázza. A 
„Döntvénytári részben" a belügyministernek és a 

közigazgatási bíróságnak a fegyelmi ügyekre vonatkozó 
egész sereg elvi jelentőségű határozata közöltetik a 
felülvizsgálat, az újrafelvótel, a visszahelyezés, a fel-
függesztés alatt visszatartott fizetés kiutalása, a kár-
térítés stb. kérdésekben. A „Gyakorlati Közigazgatási 
Könyvtár és Döntvénytár" előfizetési ára egész évre 
12 kor., félévre 6 kor., negyedévre 3 kor., 1 hóra 
1 korona. Legczélszerűbb az előfizetési dijakat posta-
utalványon dr. Dolenecz József ügyvéd (Budapest, 
VIII., József-körut 74. sz. a.) czimóre küldeni. Az 
érdeklődőknek mutatványszámot szivesen küldenek. 

VEGYESEK. 
•j- Kanovics Béla meghalt. A székesfővárosnak 

egyik legidősebb plébánosa, Kanovics Béla Mór cz. 
püspök, józsefvárosi plébános f. hó 4-én reggel meg-
halt. Az elhunyt főpap általánosan ismert alakja volt 
fővárosunknak s bár modorával kevesen voltak meg-
elégedve, nagyon jó szivével, SZÍVÓS munkaképességé-
vel az őt közelebbről ismerők rokonszenvét meg tudta 
szerezni. Minden vasárnap és ünnepnap — mig csak 
betegeskedni nem kezdett — maga mondta a nagymisét 
ós litániát, nagyon sokszor tartott szent beszédet s iro-
dáját semmiért el nem hagyta volna. Ott foglalkozott 
délelőtt, délután s ha nem is volt egészen sima a felek-
kel, mi, akik ismerjük a fővárosi plébániák irodaveze-
tésónek gondját s dolgát, tudjuk őt menteni. A köte-
lességtudásnak pedánsabb megtestesülését nem képzel-
hetjük el jobban, minthogy ha Kanovicsra gondolunk, 
aki 50 éves papi működéséből 36-ot a Józsefvárosban 
töltött el, mint plébános. Aranymiséjót csak tavai tar-
totta, mely után egészsége rohamosan fogyott. De még 
igy betegen is teljesítette kötelességét, s csak az utolsó 
hetekben vonult egészen vissza. Mult héten már any-
nyira rosszul volt, hogy hivatta Tomcsányi pátert, ki 
öt a haldoklók szentségével ellátta. Pénteken pedig 
meghalt. Temetése vasárnap, f. hó 6-án, d. u. 5 órakor 
volt óriási részvét mellett. A temetési szertartást Kohl 
Medárd dr püspök végezte fényes segédlettel, mely 
után a székesfővárostól adományozott díszsírhelyre 
kisérték ki örök nyugalomra. R. i p.! 

— Harniinczegy és harminczöt éves találkozó. 
A Pécsett 1870-ben érettségi vizsgálatot tett főgimná-
ziumi növendékek 35 — a pécsi növendékpapság 1874. 
évi tagjai pedig harminczegy éves találkozóra jönnek 
össze 1905. szept. 5. napján reggeli 8 órakor a Pécs-
belvárosi templomban. 

—• Arany misés plébánosok. Modrovicli János, Gelse 
ősz plébánosa, mult hó 30-án mutatta be a zalamegyei 
Gelse községben, melynek 39 éve plébánosa, aranymi-
séjét. Az ünnepi beszédet ez alkalommal Fater István 
veszprémi szemináriumi viczerektor tartotta. — Hasonló 
lélekemelő ünnepség folyt le mult hó 31-én Holies 
városában is, amennyiben Kucsera József esperes-ple-
bános akkor ülte áldozópapságának 50 éves jubileumát. 
A manuduktori és szónoki tisztet dr Csernoch János 
praelatus-kanonok, orsz. képviselő töltötte be. Ugyané 
napon mutatta be aranymiséjét Kachár Pál esperes-
plebános Paraszt-Dubova községben. Kuchár Dubova 
községnek 40 évig volt plébánosa. Manuduktora Balgha 
Jenő esperes, szónoka Hattyár János voltak. 

— Főegyházmegyei hirek. Chmela József vád-
medenczei plébános a nagykosztolányi kerület rendes 
és Jedinák Tivadar drahóczi plébános ugyanezen kerü-
let helyettes esperesévé, — dr. Luncz János a bpesti 
VII. ker. külső állami főgimnázium hittanárává nevez-
tettek ki. Segédlelkészi minőségben áthelyeztettek: 
ifj . Takács György Zselizre, Kovács István Muzslára, 
Petrásek Ágoston Komjátra ós Benes Márton Nagy-
Surányba. 
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— Kath. nagygyűlés. A vakáczió folyamán újra 
felhívjuk olvasóink figyelmét a strassburgi kath. nagy-
gyűlésre, amely aug 20. körül tar ta t ik és amelyre az 
előkészületek már nagy arányokban folynak. A 8 - 10,000 
ember számára készülő ünnepi csarnok hatalmas szó-
noki pódiumával már befejezéséhez közeledik. Útközben 
szép kirándulást lehet tenni Oberammergauba a Kereszt 
iskolájának megtekintésére. 

= Főpapok statisztikája. A La Gerarchia Cattolica 
alapján nem lesz érdektelen a legfontosabb egyház-
statisztikai adatokat közölni. — Jelenleg 61 biboros 
van (5 püspök-bib., 48 áldozár-bib. és 8 szerpap-bib.). 
Legöregebb Richard (86 éves), legfiatalabb Merry del 
Val (40). Köztük két oratorianus, egy-egy ferenczrendű, 
kapuczinus, benczés, dominikánus, augustinus, karme-
lita, jezsuita. Nemzetiség szerint 6 franczia, 5 spanyol, 
4 osztrák, 3 német és egy-egy éjszakamerikai, ausz-
tráliai, portugál, belga, ir és magyar. 1904-ben és 1905 
első hónapjában meghaltak : 3 biboros, 2 patriarka, 18 
érsek, 48 püspök és egy nullius dioeceseos apát. 1098 
egyházi czim közül 1013 van betöltve, 74 üres. A 
latinoknak a biborossággal együtt 1021 czimük van, 
a keleti rítusoknak 77. A latin czímek igy oszolnak 
meg: 8 patriarka, 21 a szentszéknek közvetlenül aláren-
delt érsek, 161 tartománnyal biró érsek, 85 közvetlenül 
a szentszók alá . és 651 az érsekek alá rendelt püspök, 
végül 20 nullius dioeceseos. Mivel azonban egy személy 
több czimet is bir (érsek ós biboros), az 1013 betöltött 
czim 974 személyre esik. Ezen czímekbe azonban nin-
csen beszámítva a 395 czimzetes érsek és püspök és 11 
praelatus, a kik czímmel többé nem birnak. Mindezeket 
összeszámítva, tényleg 1378 kardinális és oly prelátus 
van, a kinek püspöki vagy quasi püspöki jellege van. 

z. A brémai tíjrakereszteiés. A mi néha protestáns 
körökből hitként hozzánk téved, rendesen arra jó, hogy 
az ember hálás legyen érte, hogy katholikus. Az 
orthodox Evang. Zeitung furcsán festi pl. a brémai 
állapotokat. Brémában a Szentháromság nélkül keresz-
telnek, bor nélkül áldoznak, másfél órai előkészítés 
után iskolában bérmálnak, az apostoli hitvallás helyébe 
újat tesznek, a történeti Krisztust tagadják, a böjtben 
Schillerről prédikálnak stb. stb. Legújabban a tanács 
Mauritzot, a dóm lelkészét arra kényszerítte, hogy az 
1900 óta keresztelteket (számszerint 600-at) ú j r a ke-
resztelje. Oka ennek a rendelkezésnek, a mely egyene-
sen kiemeli, hogy nem vallási, hanem jogi indokon 
alapul, nem más, mint az, hogy Mauritz saját vallomása 
szerint 1900 óta a német liberális theologia álláspontja 
értelmében megváltoztatta a keresztség formáját. 
Először ezt a formulát használta : „Megkeresztellek 
Istenre pillantva, a kit Jézussal atyánknak nevezünk." 
Később ezt a formát alkalmazta : „Megkeresztellek 
Istenre, a mindenségre pillantva, a kit az egyház 
Atyának, Fiúnak és Szentléleknek vall." A többi vádat 
sikerült Mauritz-nak elnémítania, igy azt is, hogy viz 
nélkül keresztelt volna. Mauritz a határozat értelmében 
már meg is szerkesztette körlevelét, a melynek értel-
mében a szülőket az újra keresztelésre fölszólítja. 
Azonban most meg a szülőkkel gyűlik meg a baj, a 
kik jó részben kifejezik Mauritzhoz való ragaszkodásu-
kat és beérik az első kereszteléssel ; mások egyenesen 
kijelentik, hogy az újrakeresztelés esetén kilépnek a 
közösségből. 

— Strossmayer püspök apokryph beszéde. A Köl-
nische Volkszeitung rámutat arra a visszaélésre, amelyet 
a Reformation cz. folyóiratban (1905. máj. 14.) Dr Rieks 
Strossmayer diakovári püspök egy állítólagos beszédé-

vel elkövet. A püspök ezt a beszédet a vatikáni zsina-
ton 1870. április 14—20 között tar to t ta volna. Ennek 
a beszédnek apokryph voltát maga Strossmayer eldön-
tötte egy nyilatkozatával, mely Vemig ArrJiiv-jkhnu 
1871. decz. 20-án kelt. Magát a beszédet még a vati-
káni zsinat alatt körözték Rómában, de jlin. 10-érői 
keltezték. 1872-ben Strossmayer újra kijelentette 
apokryph voltát és Ketleler is mellette nyilatkozott. 
Mikor 1891-ben Krone az Evangelischer Bund röpiratai-
ban 54. szám alatt újra közölte és az 55. számban 
18 bizonyítékkal védte hitelességót, Friedrich ó-kath. 
tanár és Dölliuger életiró-barátja kijelentette, hogy 
apokryphnek tart ja . — Ricks most Bellay-ra való hivat-
kozással adta ki a beszédet. Bellay maga hallotta volna 
a zsinaton a beszédet Strossmayer szájából. A Köln. 
Volkszeitung a mondottakon kivül az Evang. Bund 
egyik főorganumára, a Wartburgra hivatkozva (1905. 
máj. 19.) tiltakozik a beszéddel űzött misztifikáczió 
ellen Már Friedrich kimutatta, hogy a nevezett napo-
kon nagypéntek, nagyszombat és húsvét volt ; ülés 
csak 19-én volt, a melynek tárgyát csak a de fide szóló 
négy fejezetnek utolsó megszavazása képezte. —r. 

— Izsót és Sebők Amerikában. E két név mellé 
már nem is kell oda tenni, hogy kik. Mindenki ismeri 
a két vállalkozó szellemű, buzgó lelkű székesfővárosi 
hi t tanárt és a „Zászlónk" szerkesztőjét tavali amerikai 
ut jokból . Az idén világkörüli ú t ra indultak el a mult 
hónapban. Mult hó 6-án, mint értesülünk, Chicagóban 
tartot tak missziót s az ottani magyarság nagy szere-
tettel s lelkes ragaszkodással fogadta a magyar papo-
kat. Amerre csak megfordulnak Izsóf és Sebők, minde-
nüt t szinte rajongással veszik őket körül s ők egyetlen 
városban sem mulasztják el, hogy — ha nem is tart-
hatnak napokra kiterjedő missziókat — legalább egy-
két szentbeszóddel ne örvendeztetnék meg ottan ver-
gődő honfitársainkat. Tzsóf érdekesen számol be nagy 
út járól esetről-esetre az „Alk." olvasóinak. 

— Szepesi Ede prépost, bólyi esperes-plebános, 
szentszéki ülnök — mint lapunkat értesítik — mult 
hó 30-án, életének 76-ik, áldozó papságának 55-ik évé-
ben meghalt. Temetése e hó 1-én d. e. 10 órakor volt 
gyászmisóvel egybekötve, mely után a zemplón-bólyi 
sírkertben helyezték el örök nyugalomra. R. i. p. 

— Ronomelli és a jezsuiták czimen — mint ol-
vasóink is tudják — a Magyar Hirlap czikket közölt, 
melyben a cremonai „reform püspök"-nek a jezsuiták-
ról hangoztatott véleményét tárgyalták. E czikknek kap-
csán a Kath. Kirchenzeitung is megemlékezett Bono-
inelli püspöknek általánosan ismert felfogásáról s miután 
egyesek talán félreérthették e hozzászólást, nevezett 
ú jság szerkesztősége legújabb számában kijelenti, hogj r  

semmiképen sincs egy véleményen Bonomelli cremonai 
püspökkel a jezsuitákról való véleményét illetőleg, sőt 
ellenkezőleg a legnagyobb elismeréssel adózik a Jézus 
társasági atyáknak kitűnő s az egyház körül kifejtett 
áldásos működése iránt. Közleménye tehát — mint a 
szerkesztő mondja — nem akart a jezsuiták érdemei-
nek kicsinyítése csupán a reform, püspök egyéni felfo-
gásának regisztrálása lenni. 

EÜF" f igyelmeztetés t. olvasóinkhoz : A czimszalag száma 
előtt levő b és c betű azt jelenti, hogy az előfizetést a kiadó-hivatal 
(Budapest, VI. Bajza-utcza 14.) mindennap várja. A viszonyok vál-
toztak, az előfizetést nem lehet más járatási móddal helyettesíteni. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr. 
E. i. sz. felelős a 

Segédszerkesztő: Valnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1905 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
H A T V A N N E G Y E 

Budapesten, augusztus 17. 33 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. 1905. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeiiare praeiia Dcmini. caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmger.da: 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertirr.us." 

IX. Pius a szerk. 1871. márc/. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus. quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Ünnepelj tïixk — imádkozva! 
Budapest , 1905. augusztus 15. 

Egymásután je lennek meg a főpásztori körlevelek, melyek e hétnek ünnepeivel, de 
főképen felséges királyunk 75. születésnapjával kapcsolatban ünneplésre s imádkozásra hívják 
fel a papságot és híveket. 

. . . A nemzet legjohb fiai - mond ja egyik körlevél — legjobb tehetségűid-el és becsületes 
iparkodással azon vannak, hogy rálépjenek arra az vira, amelyen a király és nemzet szive ismét egymásra 
lelnek . . . . S ha egymásra leltek, az lenne a sziv ünnepe. Á m : ezt meg kell előznie a lélek 
ünnepének: Buzgó imádsággal támogassuk azér t nagy munká jukban a királyt és állam-
férf iakat . . . . 

Igen, imádkozzunk Magyarország Nagyasszonyához, égi Pá t ronánkhoz . Imádkozzunk 
édes hazánk első királyához, szent Is tvánhoz s kér jük mindket tőnek ha tha tós közbenjárásá t 
a Mindenhatónál : vajha nemze t és királya ismét megértenék, újból szeretnék egymást. 

Az első századok pogányai dies so//s-nak nevezték a hétnek nyugalom-napjá t s a 
szent atyák ezt Krisztus J ézus ra vona tkoz ta t ták : í m e a fölkelő Nap, aki világosságot hozott 
e földre. Úgy te t tek , mint az Apostol az Ignotus Deus-sal : akinek ti, min t idegen Is tennek 
emeltek oltárt, azt hirdetem én nektek . . . . 

Óhajt a nemzet minden hü fia egy szivet, egy lelket király és népe közöt t? Fordul-
jon a világ Világosságához, a sokaknak ignotus Deus-lioz ! Ő az egy sziv, egy lélek forrása: 
Nincsen másban üdvösség, hanem csak Őbenne. Nincsen másban üdvösségük egyeseknek, 
nincsen másban üdvössége nemzetnek és népnek. Tegyük azér t e hót ünnepei t a lélek ünne-
pévé s imádkozzunk királyért és hazáért . Alid meg országunkat, mi magyar hazánkat. — Vezéreljed 
jóra a mi királyunkat . . . . 
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25Ô ÄEL1GÜ0. LXiV. évf. íaos. 
Á világvég hittudományi és természet-

tudo mányi megvil ágításban. 
Irta : Dr. Zubriczky Aladár. 

G. Tér jünk át a t e rmésze t tudományokra! 
A természet tudományok sem beszélnek a 

világvégről olyan értelemben, mintha az akár 
az anyagnak, akár az erőnek tel jes megsemmisü-
lését je lentené. Azonban a természet tudomá-
nyok kétségbevonhatat lanul fe l tárnak az erők 
átvál tozásaiban bizonyos tendencziát , a mely-
nél fogva kiszámíthatat lan évek múlva a 
jelenleg óriási vál tozatban létező erők az erő-
nek egyetlen formájá t veszik magukra , a minek 
következménye a jelenlegi vál tozatosságnak 
teljes elmúlása, t ehá t a világgépezetnek meg-
állása. Továbbá ezen tendencziának megvaló-
sulásában kijelölnek egyes s tádiumokat . Igen 
érdekes, hogy az egész dolog a hőerély jelen-
ségével kapcsolatos. 

Ezen kivül a te rmészet tudományok mint 
lehetőségeket megengednek bizonyos kozmikus 
kataszt rófákat , a melyek tüzjelenségekkel kap-
csolatosak. Ezen kozmikus katasztrófák nem-
csak elvontan lehetségesek, hanem más égi tes-
tek példáival igazolhatók. Csupán arról lehet 
szó, mekkora a valószínűség, hogy földünket 
is ilyen katasz t rófák fogják érni. 

Erről a ké t eshetőségről egymásután 
fogunk szólani. 

7. Kezdjük a eutropia-törvénynyel. 
Félreértések elkerülése végett kiinduló 

pon tunka t messzebbről kell vennünk. 
Az energiának többféle f a j t á j a van. Jelen-

leg kilenczet ismernek: a lá tható tömegek 
mozgási és helyzeti energiája, a hőenergia, a 
molekulák helyzeti energiája, chemiai energia, 
az elektromosságnak mozgási és helyzeti 
energiája, a mágnesség energiája és az éter-
hullámok energiája. Ezek az energia-fajok 
különösen átalakí thatók egymásba, de ez az 
átalakulás egyenértékek szerint történik, miért 
is a vi lágegyetemben levő összes energiák ösz-
szege állandó marad. Ez az energia megmaradá-
sának törvénye, a mint Mayer Róbert Gyula heil-
bronni orvos 1842-ben feláll í totta és bebizonyí-
tot ta . 

Mikor azonban a te rmészet tudomány fér-
fiai a külömböző fa j tá jú energiákat részletesen 
tovább kuta t ták , észrevették, hogy ezen általá-
nos törvény, vagyis az energia megmaradása 

törvényének keretein belül a hő némileg más-
kép viselkedik mint a többi energia. Kiváló 
érdemei vannak e téren Sadi-Carnotnak. A külö-
nös tapasz ta la t az volt, hogy mig a többi 
energia-fajok könnyen vál toznak át egymásba, 
addig a hőnek átvál tozásához előnyös föltéte-
lek szükségesek. A hő egy része más energiákba 
á tvá l toz ta tha tó ugyan, de másik része ezen át-
vál tozás közben reánk nézve elvész és a külöm-
böző hőmérsékletű testek hőmérsékletének ki-
egyenlítésére szolgál. 

Sokat t e t t ezen i rányban Clausius Rudolf 
német fizikus, zürichi, würzburgi, ma jd bonni 
t anár . Sadi-Carnot tételeit tökéletesí te t te és a 
hő mechanikai elméletének megalapí tója lett. 
Ennek a mechanikai hőelméletnek két főtétele van. 
Az első az energia megmaradásának általános 
törvényét a hőre alkalmazza, vagyis a hőfej-
lesztésre fordí to t t energia a keletkezet t hő-
energiával egyenlő (a hő és a munka egyen-
értéke). A második főtétel azon tapasztalatból 
indul ki, hogy a különböző energiáknak hő-
energiává és ismét ezen hőenergiának más 
energiává való átalakulásainál vannak oly ese-
tek, midőn ezen átalakulások meg fordított 
rendben nem végezhetők, hanem mindig túl-
súlyban maradnak az egyes energiáknak hő-
energiává való változásai. — Ezen tapaszta la t i 
főtételből Clausius az egész mindenség átvál-
tozásai ra következte te t t s ezen átvál tozások 
összességét elnevezte eutropiának (szórói-szóra 
fordítva beváltozásnak). I lyen értelemben mon-
dotta, hogy a világegyetem, entrópiája maxi-
m u m r a tör. A hő ezen fejtegetések szerint 
u g y jelenik meg, mint a vi lágegyetemben levő 
összes energiáknak felszívó energiája, a mely 
egyre több energiát köt meg hőformában. 

Az egyházi temetkezési jog. 
Ir ta: Dr. Huszár Elemér. 

VI. Stóla, sirhelypénz, családi sírbolt, temetői kápol-
nák, liarangozás, elhunytak anyakönyve, exhumálás. 

Ahol az önkéntes adományok helyébe rendes egy-
házilag szabályozott stóla-illetmény lépett, ott nincs 
többé quarta funeraria, hanem a teljes stóla illeti a 
lakóhely plébánosát, akár ő végezte a temetést, 
akár más. 

A sírhelyért fizetett illeték által a szentelt föld 
nem lesz magántulajdonná, hanem csak magánhaszná-
latra engedtetik át, viszont valamely magántulajdont 
képező családi sírbolt az által, hogy egyházilag meg-
szenteltetik, megmarad a család birtokában, de nem 
használható többé más czélra, mint a mire szenteltetett. 
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A családi sírboltba más vallású családtagok elte-
metését az Egyház hallgatagon tolerálja,1 ettől az eset-
től eltekintve egyházi temetőbe temetkezni csak egyházi 
szertartással lehet. 

A Rituale Romanum VI. cz. 1. fej. 3. pont ja ren-
deli : Nullum corpus sepeliatur, praesertim si mors 
repentina fuerit, nisi post debitum tempori s intervallum 
ut nullus domino de morte relinquatur dubitandi locus. 
Szt. Ambrus Theodosius császár haláláról irt könyvé-
ben a Gen. 50.3 és Den t 34.s-ból származtatja a teme-
tési szertartásokra szolgáló 3-ik, 7-ik, 30-ik napot. 

A teljes temetési szertartás integrális részei: a 
harangozás 2 

a bcszentelés a halottas háznál 3 

a temetési menet,4 

az officium defunctorum,5 gyászmise,(i és absolutio,7 

1 S. Schflrer i. h. Weira 1. ru. III. K. 2. r. 1. sz. 2. fej. 17. cz. 
4. §. Sägmüller: Lehrbach des kath. Kirchenrechts IV. K. 2. sz. 
1. fej. 120. Ellenkezőleg Steiner: Der fanecker Kirchhofsstreit 
(Archiv für. Kath. Kirchenr. 1904. 2. füz.). 

2 Az 1858-iki esztergomi tartományi zsinat a IX. cz. 6. pont-
jában megtiltja az akatholikusokért való harangozást. Miután a 
harangozás az egyházi szertartáshoz tartozik, kétségtelen, hogy 
ehhez joga csak az egyházi temetésben részesülő hivőnek van. 
Mindazonáltal megilleti a harangozás a más vallású uralkodót és 
kegyurat, de azonkivül is helyesen fogja tenni az Ordinarius, ha 
olyan másvallásu halottért, akinek halála nemzeti gyászt képez, 
elrendeli a harangozást. 

3 A római ritnak szerint De profundis- az esztergomi szerint 
Circumdederunt és Benedictus-sal. 

4 Mialatt a Misereret recitálják. — Olaszországi egyház-
megyékből nem ritkán kerülnek a S. C. C. elé a temetési menet-
ben való részvételt tárgyazó esetek, igy 1898. jan. 29 én a gubbiói, 
ahol ősidők óta 4 társulat, a Szt. Kereszt, Mária, Szt. János, Szt. 
Fülöp társulatok szoktak nemcsak saját tagjaik temetésén, de bizo-
nyos dijért bármely temetési menetben rés-ztvenni. 16' l-ben alakult 
az Oltáriszentség társulata, mely azonban temetési menetekben nem 
vett részt, kivéve azon időben, mikor Napoleon az összes többi 
társulatokat eltörülte. 1827-ben azonban az Oltáriszentség társulata 
is kérelmezte ezt a jogot, melyet ugyan nem nyert meg, hanem az 
azon évben tartott egyházmegyei zsinat jóváhagyta ezt az egyes-
séget, mely szerint az emiitett négy társulat köteles temetési jöve-
delmeik hatodrészét az Oltáriszentség társulatának adni. 1895 ben 
azonban az akkori gubbiói püspök megadta az Oltáriszentség tár-
sulatának is a jogot, hogy bizonyos dijért temetési menetekben 
résztvehessen : ez ellen fellebbezett már most a négy másik tár-
sulat, a kongregatio azonban a püspök decretumát jóváhagyta. 

5 Hazánkban nem szokásos. 
6 A gyászmise hozzátartozik az egyházi temetéshez és el-

maradnia nem szabad. A z uz ab usus, hogy g yászmisét csak a teme-
tési dijon felül fizetendő külön díjazásért mondanak, feltétlenül 
kiküszöbölendő : gyászmisét, bármely egyszerű volt is a temetés, 
és ha teljesen ingyenes volt is, minden temetés után kell tartani. 

Az esztergomi zsinat azt óhajtja, hogy minden temetőben 
legyen kápolna, hogy a gyászmisék ott legyenek tarthatók. Temetői 
kápolnában duplex ünnepen is lehet missa quotidiana seu mere 
privata de requiem-et tartani. Más templomban a temetés napján 
vagy nem több mint 2 nappal a temetés után énekes gyászmisét, 
míg a dupl. I. et. ünnepek közül is lehet tartani húsvét és pünkösd 
másod napján, sőt szegényekért, akiknek családja énekes gyász-
misét nem fizethet, csendes mise is mondható. 3-ik, 7-ik, 30-ik 
napon és évfordulón énekes gyászmise csak a dupl. I. és II. et. 
ünnepeken, vasárnapon, privilegizált octávan és vigilián, hamvazó 
szerdán s a nagyhéten nem mondható, csendes misét azonban csak 
semiduplex vagy simplexen lehet tartani. 

Gyászmisét mondani nem lehet a szentekért s a keresztség 
után elhalt kisdedekért, (quia Sancti orationibus nostris non indi-

a sirbatétel.8 

A keresztség után elhalt kisdedek temetésénél a 
harangozás nem gyászos, hanem örvendetes hangon 
történik, a koporsó megkoszorúzandó (de floribus seu 
de herbis aromaticis et odoriferis in signum integritatis 
carnis et virginitatis. Rit. Rom. VI. cz. 7. fej.) és a 
pap nem fekete, hanem fehér stólát vesz. A beszente-
lés a halottas háznál a Laudate pueri és Domini est 
terra 9 zsoltárokkal történik, az oratio : Omnipotens et 
mitissime Deus. ; menetközben laudate Dominum de 
coelis, a sírnál az oratio : Omnipotens sempiterne Deus 
sanctae puritatis amatőr . . . 

A temetésekről minden plébánián és minden olyan 
templomban, amelyhez temető is tartozik, anyakönyv 
vezetendő, amelybe feljegyzendő az elhalt neve, szülei-
nek neve, származási és lakóhelye, kora, ki látta el és 
mikor a szentségekkel, a temetés helye és ideje, ki 
végezte a temetést. 

Ami a holttestek exhumatio-ját illeti, ahhoz mindig 
a püspök engedélye, szentek holttestének máshova 
szállításához az apostoli szék engedélye szükséges. 

A miseruha mint jelkép. 
A miseruha szimbolikája. 
Ir ta : dr. Németiig Gyula. — 

Az egyház kimerithetetlenül gazdag hit és malaszt-
életet re j t kebelében: e belső életét a liturgikus szinek 
változatossága és pompája által is ki akarja nyilvánítani, 
hogy hivei szivében mennyei gondolatokat és képzeteket, 
szent érzelmeket és elhatározásokat ébresszen és táp-
láljon. Az egyház élete kimerithetetlenül gazdag és 
változatos. „Mint künn a természetben" úgymond Geissel 
évről évre vál t ják egymást az évszakok, ugy az egy-
ház is magaköré gyűj tvén gyermekeit az elmulhatat-

gent, irja III. Incze 1202 ben a lyoni püspöknek) nem szabad 
mindazokért, akiket egyházilag temetni sem szabad (non tarnen pro 
impiis, quamvis christiani fuerint, tale quid agere licebit, irja 
VII. Gergely 732-ben Bonif'áczius érseknek). Sőt ha a püspök ezt 
elrendelné, nem szabad neki engedelmeskedni Entychianus pápának 
Hieronymus poenitentialisában idézett canona szerint. S tényleg 
XVI. Gergely 1842. febr. 13-án nagyon szigorúan rótta meg az 
augsburgi püspököt, aki a protestáns vallású özvegy bajor király-
nőért misét rendelt. 

7 Libera-val és az oratio : Deus, cui proprium est . . . 
6 Menetközben In paradisum, a sírnál a római rituálé szerint 

Benedictus, az esztergomi szerint De profundis és az oratio : Fac 
quaesumus . . . 

Ahol szokásban van a sirnál gyászbeszédet mondani,- (amit 
VIII. Bonifácz 1300-ban Super cathedram bullájával a dominiká-
nusok és francziskánusoknak, kifejezetten megengedett) az a jövő-
ben is fentartandó, ahol nem szokásos, ott csak az Ordinarius 
engedélyével lehet újból állandóan behozni. Mindenesetre óhajtandó, 
hogy a rituális szertartás után a nép nyelvén ne csak egy Miatyán-
kot mondjunk, hanem felhasználjuk az alkalmat a gyász által fogé-
konnyá lett lelkeknek lelki táplálékot nyújtani. Nem felel meg 
azonban az Egyház szellemének, hogy a mintegy az egyházi szer-
tartás kiegészítését képező gyászbeszédet világiak tartsák, ahol 
tehát ez el nem kerülhető, a papságnak leghelyesebb a szertartás 
végeztével elvonulnia. 

A liturgikus énekrészeken kivül más gyászdalok előadását 
tiltja az 589-ben tartott IV. toleclói zsinat 23 canonja. 

Halotti tor tartását, illetőleg a papságnak abban való rész-
vételét már a rheimsi Hincmar capitularéi (14. c.) 852-ben megtiltják. 

9 Az utóbbit az esztergomi rituálé kihagyja. 
32* 
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] annak, a változatlannak szentélyében, az oltár lábánál 
éli át velük a keresztény egyházi év változó ideit. Az 
egyházi év kezdetén előkészíti gyermeket szivét a 
jövendő megváltó érkezésére, elvezeti őket a pásztorok-
kal a jászolhoz, az istállóban, hogy ott a megváltó 
kegyelemmel teljes világrajöttét az éjféli órában az 
angyalok dicsénekéllek hangjainál megünnepelje ; meg-
üli az Üdvözítő körülmetéltetésének napját, az ú j éve t ; 
elkíséri gyermekeivel a napkeleti bölcseket Betlehembe, 
hogy a fölismert Istenember előtt imádva és áldozva 
leboruljon; követi az isteni megváltót menekültében és 
hazajöttóben, később a harminczéves, immár isteni 
tanítását nyilván hirdető urát és mesterét vándorlásai-
ban vasárnapról vasárnapra az evangéliumok arany-
fonalán tanuja lesz csudatetteinek, mintha csak látható 
alakban most is közöttünk járna ; vele együtt, hozsannát 
kiáltozva, ú t já t virággal, pálmával hintve, vonul be 
Jeruzsálembe ; leül utolsó vacsorá jához, nagycsütörtökön, 
tanítványai kőzze; követi őt szenvedése ut ján Gethse-
mane kert jébe, igazságtalan birái ós üldözői elé, halál-
ut ján föl a Golgothára nézi őt, mig ott, fej lehaj tva 
meghal, elkíséri sziklasirjába, melybe barát ja iel temették. 
Bezzeg harmadnapra a keresztény tavasziinnepet üli, 
a dicsőséges föltámadást, vidám allelujával, követi a 
halottaiból föltámadottat az Olajfák hegyére, holott 
negy vennap multán megdicsöülten száll föl a mennyekbe, 
tanítványai szeme lát tára várja az egyház híveivel a 
Szentlélek eljövetelét, kegyelemmel gazdag szótáradását, 
az i f jú egyház alakulására, vallást teszen egy héttel 
később a hit alapigazságáról, a Szentháromság ágazatá-
ról, Atya, P iu és Szentlélek egy Istenről, Szenthárom-
ság vasárnapja ; dicsőíti az Oltáriszentség Ur napját , 
nyi lvání t ja élő hitét e szentségben, ünnepélyes kör-
menettel gazdag dísszel, Salamon király öltözeténél 
ragyogóbb virágpompáival, aminőt csak az előrehaladott 
nyár nyúj tha t . Ez ünnepeken kivül üli az egyház a 
Boldogasszony emléknapjait, világrajöttétől dicsőséges 
fölvételéig a mennyekbe, mint nagy kegyelmek emlék-
napjait, melyekben őt Isten is bennünket és általa 
részesített, az apostolok, vértanúk, hitvallók, szüzek, 
minden szentek emléknapjait emlékezetül azon diada-
lokra, melyeket a malaszttal karöltve, hősies küzdelmük-
kel életben és halálban kivívtanak, s nékünk buzdító 
példa gyanánt hátrahagytak. Végezetre, mikor odakünn 
a haldokló ősz lefúj ja a hervadt leveleket s a pusztuló 
természet a halál felé tekint, befejezi az egyház ós 
templomaiban a keresztény esztendőt, mindenszentek 
ünnepével, emléknapjával mindazoknak, kik az Úrban 
elhunyván a küzdő egyházból a szenvedőbe jutot tak, 
jámbor engesztelői imádságokkal könyörög Istenhez 
lelkük nyugalmáért, hogy Isten vegye fel őket diadal-
mas egyházába a boldog örökkévalóságba." 1 Az egyház 
szivében tehát meleg, friss, teljes élet lüktet. Ezt az 
életet akar ja az egyház az egyházi év folyamán minden 
gyermekébe belelehelni. Ezt a czélt szolgálja a szin 
pompa is, melylyel szent ünnepeinek és napjainak 
virágkoszoruját bezománczolta ; a liturgikus színeknek 
ugyanis megvan a magnk nyelve, habent si intelligantur 

1 Gihr. i. m. 267-26S. 

lingua m suam, melyen a szellemit, az istenit, az örökké-
valót dólszinre hozzák. 

Érdemes ezt a nyelvet megtanulni. Egy része ez 
az egyház világ nyelvének, melyen minden híveihez szól, 
a föld kerekségén, valahová napfény sugarát löveli. 

A fehér a fény színe, jelképe tehát a fényragyo-
gásnak, a ragyogó, szeplőtelen tisztaságnak, ártatlanság-
nak, szentségnek, a mennyei örömnek, boldogságnak, meg-
dicsőülésnek. 

A fény jelképe Istennek; valamint a világosság, 
a fény úgyszólván minden szerves életnek, fejlődésnek 
nélkülözhetetlen forrása a természetben, igy Isten ős-
forrása minden létnek, minden életnek, minden fejlő-
désnek anyagi és szellemi világban egyaránt : Vater 
luminum. Jézus maga : lumen de lumine, Dens verus de 
Deo vero.. Jézus maga lux mundi. A mi világosságunk 
fehérségünk. A jó cselekedetek a világosság cseleke-
detei : opera lucis, non tenebrarum. A. keresztény ember 
cselekedetei : arma lucis. 

Fehér a kereszteltek köntöse, kik az újjászületés 
fürdejóben a bűn minden szennyétől tisztára mosattak ; 
ezt a ruhát tisztán szeplőtelenül kell Jézus Ítélőszéke 
elé vinniök, hogy egykor a dicsőség ragyogó köntöse 
ékesíthesse őket. Aki a bűn ellen való küzdelmében 
győzedelmesen kitart élete végéig a Jelenések könyve 
szerint (3, 5) fehér ruhát fog hordani, az az mennyei 
boldogság, dicsőség lesz osztályrésze. „Aki győzelmes 
leend, igy fehér ruhába öltöztetik és nem törlöm ki nevet az 
élet könyvéből és megvallom nevét Atyám előtt és az ő 
angyalai előtt." Soha ki nem alvó fónyragyogásban 
tündöklik a mennyei Jeruzsálem. „Es a városnak nincs 
szüksége napra, sem holdra, hogy abban világítsanak ; mert 
az Isten fénye világítja azt és annak szövétneke a bárány." 2 

Ragyogó fénytől árad Jézus arcza, fehérségben tün-
döklik ruhája Tábor ormán. „Es színében elváltozék 
előttük; és fénylék orczája mint a nap, ruhái pedig fehérek 
lőnek mint a hó." 3 Valahányszor Isten angyalai látható-
lag megjelennek, emberek előtt mindig ragyogó fénybe 
öltöznek. (Máté 28., 3. Luk. 2., 9.) ; a választottak 
seregei Isten és a bárány trónja, telt fehér öltözetben 
állanak. „Es azután láték nagy sereget, melyet senki sem 
számlálhatott meg, minden nemzetből és nemzetségből, népek-
ből és nyelvekből, a királyi szék előtt és a Bárány színe 
előtt állani, fehér hosszú ruhákba öltözve." 4 A szenteket 
gyakran már életükben, de főleg halálukban mennyei 
fény övezte. Szent Benedekről azt mondják kortársai, 
hogy arcza oly kedves, viselete oly angyali, az őt 
körülvevő fény oly ragyogó volt, mintha már nem is 
a földön élne, hanem az égben. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Beszterczebánya. Főpásztori körlevél. — Badnai 

Farkas dr. beszterczebányai püspököknek Garamszent-
kereszten kelt X. sz. körlevele mult hó 25-én jelent 
meg. A rövid körlevél értesít a kath. népiskolai u j 
tanterv életbeléptetéséről, közöl egy miniszteri ren-

2 Jelenések Könyve. 21., 23. 
3 Máté ev. 17., 2. Márk. 9., 1. Luk. 9., 28. 
1 A Jelenések k. 7., 9. 
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deletet, mely szerint a gyónás és áldozás a kath. vallás-
oktatás elválaszthatatlan részét képezi mint már lapunk 
e rovatában mi is közöltük, s a püspöki szeminárium-
ban előforduló változásokat, ismerteti. 

Győr. Főpásztori körlevél. Széchenyi Miklós gróf győri 
püspök X. számú körlevele f. hó 1-én je lent meg, kezdő 
soraiban a püspök ur felszólítja espereseit és alespereseit, 
hogy szeptember 1-én jelenjenek meg mindannyian a 
nagyobb papnevelő házban értekezletre. Közli a pap-
nevelde építési alapjáról szóló számadásokat, beszámol 
a halálesetekről s ujabb személyzeti hírekről, végül a 
püspöknek Rómába intézett egyes dubiumait hozza a 
haldoklók szentségének kiszolgáltatása körül, melyre a 
Rómából jö t t feleletet is megtaláljuk. 

Széchényi püspök ur a következő dubiumokat in-
tézte a rituskongregáczióhoz : Elég-e a haldoklók szent-
ségének kiszolgáltatásánál (mikor a pap a gyónást, 
áldozást, utolsó kenetet ós apostoli áldást egymásután 
feladja) a Confiteort csak egyszer elmondani. A ritus 
kongregáczió felelete : Tartassók meg az előirt három 
Conüteor recitálása olyképen, hogy mindegyiket a maga 
helyén kell elmondani s az előirt szertartásból s imák-
ból semmit sem szabad kihagyni, „nisi immineat peri-
culum mortis." 

A többi kérdéseket röviden összegezzük. A beteg-
hez vitt particulát nem szabad kis korporaleba tenni, 
hanem : ponat in pyxide seu parva custodia quam pro-
prio suo operculo cooperit. S ezt a beteg áldoztatása 
után purificálni kell, de csak uj junkkal mint a misében 
szoktuk a patenát. Az igy uj junkra ragadható kis 
részecskéktől ugy tiszti thatjuk meg ujjainkat , mint a 
misén kivüli áldoztatásnál szoktuk. Az ablutiót szabad 
a tűzbe dobatni mint a vattákat , de helyesebb a római 
rituálé szerint eljárni s az áldozás után az ablutiót a 
betegnek adni, ha lehetséges. Ha nem öntik tűzbe, 
vissza lehet vinni a templomba. Az ablutio czéljára 
nem kell tele pohár viz ; csak annyi legyen a pohár-
ban amennyi az ujjak ablutiójához elegendő. A pohár 
üvegből legyen és persze tiszta s a házbeliektől is lehet 
kérni. Esetleg a pap is vihet a burzában ilyen vas-
culumot, de nincs előírva. A burzát az olajokkal a hal-
doklók szentsegének kiszolgáltatása után a papnak kell 
hazavinni s nem szabad a sekrestyésnek adni. 

Róma. Apró hírek. F . hó 1-én a Vatikánban „con-
gregatio praeparatoria"-t tartottak, melyen a hozzá tar-
tozó bibornokok, praelatusok és konzultorok részvétele 
mellett azon négy csodáról tárgyaltak, melyet a Minden-
ható jBilliait Julia boldoggá avatandónak közbenjárá-
sára tett . A négy csodát megszavazták. — X. Pius pápa 
két szolgálati kamarását, Misciatelli márkit és Scapinelli 
grófot házi prael'atusaivá kegyeskedett kinevezni. Egy-
úttal dr Martini Márk, a belga nuncziaturának volt 
titkárja, pápai t. kamarás lett. — F. hó 2-án reggel 6 
órakor a szent atya a vatikáni kápolnába ment, hogy 
Port iunkula bucsut nyerhessen. Egyúttal szent misét is 
mondott s délután ötkor újból felkereste a kápolnát. 
— A Rómában is levő óriási forróság miatt több bíbo-
ros és praelatus azt indítványozta a szent atyának, 
hogy a koronázási évfordulóját, mely f hó 9-én volt ne 

a sixtinai kápolnában, hanem szent Pé te r templomában 
tartsa meg. Midőn ugyanis XII I . Leo pápáér t requiemet 
mondottak nemrég, X. P ius pápa sokat szenvedett a hő-
ségtől a sixtinai kápolnában. Érdekes, hogy ezen a ján-
latra mit felelt a szent a tya : Maradjunk csak szépen a 
sixtinai kápolnában. Mindenesetre hűvösebb a szent Pé te r 
templomban, de jól tudják, hogy ez sokba kerül. Ha a 
szent Péter templomban tartanok az ünnepséget, négy-
ezer frankomba kerülne s ez másra is elkel. Tudniillik 
a trónnak és tribünöknek felállítása tényleg ennyibe 
kerülne. — Megható volt Rómában sz. Ignácz ünnepe, 
mely alkalommal a Jézus szive templomát pazar módon 
ékesítették fel. Bibornokok, püspökök és praelatusok 
nagy száma kereste fel a templomot, hogy ott miséz-
zenek, s az ájtatoskodók ezeren és ezeren tolongtak a 
fényesen kivilágított templomban ; szent Ignácznak lakó-
helyét is számtalanok keresték fel ez alkalommal. 

Bordeaux. Lecot bíboros terve. — 
Bordeauxnak neves érseke, Lecot bibornok azon 

alkalomból, hogy francziaországban egyház és állam 
egymástól különválnak, érdekes tervet közölt papjaival. 
Eszerint az egyháznak u jabb organizáczióra volna szük-
sége, olyképen, hogy kultusz-egyesületeket kellene ala-
pítani. De hogy ehhez a szentatya is hozzájáruljon, 
biztosítékkal kell bírnia az iránt, hogy ilyen kultusz-
egyesület képes lesz az egyház érdekeit előmozdítani. 
Lecot bíboros egyéni véleménye ez ügyben a követ-
kező : „Ma még nem okos a kultusz-egyesület ideájával 
foglalkoznunk. Várnunk kell, mi lesz a szeparácziós 
javaslattal. S majd akkor az uj törvényes alapon oly 
épületet kell építenünk, melyet plebánia-egyesületnek 
(Pfarrvereine) nevezhetnénk." Énnek aztán a hivatását 
s hatáskörét is körvonalozza nagyjából. Megállapítja, 
hogy minden plebánia-egyesületnek körülbelül hány 
tagja lenne, akikről azonban feltételezi, hogy mind 
becsületes, buzgó s vallási kötelmeiket lelkiismeretesen 
teljesítő h ivek lesznek. 

Ám — mondja Lecot — ha olyanok jelentkezné-
nek tagokul, akik kevésbbó járnak templomba s hitükkel 
szemben közönyösek, de szándékuk becsületes, ezek elől 
sem szabad elzárkózni! Mert már jelentkezésük is bizo-
nyos fokü hitvallás lesz. Az igy összeirt tagokat majd 
figyelmeztetik, hogy sem anyagilag sem erkölcsileg 
semmire sem kötelezi őket az, ha neveiket aláírják. Az 
e czélra kibocsátott iv aláírása csak azt lesz hivatva 
bizonyítani, hogy templomaikat fentartani s az isten-
tisztelet szabadságát biztosítani akarják. 

I lyenformán aztán összeírnák az egyes családok 
nevét s esetleg szegénységüket is feltüntetnék s ezen 
előmunkálatnak lelkiismeretes elvégzése után az u j 
törvény még sem érné egészen váratlanul s készületlenül 
a franczia egyházat. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 

Iskolai Értesítők. 
A szent keresztről nevezett irgalmas nővérek vezetése 

alatt álló zsombolyai Jesulcum intézet Értesítőjét az 1904-
1905. tanévről most kaptuk kézhez. Közli Csicsáky Imre 
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zsombolyai plébános, pápai kamarás stb. Az ügyesen 
összeállított értesitő elején Csicsáky Imre kath. költő-
nek lendületes versét találjuk, amely után Tóth I lona 
polg. isk. oki. tanárnő czikkezik a „Vallásos nevelés 
fontossága" cziinen. Majd tudomást szerzünk a tanév 
nevezetesebb eseményeiről s az iskolai felügyeletről. 
Az intézet Kertész M. Leonarda főnöknő vezetése alatt 
áll. A tanulók névsorán és érdemsorozatán kivül érde-
kesen számol be az értesitő a női életpályákról. Elso-
rolja, hogy a IV. polg. iskolát végzett leányok milyen 
életpályákra léphetnek. Ilyenek : apácza, kézimunka 
tanítónő, kisdedovónő, leánygimnázista, menedékházat 
vezető dajka, munkamesternő, nevelőnő, posta és táv. 
kezelőnő, tanítónő, telefon kezelőnő, vasúti pénztár-
kezelőnő, zene- ós zongora tanítónő, s persze minden 
egyes életpálya megválasztásánál útbaigazítással szolgál : 
hova kell beiratkozni, mit kell végezni, milyen tulaj-
donságokkal kell bírni, a folyamodásnál milyen okmá-
nyokat kell csatolni stb. Végül a jövő tanévre szóló 
utasítások fejezik be a tartalmas értesítőt. 

KATH. EGYESÜLETI É L E T 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 

Felliivás a katholikus nagygyűlésre. 
A Budapesten, október hó 8—11-én tar tandó 

katholikus nagygyűlés, tekintettel arra, hogy a lelke-
sités munkáján tul vagyunk s a gyakorlati működés 
ideje elérkezett, u j munkarendet kiván. Eddig a súly-
pont a nyilvános diszüléseken feküdt s a szakórtekez-
letek a legkorlátoltabb körben, épp azért elégtelen 
érdeklődés mellett folytak le. Anélkül, 'hogy a dísz-
ülések fényét és az azokban megnyilatkozó katholikus 
közszellem ós érzés erejét gyöngítenénk, a szakülések-
nek oly tartalmat kell adnunk, aminővel például a 
német katholikusok hasonló ülései birnak s aminő 
képesiti a nagygyűlést arra, hogy ne csak közóhajokat 
fejezzen ki, hanem eleven közakaratot is teremtsen. 

Az eddigi megállapodások szerint, melyek lényeg-
ben változni alig fognak, a nyilvános diszülések ideje 
kedden este 5, szerdán délelőtt 10 és este 5 órára 
esik. A szabadon maradó időt mindenki által leg-
könnyebben megközelíthető mellékhelyiségekben a 
szakülések töltik ki. (Ha például a fővárosi Vigadó 
lenne a nagygyűlésünk helye, ugy osztjuk be a helyi-
ségeket, hogy a hallgatóság egész nap megszakítás 
nélkül ott tartózkodhassék. Nincs kizárva, hogy még 
tágasabb helyiségről gondoskodhatunk ) 

A szaküléseken hivatalos szakelőadók szerepelni 
nem fognak. Ezen ülések valóban az érdekeltség 
ülései lesznek, hol minden fontos katholikus kérdés, 
mely a közérdek mértékét megüti, tárgyalás alá kerülhet. 

A Szövetség alapszabályai szerint minden rendes, 
pártoló és pártfogó tagnak, vagy szabályszerűen meg-
bízott képviselőjének joga van szeptember 15-ig elő-
terjesztést intézni a Szövetséghez, melyben nemcsak a 
megvitatni kivánt tárgyat, de az előadót is megjelöl-
heti, kivel javaslatát megindokoltatní óhajtja. 

A beérkezhető tárgyak sokasága és sokfélesége 
hozza magával, hogy a Szövetség Tanácsa tárgyalásra 
csak annyi t tűz ki, amennyi t az idő megenged s azokat, 
amelyeket sürgősebbeknek itól, a többit az ülésnek 
egyszerűen bejelenti ós tárgyalását más alkalomra 
halasztja. 

Teljes tisztelettel h ivjuk fel tehát az ügy lelkes 
barátait és az egyesületek, érdekelt testületek vezetőit, 
hogy indítványaik megtételével ne késsenek. 

Egyöntetűség kedvéért megemlítjük az indítvá-
nyok legrövidebb formájá t is. Legegyszerűbb, ha az 
egyesület vagy testület tanácskozást tart, azon meg-
állapítja ajánlatának tartalmát, azt néhány sorból álló 
„határozati j a v a s l a t i b a foglalja s feljegyzi rá, kit bíz 
meg a javaslat megindoklásával és aláírva a Szövet-
ségnek szeptember 15-ig megküldi. A magánosok 
beadott határozati javaslatukat maguk indokolhatják 
meg vagy kívánságukra a Szövetség kér fel előadót. 
A dolog természete hozza magával, hogy az ily indok-
lás a lehető legtömörebb, legtárgyilagosabb lehet s az 
elnök által engedett időnél tovább nem tarthat. A 
szaktanácskozmányok annyiban zártak, amennyiben 
azon csakis külön jegygyei biró nagygyülési tagok 
vehetnek részt s csak azok szólalhatnak fel, kik a 
gyűlés jegyzőjénél feliratkozván, az elnök által arra 
felhivatnak 

A tárgyalás alá kerülő határozati javaslatok a 
nagygyűlés előtt nyomtatásban is megjelennek, hogy 
a hozzászólás lehetővé váljék. Az Országos Szövetség. 

Alkohol-ellenes kongresszus. A X. nemzetközi 
alkoholellenes kongresszust tudvalevőleg szeptember hó 
11 — 16. napján tar t ják meg Budapesten. Ez alkalommal 
a magyarországi kath. egyesületek országos szövetsége 
is külön ülésen szándékozik felvenni a küzdelmet az 
alkoholizmus ellen, még pedig katholikus hiterkölcsi 
alapon. Ezen ülésre már német, lengyel, franczia és 
osztrák katholikusok is jelentkeztek. 

A magyarországi püspöki kar tagjai közül f. hó 
6-án István Vilmos, dr. szombathelyi püspök volt az 
első, aki egyházmegyéje megbízottját a következő lelkes-
hangu levél kíséretében küldte ki : 

A magyarországi katholikus egyesületek nagytekintetű 
Igazgatóságának 

Budapest. 
Nagy örömmel értesültem a nagytekíntetü Igaz-

gatóságnak folyó évi julius hó 19-ón kelt leveléből 
arról, hogy a magyarországi katholikus egyesületek 
országos szövetsége a Budapesten, folyó évi szeptember 
hó 11—16-án tartandó X. nemzetközi alkoholellenes 
kongresszus alkalmával teljesen katholikus hiterkölcsi 
alapon külön ülésen szervezkedve, az alkoholizmus 
ellen való küzdelmet felvenni szándékozik. 

Különösen méltányolva a nagytekíntetü igazgató-
ság nemes szándékát, melylyel a magyar nép között is, 
sajnos, mindinkább ter jedő vészes alkoholizmus ellen 
való védekezés magasztos czéljainak szolgálni kiván ós 
azt hiterkölcsi alapon szervezni óhaj t ja , szives örömmel 
teljesítem a nagytekíntetü Igazgatóság kérelmét és 
egyházmegyém képviseletében a katholikus egyesületek 
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országos szövetsége által tar tandó ülésre Boda János dr. 
szentszéki jegyzőmet küldöm ki. 

Szombathely, 1905. évi augusztus hó 6-án. 
István Vilmos dr. 

püspök. 
A katholikus nagygyűlés és a hitoktatók. Az 

október 11-ón Budapesten tartandó katholikus nagy-
gyűlés szakosztályi üléseiről közöltük már, hogy annak 
tárgyait nem hivatalosan állapítják meg, hanem a ka-
tholikus érdekeltségek javaslataiból gyűj t ik össze. 
Ennek az üdvös újításnak hatása alatt S. V. dr. tanár 
a következőket jelenti be : „A magam részéről az elemi 
ós középiskolai vallásoktatást szeretném ilyen thémá-
nak bejelenteni azzal a szándékkal, hogy ennek kellő 
megvitatása alapján a katholikus közvélemény nyomása 
alatt legyen végre-valahára nálunk is kurzus a hitokta-
tók részére." Ezen bejelentés alapján azon lehetőségre 
figyelmeztetünk, mely szerint nemcsak valamelyik szak-
osztályon lehetne a hi toktatás ügyét megtárgyalni, 
hanem a hitoktatók már most szervezkedhetnének oly 
irányban, hogy az idei nagygyűlés tar tama alatt külön 
értekezletet tarthatnának. A tárgy fontossága meg-
érdemli. Azzal a kérelemmel fordulok tehát a nagyon-
tisztelendő hitoktatói karhoz, hogy az esetben, ha kar-
társuk ajánlatát helyeslik s külön értekezletre össze-
jönni óhajtanak, egy levelezőlapon az Országos Szövet-
séget (Budapest, VIII., Szentkirályi-utcza 28) értesíteni 
szíveskedjenek. A hozzájárulás nagyobb vagy kisebb 
mórtéke szerint lesz módunkban afelett határozni, hogy 
megtartható-e az értekezlet vagy a kérdést más keretbe 
kell beszorítanunk. Szentiványi Károly szövetségi igazg. 

A Magyarországi katholikus tanitók országos 
bizottsága augusztus hó 26-án Budapesten, a Szent-
István-Társulat termében délelőtt tíz órakor gyűlést tart . 

Tárgysorozat : 1. Ünnepélyes szentmise, Jézus szent 
Szive templomában délelőtt 9 órakor. 2. Elnöki meg-
nyitó. T a r t j a : Szentgyörgyi Jordán Károly dr. apát, 
egyházi elnök. 3. Emlékbeszéd Steinberger Ferencz dr. 
apátkanonok, elhunyt egyházi elnök fölött. Mondja : 
Bodnár Gáspár kópzőtanár. 4. Titkári jelentés az Orszá-
gos Bizottság és a Katholikus Tanügyi Tanács lefolyt 
évi működéséről. Előadja : Dreisziger Ferencz titkár. 
5. A magyar katholikus tanító a keresztény szoczializ-
mus szolgálatában. Tart ja : Prohászhx Ottokár dr. egye-
temi tanár. 6. 'A hitvallásos tanitók anyagi helyzete az 
állami tanítókéval egyenlősittessék. Előadó: Barabás 
György sárvári igazgató. 7. A tanítói nyugdíj törvény 
revíziójának szorgalmazása és a kántortanítók nyugdíj-
sérelmének orvoslása. Előadó : Számborovszky Rezső 
nagyváradi tanító. 8. A magyarországi katholikus 
tanitók egységes országos szervezése. Előadó : Drei-
sziger Ferencz. 9. A latin és görög szertartású nép-
oktatási intézetek rendtartási szabályzata. Előadók : 
Jeszenák Gábor báró párkányi plébános és Bertalan 
Vincze esztergomi képzőtanár. 10. A katholikus polgári 
iskolák és tanítóképzők állami szakfelügyelete. Előadó : 
Guzsvenitz Vilmos esztergomi tanitókópző-intózeti igaz-
gató. 11. A katholikus polgári ós felsőbb leányiskolák 
tantervjavaslata. Előterjeszt i : Ember Károly lovag, v. 

elnök. 12. Ujabb törekvések és vívmányok a nevelés 
és oktatás módszerét illetőleg. Előadó : Ember Károly 
lovag, v. elnök. 13. Indí tványok. 

H I V A T A L O S . 
Pályázat egyetemi tanszékre. A budapesti kir . 

magyar tudomány-egyetem hit tudományi karán az 
egyháztörténelmi rendes tanszék megüresedvén, betöl-
tésére ezennel pályázat hirdettetik. E tanszékkel 6000 
korona évi fizetés, további szolgálat u tán öt évenkint 
800 koronával emelkedő, legfeljebb 4000 korona kor-
pótlék, nemkülönben Í600, a 3-ik évötödös korpótlék 
esedékességénél 2000 korona lakáspénz, végül az 1904-. 
I. t.-cz. a lapján járó 400 korona személyi pótlék jár . 
A pályázó katholikus egyházi rendbeli férfiak korát , 
végzett tanulmányait, irodalmi munkálkodását és eddigi 
működését igazoló okiratokkal s püspöki elbocsátó 
levéllel felszerelt folyamodványok a m . kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez czimezve, 1905 szeptember 
15-éig a budapesti tud. hi t tudományi karának dékáni 
hivatalánál nyújtandók be. 

I R O D A L O M . 
Felhívás megrendelésre. Vettük s közöljük a követ-

kező sorokat : Közeli jövőben ily czimű munka hagyja 
el a sajtót : Első fogadalmi templom Erzsébet királyné 
emlékére. Készült Edelónyben, 1904. Képekkel. I r t a : 
Nagy Géza edelényi plébános. Ára kötetlen 1 kor., 
díszes kötésben 2 kor. A tiszta jövedelem egy része a 
templomra fordittatik. 

1906 iki naptár. Az Afrika legdélibb tartományai-
ban hitterjesztéssel foglalkozó trappista atyák minden 
évben szoktak kiadni egy naptárt, melyben a négerek 
életviszonyairól, a délafrikai politikai és közgazdasági, 
társadalmi ós közművelődési állapotokról számolnak be. 
E naptár czime : Marianhill Kalender s a jővő évre 
szóló már a napokban megjelent. A tanulságos czikkek-
kel s érdekes képekkel bővelkedő csinos naptár 70 
fillérbe kerül. 

A vallásváltoztatás jogi inonograliája. Hanuy 
Ferencz dr., pécsi theologiai tanár, jogi író, a jogelmélet 
szempontjából érdekes, a joggyakorlat szempontjából 
pedig hasznos könyvet bocsát most közre e czimmel : 
„A vallásváltoztatás az egyházjog és a magyar államjog 
szerint(Pécs. Taizs József nyomdája. 330 lap. Ára 
6 korona. Megrendelhető szerzőnél : Pécs. Szeminárium.) 
— Az egész mű öt fejezetből áll. Az I . fejezetben a 
katholikus egyházjog elvei szerint azon kérdést v i ta t ja 
meg a szerző : ismer-e a katholikus egyházjog vallás-
változtatást és milyen irányban és mérvben. A I I . 
fejezetben ugyanezen kérdést veti fel az államjogok 
szempontjából. A III. fejezetben szerző előadja a katho-
likus egyháznak tételes jogá t a vallásváltoztatásra 
nézve, nevezetesen az egyházjogi szabályokat és eljárást 
a keresztség ut ján való megtérésnél, az egyházzal való 
kiengesztelődés (reconciliatio haeretici) u t ján való meg-
térésnél és végre, per analogiam ide veszi szerző a 
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„mutatio r i tus catolici" tekintetében ma érvényes 
katholikus egyházjogi szabályok ismertetését is, nem 
feledkezve el azon szabályokról sem, amelyeket követ 
az egyházjog a vallásváltoztató vagy ritusváltoztató 
szülőktől származó gyermekek vallása, illetőleg rítusa 
tekintetében. A IV. fejezetben szerző a vallásváltoz 
tatásra, ugy az „áttérés"-re, mint a felekezetlenségbe 
való „kilépés"-re, vagy az abból valamely vallásba 
való „belépés"-re vonatkozó tételes magyar államjogot 
adja egész teljességében A tételes jogi tárgyalás hom-
lokterében ismét két vitakérdés áll : az egyik azon fel-
fogás (Kmety K. dr., Kőnek S dr., Antal Gy. dr., Knor r 
A., Dunay J.) ellen irányul, mintha 1895. év óta a 
vallásváltoztatás minden esetében, t ehá t az „áttérés" 
eseteiben is, a közigazgatási hatóságnak is volna sze-
repe; a másik pedig azon gyakorlat ellen, mintha az 
1895. év előtt született izraelitáknak nem kellene jelent-
kezniük a rabbi előtt, ha az izraelita vallásról valamely 
keresztény vallásra áttérni és megkeresztelkedni akar-
nak. Az V. fejezetben szószerinti szövegben közli szerző 
a vallásváltoztatásra vonatkozó, ma érvényes fő jog-
forrásokat ós bemutat ja az áttéréseknek, kilépések és 
belépéseknek 1896—1903. évekről szóló statisztikai 
adatait. Bő kivonatot nyúj tó tartalomjegyzék és kimerítő 
betűrendes tárgy- és névmutató fejezi be a munkát. 

VEGYESEK. 
-— A legkisebb szeminárium. Kelet-Afrikának 

Harar nevű városában van egy katholikus papnevelő-
intézet, melynek igazgatója Szeraphin páter. A tiszte-
lendő atya leírja egyik levelében, hogy intézete egy 
emeletes s mindöí-sze 72 láb hosszú. Csupán egy háló-
terme, egy ebédlője (mely egyúttal nappali szoba is) 
és egy tanterme van. A papnövendókek száma 11, még 
pedig 8 gallas-nóger és 3 abesszíniai. Ezek közül hatan 
már az alsóbb rendeket felvették. 

— Sajátságos nemzetközi kongresszus. A „Tár-
sadalomtudományi olvasóköru-ről sok szó esett már 
lapunk hasábjain. Többször hangsúlyoztuk „szabad-
gondolkozó" szellemét s most hivatalosan is megerő-
södtünk e hitünkben, mert ime a Parisban, szeptember 
4., 5. ós 6-án tartandó szabadgondolkozók nemzetközi 
kongresszusára jelentkezéseket Magyarországból neve-
zett társaság közvetít. Az összeköttetés tehát nyilván-
való, s hogy milyen kongresszus lesz az, elképzelhet-
jük, ha meggondoljuk, hogy azzal kapcsolatban, meg-
ülik egyúttal a franczia kulturharcz „sikereit" . . . 
Tárgysorozata is megkapó. Pl. tudományos erkölcstan 
(persze Isten nélkül) az állam és egyház kettéválasztása . . . 

Vájjon — ha itt is akadnak majd e hóbortságo-
kat megezáfolni tudó keresztény tudósok, mint a buda-
pesti Társadalomtudományi-Társulat előadásai kereté-
ben akadtak — engedik-e őket is szabadon gondolkozni 

vagy i f jú firkonczokkal lehurrogtatják-e, mint nálunk ? ! 
Ugy látszik nálunk csupán ugy szabad gondolkozni, 
ahogy ők tudnak . . . 

— Új akadémikus. Gomez Bálintot, a spanyol 
katholikus zsurnalistát a spanyol akadémia az e lhunyt 
Palart költő helyébe tagjáii l választá meg. Gomez sok 
tekintetben hasonlít a híres franczia újságíró, Weuillot 
Lajosra s óriási munkásságot fejt ki. S e sokoldalú 
elfoglaltsága mellett még a naponként megjelenő 
„Universou-nak és sok más heti- és havi folyóiratnak 
munkatársa. A spanyol akadémia önmagát tisztelte 
meg Gomez megválasztatásával s azt hisszük, a magyar 
akadémia is tanulhatna e példából. Mert „akad" nálunk 
is érdemes katholikus újságíró, aki beválnék akadé-
mikusnak, ha ugyan vágyódnék rá. (k.) 

— Lelkigyakorlatok Esztergomban. A szokásos 
lelkigyakorlatokat, melyekre az esztergomi szeminárium r  
ban julius hó elején szoktunk összejönni, az idén 0 
Eminencziája engedelmével augusztus 29, 30, 31. napjain 
tart juk meg. Kezdődnek tehát augusztus 28 án este s 
végződnek szeptember 1-én reggel. E lelkigyakorlatok-
ról irja O Eminencziája: „nagy örömmel és megnyug-
vással veszem szives készségét, melylyel ez idén is 
vállalkozni kegyeskedik lelkigyakorlatok tartására pap-
jaim számára az esztergomi papneveldében." Akinek 
tehát nincs alkalma akár Pesten a jezsuitáknál, hol 
minden hétfőn este u j - u j kurzus nyílik, akár Nagy-
szombatban és Linzben, vagy a lazaristáknál Pilis-
Csabán és Pesten, lelkigyakorlatokat tartani, az jö j jön 
Esztergomba, szívesen lát minket a szeminárium igaz-
gatósága. A jelentkezéseket augusztus 15 ike körül, 
kérem hozzám (Budapest, Damjanich-utcza 50. sz) 
intézni ; előbb ne, mert nem vagyok itthon. Testvéri 
üdvözlettel Prohászka Ottokár. 

— A hetes érseki vikárius. Rajner Lajos dr. 
általános érseki helynök egészségi állapota már oly 
kielégítő, hogy rövid idő múlva megkezdi a karlsbadi 
kúrát. Távollétében Vezinger Károly apátkanonok fogja 
őt helyettesíteni a vikárusi teendőkben. 

— A legidősebb püspök. A föld kerekségén nem 
ugyan korban, de püspökségének éveire nézve legidő-
sebb a regensburgi püspök, a 88 éves dr. Senestrey 
Ignácz. A Begensburgban 25 év előtt felszentelt áldozó-
papok ugyanis e hó folyamán jöt tek össze s jubileumu-

I kon Senestrey Ignácz dr. is megjelent, ki őket felszen-
1 telte. A találkozás megható volt s a már őszülő jubi-

láló papok meghatva üdvözölték az agg püspököt. 

BíF" Figyelmeztetés t,. olvasóinkhoz : A czimszalag száma 
előtt levő b ós c betii azt jelenti, hogy az előfizetést a kiadó-hivatal 
(Budapest, VI. Bajza-utcza 14.) mindennap várja. A viszonyok vál-
toztak, az előfizetést nem lehet más járatási mótldal helyettesíteni. 

Főszerkesztő : B r e z n a y B é l a dr. 
E. i. sz. felelős a 

Segédszerkesztő : Yalnicsek Béla. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok: Ünnepeljünk — imádkozva! — A világvég hittudományi és természettudományi megvilágí-
tásban. I r ta : Dr Z u b r i c z k y Aladár. — Az egyházi temetkezési jog. I r ta : Dr H u s z á r Elemér. — A miseruha mint jelkép. I r t a : 
N é m e t h y Gyula dr. — Egyházi Tudósítások : B e s z t e r c z e b á u j a : Főpásztori körlevél. — G y ő r : Főpásztori körlevél. — R ó m a : 
Apró hirek. — B o r d e a u x : Lecot biboros terve. — Kath. Neveles- és Tanitásügy : Iskolai Értesítők. - Kath. Egyesületi élet és Köz-
tevékenység: Felhívás a katholikus nagygyűlésre. Alkohol-ellenes kongresszus. A katholikus nagygyűlés és a hitoktatók. A Magyar-
országi katholikus tanítók országos bizottsága. — Hivatalos: Pályázat egyetemi tanszékre. — Irodalom: Felhívás megrendelésre. 1906-iki 
naptár. A vallásváltoztatás jogi monográfiája. - Vegyesek: A legkisebb szeminárium. Sajátságos nemzetközi kongresszus. Uj akadémikus. 

Lelkigyakorlatok Esztergomban. A beteg érseki vikárius. A legidősebb püspök. — Figyelmeztetés. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y I ï é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1905. Nagy Sándor kCnyvnyomdájából. (TV.. Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap 190.r>. 
kezdetétől hetenként 

egyszer : csütörtökön. 
Előfizetési <lij : 

egész évre helyben s 
postaküldéssel 10 kor . 

Szerkesztő luká-a : 
Budapest. 

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

Előfizethetni 
minden 

: kir. postahivatalnál : 
: Budapesten a szerkesz-
j tőnél, és Nagy Sándor 
; könyvnyomdájában, 
j IV., Papnövelde-utcza 
; 8. sz. alatt, hova a 
[ netaláni reclamatiók is, 
I bérmentes nyitott 
I levélben, intézendők. 

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

BudapesteE, augusztus ?4. 34. 

D A L M I E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T 
DIK ÉVFOLYAM. 

SZ. 1905. 

„Verge alacriter m coepto tuo : praeiiare praelia Domini. caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingenda: 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et us, qui open tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertim us." 

IX. Pius a szerk. 1871. m á r c . 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate .Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . reiigioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 
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hirek. A szerkesztő telefonja. 

A világvég hittudományi és természet-
tudományi megvilágításban. 

Irta: Dr. Zubriczky Aladár. 

Bízzuk most magunka t a további követ-
keztetésekre nézve egy biztos kezű és gyanú 
fölött álló vezetőre, Helmlioltzra. „A természeti 
erők csere-hatásai1'-ról szóló értekezésében igy i r : 
„A világegyetem erőkészletét ez értelemben 
két részre oszthat juk, az egyik oly hő, mely 
mindig hő marad, a másik, a melyhez a me-
legebb testek hevének egy része s a vegyi, 
mechanikai, elektrikus és magnet ikus erőknek 
egész készlete tartozik, a legváltozatosabb 
átalakulásokra képes s a természet folyama-
ta inak gazdag különféleségét t a r t j a fenn. — A 
melegebb testek heve azonban folytonosan 
törekszik vezetés és megőrzés által a kevésbbé 
melegekre á tmenni s igy hőmérséki egyensúlyt 
előállítani. A földi testek mozgása közben 
súrlódás és ütközés által a mechanikai erő egy 
része mindig hőbe megy át, melynek csak 
bizonyos része a lakulhat ú j ra vissza; ugyanaz 
tör ténik rendesen a vegyi és elektrikus folya-
matoknál is. Ebből az következik, hogy az 
erőkészlet első része, az á ta lakulásra képtelen 
hő a természeti folyamatok mindegyikénél 

növekszik, a második pedig, t. i. a mechanikai, 
elektrikus és vegyi erők készlete folytonosan 
kisebbedik ; úgy hogy ha a világegyetem e 
fizikai folyamatot zavar ta lanul követi, végre 
egész erőkészlete hővé fog alakulni s egész 
heve a hőmérséki egyensúly á l lapotába fog 
jutni. Ez ál lapotban minden további változás 
lehetősége ki lesz merí tve s a természet i folya-
matoknak teljes szünetelése fog beállani. H a 
majdan a nap magasabb hőmérsékét s azzal 
együtt fényé t elvesztette, ha a földfelület összes 
alkatrészei azon vegyi összeköttetésekbe lép-
tek, melyekre vegyrokonságaik által kénysze-
rí t tetnek, akkor a növények, emberek és álla-
tok élete sem fog tovább fennállhatni. Akkor 
a világegyetem örök nyugalomra lesz kárhoz-
tatva." (Helmholtz. Népszerű tudományos előadások. 
Természettudományi Társulat. 1^74. 385/6.) 

Maga Clausius ilyen ér te lemben nyilatko-
zott az ő törvényének hatályáról : „Ha a világ 
jelen á l lapota nagyon távol van is at tól a vég-
állapottól s ha a hozzá való közeledés oly 
lassan tör ténik is, hogy a tör ténet i időknek 
nevezett idő tar tamok csak arasznyi idők azok-
hoz a mérhete t len időkhöz képest, a melyekre 
a világnak ezen lassú áta lakulásra szüksége 
van: de mégis fontos eredmény, hogy létezik 

34 



RELIGIO. LXIV. evf. 1905. 

oly természettörvény, a melyből biztosan lehet 
következtetni , hogy a világban nem minden 
körforgás, hanem hogy állapotát folyton-foly-
vást egy értelemben vál tozta t ja s igy e vég-
állapot felé igyekszik." (Über den zweiten Haupt-
satz der mechanischen Wärmetheorie, 1867, 17. I.) 

Az eutropia magyaráza ta tekinte tében a 
természet tudósok közöt t muta tkoznak ugj^an 
némi eltérések, továbbá az eutropiálioz hasonló 
tünemények más f a j t a energiáknál is észlel-
hetők. De ezek az észleletek nem állnak ú t jába 
a fönnebbi következtetéseknek. Mach pl. az 
eutropiára hasonlító tünetekről ezt irja : „Igaz, 
a mit Mayerlioffer mond, hogy minden energia-
fa j ra nézve lehet valamit találni, a mi 
analog az eutropiával ; de tévedés, hogy ez a 
nagj^ság minden potentialis kiegyenlítődésnél 
fokozódnék. Ez csak a melegről áll". (Die Prin-
cipien der Wärmelehre. Leipzig, 1900. 2. Aufl.) 

Czógler pedig a Pallas-Lexikonban Eutropia 
czim alat t ezt i r ja ' „Az entrópia gyarapodásá-
nak ez az elve, vagy röviden az úgynevezet t 
eutropia-elv teljesen kizárja a vi lágegyetemnek 
egy már azelőt t megvolt ál lapotába való vissza-
térését, sőt a világegyetemnek egykoron, persze 
csak mérhetet len idő múlva bekövetkezendő 
halálára enged következtetni, mer t a mint a 
világegyetem eutropiájának maximuma bekö-
vetkeznék, a világegyetemnek összes energiája 
bár mennyiségében épen nem fogyatkozot t 
volna meg, az egy tömegbe verődöt t tehetet-
len anyagban egyenletesen volna szétosztva, 
t ehá t nem volnának hőmérséklet-különbségek, 
melyek nélkül a hő-energia más-fa j ta energiává 
át nem alakulhat , eme átalakulások nélkül 
pedig az élet semmi alakja sem képzelhető." 

Rankine angol elfogadja Clausius törvényét, 
de azt véli, hogy a világvégi hőenergia min t 
sugárzó hő minden irányban szétterjedvén, 
a csillagközi közegnek, az étliernek szélső 
határairól bizonyos gyúpontokba fog vissza-
verődni, a melyekben egyes csillagok megakad-
ha tnak és ú j ra meggyúlhatnak. Ez az tán a 
vi lágfolyamatnak megújhodását vonná m a g a 
után. — Azonban ez a nézet hibás föltétele-
zésen alapul, mer t föltételezi azt , hogy egy 
csillag mozog, vagyis tömegmozgás van, holot t 
a tömegmozgások ebben a végállapotban mái-
mind hőenergiává váltak. Különben ez a nehéz-
ség inkább csak azoka t illeti, a kik az eutro-
pia-törvényből a világ kezdetét bizonyítják. 

Az eutropia törvényét kath. bölcselők és 
hittudósok már eddig is bőven kizsákmányol-
ták, de inkább ott, a hol a világ teremtéséről 
van szó. Igy Pesch a Welträthselben, Hontheim 
(Philos. Laceus, Inst i tut iones Theodiccae, 192 
— 6.), Gutberiet (Lehrbuch der Apologetik, 1888. 
I. 153 — 6.), Mihelitsch (Häckelismus und Dar-
winismus, 83 — 4; E lementa Apologeticae 1.19.), 
Reinhold (Praelect. de Theol. Fund . 48—9.), 
Fischer (Der Triumph der christl. Philosophie, 
143—6.), Werdenich (Természetes Is tentan, 126 
- 8 . ) . 

Meg kell jegyeznem félreértések elkerü-
lése végett , hogy az eutropia-törvénnyel távol-
ról sem akarom igazolni a világvégnek azt a 
különös módját , a melyet a Szentírás leir. Az 
eutropia ugyanis kapcsolatos a kisugárzással, 
vagyis azzal , hogy a mechanikai munkává át 
nem vál toz ta tha tó hő a melegebb testekről 
hidegebbekre megy át . Ha t ehá t egyszer az 
absolut ér telemben ve t t világegyetem minden 
energiája hővé változott , a különböző testek 
hőmérsékletei kiegyenlítődnek. Mivel pedig a 
világűrben levő kozmikus hidegség fokáról 
nincsenek biztos adataink, fogalmunk sem lehet 
róla, hogy a végső hőkiegyenlítődés mily fokú 
lesz. Lehet , hogy ez a fok oly csekély lesz, 
hogy tűzhalálról egyál talán nem lehet beszélni. 
De halál mindenesetre annyiban lesz, hogy 
minden energia hőenergiába vál tozván át és 
minden liőkülönbség kiegyenlítődvén, termé-
szetes úton további kiindulások nem keletkez-
hetnek. 

Az eutropia-törvénj ' t tehát a világegyetem 
halálának csupán egyszerű ténye mellett hoz-
tam fel bizonyíték gyanánt , te l jesen figyelmen 
kivül hagyván ezen halálnak módjá t . Különben 
is az eutropia-törvény az egész vi lágegyetemre 
vonatkozik. Bennünket pedig első sorban földünk 
s naprendszerünk érdekel. Ennek halála pedig 
mindenesetre meg fogja előzni múló epizód 
gyanánt az absolut világvéget. 

Róma felé. 
Irta : Paulovics Pál. 

Az iskolai szünidőt örömmel várja nemcsak a 
diák, de a tanára is, sőt majd minden szellemi munkás. 

A diák siet haza megpihenni az édes szülő ölelő 
karjai közé, a tanára pedig többnyire utazással ipar-
kodik fölüdíteni a tanév folyamán elfáradt, elcsigázott 
lelkét. 
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És különös a diákszünidőben mintha diák vagy 
tanárnak tudná magát az intelligens társadalom nagy 
zöme is. Ilyenkor vakácziózik és utazik előszeretettel ; 
és akinek vannak övéi, oda vonzza ilyenkor a szeretet 
kapcsa. Ha pedig nincsenek jóságos hozzátartozói, a 
kiknél a szeretet melegével vétethetnék körül, az vagy 
a hálás anyatermészethez fordul, amelynek ölén, 
hegyen-völgyön lelke biztos pihenőre lel, vagy pedig 
keres őszinte szeretetet, mely melegével üdit és gyó-
gyít — nem emberek között, hanem hite révén ott, 
ahol nem csalódhatik, a jó édes anyaegyháznál. 

— Ily gondolatokkal telve indultam másodizben 
Róma felé. 

Ki ne kivánkoznék Rómát megismerni, a hol a 
léleknek igazi üdülés és a legválogatottabb szellemi 
táplálék nyuj ta t ik? Ha pedig megismertük, örömest 
beszélünk róla. 

Az örök városról megemlékezni, ugy hiszem, 
mindenkor időszerű ; nemcsak és egyedül politikai, 
de egyéb szempontból is. 

Ha az utazó Rómában egy modern világvárost 
keres, nagyon csalódik. Akit vallási ösztön hoz ide, s 
mint zarándok valami magas poétikus ideált vél a szent 
városban találni, meglepi a valóság. A tudós pedig 
talál itt nagyarányú művészetet, nagyszerű régiségeket, 
de az első benyomás után mégis mintha csalódás érné, 
várakozásában nem lesz kielégetve. 

Aki azonban nem az első, fölületes benyomás 
után, de lassan fokozatosan megfigyelve mindent, ala-
kít ja ítéletét : az fenséges fogalmakkal telik meg, s 
kielégítően gyönyörködik a szent város hihetetlen 
arányú érdekességein. Nincs a kontinensnek egy második 
városa, mely a mivelt szenvedő léleknek annyi alkal-
mat nyúj tha tna vigaszra épp azáltal, hogy symbolikus 
kedves látványosságaival a keserű szívbeli fájdalmak-
tól elvonja a figyelmet. 

Különben az ember itt egy romvárosban érzi 
magát, amelybe egy ú j idő építkezett bele minden 
szorgosabb rendszer nélkül. 

Nincs Rómában utcza, melyben valamely romhoz 
egy darab világtörténelem ne fűződnék. Minden nagyobb 
téren ott állanak a kétezer évnél régibb márványoszlop-
óriások és obeliskek, mintegy élő szónokok, hirdetve 
az emberi nem elmúlt nagy eseményeit. 

A romokat és a régiségek között szerte-széjjel 
fölépített u j várost szemlélve az e helyütt lejátszott 
világesemények emlékével kapcsolatban, oly lelket nyug-
tató érzés szállja meg egész valónkat, hogy szívben 
meghatva keressük föl a világ első szentegyházát, s az 
apostol fejedelemnek sírjánál leborulva, áhítattal tekin-
tünk föl az óriási kupolára, melynek pereméről leolvassuk 
a gigászi betűkkel arany alapra jegyzett mondatot : Tu 
es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam. 

Minél tovább időzünk a szent városban, annál 
inkább húzódik le lelki szemeinkről a fátyol, s tűnik 
el a mindennapiasság érzete. És szinte kénytelenek 

vagyunk a természetfölötti hatalomra következtetni, 
mely az ingadozó évezredes falakat megőrizte, mintegy 
a múltnak tanúiként. 

És e történelmi mult évezredeivel méltán adja 
meg e városnak az örök nevet . 

Mennyi mártír vérnyoma jelzi a Colosseum aré-
nájához vezető u ta t ; mennyi szent lábnyoma érintette 
e területet! E réven joggal üdvözölhetjük mint szent 
várost. 

A katholikus embernek pedig mindenkoron a 
világ fővárosa marad Róma, nemcsak múltjánál, de 
jelenénél fogva is. 

Róma múlt ja két tényező befolyását viseli magán : 
az egyik isteni, a másik emberi. S csak aki mind e 
két szempontból tanulmányozza, tudja megérteni ősi 
történelmét. 

Az örök várost különben művészetében, neveze-
tes régiségeiben és mérhetlen nagy becsében alaposan 
méltatni ephemerid értékű czikkben egyszerűen képte-
lenség. Ide szakértő kell, aki nem is könyvet, de egész 
könyvtárt i rhát össze Rómáról. Nem is méltatni szán-
dékom e pár sorban, inkább csak az általános benyo-
másnak adok kifejezést. 

Még csak két megfigyelés. A szent Pé te r bazili-
kában ünnepélyes sz. misét mond egy érsek. Jelenvolt 
0 szentsége képviseletében a Cardinális, államtitkár. 
A gyönyörű Gregorián énekkel kisért mise után a pap-
ság és nép, élén az államtitkárral a bazilika közép-
pont ján lévő sz. Péter sirhoz vonul. Megszólal a temp-
lom belső márványfalán elhelyezett két ezüst harang, — 
akárcsak felhőkből jönne a dallamos hang — s mind-
annyian egyszerre térdre borulunk. Vagy 10 perczig 
halotti csend. A félhomályban sz. Péter hamvai körül 
89 lámpa fénye libeg. Valami túlvilági érzés szállja 
meg lelkemet. I t t -ot t az elegáns megjelenésű térdepe-
lök között halk zokogás hallatszik. Miért ? Lélektani 
ok ez, melyet a hívőnek nem szükséges magyarázni, 
más pedig ugy sem értené a magyarázatot . . . Az ezüst 
harangok újra megszólalnak, s fölemelkedve kiki útjára 
tér . Megilletődve hagytam el sz. Péter sírját. 

Egy hónapja, hogy gyönyörrel és mohón szedem 
Romulus városában a válogatott szellemi táplálékot, ' 
csodálva hihetetlen arányú művészetét, szellemi s egyéb 
kincsét. A fizikum nem birja már, a lelkem is képtelen 
ú j benyomások felvételére, megpihenni vágyom s ma-
gányt keresek. Igy kerülök a római népkertbe, a Pin-
czióba, s letelepszem egy lugasban, szembe a szökő-
kúttal, melynek fődíszét egy remek művészi márvány-
szobor alkotja. Gyönyörű symbolikus alkotás. Fiatal 
anya féltérdre ereszkedik, bon t j a keblét, s a lábánál 
nyugvó gyermekének nyúj t ja emlőjét, de ez duzzogó 
arczczal elfordul, s az édes anyai táplálékot nem 
fogadja el. Az anyai, odaadó szeretet egész teljében 
megnyilatkozik itt. Mily fenséges symbolum márványba 
vésve ! S ezt Rómában épp a nagy népkert díszhelyén 
tudni — a katholikus ember előtt világos a vonatkozás. 
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És még folyton a mély értelmű, kőbe vésett jele-
net hatása alatt, megszólal érczny el vével, mélységes 
földalatti morajhoz hasonló hangján a világ egyházai-
nak királynéja, felhíva híveit az Ur ang}-alához — utána 
pedig rögtön Róma 400 templomának érczszava • oly 
gyönyörű harmóniába olvad össze, hogy egy remek 
orgonadaliamot véltem hallani Az egyház harangszava : 
vivos vocal. Ugy tűnt fel e pillanatban, mintha a Péter 
bazilika töszomszéd Vatikán lakója, az aggastyán sz. 
Atya a megszólalt ércznyelvekkel hívná gyermekeit, 
hívná elleneit, hogy szeretettel magához ölelhesse. S 
ezek elfordulnak jóságos szava hallatára. 

En pedig elmerengtem még hosszan a szemben 
levő symbolumon, mint nyúj t az édes anya szeretettel 
táplálékot a saját véréből — hálátlan gyermekének. 
És tűnődtem az ember szánandó voltán, aki közönynyel 
szivében kitér az őszinte szeretet hívó szava elöl. 

A miseruha mint jelkép. 
A miseruha szimbolikája. 

- Irta : dr. Némethy Gyula. — 

Urunk és Üdvözítőnk életének örömmel és dicső-
séggel teljes emléknapjait fehér miseruhában ünnepli az 
egyház. Karácsony, Vízkereszt, Húsvét, Űrnapja. Fehér a 
a miseruha a Boldogságos Szűz ünnepén is, aki szeplő-
telenül fogantatott , ólt, akinek lényéhez hasonlót teremt-
ménynél hiába keresnénk, akinek öltözete maga a nap. 
Ks nagy jel tiinék fel az égen, egy asszony, leinek öltözete 
vala a nap, lábai alatt a hold és fején tizenkét csillagú 
korona.1 

Fehér szín illeti meg az angyalok ünnepeit, kik tiszta 
lelkek, kik az Isten világosságában élnek, valamint a 
hitvallókat, szent asszonyokat és szűzeket, kiknek kereszt-
ségi ruhájuk vagy tiszta maradt hol tuk napjáig, vagy 
tisztára mosták azt a penitenczia fürdejében a bárány 
vérével. 

A miseruha fehér szine intelem a hívek részére, 
hogy Isten házában a malaszt és tisztaság fehér ruhá-
jában jelenjenek meg, hogy az isteni szolgálatban 
örömmel ós hálaadással vegyenek részt, mert illik szent 
örömmel magasztalni Istent ós hálát adni neki az igaz 
ság és malaszt csudálatos fényéért ad mirabile lumen, 
melyre bennünket megbízott : a megváltás nagyságáért 
és fölségéért, melyben részeltetett. 

A vörös a tűznek, lángnak valamint az élet folya-
mának a vérnek szine, mely a szívből kiindulva kering 
az emberi szeretetben, vissza-visszatérve a szívbe meg-
tisztulva, megújulva minden újabb keringésében. A leg-
erőteljesebb? a legélénkebb, legpompásabb meleg szín, a 
királyok színe, a királyi méltóság symbolumu. 

A kereszténység első századaiban az Üdvözítőt 
gyakran mint diadalmas királyt ábrázolták a keresztfán, 
bíborvörös köpenynyel a vállán, koronával a fején : 
dicendo nationibus, regnavit a ligno Deus. Évszázadok óta 
bíborvörös színű a bibornokok öltözete. „Merítő purpura 
Cardinalibus, quasi regibus data, cuius color in galero 

1 Jelenések k. 12. 1. 
1 S. Antoninus. Summa. p. 3. tit. 1. 

eximiae caritatis est symbolum, cuius igne ita ardere debent, 
ut semper pro defensione et bono Ecclesiae sanguinem fun-
dere sint parati." 3 A vörös az áldozatkész szeretet szine, 
a vértanúi szereteté. Pi lá tus házában Jézusra a királyra, 
a főpapra vörös palástot vetettek csúfságból, bár nem 
is sejtették, mily dicsőségére, mily mély értelemmel! 
„És levetkőztetvén öt" mondja Máté „bíborszín palástot 
adtak rája" . . J Akkor indult el a szeretet tüzével, 
sebeinek bíborában a nagy halálharczra. A patmoszi 
látnók látta Jézust mint győzelmes vezért bíborvörös 
ruhában is. „Es látóm az eget nyitva," olvassuk a Jele-

J nések könyvében, és íme egy fehér ló és aki azon ül vala 
hivaték hűnek és igaznak, ki igazságban ítél és harczol. Az 

' ő szemei pedig, mint a tűz lángja és fején sok korona vala, 
, oly névírása lévén, melyet senki sem értett, hanem csak önmaga. 

És vérrel hintett ruhába vala öltözve, és az ő neve: Isten 
igéje. Es a mennyei seregek követék őt fehér lovakon, fehér 
éj tiszta bíborba öltözötten. Es szájából kétélű kard jő ki, 
hogy azzal verje a nemzeteket. Es ő fogja azokat kormá-

\ nyozni vasvesszővel és ő tapodja a sajtót, melyből a minden-
ható Isten elbúsult haragjának bora ömlik." 5 

Mint a tűz ós vér szine a vörös szin jelképe ama 
lángoló, emésztő szer etet-tűznek, amelyet a Szentlélek 
az emberi szívben „az Isten szeretete kiöntetett a mi 
szíveinkben a Szentlélek által ki nekünk adatottamaz 
áldozatkész, diadalmas szeretetnek, mely a vértanúi 
halálban a legdrágább földi jót, az életet adja oda, s 
haldokolva diadalmaskodik. Mint a lemenő nap a 
ragyogó esti pirban, úgy lángol föl a szeretet hatal-
masan a vértanúságban, „mert erős, mint a halál, a 

1 szeretet; kemény mint pokol, a buzgó szerelem, annak lobo-
gása tűz és lángok lobogása, a vizek sokasága nem olthatja 
el a szeretetet és a folyóvizek nem borithatják el azt ; ha 
az ember háza minden vagyonát adná is a szeretetért, meg-
veti azt, mint semmiséget.1 A szeretet soha, sehol, fájda-
lom nélkül nem élhet ezen a földön, de a szeretet leg-
diadalmasabb próbája a halál önkénytes elszenvedése. 

I „Caritas tua maximi est in hac vita" úgymond a 
keresztény szeretet nagy tanára, Sz. Ágoston, quando 

i pro illa ipsa contemnitur vita* 
„Nagyobb szeretete senkinek siticsen ennél, mint ha 

\ valaki az ő életét adja barátaiért." " „Abból ismertük meg 
az Isten szeretetét, hogy ő életét adta miérettünk ; nekünk is 

i életünket kell adnunk atyánkfiaiért." 10 A természet rend-
jében nincs az embernek nagyobb, értékesebb java, 

I mint élete ; „mindazt, mije vagyon az embernek, odadja 
életéért;" 11 ugyanazért az élet föláldozása a legtöké-
letesebb szeretet bizonyítéka. 

;1 Hogy a vörös mennyire világító szín, legjobban üvegfestésü 
ablakokon észlelhetni; a vörösre f e s t e t t részek csak úgy ragyognak, 
mert átbocsátják a fénysugarakat ; a kék vagy violaszinü részek-
ellenben homályosak, mert elnyelik a fénysugarak. Ezek egyáltalán 
nem világítanak. 

4 Máté 27. 28. 
5 Jelenések K. 19. 11-15. 
6 Róm, 5. 5. 
7 Énekek éneke. 8. 6- 7. 
8 S. August. De natura et gratia, c. 70. n. 
3 János. 15. 13. 

10 I. János. 3. 16. 
11 Jób k. 2. 4. 
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Vörös a miseruha szine a szent leereszt föltalálásá-
nak és föl mag asztaltatásának ünnepén, valamint minden 
ünnepen, mely az üdvözítő szenvedéséről szól, mely 
utóbbiak a böjt péntekjeire esnek. E napokon tűnik 
föl a keresztény lélek előtt Jézus megváltó véráradatja, 
az isteni szív túláradó lángolása. A kereszt volt a sze-
retet oltára 

Arbor decora et fulgda 
Ornata regis purpura . . . 

A vér egészen elárasztotta a szent keresztet. Jé-
zus szenvedésének egyéb eszközeit, a töviskoronát, 
lándzsát, szegeket is befecskendezte, vörösre festette 
a kiömlő isteni vér. „ Ki az, ki Edémből jő, megfestett 
ruhákban tíózrából? ez az ékes az ő köntösében járván 
erejének teljességében? En vagyok, lei igazságot szólok és 
ollalmúl kelek a megszabadításra. Miért vörös tehát a te 
öltözeted és ruháid mint a sajtóban nyomóké? A sajtót 
egyedül tapostam és a nemzetek közül senki sínes velem ; 
összetapodtam őket búsulásomban és eltiportam öleet hara-
gomban és az ö vérük ruházatomra, feccsent és minden 
öltözetemet megrútítottam } Sebeinek hervadhatatlan rózsa-
díszében nyilatkoztatja az Üdvözítő irgalommal teljes 
szívének olthatatlan szeretet lángjait. Nézd, szemléld 
e véres szenvedés rózsáját, hogy ég a lángoló szeretet 
jeléül. A szenvedés meg a szeretet versengenek egy-
mással : a szeretet, hogy jobban égjen, a szenvedés, 
hogy jobban vérezzék A szeretet rózsája a szenvedés-
ben pirúl, a szenvedés rózsája a szeretet tüzében ég. 
Nézd, hogy virágzott e gyönyörű rózsadiszben a mi 
legjobb szőlőtőnk a vérrel pirult Jézus ! Nézd az egyik 
kezét, tekintsd a másikat, vájjon megtalálod-e ra j tuk a 
véres rózsa virágát ! Nézd az egyik lábát, azután a mási-
kat, nem rózsaszinü-e mind a ke t tő? Nézd oldalának 
nyílt sebét, ott is rózsa virít! Nézd egész testét, nincs-e 
rózsával borítva? Oh, milyen vérfolyam patakzott e szent 
test mélységes sebeiből ! E vérpatakban lángolt föl ra-
gyogó biborfényben a mi rózsavirágunk ; mert ott ég 
legerősebben a szeretet, a hol a szenvedés legsötétebb 
piros. A kínszenvedés nagyságában szemlélheted a sze-
retet nagyságát. Ket tős fényben csillog a rózsa feléd, 
majd a szeretet tűzveres, majd a szenvedés vérpiros 
színében. A szeretet égedelméből piroslik a szenvedés ; 
mert ha nem volna a szeretet, nem lenne ez a szenve-
dés sem. Viszont a kinek véres pirosságából ragyog 
a szeretet tökéletessége, ragyog a szeretet dicsősége.13 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Az elemi népiskolák uj tanterve. — 
Nem lesz érdektelen a „Religio" olvasói előtt, ha 

a népiskolák uj tantervét általánosságban ismertet jük, 
annyival is inkább, mert az teljesen gyakorlati alapra 
van fektetve s a kath. papságot, mint iskolaszéki elnököt 
s iskolai igazgatót mindenesetre érdekli. Az u j tanterv 
szerint el fog maradni sok-sok sallang, mi a tanítónak 
kárba veszett fáradtságot okozott s bár a régi és uj 
rendszer között látszólag alig van eltérés s lényegileg 

12 Izaiás 63. 1—3. 
13 S. Bonaventura. Vitis Mystica c. 17-22. 

is egy, mégis nagyban különböznek egymástól, amennyi-
ben a régi tanterv inkább elméleti, az u j ellenben tisztán 
gyakorlati alapon nyugszik. 

Például a régi tanterv nem jelöli meg a tan-
tárgyaknál az elérendő czélt, mig az u j tanterv erre 
is tekintettel van s a tananyag terjedelmét, főbb pont-
jait bizonyos részletességgel állapítja meg. A tan-
tárgyak számában és sorozataiban sem történt lényeges 
változás. A kézimunka és rajz nem fordulnak elő mint 
kötelező tárgyak a népiskolai törvényben. (Pedig mind-
kettő kívánatos volna.) Az óraszám 139-ről 145 re 
emelkedett és pedig a magyar nyelvre szánt órák száma 
3-mal növekedett, az énekóráé 2-vel és a testgyakor-
lásé 7-tel. A földrajz tanításában az u j tanterv szerint 
suly helyezendő a gazdasági vonatkozások kiemelésére ; 
a természetrajzhoz ember- és egészségtan csatlakozik. 

Ezen uj tanterv az összes állami és községi elemi 
népiskolákban az 1906/7 iskolai évben lép életbe. 

Budapest. A hét ünnepei. Három nevezetes ünnepe 
volt a katholikus magyarságnak múlt héten. Kedden 
Nagyboldogasszony napja, Magyarország Égi Pat ro-
nájának ünnepe, pénteken Felséges királyunk 75-dik 
születésnapja s vasárnap Szent István-napja. Mind a 
három ünnepet hagj 'ományos fénnyel tar tot ta meg az 
ország s különösen a főváros, melynek minden köz-
épületén ott lenget t a nemzeti lobogó. Főképen Szent 
Is tván ünnepére özönlött a nép óriási arányban, oly-
annyira, hogy a hivatalos statisztikai adatok szerint 
magán az ünnepnapon is harminczezer idegen kereste 
fel a fővárost Az ünnepség központját persze a Vár-
ban tartott nagy körmenet képezte, melyet idén a 
királyi vártemplomba vissza maga a herezegprimás, 
Vaszary Kolos vezetett. 

A körmenet a királyi palota kápolnájából indult 
el, hol megjelentek a következők: Lukács György 
közoktatásügyi és Kovaesevics István horvát miniszterek, 
Lobleovitz Rudolf herczeg hadtestparancsnok, Ziegler, 
Minarelli és Ludmann tábornokok, Szalay Imre, a Nem-
zeti Muzeum igazgatója, Szápáry Péter gróf császári 
ós királyi kamarás, Demleó György, a tudomány-egyetem, 
Hauszmann Alajos, a József-műegyetem ós Hutyra 
Ferencz, az állatorvosi főiskola rektora, Székely Ferencz 
koronaügyész, Gopcsa László miniszteri osztálytanácsos, 
Kiss János, Király János ós Lóczy Lajos tudomány-
egyetemi dékánok, továbbá a törzstisztikar tagjai, 
székesfővárosi bizottsági tagok és más előkelőségek. A 
szertartás reggel hét órakor könyörgéssel kezdődött a 
királyi vártemplomban, a mely után elindult a nagy 
körmenet. A kereszt után, saját lobogóik alatt, haladtak 
a katholikus ifjúsági egyesületek, a Mária-kongregácziók, 
társadalmi egyesületek és tudományos társaságok. Majd 
a fővárosi papság következett. Mögöttük haladt a 32-es 
Mária Terézia-gyalogezred zenekara és egy díszszázada ; 
a zenekar a körmenet alatt régi magyar, Szent István-
ról szóló énekeket adott elő. A hatóságok képviselői 
következtek ezután, majd négy növendékpap a dicső-
séges Szent Jobbal . Köz vetetlenül a Szent Jobb mellett 
az egyetemi tanács tagjai haladtak s jobbról-balról a 
diszőrséget a magyar királyi koronaőrök alkották, a 
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kiket Anders kapitány vezetett . A Szent Jobb mögött 
Kánter Károly, a királyi vártemplom apát-plebánosa, 
a Szent J o b b őre ment egyházi segédletével, majd 
Krizsán Mihály pápai kamarás, szemináriumi kormányzó 
vitte az érseki keresztet, Kohl Medárd fölszentelt püspök 
előtt, a ki a körmenetet Vaszary Kolos biboros herczeg-
primás helyett vezette. A püspök mögöt t haladtak a 
miniszterek és a többi előkelőség, a kik mindannyian 
diszmagyart viseltek, meg a hadtestparancsnokkal élükön 
a katonatisztek. A menetet a honvédség díszszázada 
rekesztette be. 

A körmenet a Palota-uton, Szent György-té-
ren, az Uri-utczán és Szentháromság-utczán át vonult 
a koronázó Mátyás-templom elé, a hoA^á csak a papság 
és a hivatalos személyiségek tértek be. Nyolcz órára 
mindenki elfoglalta helyét a templomban. A nagyhatású 
ünnepi szentbeszédet Tóth József dr. szombathelyi 
püspöki t i tkár mondotta Szent Istvánról. Prédikáczió 
után Radnay Farkas beszterczebányai püspök fényes 
segédlettel ünnepi nagymisót mondott. Mise alatt a 
templomon kivül a közös hadsereg legénysége három-
szor disztüzet adott, a zenekar pedig rázendített a 
Gotterhaltéra. Urfölmutatás előtt megérkezett Vaszary 
Kolos biboros-herczegprimás díszhintaján, a kit a közön-
ség meghajolva üdvözölt. Az egyházfejedelem a sekres-
tyén át a szentélybe vonult és végighallgatta a misét, 
melynek befejeztével ő maga vezette vissza a kör-
menetet a királyi vártemplomba, a hol Te Deumot 
mondott, a melylyel véget ért az egyházi ünnepség. 
A Szent Jobbo t ezután közszemlére te t ték ki s egész 
estig rengeteg közönség zarándokolt oda. 

Esztergom. Főpásztori körlevél. — 
Vaszary Kolos herczegprimásnak XVI. számú 

körlevele arról értesít bennünket, hogy a kassai vér-
tanuk ünnepét szeptember 7-én ünnepelheti meg első 
izben a kath. világ. Az ünnep sub ri tu duplici minori 
tartandó meg s ehhez képest a Direktorium illető 
napja is megváltozik a körlevél előírása szerint. A kassai 
vértanuk ezen első ünnepléséről a hivek is kioktatan-
dók az előtte való vasárnapi szent beszédben. 

Közli még a kisasszony-napjára, péntekre eső 
abstinentiától való fölmentést. Az utolsó kenet kiszol-
gáltatására vonatkozó rítus kongregácziói felelet után 
(melyet Széchenyi gróf győri püspök dubiumaira adtak, 
s melyeket lapunk 33. számának „Egyh. tudósítások" 
cz. rovatában ismertettünk) főpásztori rendeletet talá-
lunk az iskolai szorgalmi idő betartására vonatkozólag. 
Megtudjuk továbbá, hogy — mint már lapunk 31. szá-
mában jeleztük — Andor György dr. lett a távozó 
Walter dr. helyében irodaigazgató ós ideigl. főegyház-
megyei főtanfelügyelő, Csárszky dr. lett megbízva a 
fiscus consistorialis hivatalával és Haliczky Béla Zoltánt 
nevezte ki a herczegprimás főszentszéki jegyzővé, ki 
eddig is huzamosabb időn át munkálkodott az aula 
számára. Végül értesít a körlevél Kanovies Béla cz. 
püspök, budapest-józsefvárosi plébános haláláról, Blesz-
kány Ferencznek adminisztrátorrá kinevezéséről s pályá-
zatot hirdet a józsefvárosi plébániára szeptember 30-iki 
határidővel. 

Nyitra. Konyrua és papi nyugdíj. — 
A nyitra-újlaki esperesi kerület feliratot intézett 

Vaszary Kolos herczegprimáshoz a kongrua és papi 
nyugdíj ügyében. A feliratnak lényege az, hogy a fő-
egyházmegye papjainak kongruája ne 1600 koronában, 
hanem 2500 korona évi — és öt — 200 koronás ötöd-
éves korpótlékban állapittassék meg ; a nyugdijat ille-
tőleg pedig azt óhaj taná a felirat, hogy a már meglevő 
papi nyugdíj-intézmény alapszabályai változtassanak 
meg olyképen, hogy a nyugdíj összege évi 2500 korona 
legyen s 40 évi szolgálat után bárki okadatolás nélkül 
is kérelmezhesse azt. A felirat teljes szövegében a 
következő : 

Nem ismeretlen kegyelmes Eminentiád előt t azon 
mozgalom, mely már évek előtt megindult az eszter-
gomi főegyházmegye lelkészkedö papsága körében is, 
a papi kongrua rendezése és a papi nyugdíj összegé-
nek megállapítása iránt. Méltán foglalkozott ezen kér-
désekkel a még oly önzetlenül működő főegyházmegyei 
papság is, mert manapság a megélhetés nehézségét, 
mint minden más társadalmi osztály, ugy a papi osz-
tály is egyformán érzi. Az intéző körök jóindulattal 
foglalkoztak ugyan a papság ezen fontos ügyével is, 
mindazonáltal a végleges megállapodások a magasabb 
képzettséggel bíró kath. papságot olyanul tüntet ik fél, 
mintha az a társadalmi ellátást illetőleg az állami írno-
kokkal vagy a községi jegyzőkkel egy rangot foglalna 
el, holott a kath. papság előképzettségét egyetemen és 
felső tanintézetekben nyerte s az ezekben nyer t okle-
velek olyanok, hogy ezekkel az említett állami s köz-
igazgatási közegek képesítői a versenyt sehogysem bír-
ják kiállani s még kevósbbé helyezhető a kath. papság 
velük egy rangba. 

Távol áll tőlünk azt vélni, hogy a kongrua ily 
alacsony összegben történt megállapítása a kath. pap-
ságnak talán lealáztatását akarta volna czélozni, avagy 
igen fontos vallási, hazafiúi és társadalmi tevékenysége 
egyenlőnek becsültetett volna a fentebb emiitett hason 
kongruával biró egyének működésével ; mindazonáltal 
el nem fojtható a kath. papság lelkében azon kívánság, 
hogyha más társadalmi osztályok megélhetéséről meg-
felelően gondoskodva lett, tör ténjék ez a főegyház-
megyei papsággal is, akinek kongruája ne évi 1600 
koronában, hanem 25C0 korona évi — és öt — 200 
koronás ötödéves korpótlék által rendeztetnék. Nincs 
ok, hogy ezen többlet által származott összeg esetleg 
állami jövedékekből ne folyósittassék és az évi budget 
összeállításánál erre is tekintet fordittassók, mer t hiszen 
az állam igen rá van utalva a papságnak ugy erkölcsi 
támogatására, valamint sokszor anyagi munkájára is. 

Midőn tehát ezen sérelmes helyzetünket Eminen-
tiád előtt bánatosan elpanaszoljuk, legmélyebb hódoló 
tisztelettel esedezünk kegyelmes Eminentiádnak: kegyes-
kedjék magas befolyásával ós legmagasabb közjogi mól-
tóságának egész súlyával fellépni az illető hatóságoknál, 
hogy a főegyházmegyei papság is elnyerhesse a fent 
jelzett módon tisztességes megélhetését a 2500 koronás 
évi kongrua és az öt 200 koronás ötödéves korpótlék 
megállapítása és folyósítása által. 
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Minthogy .pedig a serény munkásságban eltöltött 
hosszú működési évek jogot adnak az agg kornak is 
a tisztességes ellátásra, azért a kerületi papság azon 
kegyelemért is esedezik kegyelmes Eminentiád előtt, 
hogy a főegyházmegyei papi nyugdíj-intézmény alap-
szabályait oly értelemben kegyeskednék megváltoztatni, 
miszerint a nyugdíj összege évi 2500 koronában álla-
pittassék meg, mely 40 évi szolgálat után saját kére-
lemre minden okadatolás nélkül is folyósittassék az azt 
kérőknek. 

Ezen legalázatosabb kérelmünket Eminentiád jósá-
gos atyai szivének nemes indulataiba ajánlva, hódoló 
tisztelettel biboros jobbját csókolva, engedelmességben 
elhalunk 

Suránka, 1905. május hó 
Eminentiád legkisebb káplánjai és fiai 

Vida János, Lelkes Adolf, 
oki. középisk. tanár ker. alesperes 

plébános, ker. jegyző. plébános. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A) A magyarországi lat. és gör. szert. rom. 
kath. tanitók segélyalapja vagyonáról a 
kezelő egri főkáptalan által benyújtott, 
felsőbb helyen pedig felülvizsgált és helyes-

nek talált 1904. évi számadás kivonata. 
Vagyonállás 1903. év végén. (Korona értékben.) 

1. 4°/„-kal kam. magyar járadókkötvónyekben (névérték 
szerint 129.000-—. 2. Cherny Antal egykori nagyrippó-
nyi alesperes-plébános alapitványa 4"/„-kal kam. ma-
gyar járadókkötvényekben (névérték szerint) 25.000—. 
3. 6 db. Bazilika sorsjegy á 17 kor. 102-—. 4. Magán 
kötelezvényen 100-—. 5. Takarékpénztáraknál 4% ka-
matra tőkésitve 28.000-—. 6. Készpónzmaradvány 
8.433-77. Összesen 190-635.77. 

I. F e j e z e t 1904. é v i B e v é t e l . 1. §. A mult 
évi készpénzmaradvány 8433-77. 1. §. összege 8433-77. 
2. §,. Az egyházmegyék gyűjtéseiből befolyt: a) Az eszter-
gomi érseki megyéből 1058-—. b) A kalocsai érseki 
megyéből 221-—. c) Az egri érseki megyéből 745-22. 
d) A beszterczebányai püspöki megyéből 138-—. e) Az 
eperjesi gör. szert. kath. püspöki megyéből 257-88. 
f j Az erdélyi püspöki megyéből 354-—. g) A kassai 
püspöki megyéből 122 —. h) A nagyváradi lat. szert, 
püspöki megyéből 212-80. i) A nyitrai püspöki megyé-
ből 223 —. k) A pécsi püspöki megyéből 475- — . 1) A 
rozsnyói püspöki megyéből 123-62. m) A szatmári 
püspöki megyéből 265-—-. n) A székesfehérvári püspöki 
megyéből 36-—. o) A szepesi püspöki megyéből 179-—. 
p) A szombathelyi püspöki megyéből 310-—. q) A 
váczi püspöki megyéből 153-—. r) A veszprémi püspöki 
megyéből 119-—. s) A pannonhalmi főapátság egyházi 
területe részéről 66-—. 2. §. összege 5058-52. 3. §. Tőkék 
(értékpapírok ós takarókpénztári betétek) kamataiból 
7293-64. 3. §. összege 7293-64. 

A bevételek összesítése: 1. §. összege 8433-77. 
2. §. összege 5058-52. 3. §. összege 7293-64. Összes 
bevétel 20785-93. 

I I . f e j e z e t . 1904. é v i K i a d á s . 1. §. Az 1904. 
évben felosztás alá eső (alapsz. 6. és 7. §§.) összeg szám-
lájára : a) A közp. bizottság által megszavazott ösztön-
dijak czimén kiadatott 3557-02. b) Segélypénzekre 
4047-20. c) Az orsz. kath. tanitói árvaházat illető há-
nyad czimén az árvaház külön kezelt alapjába áttéte-
tett 2023-61. d) A netán létesítendő orsz. kath. tanitói 
tápintózet külön kezelt alapjába áttétetett 1011-81. l .§ . 
összege 10639 64. 2. §. Tőkésítésre: Vásároltatott és a 
tőkék közé soroztatott 2000 korona névértékű 4"/0 

járadék kötvény, vásárlási ár a lejárt kamatok kiegyen-
lítésével 1969-89. 2. §. összege 1969-89. 3. §. Különfé-
lékre: (nyomdai, postai stb. stb. költségek) 29-20. 3. §. 
összege 29*20. 

A kiadások összesítése: 1. §. összege 10639-64. 
2. §. összege 1969-89. 3. §. összege 29-20. Összes ki-
adás 12638-73. Mérleg: Összes bevétel 20785-93. Ösz-
szes kiadás 12638-73. 1905. évre átviendő készpénz-
maradvány 8147-20. 

A segélyalap vagyonállása 1904. év végén: 1.4%-
kal kam. magyar járadékkölcsönkötvényekben (név-
érték szerint) 131.000-—. 2. Cherny Antal egykori nagy-
rippényi alesp. plébános alapitványa 4%-kal kamatozó 
járadékkölcsönkötvényekben (névérték szerint) 25.000.— 
3. Hat db. Bazilika sorsjegy á 17 kor. 102- - .4. Magán 
kötelezvényen 100-—. 5. Takarékpénztárakban 4% 
kamatra tőkésitve 28-000.- . 6. Készpénzmaradvány 
8-147-20. Összesen 192.349 20. 

I R O D A L O M . 

Porcinnkula. I r ta Tréfán Leonárd, O. F. M. A 
„Szent Ferencz Hírnöke'1 szerkesztője Marosvásár-
helyen. A 62 oldalra terjedő, csinos kiállítású, tiszta 
nyomású kis füzet elején Assisi szent Ferencz arcz-
képét találjuk. Szerző előszava után az első fejezetben 
leirja Porciunkulát s egyúttal sikerült fényképekben a 
Porciunkula bazilikát és kápolnát, valamint szent Fe-
rencz halálának kápolnáját szemlélhetjük. A második 
fejezetben Porciunkula búcsújáról világosít fel. A har-
madik fejezetben szent Ferencz szülővárosát irja le 
érdekesen s itt megkapó a nagy szent halálának képe 
és sírjának bazilikája. Az utolsó fejezetben szent Fe-
rencz életéből olvashatunk vonzó, tanulságos részlete-
ket. A müvecske ára 70 fillér. 

Ujabb theologiai müvek. Medicina Pastoralis in 
usum confessariorum. Antonelli Józseftől. Kiadója a 
Pustet czóg Rómában. Az érdekes mű sok tekintetben 
nyújt tájékozást a gyóntató atyáknak s szerző e czól-
ból értékesítette nagy tudását s az orvostudományok-
ban való jártasságát. 

Kontrovers Lexikon. Dr. Burg Józseftől. E könyv 
a katholikusok és protestánsok közötti vitás kérdések-
kel foglalkozik s nagyon alkalmas szónokoknak, hit-
oktatóknak. 

Luther im Urtheile bedeutender Manner Eckart Rezső-
től. Berlin. Kohler Antal kiadása. E műben több 
nevezetes férfiúnak ítéletét találjuk meg Lutherről és 
szerepléséről, anélkül hogy a szerző egyéni véleményét 
nyilvánítaná vagy azokat kritika tárgyává tenné. 
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Der zweite Brief des Apostelfärsten Petrus, Dr. Henkel 
Károlytól. (Biblische Studien, IX. Bd., 5. Heft . Frei-
burg, Herder). Behatóan foglalkozik Péter apostol 2. 
levelével, melyre nézve egyesek tájékozatlanok. 

Der Aufbau der heil. Schriften des Neuen Testamentes. 
P. Rösch Konstantintól. Ord. Gap. Münster, Aschen-
dorff. E könyv a szentírás olvasására készíti elő mint-
egy, az érdeklődőt, hogy azt minden Íziben megértse. 
A homiliák perikopáinak exegezisét, komoly tanulmá-
nyozását teszi lehetővé, sőt útbaigazítással szolgál. 

Dr Hanny Ferencz ujabb könyve. A legtermé-
kenyebb irók egyikének, Hanuy Ferencz dr-nak tollá-
ból hosszabb jogi tanulmány jelent meg, melynek 
czime : A pápa szuverénsége jogi szempontból. Az érdemes 
műnek tárgya az, hogy a pápának szuverénsége való-
ságos, nemcsak tiszteletbeli, s hogy ezzel a szuverén-
séggel jelenleg is bír a pápa s e tételét szerző nemcsak 
az egyházjog, hanem az államjogok, főképen pedig a 
ma érvényben levő nemzetközi jog elméletének és 
gyakorlatának világosságánál bizonyítja be. 

A lelkiismeretes tanulmány méltán sorakozik dr 
Hanuynak „.-1 vető-jog a pápaválasztásonu cz. tavaly 
kiadott müvéhez ós nemcsupán szakszerű jogi, hanem 
általános, főleg világpolitikai érdekkel is bir és alkal-
mas arra, hogy belőle meg lehessen ismerni a kath. 
egyháznak az egész világra ós a nemzetközi jogéletre 
kiható eszméjét. A mű megrendelhető szerzőnél: Pécs, 
Szeminárium. Ara 3 korona. 

VEGYESEK. 
— A salzburgi katecheta gyűlést, mint már lapunk 

29-iki számának egyh. tudósításában jeleztük, — f. hó 
8-án tartották meg a hitoktatók nagy részvéte mellett. 
A gyűlésen, főkép a hitoktató-egyesület eszméjét vitat-
ták meg, melyet kevés kivétellel minden hozzászóló 
rendkívül fontosnak jelzett. Hitoktatók-egyesülete 
(Katecheten-Verein) nélkül nem képzelhető együttes, 
czéltudatos tanítás s a magukra hagyott hitoktatók 
anélkül teljesen izolálva vannak, holott a gyakori 
érintkezés, az együttérzés az exempla t rahunt elvénél 
fogva az egyesekre is jó hatással lenne. Ezenkívül az 
egyes szakműveket, folyóiratokat is könnyebben sze-
rezhetné be az egyesület s így, minden hitoktató ren-
delkezésére állhatnának azok. Érdekes, hogy huszonkét 
szavazat közül 16 a hitoktatók-egyesületének megala-
pítása mellett nyilatkozott, hárman ellene voltak, hár-
man pedig tartózkodtak a szavazástól. Ilyenformán az 
egyesület mégis létesülni fog. 

— Richard bibornok körlevele. A párisi herczeg-
órsek Richard bibornok főpásztori körlevelet adott ki, 
melyben felszólítja a franczia katholikusokat, hogy 
Nagy boldogasszony ünnepén egyházmegyéje minden 
templomában nyilvános imát végezzenek a katholikus 
Francziaországért. A körlevél erősen hangsúlyozza, 
hogy az egyház és állam szótválasztása nem a franczia 
nép óhaja, majd így folytatja : „Éljünk, gondolkozzunk 
s cselekedjünk úgy, mint keresztény katholikusokhoz 
illik. Legyen minden család igazi keresztény család, 
melyben a gyermekek a szülőknek, mint Isten helyet-
tesének engedelmessége alatt nőnek fel s melyben 
Is tent megismerni és szeretni tanulják. 

— Czélszerü protestáns újítás. S. Szabó József 
debreczeni főiskolai tanár „Magyar protestáns történelmi 
irka" czímen ú j irkákat szerkesztett, m e l y e k n e k czélja 

a protestáns hitélet fejlesztése s a fogékony lelkű gyer-
mekek megismertetése a protestáns egyházi és iskolai 
élet vezérférfiainak élettörténetével. Ezenkívül verses 
imákat, énekeket és fohászokat közöl. A katholikus 
if júság számára sem volna felesleges ilyen irkák meg-
szerkesztése, melyek czímlapján a nevezetesebb szentek 
rövid élettörténetét, a püspököknek életrajzát, katho-
likus nagyjainkat, íróinkat örökíthetnék meg s akkor 
bizonyára nem lenne olyan nagy a tájékozatlanság 
egyházi ügyekben katholikus növendékeinknél, mint 
most. 

Templomszentelés Newyorkban. A newyorki 
róm. kath. magyaroknak templomát, mely a 14. utcza 
East oldalán, a 420. szám alatt van, szeptember 3-án 
fogják felszentelni. A templom körülbelül negyvenezer 
dollárba kerül ós 700 embert lesz képes befogadni. A 
nemeslelkű adakozók között van Apponyi Albert gróf 
is, aki St. Louis-i felolvasásának díját — ötszáz dol-
lárt a templomnak ajándékozta. 

— Szent István napi szónokok. Bécsben, a kapu-
czinus atyák templomában a Szent István napi szónok-
latot dr Rott Nándor, pápai kamarás, cs. és kir. udvari 
káplán, az Augustineum lelkiigazgatója tartotta, Buda-
pesten, a Mátyás templomban, ünnepi szónok e napon 
dr Tóth József szentszéki ülnök, szombathelyi püspöki 
t i tkár volt, Székesfehérvárott pedig az ünnepi szónok-
latot dr Prohászka Ottokár, egyetemi tanár, a nagynevű 
szónok tartotta. 

— llj szepesi kanonok. A király a szepesi egyház-
megye irodaigazgatóját, dr Klieberich Mártont az ottani 
káptalan mesterkanonokjává nevezte ki. 

— Apró hirek. A visegrádi Mária-kápolnát, mely-
ben a király is több izben volt, e hó 15-én szentelték 
fel, miután pazar fénnyel restaurálták. — Zsigray János 
karczagi esperes-plébános a mult héten ülte meg 35 évi 
áldozópapi jubileumát. — Uj Mária-szobor áll az eszter-
gomi bazilika előtti téren, mely Pór Antal prelatus-
kanonok áldozatkészségét hirdeti. A szobrot — mely a 
talapzattal együt t 7 méter és bronzból van — Kiss 
György szobrász mintázta. A szobor főnevezetessége, 
hogy eltér a sablontól, amennyiben sz. Mária magyar 
ruhában, fején a magyar koronával s kezében szent 
István kormánypálczájával van ábrázolva. E szobrot 
f. hó 15-én Komlóssy dr esztergomi kanonok áldotta 
meg a hivők nagy sokasága jelenlétében. 

A szerkesztő telefonja. 
l)r. II. E. Budapest. A kért lapszámokat elküldjük. Sajnálom, 

hogy nem találkozhattunk. 
I?. K. Budapest. Nincs semmi értelme, hogy beleszóljunk a 

vitába. Cselekedjék mindenki a meggyőződése szerint. Úgyis keve-
sen vagyunk, tartsunk inkább össze. 

J .1. Yágszerdahely. A könyvet is, levelet is megkaptuk. 
Mihelyt sorra kerül, ismertetjük. Üdv. 

BsáfF" Figyelmeztetés t. olvasóinkhoz: A czimszalag száma 
előtt levő b és c betű azt jelenti, hogy az előfizetést a kiadó-hivatal 
(Budapest, VI. Bajza-utcza 14.) mindennap várja. A viszonyok vál-
toztak, az előfizetést nem lehet más járatási móddal helyettesíteni. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr . 
E. i. sz. felelős a 

Segédszerkesztő : Yalnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1905 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.) 



î Megjelenik e lap 1905. j 
: kezdetétől hetenként I 
: egyszer : csütörtökön. = 
[ Előfizetési dij : \ 
\ egész évre helyben s : 
E postaküldéssel 10 kor. ï 
E Szerkesztő lakása: \ 

Budapest, \ 
I VI., Bajza-utcza 14. sz., ï 
: hova a lap szellemi : 
: részét illető minden E 
l küldemény czimzendő. ï 

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, augusztus 31. 35. 

D A L M I E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
L3IK ÉVFOLYAM. 

SZ. 1905. 

„Perge alicriter m coepto tuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius eompinger.da 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus." 

IX. Pius a szerk. 1871. márer. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok: A világvég hittudományi és természettudományi megvilágításban. Ir ta: Dr. Z u b r i c z k y 
A l a d á r . — Katonák Mária-tisztelete. B e c k I g n á c z főhadnagytól. — A miseruha mint jelkép. I r t a : N é m e t h y G y u l a dr. — 
Egyházi Tudósítások : S t r a s s b u r g : Az 52. német kath. nagygyűlés. — Kath. Egyesületi élet és Köztevékenység: A magyarországi lat. 
6-' gör. szert. róm. kath. tanitók segélyalapja vagyonáról a kezelő egri főkáptalan által benyújtott, felsőbb helyen pedig felülvizsgált és 
helyesnek talált 1904. évi számadás kivonata. — Kath. Tanítás- és Nevelésügy: A kath. tanitók segitő alapja. -— Irodalom: Kezdők 
katekizmusa. Képes katekizmus. Rövid bibliai történetek. — Vegyesek: A kassai vértanuk eltemetése. Főegyházmegyei hirek. 11. Vilmos 
német császár és XIII. Leo pápa. Hammerstein meghalt. Szembek utódja. A szent szertartások kongregácziója. Amerika rabbinusai. 

A Pesti Hirlap erkölcsi érzéke. Löwenstein herczeg nyilatkozata. Apró hirek. — A szerkesztő telefonja. 

A világvég hittudományi és természet-
tudományi megvilágításban. 

Irta : Dr. Zubriczky Aladár. 

8. H a megkérdezzük a természettudomá-
nyokat , a föld- és a naprendszer elmúlására 
nézve többféle lehetőséget említenek. Vannak 
olyan lehetőségek és ezek a távolabbiak, a 
melyek felé a mi földünk vagy naprendszerünk 
bizonyos törvényszerűséggel épugy tör tet , mint 
a világegyetem a hőenergiává vált energiák 
kiegyenlítődése felé. Ilyen végkifejlet az, hogy 
a, holdak a bolygókra, a bolygók a napra 
esnek. Vannak azonban még közelebbi lehe-
tőségek, amelyek igazán mint a tolvaj lephe-
tik m e g földünket és életét szabályos elhalása 
előtt te temesen megrövidíthetik. Ezek a katasz-
trófák. Mindenki kénytelen lesz bevallani, hogy 
a Szentírás leírásának épen ezek a tolvajként 
közeledő lehetőségek felelnek meg legjobban. 
Mert a holdaknak, vagy a bolygóknak a vég-
kifejletben való leesése m á r ezer és ezer esz-
tendőkkel előbb kiszámítható, ellenben a 
katasz t rófák esetleg csak napokkal előbb jelez-
te tnének csillagászatilag. Továbbá a földnek 
természetes végét mindenesetre oly átalaku-
lások előznék m e g a földön, amelyek a szer-

ves életet, vele az emberek életét már jóval 
előbb lehetet lenné tennék. 

De tekintsünk végig a külömböző lehe-
tőségeken ! 

Mindenekelőtt hallgassuk meg újra Helm-
lioltzot, a ki ezzel a tá rggyal két értekezésben 
is foglalkozott (A természeti erők cserehatásai és 
A bolygórendszer keletkezése, Természet tud. Társ . 
kiadv. 1874., 1878.). Az általa felhozott lehe-
tőségek közöt t mindenesetre olyanok is vannak, 
a melyeknél nem szerepel a tűzveszedelem, 
hanem inkább a megdermedés halála. Felso-
roljuk azokat is, de lehetőségük nem zavar 
minket, mivel a te rmésze t tudományok n e m 
bír ják megállapítani, a sok lehetőség közül 
melyik lesz a valóság. 

Helmholtz mindenekelőt t felhozza, hogy 
a súrlódás eleven erőt emészt és a mecha-
nikai erőkészletet fogyaszt ja . H a a csillagközi 
tér egészen üres volna, a súrlódás nem tör-
ténhetnék meg ; mivel azonban az éther-elmélet 
a legnagyobb fokban valószínű, ez a csillag-
közi közeg érzékeinkre nézve észrevétlenül 
ugyan, de mégis apaszt ja földünk mechanikai 
erőkészletét. Második tényezőként je lentkezik 
az ár-apály tüneménye, a,mely szintén súrlódást 
okoz. További tényező az, hogy a föld a nap-

35 



'274 RELIGIO. LXIV. évf. 1905. 

pal együtt folytatot t ú t j ában végigsöpri a világ-
té r t és az ot t szétszórt ponderabilis anyagot 
meteorok és hulló csillagok a lakjában összesöpri. 
Számitások alapján valószinünek látszik, hogy 
naponta az egész égbolton hé t és félmillió 
hullócsillag esik. — Mindezek a tényezők két 
irányban ha tnak a földre. Először lassítják 
tengelye körül való forgását. Számítások ki-
muta t t ák , hogy ez a lassulás száz esztendő 
leforgása a la t t 25 másodpercznyi külömbséget 
tesz. Ennek a lassulásnak kiszámíthata t lan 
idők múlva megállás a vége s akkor földünk 
egyik oldalát á l landóan a nap felé fogja for-
dítani, a másik oldala pedig ál landóan éjben 
lesz. Más szóval á l lapota hasonló lesz a hold-
nak je len ál lapotához. A neveze t t tények 
másodsorban megakasztólag h a t n a k a föld 
mozgására oly tekintetben is, hogy a nap 
körül egyre kisebb köröket fog körülírni, a 
mint azt az Encke-üstökösnél tapaszta l ták. 
Ennek vége pedig más nem lehet, mint a 
napba való belehullás. 

Helmholtz továbbá kifejti, hogy a nap hő-
mennyisége az óriási munka következtében, 
melyet végez, végre is ki fog merülni . A nap 
is táplálkozik ugyan meteorokkal , táplálkozni 
fog beléhulló bolygókkal és üstökösökkel is, a 
melyek fogyó erejét pótolják; összehúzódása 
következtében is nő tere : azonban mindeme 
tényezők kihűlését mindörökké nem tar that-
j á k távol. H a pedig kihűl, akkor vége a földön 
is minden életnek. Pedig, hogy kihűltek, mutat-
j ák az égen levő egyéb kihűlt napok példái. 

Különben maga Helmholtz megjegyzi, 
hogy véleménye szerint már a fölsorolt ténye-
zők előtt elfognak pusztí tani minden t a földön 
hata lmas geologiai katasztrófák. 

A felhozott lehetőségek némelyike kihű-
lést, másika tűzhalál t jelent. Az első nem felel 
meg a Szentírás leírásának, a másik csoport-
nál pedig a napba való esésről van szó, ami 
a földről nézve a n a p leesését jelentené. A 
Szentírás azonban a napnak csupán elhomá-
lyosodásáról beszél. Ez az elhomályosodás 
pedig inkább megfelelne a te rmészet tudomá-
nyok ál tal előadott kihűlési elméletnek. Ugy 
látszik tehát , mintha a tűzhalál t a nap ellio-
mályositásával ba josan lehetne összekapcsolni. 
De Helmholtz is ezen távoli lehetőségekkel 
szemben valószínűbbnek tar t ja a földnek geolo-
giai kataszt rófa által való elpusztulását. H a ez 

a ka tasz t rófa platonikus természetű volna, 
akkor meg volna magyarázva a tűzhalál és 
esetleg a felhőgomolyodás következtében a nap 
elhomályosodása is. De mit je lentene a Krisztus 
által emiitet t csillaghullás? 

9. Helmholtz nézetei t különben osztják 
más csillagászok és fizikusok. Pld . Cotta Bernát 
„A jelen geologiájáLl-ha,n emliti, hog}7 a föld for-
gási sebessége és á tmérője kétezer év óta nem 
vál tozot t ugyan észrevehetőleg, de az évek 
milliárdjai a la t t je lentékenyen változhatik. 
Továbbá, hogy a nap melegének csökkenése 
következtében a földön is egyre több anyag-
nak kellene a gáznemüből a cseppfolyósba, 
illetve szilárdba átváltoznia, mig végre csak 
szilárd, habár igen vál tozatos alkotású világ-
test maradna belőle, amely lehetetlenné tenne 
minden szerves életet (Magyarul, 1873. 210. 1.). 
Tyndall „A hő mint a mozgás egyik neme" cz. 
művében (magyarul 1874. 466 — 9.) egész rész-
letet átir Helmholtz értekezéséből, és pedig 
azt, amely a bolygórendszer erőkészletének 
fogyásáról, mely halálára vezet, szól ; és pedig 
azzal a részlettel együtt , amely a geologiai 
ka tasz t rófák előbbi bekövetkezésének valóbb-
szinüségét emeli ki. — Perty (Die Natur in Lichte 
philosophischer Anschauung, Leipzig, 1869., 239.) 
emliti az eutropia-törvényt, a bolygók tengely-
forgásának lassudását és napba való esésüket. 
Thomsonra való hivatkozással m o n d j a : „Akkor 
majd a bolygórendszer helyén egyetlen sötét 
tömeg lesz, amelyen minden szervi életnek 
vége". 

Katonák Mária-tisztelete. 
(Beck Ignácz főhadnagytól.) 1 

Az Énekek Éneke kérdi : „Kicsoda ez, ki eléjő, 
mint a fölkelő hajnal, szép, mint a hold, választott, 
mint a nap, rettenetes, mint a táborok elrendezett 
serege" (6, 9). Mária, — feleli milliók kara. Előtte 
lehull a fegyver és meghajol a zászló. Hát még a mi 
zászlóink, ezek a régi viharedzett, szétluggatott zászlók, 
melyek a Bold. Szűz kópét viselik ! 0 velők ment 
katonáinkkal szélben és viharban, éjben és iszonyban! 
Elment a legsűrűbb golyózáporba. Azt mondják, hogy 
a katona a háborúban közel van az Istenhez. Azért 
szereti Máriát, a Magasságbeli trónjánál a legmagasabb 

') Ez a czikk Danzer's Armee-Zeitung-jában látott napvilágot 
1904. decz. 8 án mint tárczaczikk. Gondoljuk, nem végeztünk fölös-
eges munkát, ha egész terjedelmében lefordítottuk mint a bátor, 

katonához illő hitvallásnak remek és vigasztaló példáját. Sokan 
fognak épülni olvasásánál olvasóink közül és még többen, ha olva-
sóink a szószéken és az iskolában mások épülésére is felhasználják. 
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szószólót. S ha elesik, Mária még utolsó pillantást vet 
rá. Vagy nem igy volt-e ez a világtörténetben ? 

Sz. György (f 303.) Diokletián alatt a római 
seregben szolgált. Ö a lovagok védőszentje mai napig. 
Kacic Andria horvát énekeiben azt énekli róla, hogy 
„Jézus-Mária" kiáltással rontot t a sárkányra. A művé-
szet szentesítette ezt a hagyományt. Mikor Seitz Lajos 
IX. Pius pápának a s. Lorenzo fuori le mura templom-
ban levő sirkápolnája számára a kartonokat terveztet 
az Immaculata-képbe belevette sz. György alakját is. 
A 30 éves háboritnak katonai babonája sz. György-
ingeket használt. A bajor sz. György-rend aranyalapon 
a Szűz-Máriát mutat ja . Sz. Györgynek tiszteletére éne-
kelt nem régiben Kernstock Ottokár voraui barát egy 
szép német lovagdalt („ein schön teutsch reiterlíed"), 
mely még füleinkben cseng. Megdicsőítette őt Abraham 
a Santa Clara („Merk's wohl, Soldat!"). Ott van N. 
Károly. Azon kápolnának külsején, a melyhez hozzá-
építették a maria-enzersdorfi búcsújáró templomot, ezt 
lehet olvasni (5. kép) : Carolus Magnus schlaget auf 
diser Hayd die hunén und lasset dises Kürchlein, so 
die hunén verwiestet, wiederum erbauen, setzet dem-
nach mit eigner Hand hinein die allzeit mit sich gefürte 
Bildniss der schmerzhaften Mutter Gottes allda bestendig 
zu verehren anno Chr. 791." Ugvanaz a fal emlékeztet 
Leopoldus Virtuosus osztrák herczegre, a ki it t hivta 
segítségül Máriát és Ptolemais bástyáján elsőnek tűzte 
ki a győzelmi zászlót. Rudolf seregei a Morvamezei 
csata előtt szintén énekelték a német lovagrend kedves 
dalát : 

Maria, Mutter und Magd, 
All uns're Not sei dir geklagt. 

1364-ben Nagy Lajos magyar király egész seregé-
vel Maria-Zellbe megy. Korvin Mátyás pajzsára vésette : 
„Szentséges szűz Mária! esdj áldást Mátyás királyra!" 

1571. okt. 7-én diadalmámorban úszott a keresz-
ténység: Lepanto napja volt. V. Pius Mária közben-
járásának tulajdonította a győzelmet. Akkor igtatták 
be a lorettói litániába a „Keresztények segítsége" czí-
met. A pápa megengedte, hogy október első vasárnapja 
a rózsafüzér ünnepe legyen. H é t évvel utóbb Don Juan 
d'Austria a spanyol Montserrat-ba vonult. A katalóniak 
a montserrati szüzet a csodák szűzének nevezték. Soha-
sem vonultak háborúba az Ö üdvözlése nélkül. Ezen a 
helyen tartotta loyolai sz. Ignácz is az ő fegyvervir-
rasztását. Fiatal katona volt, a ki Pampelona ostromá-
nál (1521) súlyosan megsebesült. Meggyógyulva a Bold. 
Szűznek szentelte magát és kard já t az ö kegyképére 
függesztette. 

Még a közlegényektől is (Landsknechte), a kik 
pedig nem nagyon híresek ájtatosságukról, maradt 
néhány buzgó Mária-fohász. Egyikük igy szól: 

Von erst es woll wir leben 
Mariam, die raine Maid, 
Die ist so hoch dort oben, 
Kain Bid' sie uns versait ; 
Merkt auf, ihr Reitersknaben -
So wir in Sorgen traben 
Und sonst kain Fürbitt haben, 

So helf um die viel zart, 
Die Gottes Mutter ward ! 

Végül a harminczóves háború meghozta seregeink-
ben a Mária-kultusz teljes kivirágzását. II. Ferdinánd 
a lorettói Szűznek ajánlotta országait. 1617. máj. 18-án 
megismételte ezt III. Ferdinánd a bécsi Am Hof Imma-
kulata-szobra előtt. Kivált a fehérhegyi csata óta (1620.) 
a közkatona rendületlenül bizik a „győzelmes Máriá"-
ban. A csüggedés pillanatában a karmeliták rendgene-
rálisa, Ruzzola Domonkos belépett a vezérek sátrába.Kezé-
ben Máriakép volt, melynek .szemei ki voltak szúrva. Szava 
gyújtot t . Fitzsimon Henrik jezsuita rázendített a Salve 
Reginára, Miksa és Buquoi feleltek neki. „Mária" volt 
a csatakiáltás. Különben ez a csatakiáltás állandó lett 
a seregnél, ismételték Breitenfeldnél és Lützennél. Ezen 
első győzelemtől kezdve az osztrák sereg zászlóin sza-
porodnak a Mária-képek. Véglegesen állítólag I I I Fer -
dinánd rendelte el. (Ez néhány könyvben olvasható, de 
a cs. és k. hadilevéltárban a császári rendelet meg nem 
lelhető). 

Nem szabad gondolni, hogy csupán egyesek voltak 
ilyen érzületüek, mint pl. a császár, Lipót-Vilmos főher-
czeg, Miksa választófejedelem, Tilly, Pappenheim és 
Buquoi. Még a rosszhirű Gallas is vitatáx-gyát képezheti, 
tekintve összeköttetését a szentéletü Keresztről neve-
zet t Johanna Máriával. A jótékony hatás a legmélyebb 
rétegekig érezhető volt. Az akkori szoldateskát nem 
lehet egyszerűen gyülevész népnek tekinteni. Magdeburg 
fosztogatása alatt Theodosius Kristóf prot . prédikátor 
nejével együtt a padlásra menekült. Csakhamar meg-
szimatolták őket a katonák és halállal fenyegették. 
Egyikük visszatartotta a többit és odasúgta Theodosius-
nak : „Mária a jelszó; lia segítségül hivod, semmi bán-
tótásod nem lesz!" Jellemző, hogy a „Simplicissimus" 
költője e jámbor katonát typus gyanánt mutat ja be. 
Egy ilyen katona zarándokutján megtérí t i a regény 
hősét. Tehát a katonaság példája jótékonyan hatott. A 
XVII . század vége felé a Kageneck-ezred néhány kato-
nája a breisgaui Fekete erdőben Frybergnél egy forrás 
mellett Mária-képet talált. Tetőt készítettek a képnek 
és aláírták : Sancta Maria, patrona militum, ora pro 
nobis ! (Vége köv.) 

A miserulia mint jelkép. 
A miseruha szimbolikája. 

— Ir ta : dr. Némethy Gyula. — 

Vörös a miseruha színe azon dicső szentek 
ünnepein, kik megmutat ták vértanúi halálukkal azt a 
nagy szeretetet, amelynél nagyobb az Üdvözítő szava 
szerint nem is lehet, mely erősebb a halálnál, erősebb 
a halál gyötrelmeinél. A vér tanuk ünnepén. 

Quae vox, quae poterit lingua retexere, 
Quae tu martyribus munera praeparas ? 
Rubri nam fluido sanguine fulgidis 
Cingunt tempóra laureis. 

A vörös szín megilleti a vérontás nélkül halált 
szenvedett mártírokat is ; a vörös szín i t t t. i. a sze-
retetet jelenti, melynek hősies, leghősiesebb foka az 
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élet feláldozása. A vér tanuk között első hely az apos-
tolokat illeti meg, főleg az apostolfejedelmeket : 

O Koma í'elix quae duorum principum 
Es consecrata glorioso sanguine, 
Horum eruore purpurata ceteras 
Excellis orbis una pulchritudines . . . 

A vértanúság Jézus legtökéletesebb követése, mert 
a vértanuk a saját és a bárány vérétől tündökölnek. 
Ecclesia praefert Martyres Virginibus tum in ordine quam 
serrât in Communi Sanctorum, tum in Martyroloyio, tum 
in Litaniis et commemorationibus, tum in hoc ritu, quo in 
festis Virginum et Martyrum non atbo, sed rubro colore 
utitur.1 

A rózsa vérszíne miatt a mártirok virága. 
Salvete flores martyrum, 
Quos lutis ipso in limine 
Christi insecutor sustulit, 
Ceu turbo nascentes rosas. 

énekli az egyház aprószentek ünnepén. 
Az egyház vörös színt rendel Pünkösd ünnepére. 

„ F főűnnepen az egyház a legnagyobb fényt fejti ki,u úgy-
mond Walter , „pap és oltár vörös ruházatban ragyognak 
a Lélek tűzlányjainak jelképe gyanánt, mely az apostolokra 
ama nagy Pünkösd napján láthatólag, azóta pedig milliókra 
láthatatlanul lebegett alá. Mintegy az Isten arczulatából 
kilövelt tüznyelvek ezek ragyogva a hittől, égve a szeretettől-
Tüzes nyelvek alakjában szállott egykor a Szentlélek 
az apostolokra, hogy áradjon ajkukról az Isten igéje, 
s hogy szeretettől lángoljanak. 

Ignis vibrante lumine 
Linguae figurám detulit 
Verbis ut essent proflui, 
Et caritate fervidi. . . 

Azóta is szórja a Szentlélek a mennyei szeretet 
tüzes szikráit a földre, az emberek szivébe, hogy új já-
teremtse és áldozatkészséggel töltse el ezeket. Pünkösd 
ünnepe a katholikus egyház születésnapja, mely mint 
Isten szent városa a hegyen, az Ur és a vértanúk vér-
tengeréből száll föl és emelkedik ki. Mindenkor a vér-
tanúk ékesítették az egyházat és te t ték termékennyé 
azt. Semen est sanguis martyrum. Meg a vértanúk vére ! 
Azért illeti meg a vörös szín Pünkösd ünnepét. 

A zöld a szivárvány középső szine, mintegy köz-
vetítő szín a meleg és hideg, az erős és gyönge színek 
között, s azért a legkellemesebb szín a szemnek, szív-
nek egyaránt. nA kedvességet és szépséget kívánja szemed 
de ezeknél szebb a zöld vetésolvassuk Jézus Sirák 
fiának k ö n y v é b e n . K i k e l e t k o r föléled, csírázik, haj t , 
virágzik, illatot áraszt erdő, mező, hegy és völgy, az 
egész természet ú j életet fejleszt, friss, kedves zöld 
szinbe öltözik, reményt adva az aratás idejére. Azért 
a zöld általában a reménység szine. 

A zöld szin összhangban van az egyház lényegé-
vel : ez egy hatalmas fa Krisztus hasonlata szerint, mely 
csúcsát méltósággal emeli az ég felé, árnyas, enyhes 
ágazatát, lombsátorát áldólag terjeszti a föld fölé, a 

1 Quarti. Commentarius in Ruba Missalis R. Venetiis. 1727. 
p. 1. tit. 18. dub. 5. 

2 Gibr. i. m. 274. 1. 
3 40. 22. 

leggazdagabb virágdíszben pompázik, fölséges malaszt 
és erónygyümölcsöket terem. Isten gondosan öntözött 
kert je az egyház: Krisztus, a jó pásztor vezeti azon 
juhocskáit örökzöld pázsiton, fölüdíti azokat örökké 
friss élő kegy elemvizével. Fons aquae salicntis in vitám 
aeternam. Igy zöldéi és virágzik nő, és érik az egyház 
itt e földön örök tökéletessége irányában. Zöld mise-
ruhát rendel az egyház, hogy örvendetes, élő reményét 
nyilvánítsa a paradicsomnak mindig kellemes, örökzöld 
virányai után, melyről azt mondja a haldoklók imád-
ságában : constituât te Christus, Filius Dei vivi intra paradisi 
sui semper amoena virentiai nyilvánítsa reménységét 
„a romolhatatlan, fertőzetlen és hervadhatatlan örökségre, 
mely mennyekben fentartatik néktek",5 a „dicsőség hervad-
hatatlan koszorújává".8 A mennyei paradicsomban „meg-
mutatá nékem az élet vizének folyóját, mely fényes vala mint 
a kristály s az Istennek és Báránynak királyi székéből 
fakada. Az ő idezájának közép*n és a folyó víznek mindét 
felén az élet fája vala, tizenkét gyümölcsöt termő, minden 
hónapban meghozván gyümölcsét és a fa levelei a népek 
egészségére valók." 7 A mennyekben az üdvözültek ,,nem 
éheznek, s nem szomjúhoznak többé, a nap sem éri őket, sem 
valami hőség, mert a Bárány, ki középen a királyi széken 
vagyon, vezérli őket s elvisú az élővizek forrásaihoz és le-
töröl az Isten minden könyhullatást az ő szemeikről.8 

Minthogy tehát a zöld a középső helyet foglalja 
el a világos és sötét szinek között (a vörös, narancs-
sárga, világos és világító szinek ; a kék, ibolya sötét 
és nem világító szinek), oly napokra rendeli az egyház 
a zöld miseruhát, amelyeknek egyrészt különös ünne-
pies vagy örvendetes jellege nincs, de bűnbánat, vagy 
gyász sem fűződik hozzájuk, egyszóval az uralkodó 
hangulat a tűrő, váró remény. Ide tartoznak a vasárna-
pok és köznapok Vízkereszttől Hetvenedvasárnapig, Pünkösd 
nyolczadától Irr jövetig, azaz Adventig. E vasárnapokat 
Dominicae viridesnék is hítták. Ha Szentháromság-
vasárnapja után lá t juk a papot zöld miseruhában meg-
jelenni az oltárnál, ébresszük föl magunkban a keresz-
tény remény indulatát, mert a zöld ruhák vigasztaló 
zálogát képezik a reménynek ez örök üdvösségre, 
melyet Krisztus megtestesülése adot t vissza nekünk. 
Az egyházi évnek Pünkösd után következő része Isten 
gyermekeinek az örök haza felé való zarándokútját 
állítja elénk. „Az évek nyílsebesen futnak el egymásután 
soha nem nyugvó menetben; de csak azért vonulnak el, mert 
ő vezeti őket, aki egy pillantássál tekint át évszázadokat, 
hogy gyors futásukban hirdessék, hogy van egy, aki minden 
idő előtt van s minden időben leszen, a századok királya, 
kinek trónusa szilárdan áll minden napokban, s kinek biro-
dalma nemzedékről-nemzedékre tart, mindörökké. Minden 
változandó a nap alatt és elmúlik, de csak azért, mert ren-
deli, hogy elmúljék az, aki sohasem múlik el. Az embernek 
sem szabad e földön maradnia. Semmiségből születve, élete 
rövid, de teli van fáradsággal, vége szenvedéssel s végre 

4 Ordo Commendationis Animae. 
5 Szent Péter I. lev. 1. 4. 
13 u. o. 5. 4. 
7 Jelenések könyve. 22. 1—2. 
8 Jelenések Könyve 7. 16—17. 
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mindenből nem marad néki egyéb hátra, mint a sir. Tegnap 
szülötte úgy tűnik, mint az árnyék, változik minden pcrczben, 
rövid napok multán elhal; de azért oly rövid az elete, hogy 
tudja, van egyvalaki, aki tira az életnek, aki ezt a rövid 
határt szabta annak, hogy a változó felett a változhatatlant 
el ne felejtse, szivét olyan javakra ne függessze, melyek : por> 
mint ö maga. Egykor meg kell halnia, de csak azért hal 
meg, mivel és amikor az az egy, aki a halál fölött is ural-
kodik, meghalni hagyja, hogy megismerje, hogy csak az az 
egy vette el a halál félelmét és hatalmát, hogy az emberi 
aratás ura a halandó testet csak azért veti a rothadásba, 
hogy romolhatatlanságban támadjon föl, hogy mindnyájan, 
akik Ádámtól származnak s a bűn által a halál hatalmába 
estek, csak halál és síron keresztül juthatnak át ö hozzá, az 
örök sátrakba, hol Isten minden könnyet letöröl szemeikről, 
ahol szomorúság, jaj, fájdalom és halál nem lesznek többé? 

A földi vándorlásunk mindenesetre tele van fáj-
dalommal, vesződséggel, nélkülözésekkel és bajokkal, 
de túlnyomólag mégis vigasszal és örömmel az örök 
nyugalom, a végső győzelem és végtelen diadal biztos 
várása miatt. E remény által boldogok vagyunk és tele 
örömmel. (Róm. 8, 87, 12, 12.); ez a remény enyhíti 
a jelen fájdalmát s hozza meg egy jobb jövendő 
vigaszát. E reménység nélkül a legnyomorultabbak 
lennénk. Pünkösd után azért rendel az egyház zöld 
ruhát , hogy bennünket örömmel és békével töltsön el 
a hitben, hogy gazdagok legyünk reménységben és 
Szentlélek erejében : 1 0 az ú j javaira irányuló remény 
az élők földén a mi vezércsillagunk, zarándoklatunk 
és támaszunk földi vándorlásunkban. 

A violaszín a fényben, világító erőben gyönge 
(nem világító) színekhez tartozik, de a benne lévő 
vörös szín egy kissé mégis élénkíti. Amennyiben a 
violaszín a hamu szürkeségéhez hasonlít, komoly vezeklő 
szellemet, igaz vezeklő érzületet h i rdet ; amennyiben a 
violaszín az ibolya színe amely völgyben, erdőkben a 
fű között elrejtezik az emberi szemek elöl, csak 
Teremtőjének virít és illatozik, jelképe az igénytelen 
alázatosságnak a szent magánynak, szívbeli bánatnak, fájó 
vágyakozásnak az ég után. A sötét, komoly violaszín 
tehát bánatot, gyászt jelent, de nem teljes ós tökéletes, 
hanem az öröm sugarai által mérsékelt és enyhítet t 
bánatot. A violaszín tehát alkalmas jelképe ama szent 
és Istennek tetsző szomorúságnak, mely állhatatos vezek-
lést hoz létre az üdvösségre, azon dicséretes szomorú-
ságnak, melyet a fölött érez a lélek, hogy még az 
Úrtól távol e világban kell tartózkodnia, mely idegenné 
vált számára, s naponként sőt óránként veszélyezteti 
üdvösségét. Az ily szomorúsággal eltelt lélek ugyan 
gyakran fölkiált: „En, szerencsétlen ember, kiszabadít meg 
engem a halálnak testéből" 11 s egy a zsoltárossal: „Jaj 
nekem, mert a zarándokságom meghosszabbíttatott, Cédár 
lakóival lakom, oly sokáig zarándok az én lelkem",12 de azért 
szomorúsága, fájdalma nincs vigasztalás, édesség híján. 

9 Geissel Gibr. i. n. 276 1. 
10 A reménység Intene pedig töltsön be titeket minden örömmel 

és békességgel a hit által, hogy bővelkedjetek a reményben és a Szent-
lélek erejében. Kóm. 15, 13. 

11 Róm. I. 24. 
119. Zsolt. 5. v. 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Strassburg. Az 52. német kalh. nagygyűlés. 
Felséges lá tványt nyú j to t t a lefolyt napokban 

Elszász-Lotharingia fővárosa, Strassburg. Házai mind 
lobogódíszt öltöttek, nagyobb utjain száz és száz dia-
dalkapu fogadta az ezrekre menő vendégeket és harang-
zúgás, mozsárlövés jelezte mindenfelé a német katho-
likusok ünnepét, az 52. nagygyűlést. 

Az impozáns diszfelvonulás aug. 19-én törtónt, 
mely után kilencz népgyűlést tartottak. A legnagyobb 
munkásgyülés a Festhalleban volt, amelyen körülbelül 
tízezren vettek részt. Elnöke Doosle Vischerig gróf volt, 
aki örömmel üdvözölte a jelenlevőket. Utána Zorn v. 
Bulach báró, felszentelt strassburgi püspök szólalt fel 
lelkesen, hangsúlyozva, hogy az egyenlőség gondolata 
legtökéletesebb a katholikusoknál. Schiffer az egyház 
szocziális és szellemi tevékenységéről beszélt. Hang-
súlyozza a munkásegyesületek szükségességét s hozzá-
teszi : „wir müssen praktisches Kristenthum treiben." 

Forstner mainzi plébános a karitász mellett az 
igazságosságra fektet i a súlyt. A katholikusok nagyjai 
szorítsák ezentúl melegebben a nép fiainak kezét. 

A délután lefolyt népgyűlések után a Festhalle-
ban ismerkedési estély volt, melyen a magyarok nevé-
ben Giesswein Sándor dr. kanonok beszélt. 

A nagygyűlés első napját Fritzen püspök ünnepé-
lyes nagymiséje nyitotta meg A nagygyűlésen Löwenstein 
herczeg, mint elnök üdvözölte a jelenlevőket, mely után 
a város püspöke, Fritzen hangsúlyozta a katholikus egy-
séget, melyet méltán irigyel a németektől az egész világ. 

Gröber, a centrum hires vezérszónoka a katholikus 
élet forrásairól és áldásairól beszélt ; a kereszténység 
ereje necsak az egyénben és családban, de a társa-
dalomban is érvényesüljön. Ehrhardt dr. strassburgi 
egyetemi theologiai tanár a pápaság valláserkölcsi és 
kulturális feladatáról és tevékenységéről tar tot t lelkes 
előadást. Sehol annyi önfeláldozást, sőt a humanitás 
megtestesülését sem látni, mint a pápai trónon. 

A nagygyűlés szónokait a jelenlevők nagy tet-
széssel fogadták s lelkes hangulatban oszoltak szét, 
hogy az egyes szaküléseken vehessenek később részt 

A nagygyűlés keretében tar to t t legényegyesületek 
és mesteregyesületek gyűlésén Schüffer kölni kanonok 
volt az első szónok, ki a h i thű keresztény érzületen 
kivül a technikai haladást s a kereskedelmi ismeretek-
ben való gyarapodást hsngsulyozta, mint az iparosok 
boldogulásának módját . Frimborn képviselő a legény-
egyesületek szükségességéről beszélt, mely egyedül ké-
pes a szocziális érzéket, az összetartozandóságot fel-
ébreszteni. Mindkét beszédnek nagy hatása volt. 

A nagygyűlés határozatai annyival nagyobb suly-
lyal birnak idén, amennyiben négy szakosztályban foly-
nak a tárgyalások s minden javaslat először az állandó 
bizottság rostáján megy keresztül majd rövid szövege-
zéssel beterjesztik a szakosztályok ülései elé s ott rövid 
tanácskozás után szavazással döntenek felette. Innen a 
zárt ülés elé kerül a javaslat, melyet az illető szak-
osztály elnöke okadatol meg röviden. 
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A négy szakosztály közül az elsőben a római kér-
désben hoztak határozatot . Felemelték szavukat a pápa 
függetlensége és teljes szabadsága érdekében, mert 
enélkül lehetetlen a kath. egyház szabadságáról beszélni. 
Ezenkivül több határozatot hoztak egyes egyesületek 
érdekében s a jövő évi nagygyűlés helyéül Essen Iiuhr t 
jelölték ki. 

A második szakosztályban a szocziális kérdésről volt 
szó. A plébánosok figyelmeztetendők, hogy alakítsanak 
kath. i f júsági és leányvédő egyesületeket s ha vidékről 
valamelyik városba jön, tudósítsák erről az illető mun-
kás-, legény- vagy tanonczegyletet, hogy annak oltal-
mába kerüljön. 

A harmadik szakosztályban a keresztény karitás 
kérdése volt szőnyegen s felszólították a jelenlevőket, 
hogy a felebaráti szeretet munkájából mindenki vegye 
ki a részét s pártolja a „Seraphisches Liebeswerk" cz. 
egyletet, mely az erkölcsileg veszélyes körülmények 
közé ju to t t gyermekekről gondoskodik s melynek már 
eddig 250 ezer tagja van. Ajánlja még a Magdolna-ott-
honokat, Jó-pásztor menhelyeket, szent Yincze egyletet, 
Raphael egyletet (idegenek útbaigazítása) stb. 

Végül a negyedik szakosztály az irodalommal, tudo-
mánynyal és művészettel foglalkozott. Örömmel üdvözlik 
az úgynevezett szabad líceumokat, melyek keretében 
egyes theologiai s más szaku egyetemi tanárok praktikus 
előadásokat tartanak. Ajánlják az Albertus Magnus 
Verein támogatását, mely a kath. egyetemi hallgatók 
segítését czélozza. 

A nagygyűlés második napja a Volksvereine volt, 
mely oly nagy arányban működik, hogy a szocziál-
demokraták is utalnak annak sikereire. 470 ezer tagja 
van s az ügyeket 82 hivatalnok intézi. Évi bevétele 
400 ezer márka. A Volksvereint tudvalevőleg Windthors t 
alkotta s egész sereg működési ága van. Jelenleg 
Brandts gyáros az elnöke s ő nyi tot ta meg a gyűlést 
is, örömmel üdvözölve X. Pius pápát , ki szerint ez az 
egylet a legnagyobb szocziális egylet a világon. Brandts 
után Fritzen strassburgi püspök tar to t t magvas beszédet. 
A többi szónok közül felemlíthetjük dr. Tiepert, ki azt 
fejtegette, hogy ami a népért történik kell, hogy a nép 
révén történjék, Gröbert, Tillyt, Trimbomt stb. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
B) A létesítendő országos katholikus tanítói 
árvaház alapjáról a kezelő egri főkáptalan 
által benyújtott, felsőbb helyen pedig felül-

vizsgált és helyesnek talált 1904. évi 
számadás kivonata. 

Vagyonállás 1903. év végén. (Korona értékben.) 
]. Egy db. 1870-i magy. kir. nyeremény kölcsön jegy 
(névérték szerint) 100 forint, vagyis 200-—. 2. 4'/„-kai 
kamatozó magyar járadék kötvényekben (névérték 
szerint 52000-—•. 3. 4'70-kos földtehermentesitési kötvé-
nyekben (névérték szerint) 10.000 forint, vagyis 20.C00 

korona. 4. Takarékpénztárban 4 % kamatra tőkésítve 
11200-—. 5. Egy budapesti takarékpénztári betétköny-
vön 1891. nov. 7-től tőkésítve 108-—. 6. Készpénzma-
radvány 393-50. Összesen 83901 '56. 

I. F e j e z e t . 1904. é v i B e v é t e l . 1. §. A múlt 
évi készpénzmaradvány B93 BG. 1. §. összege 393-50. 2. §. 
Az egyházmegyék gyűjtéseiből: a) Az egri érseki megyé-
ből 2 —. b) A rozsnyói püspöki megyéből 218-—. 2.§. 
összege 220'- . 3. §. A segélyalap 190Í. évben felosztás 
alá eső jövedelmeiből az árvaház pénztárába áttétetett: A 
szabályszerű a/io r® s z czimén 2023 61. 3. §. összege 
2023-61. 4. §. Tőkék, kamataiból 3332-57. 4. §. összege 
3332-57. 

A bevételek összesítése. 1. §. összege 393-56. 
2. §. összege 220-—. 3. §. összege 2023-61. 4. §. ösz-
szege 3332-57. Összes bevétel 5969-74. 

II . F e j e z e t . 1904. é v i K i a d á s . 1. §. Tőkésí-
tésre: Vásároltatott 5300 korona névértékű, 4"/0-os 
járadék kötvény, vásárlási ár 5212-55. 1. §. összege 
5212-55. 2. §. Különfélékre: Ez évben semmi sem ada-
tott ki —•—. 2. §. összege —•—. 

A kiadások összesítése. 1. §. összege 5212-55- 2. §. 
összege —• —. Összes kiadás 5212-55. 

Mérleg : Összes bevétel 5969 74. Összes kiadás 
5212 55. 1905. évre átviendő készpénzmaradvány 757-19. 

Az árvaház alapjának állása 1904. év végén. 1. 
Egy db. 1870-i magy kir. nyeremény kölcsönjegy (név-
érték szerint) 200- —. 2. 4°/0-kal kam. magyar járadék 
kölcsönkötvényekben (névérték szerint) 57300-—. 3. 
4%-kos földteherment. kötvényekben (névérték szerint) 
10000 frt, vagyis 20000-—. 4. Takarékpénztáraknál 
41/0-kos kamatra tőkésítve 11200'—. 5. Egy budapesti 
takarékpénztári betétkönyvön 1891. november 7-től 
elhelyezett 108-—. 6. Készpénzmaradvány 757-19. Ösz-
szesen 89565-19. 

C) A netán létesítendő Országos Katholikus 
Tápintézet alapjáról a kezelő egri főkáp-
talan által benyújtott, felsőbb helye:» pedig 
felülvizsgált és helyesnek talált 1904. évi 

számadás kivonata. 
Jegyzet. Az 1904. év ezen alap létesítésének első 

éve levén, előző évi vagyonállás 0. 
I . F e j e z e t . 1904. é v i B e v é t e 1. 1 §-. Az alap 

javára egyesektől befolyt adományok 720-—. 1. §. összege 
720—. 2. §. A segélyalap 1904. évben felosztás alá jöve-
delmeiből a tápintézet pénztárába áttétetett: A szabályszerű 
1/v i rész czimén 1011-81. 2. §. összege 1011-81. 

A bevételek összesítése : 1. §. összege 720-—. 
2. §. összege 1011-81. Összes bevétel 1731-81. 

I I . F e j e z e t . 1904. é v i K i a d á s . Vásároltatott 
1700 korona névértékű, 4°/0-kos járadék kötvény, vásár-
lási ár 1671-95. Összes kiadás 1671*95. 

Mérleg: Összes bevétel 1731-81. Összes kiadás 
1671 95. 1905. évre átviendő készpénzmaradvány 59-86. 

A tápintézet alapjának yagyonállása 1904. év 
végén. 1. 4°/0-kal kam. magyar járadék kölcsönkötvé-
nyekben 1700-—. 2. Készpénzmaradvány 59-86. Összesen 
1759-86. 
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KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
A kath. tanítók segítő alapja. 

A budapesti kath. kör nagytermében aug. hó 
24-ón tartotta meg a kath. tanítók orsz. segítő-alapjá-
nak középponti bizottsága évi közgyűlését, melyet az 
angolkisasszonyok templomában tartott szentmise elő-
zött meg. 

A közgyűlésen megjelentek : Begovcsevich Róbert 
cz. püspök, Molnár János és Palotai/ kanononok, Baksay 
ós Machovics apátok, Döbrössy Alajos, Bertalan Yincze, 
Tóth József dr., Greschik Viktor, Bejcs András, Bubory 
János, Kélecsényi, Stark, Szőke, Tótfi Géza, Kanyó, Győrffy, 
Szentiványi, Zelliger dr, Ember Károly stb. 

A gyűlést dr Walter Gyula esztergomi prelátus 
kanonok nyitotta meg lendületes szavakkal. A munka 
eredménye, jutalma — iigymond — kettős alakban 
szokott fellépni az életben. Az egyik a haszon, a nye-
reség, a vagyon. A másik a munkabér, a fáraclságdij, 
a megélhetés. Az első — az üzleté. A második — a 
hivatásé. „Majd igy folytatta: A tanítói pályán a „hiva-
tás" természeténél fogva az önérdeknek háttérbe kell 
szorulnia, a közjónak kell állandóan a tanító szemei 
előtt lebegnie. Munkája nem személyes érdekeit, nem 
saját előnyeit szolgálja ; a társadalom, az emberiség 
közös javát czélozza. És ezzel a munkával összhangba 
kell hozni a jutalmat is. S azt iparkodik lehetővé 
tenni a Segélyalap, mely-et azonban még mindig sokan 
nem pártolnak, Walter dr néhány módot jelöl ki, me 
lyek mellett a segélyalap jobban virágozhatnék, majd 
üdvözölve a bizottságot, megnyitja a gyűlést. 

A gyűlés jegyzője Bertalan Vincze lett, majd az 
elnöki bejelentések következtek. Többi között jelen, 
tették, hogy a létesítendő tanítói tápintózet iránti moz-
galom mindinkább tért hódit s hogy alkalom kínálko-
zott Váczott egy megfelelő ház vételére, amely e czél-
nak teljesen megfelelő. A közgyűlés azonban többek 
hozzászólása után elhatározta, hogy az intézetet a 
fővárosban fogja felállítani. Majd terjedelmes vita fej-
lődött ki az ösztöndíj-engedélyezések alapszabályszerű 
magyarázata felől, amely után az elnökség beterjesz-
tette számadásait. Az elmúlt iskolai évben kiadatott 
ösztöndijakra 2550 korona, segélyre 3209 korona ós 
egyéb kiadásokra 1336 korona, ez évben előirányozta-
tott 30G0 korona 29 ösztöndíjasnak, 3600 korona 90 
segélyezésre és 1500 korona az elnök kezéhez, a rend-
kívüli segélyek és egyéb kiadások fedezésére. Végül a 
segélyalap gyarapításának módozatairól tanácskozott a 
bizottság. E tekintetben indítványokat tettek Szőke 
Lajos, Szentiványi Gyula, Molnár János apát és mások, 
mire a közgyűlés elhatározta, hogy a felmerült eszmék 
kivihetősége tekintetében az elnökség javaslatát a jövő 
évi közgyűlésre elvárják. 

I R O D A L O M . 
Kezdők Katekizmusa a falusi népiskolák I. oszt. 

katholikus tanulói számára. Dehárbó nyomán és apró 
kérdésekben összeállította Ponyó István, padéi kath. 
plébános. Temesvár, a főtiszt, csanádmegyei Egyház-

hatóság kegyes engedélyével. Kiadja a Polatsek-fóle 
könyvkereskedés, — mely mutatványpéldányokkal is 
szolgál. 30 lap 20 fillér. 

Képes Elemi Katekizmus a falusi népiskolák 
II. és III. osztálya számára. Deharbó nyomán és elemies 
kérdésekben összeállította Fonyó István padéi kath. 
plébános, — Temesvár, kiadja a Polatsek-fóle könyv-
kereskedés — a csanádmegyei ftdő Egyházhatóság enge-
délyével. 124 lap, 50 képpel, ára 32 fillér. 

Rövid Bibliai Történetek a II. és III. osztálya 
számára, a falusi és állami népiskolák szükségeire való 
tekintettel, írta Fonyó István paciéi kath. plébános, a 
csanádmegyei ftdő Egyházhatóság engedélyével. Temes-
vár, 1905. Polatsek-féle könyvkereskedés kiadása. 91 lap, 
45 képpel, ára 40 fillér. 

Mindhárom művecskében a kérdések egyszerűek 
ós elemiesek, a nyelvezet lehetőleg egyszerű ós gyer-
mekded ; csak annyit ad osztályról-osztályra, amennyit 
közepes viszonyok közt el lehet végezni ; emléztetése 
könnyű és a képek kedvessé teszik a kátét is tanulóink 
előtt, egyben pedig elősegítik úgy a magyarázatot, 
mint a felfogást. Ajánljuk hitoktatóink figyelmébe. 

VEGYESEK. 
— A kassai vértanúk eltemetése. Kohl Medárd 

dr püspök aug. hó 21-én Nagyszombatba érkezett, hogy 
a három kassai vértanú földi maradványait, melyek 
másfél századon át a szent Orsolyaszüzek zárdájában 
közös órczkoporsóban pihentek, külön üvegkoporsókba 
téve végső nyugalomra helyezze. A nevezetes szertar-
tás augusztus hó 22-én fényes papi segédlettel nagyT-
számu közönség érdeklődése mellett folyt le. Pongrácz 
István és Grodeczky Menyhért ereklyéit a nagyszom-
bati Jézus-társaságiak templomában egyik mellékoltá-
rába helyezték, mig Kőrösy Márk csontjait Esztergomba 
vitték. 

— Főegyházmegyei hírek. Puhán Ferencz hely. 
lelkésszé neveztetett ki Szobotistra. Wildner Benigmisz 
az anabaptisták kurátusa lett Nagy-Lévárdon. Milbich 
Tamás ujmisés áldozár Buda-Eörsre küldetett segéd-
lelkószi minőségben. 

— II. Vilmos császár és XIII. Leo pápa. A 
német császár nagyon gyakran hallat magáról. Ujab-
ban gnéseni beszédjével vonta magára a figyelmet, 
melyben XIII. Leo pápát is idézi. Ilyenformán akar a 
lengyel katholikusokra hatni. II. \rilmos ugyanis ezeket 
mondja : minden lengyelkatholikus tudja, hogy vallását 
tisztelem s azt szabadon gyakorolhat ja . . . s bizom 
XIII . Leo pápa szavaiban, aki igy szólt hozzám: Igé 
rem önnek, Felség, összes katholikus alattvalói nevében, 
bármily nemzetiségűek vagy állásúak legyenek is, hogy 
mindenkor hii alattvalói lesznek a német császárnak és 
porosz királynak. S miután a császár a boldog emlékű 
pápa e szavait idézte, igy folytatta : Önökön múlik 
uraim, hogy XIII. Leo pápa szavai megvalósuljanak s 
hogy ne legyen kénytelen haló poraiban szószegővé 
lenni a német császárral szemben." — Egyes lapok 
malicziózusan jegyzik meg II. Vilmos e szavaira: vájjon 
ki ellenőrizheti XIII. Leo pápa kijelentéseinek hű 
idézését s hozzá teszik, hogy a lengyel katholikusok, 
kik elég sanyargatáson mentek át, jogosan védik nyel-
vük szeretetét. 

— Hammerstein meghalt. P. Hammerstein Lajos 
Jézustársasági atya, kinek nevét világszerte ismerik, 
Trierben, 82 éves korában meghalt. Igen sok apologe-
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tikus művet irt s működése azért vonta magára a figyel-
met, mert 22 éves korában tért át a katholikus hitre 
s három év múlva már belépett a Jézustársasági atyák 
közé. 1898-ban adott is ki egy művet, melynek czime 
az volt : Egy öreg lutheránusnak emlékei s érdekes 
világot vet gondolkozására. Másik szintén nevezetes 
műve vala : lvatholiczizmus és protestantizmus. Dr. 
Harnaekkal szemben pedig alaposan megvédelmezte 
rendjét a „Jesuitenmoral" czimü könyvében, ami annyi-
val is inkább érdekes, mert Harnack maga is jezsitita volt. 

— Szeuibek utódja. Alig hunyta be szemét Szem-
bek György gróf mohilewi érsek, máris irja a „Reichs-
postV hogy utódja valószinüleg a varsói érsek, Fopiel 
lesz, akit X. Pius pápa egyúttal bibornoknak is ki-
nevezne. A hir azért meglepő, mert az orosz kormány 
eddig mindig ellenezte valamelyik püspöknek bibor-
nokká való kineveztetósét. Nevezett lap Vársón Roop-ot 
emlegeti. Mindenesetre érdekes, hogy három hétre 
Szembek halála irtán, már neveket is emlegetnek s ha 
ez valóság s nem csupán kombináczió, ugy a magyar 
kormány is tanulhatna az oroszoktól. Hiszen nálunk 
évek óta üres egyik-másik püspökség. 

— A szent szertartások kongregácziója szabály-
zatot irt elő a szent Gergelyről nevezett egyházi zene 
és énekes könyveket kiadni akarók számára. A kiadás-
hoz az apostoli Szentszék előleges engedélye s az illető 
egyházmegye ordináriusának ama bizonyítványa szük-
séges, mely szerint az uj kiadás a vatikáni tipikus ki-
adással mindenben teljesen összhangzik ós az ily bizo-
nyítvány csak az e czólra kirendelt szakértők bizott-
ságának írásba foglalt tanúsága ellenében állitható ki. 
A szabályzat nem zárja ki a modern hangjegyek alkal-
mazását s megjelöli azon officzium részeket, amelyek 
különféle, de mindig csak a szent kongregáczió jóvá-
hagyásával — dallamokra alkalmazhatók. A kiadvá-
nyoknak ugy szövege, mint dallama az apostoli Szent-
szék tulajdonát képezi oly értelemben, hogy azt tet-
szése szerint más egyházakra is kiterjesztheti. A jóvá-
hagyandó művekből 3—3 példányt szükséges a szent 
kongregácziónak beküldeni. Eme szabályzatot X. Pius 
pápa megerősítette. 

— Amerika rabbinusai. Ma már legalább Ameri-
kában a zsidók is oda jutottak, a hova a protestánsok; 
nem tudják mit tanítsanak, mit ne. Most a minap álta-
lános kongresszust tartottak Amerika rabbinusai ; s 
mikor szőnyegre került a hit ügye, s egyesek sürget-
ték, hogy egyszer már állapittassók meg, hogy mit tar-
tozik a zsidó vallású hivő hinni; a többség avval 
ütötte el az indítványt, hogy ez veszedelmes ügy, mert 
ha a nagygyűlés azt pontról pontra részletezné, hogy 
mit kell a zsidónak hinnie és betartania, feltartóztat-
liatlanul nagy szakadás fog keletkezni s a zsidó nép, 
melyet ma legalább még a nevezet tart együvé, sok-
féle szektákra fog oszolni, s testvér ellen kel birokra. 
Igy aztán jobbnak látták, szabadjára hagyni minden 
zsidónak, hogy a vallását kiki ugy értelmezze, a hogy 
akarja, s azt higyjen meg, tartson belőle, a mit akar. 
Ami mindenesetre jellemző. 

A Pesti Hirlap erkölcsi érzéke. Abonyi Árpád, 
jónevü irónk „Ősemberek" czimmel fantasztikus regényt 
irt a Pesti Hirlap számára, melynek aug. hó 24-ki 
számából a következő, arczpiritó részletet hozzuk : „A 
kapitány oly dühvel ragadta meg a leányt, hogy majd-
nem megfojtotta. Az engedett magával mindent tenni. 
Elfordította fejét, szája kinyílt . . . halvány arcza eltor-
zulva simult a kapitány arczához, aki erőszakkal tar-

totta és többé nem bocsátotta el. A leány ellenállás 
nélkül engedte át magát az ölelésnek és ott az árok-
ban kedvese lett." A strassburgi kath. nagygyűlésen 
dr Meyernberg ezeket mondotta: „a katholikusok köte-
lessége frontot csinálni a malaczirodalom ós a bordély-
művészet ellen." S íme székesfővárosunk egyik nagy 
napilapja ilyenformán szegődik a malaczirodalom szol-
gálatába. Pedig hány katholikus hívőnek, tanítónak, 
sőt papnak kedvencz lapja a Pesti Hírlap!? Közöltük 
lapunk számára beküldött eme sorokat azért, hogy 
tényleg észrevegyék már egyszer a Pesti Hirlap dege-
nerálását s annál hathatósabban óvjuk híveinket ennek 
olvasásától. 

— Löwenstein *herczeg nyilatkozata. A strass 
burgi német kath. nagygyűlés alkalmával a kath. tanitók 
gyűlésén Löwenstein herczeg érdekes kijelentéssel 
üdvözölte a tanítókat: „Egész életemben — mondá — 
három megnyilvánulásában csodáltam leginkább a bátor-
ságot ; először akkor, mikor valaki elaltatás nélkül ope-
ráltatja magát, másodszor mikor egy 20—30 éves fiatal 
ember a vendéglőben ebéd előtt és után keresztet vet 
és harmadszor, mikor a néptanító bátran megvallja 
hitét. Azért azt mondom: Le a kalappal ez előtt a 
gyűlés előtt! Bár itt volnának mindazok, a tanitók, akik 
katholikusoknak születtek." Bizony a két utóbbi csoda-
számba menő bátorság nálunk is bámulatot kelt még. 

Apró liirek. Dr. Macliovics Gyula, tardoskeddi 
plébános, ki már oly sok jót létesített községében — 
„Kath. Egyesületi házat" építtetett, melyben a hitel-
szövetkezet, olvasó-kör, legényegylet lesznek elhelyezve. 
A szép épületet dr. Csernoch kanonok szentelte fel 
aug. 20-án lélekemelő ünnepség keretében. — A mala-
gai püspök Ossi János a napokban Genfbe érkezett s a 
karmelitáknál szállt meg. Este azonban rosszul zárta 
el a gázvezetéket s az éj folyamán a kiömlő gáz meg-
ölte. Á részvét óriási. — Roosevelt Tivadar, az Egyesült-
Államok elnöke AVilliesbarre városban a „szeszes italok-
tól tartózkodó katholikusok egyesületének" gyűlésén 
lelkes beszédet mondott, melyet Gibbons bibornok is 
meghallgatott Baltimoreból. — Bellopotoezky Kálmán dr. 
aug. 20-án osztotta ki Debreczenben a bérmálás szent-
ségét kétezernél több hívőnek a gyöngélkedő Szmrecsányi 
Pál nagyváradi püspök helyett. A püspököt Wolafka 
dr. debreczeni prépost-plébános, cz. püspök fogadta 
fényes ünnepséggel. — Huszonötéves áldozópapi jubileumát 
ülte aug. f6-án Fehér Gyula dr. esztergomi királyvárosi 
plébános, cs. és kir. udvari káplán. Az általánosan 
ismert, közszeretetben álló plébános jubileuma Esztergom 
városának valóságos ünnepe volt. A manuduktori tisztet 
ez alkalommal Eitner Elemér főszékesegyházi szertar-
tásmester töltötte be. 

A szerkesztő telefonja. 
I)r. / . K. A lelkes hangú czikket köszönjük. Egy-két héten 

belül sorát ejtjük. 
I'. 1'. Budapest. Czikkét siettünk felhasználni, amig aktuális. 

Üdv. 

Figyelmeztetés t. olvasóinkhoz : A czimszalag száma 
előtt levő b és c betű azt jelenti, hogy az előfizetést a kiadó-hivatal 
(Budapest, VI. Bajza-utcza 14.) mindennap várja. A viszonyok vál-
toztak, az előfizetést nem lehet más járatási móddal helyettesíteni. 

Főszerkesztő: Breznay B é l a dr. 
E. i. sz. felelős a 

Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1905. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (ÍV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
HATVANNEGYE 

Budapesten, szeptember 7. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 
JUIK ÉVFOLYAM, 

SZ. 1905. 

„Perge alaeriter in coepto tuo : praeiiare praeiia Domini, caritaiem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius campinget da 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus." 

IX. Pius a szerk. 1871. m á r c . 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius ineumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok: A világvég hittudományi és természettudományi megvilágításban. Ir ta: Dr. Z u b r i c z k y 
A l a d á r . — Katonák Mária-tisztelete. B e c k I g n á c z főhadnagytól. — A miseruha mint jelkép. I r ta : N é m e t h y G y u l a dr. — 
Egyházi Tudósítások : S t r a s s b u r g : Az 52. német kath. nagygyűlés. — S t r a s s b u r g : Nemzetközi ének - és zenekongresszus. — Kath. 
Nevelés és Tanitásügy : A kath. tanitók gyűlése. — Kath. Egyesületi élet és Köztevékenység: Az alkoholellenes kongresszus. — Irodalom: 
A papi rend. Az Oktató Népkönyvtár. Papok Lapja. — Vegyesek: Főegyházmegyei hirek. Nyilvános előadások a würzburgi egyetemen. 
Kérjünk a vasúti állomásokon kath. újságot ! Hitoktatói gyűlés Münchenben. Magyar zarándokok Nagy-Mária-Czellben. A Szent Domon-
kosról nevezett veszprém egyházmegyei papi nyugdíjintézet. Szerbia uj metropolitája. A franczia papság áldozatkészsége. Missziós papok 

egyesülete. A Bazilika belseje. 

A világvég hittudományi és természet-
tudományi megvilágításban. 

Irta : Dr. Zubriczky Aladár. 

10. A Tliomson-név áthidalásul szolgálhat 
a következőkre. Thomson Vilmos ugyanis, ez a 
kiváló angol fizikus, valóbbszinűnek tar t ja , 
hogy földünk előbb lesz á ldozata egy kozmikus 
összeütközésnek, mielőtt a napba esnék, vagy 
teljesen kihűlne. 

Az ütközésekre nézve igen sok lehetőség 
merül föl, mer t a világűrben sokféle termé-
szetű test mozog és földünk egész naprend-
szerünkkel fo ly ta to t t pá lyá ján különféle égi 
testekkel találkozhatik. 

Kezd jük az üstökösökkel, mivel a velők való 
összeütközés lehetősége, sőt koronkinti meg-
jövendölése már gyakrabban izgalomba hozta 
a közönség képzeletét . 

Dr. Braun jezsuita csillagász és mathe-
mat ikus az ilyen összeütközést nemcsak lehet-
ségesnek, hanem valószínűnek tar t ja . Az ő 
szavának súlyát növeli az a körülmény, hogy 
néhány év előtt a föld súlyának megálla-
pí tására vonatkozó megfigyeléseit és számí-
tásai t közzétéve, a tudományos világ há lá já t 
vívta ki. „ Über Kosmogonie vom Standpunkte 

christl. Wissenschaft" (1895.) cz. müvében (340. 
kk. 11.) kifejti, hogy az üstökösök farka igen 
r i tka anyagú ugyan, de magva te temesen 
sűrűbb. H a fa rkán á t más csillagok lá thatók 
is, magvára nézve ezt még sohasem igazolták. 
A mi összes tömegüket illeti, egyes esetekben 
ki tűnő csillagászok észleleteik a lapján számí-
tásokat téve, az t ta lál ták, hogy lehetnek üstö-
kösök, a melyeknek tömege megközelít i a föld-
nek egy tízezredrészét. Ez pedig 270,000 köb-
mérföld kemény földnek felelne meg. Ez a 
roppan t tömeg G mérföldnyi kozmikus sebes-
séggel — a mely legjobb lövegeinkét százszor 
felülmúlja — ütköznék meg a földdel. H a ilyen 
üstökösnek csupán farka érintené is a földet, 
a benne levő gázok óriási vihart támasztaná-
nak, sőt re t tene tes l iőkatasztrófát idéznének 
elő, mivel a spektrál-analysis szerint ezekben 
a gázokban sok a bányagázokhoz hasonló 
durranó anyag és a kéksav. H a az érintés 
nyilt tengeren tör ténnék, olyan kiloccsaná-
sokat idézhetne elő, a melyek egész konti-
nenseket elborí tanának. 

Ilyen kataszt rófa a vi lágegyetemben már 
eddig is tö r t én t s földünket, a mely évente 
100 millió mérföldnyi sebességgel rohan előre 
a naprendszerrel együtt , semmi sem biztosí t ja 
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ilyen ütközések ellen. Mivel pedig az üstökösök 
rokonságban állanak a hullócsillagokkal és 
meteorokkal , az ü tközés t sok i lyenfaj ta tüne-
mény előzné meg, a metyek a kozmikus anya-
gokból egész kérget vonnának közénk és a 
nap közé. Tehá t a ka tasz t rófá t megelőzőleg a 
napnak is el kellene homályosodni. 

Egy másik jezsuita csillagász, Epping nem is 
t a r t j a szükségesnek, hogy földünk egyenesen 
megütközzék az üstökössel, lehetséges, hogy 
az ütközés csupán az üstökös maradványaival 
tör ténne, a földre mégis végzetessé válik. Az 
üstökösök ku ta tása ugyanis ar ra jogosí t ja fel 
a csillagászokat, hogy egyes üstökösök kettéválá-
sának megfigyelése alapján a kisebb-nag}7obb 
meteor-massáknak keletkezését az üstökösök 
szétbomlásának tulajdonítsák. A világűrben 
lielylyel-közzel egész meteorra jok vannak, a 
melyek a föld vonzó körébe lépve, tömegesen 
hullanak a földre. Ha ezek a meteorra jok az 
ekliptika s ikjában vonulnak el köztünk és a 
nap, illetve a hold között , mindenesetre ezen 
égi testek elsötétülését okozhatják. H a továbbá 
belőlük csak annyi, mint a hold tömegének 
ezredrésze ha t mérföldnyi sebességgel a földre 
hullik, ez i t t oly vál tozást idézhet elő, aminő-
vel a földdel egyenlő nagyságú és a fagypont-
nál 5 fokkal hidegebb jéggolyót teljesen vizzé 
lehetne változtatni . (Stimmen aus M.-Laach, 1886. 
I. 290. kk.). — íme további lehetőség, amely-
nek összes körülményei megfelelnének a Szent-
írás leírásának. 

11. Mindeme lehetőségeket még jobban 
megvilágítja, sőt ujabbakkal szapoi'itja Meyer 
Vilmos dr. Több csillagászati m u n k a u tán 1902-
ben megjelent tőle egy ujabb, mely tel jesen 
a mi tárgyunkkal foglalkozik : Der Untergang 
der Erde und die kosmischer Katastrophen (Berlin, 
389 lap). Megemlítem a szerzőről, hogy Zürich-
ben magántanár , Genfben obszervátor, végül 
Berlinben az Uránia-társaság igazgatója volt. 
Bölcseleti á l láspont ját illetőleg nem látszik 
material is tának, legalább a lélek létezését el-
fogadja ós valami legfelsőbb lényről, világ-
szellemről is beszél. Különben keresztény re-
miniscentiák művének egész folyamán sehol 
sem csendülnek meg. 

Lehete t len és fölösleges volna egy czikk 
kere tében Meyer összes mondanivalójá t meg-
beszélni. Czélomnak megfelel, lia művét csak 

ál ta lában ismertetem és részletesen csupán 
bizonyos pontokra liivom fel a figyelmet. Epen 
ezért nem is követem az ő fejezeteinek kissé 
kuszált sorrendjét . 

A mi földünknek, illetve naprendszerünk-
nek, mint az egyénnek, természetes, vagy ter-
mészetellenes halála lehet. Az első a fokoza-
tos gyöngülésben, illetve végelgyengülésben 
áll, a másikat katasz t rófák idézik elő. Maga 
részéről ha tá rozo t tan a mellet t foglal állást, 
hogy a végelgyengülés sokkal valószínűbb, 
mint a ka tasz t rófák ál tal való elpusztulás. 
A katasz t rófák által való elpusztulás való-
színűsége csekély, sokkal csekélyebb, mint 
annak a valószínűsége, hogy egy egészséges 
ember nem végelgj^engülésben, hanem erő-
szakos módon fog meghalni. Azonban a ter-
mésze t tudomány ezt a valószínűséget pon-
tos számarányban megállapítani nem t u d j a ; 
az ellen pedig t i l takoznia kell, hogy a katasz-
trófák által való- kimúlást egyenesen lehetet-
lenségnek mondják. 

Katonák Mária-tisztelete. 
(Beck Ignácz főhadnagytól.) 

Mig Németország vérzett, Budán az Eski Dscha-
min (a mai Mátyás-templom) a félhold ragyogott . Ma-
gyarországon pedig széltében-hosszában a közeli vihar 
villámai czikkáztak. 1580. óta Erdélyből kiindulva a 
jezsuiták tartós, csendes tevékenységet fej tenek ki, a 
melyet ma még nem méltánylunk eléggé. Mindenütt 
Mária-kongregácziók keletkeznek. Az ifjúság mindenütt 
lángra, az öregek erőre kapnak. Országszerte minden 
föllélegzik. Kivált látható ez a katonaságon. Körösi 
Márk esztergomi kanonok, a kassai vértanú tizennyolcz 
éves korában sokáig azzal a gondolattal foglalkozott, 
hogy katona lesz. (Komárik István S. J . A három 
kassai vértanú, Kath . Szemle 1904. 9. 10.) Megemlítjük 
ebből az időből a Koháryakat (István, Farkas és János), 
az Eszterházyakat (Miklós és Pál), a Pál ífyakat (Pál, 
János és Miklós) és említhetnénk sok mást, a kiket 
Weiser Frigyes jezsuita pompás korképben mutatot t 
be (Die marianischen Kongregationen in Ungarn und 
die Ret tung Ungarns 1686 bis 1699. Regensburg. Pustet . 
1891;. 

A vértanúság pálmáját elnyerte Dóczy András. 
Barsi ós szatmári főispán volt és Felső-Magyarország 
parancsnoka. 1619-ben Rákóczy György és Bethlen 
áldozata lett s vértanúi halált halt. 

A vizek mozgásba jö t tek ós az ellenállás nem 
használt. Montecuccoli, a ki 1664-ben Szent Gotthardnál 
győzött, két ezüst angyalt ajándékozott a mária-zelli 
templomnak. A gráczi Mária-szobrot, mely a Jacomini-
téren áll, akkor igérte meg fogadalom alakjában a 
császár. 1683. szept. 12-ón megszólaltak a győzelmi har-
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sonák Bécs előtt! A kereszténység ezt a napot évente 
megüli Mária nevenapján, Mária születésnapjának nyol-
czadában. Ezen a reggelen dAviano Márk kapuczinus 
misét mondott a Kaltenbergen és Sobieski János 
ministrált neki. Ezen szent életű bará t kívánságára I. 
Lipót a pócsi Máriaképet Magyarországról Bécsbe 
hozatta. Ma is legdrágább kincse a bécsi Is tván-tem-
plomnak. Hogy Pócson csodák történtek e képpel, 
bizonyítja Corbelli János András gróf parancsnok-
tábornok egy megindító okmányban, a mely Tokajból 
1697. jun, 1-ről van keltezve. Talán a katona szavára 
hallgattak. 

1686-ban visszakerül Buda. Lothringeni Károly, a 
győző szintén sodalis Marianus. Alatta küzd az ország 
virága, a kik szintén a kongregáczió tagjai. Közelé-
ben áll szavójai Jenő. Mikor Magyarországból kiűzte 
1718-ban a törököt, a budai Mária-kongregáczió rektora 
volt. Abban az időben volt egy testvérület, a mely a 
keresztényeket a török fogságból kiváltotta. Confratelli 
di s. Maria delle Neve. A híres Marsigli is belépett. 
Egy tábornok nevéhez fűződik a péterváradi Havi 
Boldogasszonyhoz czimzett búcsújáróhely is. Történet-
irója a költő és péterváradi apát, I l i ja Okrugic. 1716. 
aug. 5-ón a nagyvezér a mai templom melletti fára 
akasztatta Breuer gróf tábornokot, kezeit és lábait 
levágatta, a mohamedánok pedig mint czéltáblára lődöz-
tek rá. A család kis kápolnát emelt, a melyet aztán a 
jezsuiták sokat látogatott búcsújáró helylyó tettek. Ezen 
időbe esnek a Mária-Radnán történt dolgok is. A dunai 
hajóhadnak első vizre bocsátott hajója Santa Maria 
nevet kapott . Vagy épen derék tengerészeinkre vígjaik 
társalgásunk fonalát? 

A tiszta források el nem apadhattak, Laudon mint 
törzstiszt szolgált a felső katonai határőrvidéken és ott 
áttért. Ezen alkalommal templomot is épített, a mely 
ma már nem áll. Az aranygyűrűt, melyet Belgrádért 
uralkodójától kapott, a mária-zelli kincstár őrzi. Károly 
főherczeg szivében gyermeki hit lakozik. Kevés gyö-
nyörködtetőbb kép van mint a generalissimus meghit t 
otthona Weilburgban. Az a fórfiú, a ki számtalanszor 
nézett a halál szemébe, békésen irogat barátságos lámpa-
fény mellett. Vájjon mi t? Vasárnapi epistolákat gyer-
mekei számára. Radetzky késő aggkoráig imádkozta a 
rózsafüzért. Miksa mexikói császár mellényzsebében 
hordta gyóntatójának skapuláréját és utolsó ut ja előtt 
dr Basch-nak ezt mondta : „Ezt elviszi anyámnak!" 

A katonák Mária-szeretetét az ú j idők hullámai 
nem temették el. Egy jezsuita irja a cseh csatamezők-
ről 1866-ban : „Az Istenanya megszentelt érme vala-
mennyiöknek kedves, sőt legkedvesebb ajándékuk volt. 
Gyakran már messziről mutogatták felém és csókkal 
illették." (Rist S. J . Die deutschen Jesuiten auf den 
Schlachtfeldern und in den Lazaretten 1866 u. 1870/7). 
Freiburg. Herder. 1904.) A gravolette-i csatából elvittek 
egy francziát, a kit több golyó talált. Legsúlyosabb 
sebe a gerincze közelében volt és ebbe beleragadt 
skapulárója. Bizalmasan mondta : „Ez a szent Szűz kis 
rózsája." A seb az orvosok és az irgalmas nővérek 
bámulatára hamar gyógyult . Egy franczia tüzérkapi-

tány beszélte, hogy a szedáni csata előtt bensőleg 
Máriának ajánlotta magát ; a csata alatt a leghevesebb 
golyózáporban állott, társai elestek, ő óp maradt. 

Gedeon gyapjúja — igy nevezi a Bold. Szüzet a 
melki Mária-ének szerzője (1125). Gedeon nagy hős 
volt, a ki legyőzte a modianitákat (Bir. 7.) A történet 
száz példán mutatja, hogy a legelőkelőbb katonák kibon-
tották a mi jó Nagyasszonyunk fényes zászlaját. Kétség 
és gúny akkor is volt a világban ; de ezek nem érint-
hették az ő ruhájuk szegélyét. Hogy áll ma Tilly előt-
tünk — és ugyan egy sereg hamis történetíró ! A régi 
horvátoknak volt egy áldó formulájuk szablájuk szá-
mára : 

Postena ti sablja i desnica 
Pomogla te Maria Divica ! 

Mi is ilyen kardot akarunk hordani ; nemcsak a 
háború, hanem a béke ellenségei ellen is. Mert az elbi-
zakodottság az ő „tudomány"-paripáján gyakran a hóbort 
tilosába nyargal. Mi ma inkább mint máskor lemondunk 
erről a bizonyos felvilágosodásról és a sziv világosságát 
keressük. Nekünk is van philosophiánk : oltár és trón. 
Minden systema ellenségünk, ha sérti ezt az álláspon-
tunkat. Ha a történelem a katonáknak százados Mária-
tiszteletét bizonyítja, szabad nekünk saját állásunk 
rendkívüli magasztos voltáról meggyőződve lennünk s 
meg is kell becsülnünk. Mert a hol Mária tisztelete 
meglelhető, ott fény van a szivekben. Persze egyes 
történetírók nem vették észre, de se baj, mégis csak 
megvolt. Hogy ez az érzület megmaradjon, minket 
nemesítsen és lelkesítsen, ez a mi könyörgésünk a mai 
napon. Talán igy határozta a „Bölcseség széke !" Zász-
lóinkra tekintsünk . . . 

A miserulia mint jelkép. 
A miseruha szimbolikája. 

- Irta : dr. Némethy Gyula. — 

A mondottakból nem nehéz levonni milyen napo-
kon rendeli el az egyház a violaszinü miseruhák hasz-
nálatát. Azon napok ezek, melyek a-vezeklés jellegét 
viselik magukon. A vezeklés színének az a föladata, 
hogy elénk állítsa a vezekelni kész hangulatot, a szent 
szomorúságot, az egyház állhatatos könyörgését. Ide tar-
toznak a kántor- és vigilicá napok, a huzaszerdelö és 
keresztjáró körmenetek. A violaszín e napokon azt jelenti, 
hogy a keresztények kész legyenek ez időtájt vezek-
léssel Is ten igazságosságát kiengesztelni, szivüket a 
bűnöktől megtisztítani, állhatatosan könyörögni szaba-
dulást a szükségből és szorongattatásból. A komoly 
violaszín főleg az ádventi és nagyböjti időszak színe. Az 
adventet ugyan többször át meg átengedik az öröm 
hangjai, egyre növekedő örömé, minthogy megvan a 
boldog bizonyosság, hogy az Ur el fog jönni, s meg fog 
minket váltani, hogy felségét telve malaszttal és igaz-
sággal nemsokára látni fogjuk : mégis az a szent idő 
túlnyomóan a vezeklés jellegét viseli magán, a fájdal-
mas vágyódását a bűntől ós nyomorúságtól való meg-
szabadulás után. Az ádventi idő főfeladata a szivet 
tökéletesen megszabadítani, a jövendő üdvözitc nek méltó 
lakóhelyet készíteni. 
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Proeul fugentur somnia, 
Al» alto Jesus promicat . . . 

a magasságból már lebocsátja Jézus világosságának első 
sugarait reánk; a léleknek azt k iá l t ja : „En, akit szere-
tek, azt megdorgálom és megfenyítem ; buzdulj fel teliát és 
tarts bűnbánatot. íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Aki 
hallja az én szómat és megnyitja nekem az ajtót, bemegyek 
hozzája és vele vacsorálok és ő én velem." 1 

A violaszin, melybe az egyház hetvenedvasárnap-
tól, illetőleg hamvazó szerdától kezdve húsvétig öltözik, 
arra int i a papot és hiveket, hogy a böjt idejét a vezek-
lés, a bűnbánat cselekedeteinek szenteljék. Főleg akkor 
kell a szent kereszt t i tkát — fulget crucis mysterium, — 
élő hit tel szemlélnünk, áhitatosan tisztelnünk és nagy-
lelkűen megvalósítanunk ; főleg akkor kell vétkeinket 
lerontani, azaz őszintén bevallani, bánattal megutálni, 
érettük vezekelni, engesztelést adni, szórakozott, puhál-
kodó, rest életünket megjavítani, a hymnus szerint: 

Utamur ergo parcius 
Verbis, cibis et potibus, 
Somno, iocis et arctius 
Perstemus in custodia . . . 

Imádság, elmélkedés és böjt által főkép ez idő-
szakban kell egész szívvel Istenhez térnünk, aki jóságos 
és irgalmas. „Térjetek hozzám teljes szivetekből, böjttel és 
sírással és jajgatással. Es szaggassátok meg sziveitéket nem 
pedig ruháitokat és térjetek a ti Uratok Istenetekhez, mert 
ő kegyes és irgalmas, béketűrő és nagy irgalmú, és legyőzi 
a gonoszságot.:i 

A sötét violaszin azt mutat ja nekünk, hogy mi 
most még a mennyei Siontól távol Babylon folyói mel-
lett vagyunk kénytelenek élni, elmélkedve, imádkozva j 

sirva, teli vágyódással égi hazánk felé. „ Mi vagyunk mi 
itt e földön?" — kérdi Gueranger 1 „száműzöttek, foglyok 
zsákmányai mindazon veszedelmeknek, melyeket Babylon ma-
gában rejt. Ha szeretjük igazi hazánkat, ha szivünk vágyó-
dik, eped viszontlátása után, akkor szakitanunk kell mindazon 
gyönyörökkél, melyekkel az idegen kínál, el kell utasítanunk 
a serleget, melylyel annyi fogolytársunkat ittassá teszi. Meghí 
örömeihez, gyönyörűségeihez, de hárfáinkat fői kell függesz-
tenünk átkozott folyamának füzeire, mig meg nem adják a 
jelt Jeruzsálembe visszatérésünkre. „Babylon folyóvizei mel-
lett ott ültünk és sirtunk midőn Sionról emlékezénk. A fűz-
fákra függesztettük benne hangszereinket. Mert ott, kik elvit-
tek és fogságban tartottak bennünket, énekszót kívántak tőlünk ! 
zengjetek nekünk éneket Sión énekeiből. Hogyan énekeljük az 
Ur énekét idegen földön ?" 5 

A fekete szín a fehérnek teljes ellentéte ; a szín-
sorozatot egyik oldalon a fehér, a másikon a fekete 
határolja. A fehér az összes szinek egyesülése, melyet 
a napfény gyakran felbont az alkotó szinek gazdag 
változatára ; ezzel ellentétben a fekete a szinek teljes 
hiánya, negácziója, tagadása. A fehér, mint a legfénylőbb, 

1 Jelenések könyve 3. 19—20. 
- Brevarium R. Dominica ad Matutinum in Quadragesino. 
3 Joel jövend. 2. 12—13 
4 Gibr. i. h. 377. 279. 11. 
5 136. zsoltár. 1 - 4 . 

legvilágosabb szin, mint a fény a világosság szine, az 
élet színe ; a fekete mint a szintelenség, mint a sötét-
ség, a halál jelképe, a síré, a lelki vakságé, a bűné. 
Zakariás azt énekli a Benediktusban Is tenről : „hogy 
megvilágosítsa azokat, kik sötétségben s a halál árnyékában 
ülnek, és lábainkat a békesség útjára igazgassa.116 A fekete 
mint a fény az éltető, a nélkülözhetetlen fény ellentéte, 
hiánya, a halál szine. A pokolban „sötétség lesz ós fogak 
csikorgatása." Mikor az Ur meghalt, a „világ világos-
sága", sötétség lett, „lenebrae fectae sunt." „Niger", úgy-
mond Herdt „qui est proprius mortis, quae res privat lumine 
vitae et ad sepulchri tenebras detruditi adhibetur in paras-
ceve ob mortem Domini, quando tenebrae factae sunt super 
universam terram." 1 

A fekete tehát egyúttal a gyász, a legmélyebb fáj-
dalom színe és jelképe. 

Feketét rendel az egyház elsősorban Nagypéntekre, 
Jézus halálának emléknapjára, mely az egyházi óv leg-
nagyobb gyásznapja. Az Istenháza ekkor gyászház, az 
istenitisztelet gyászistentisztelet. Az oltárok minden 
díszüktől meg vannak fosztva : csak panaszos dalokat? 
gyászzsoltárokat hallani. Amit az egyház beszél ós tesz, 
az egész nagypénteki szertartás fájdalmas és bánatot 
leheli. E napon vérzett és vérzett el az áldozat báránya 
a kereszten a világ bűneiért ; maga az ég is fekete 
gyászruhába burkolódzott, e pillanatban a föld is gyá-
szolt, alapjaiban megrendült. „Az utolsó vacsorán az 
Ur fehérbe öltözött, midőn fehér gyolcscsal övezte körül 
magát s tanítványai lábait megmosta. Ez volt a béke 
jele. Pilátus törvényházában vörösbe öltöztették, mikor 
a katonák védték a bíborpalástot, ez volt a vér ós a 
vér által tör tént engesztelés jele. A Kálvária hegyén 
ellenben feketébe borítja öt a napfogyatkozás — ez a 
gyász és a közeli halál jele. Ekkor jö t t el t. i. az óra, 
melyről előre megmondotta az Úr Ezókiel próféta ajaka 
által : „Es mikor meghalsz, beborítom az eget, és elsötétítem 
csillagait; beborítom a napot felhővél és a hold nem adja 
világát. Az ég minden világitóit szomorúságba ejtem fölötted; 
és sötétséget bocsátok a te földedre, úgymond az Ur Isten, 
mikor elhullanak sebesülteid a föld közepén." 8 Jézus véres 
áldozati halálának évenkinti emléknapja mindig fájda-
lom, bűnbánat csöndes gyásznapja reánk nézve, mert 
üdvösségünk csak az ő sebeiből, életünk az ő halálából 
származott, qui moriendo mortem nostrum destruxil, nars 
sede, a mi bűneink ütötték e sebeket, s okozták ezt a 
halált. Teljes joggal öltözik tehát az egyház nagypén-
teken a halálos gyász színébe, fájdalmas elmélkedés 
között imádva borul le a kereszt előtt, melyen a világ 
üdvössége függöt t in quo salus mundi pependit. 

Fekete továbbá a halotti szertartások színe. Az 
egyház szerető anya : nem hagyja, nem felejti el gyer-
mekeit a halál után sem, hanem gj^ászkisóretet ád nekik, 
„exsequice" a sirig, sőt a síron túl is kiséri őket a más-
világba, az örökkévalóságba. Nem tudja, hogy az elhúnyt 
hivek fogják-e mindjárt az Úr fényében az isteni dicső-
séget szemlélni, vagy nem kell-e nekik egy ideig sötét-

6 Sz. Lukács ev. I. 79. 
7 Sacrae Liturg. Praxis. Lovanii. 1905. 1—I. pag. 204. 
8 Ezekiel. 32. 7 - 8 . 
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ségben, a halál árnyékának országában tartózkodniok. 
Rendszerint az utóbbi eset szokott bekövetkezni, mert 
legtöbben ez árnyékvilágból való távozásukkor még 
nincsenek megtisztulva teljesen minden szenytől, mely 
őket emberi gyarlóságuk következtében, s emberek 
között élvén, érte. Azért oly komoly, azért oly meg-
rázó az átmenet az ismeretlen örökkévalóságba a meg-
sértett Isten szigorú Ítélete elé. A gyászistenitisztelet 
a requiem fekete színével, a gyászmiseruha fekete szi-
nével inti az egyház az élőket, hogy részvéttel, irga-
lommal legyenek a szegény, szenvedő lelkek iránt, akik 
többé érdemes cselekedetet nem vihetnek végbe, nem 
imádkozhatnak, nem vezekelhetnek. Reánk szorulnak, 
kik helyettesítő elégtóteleinkkel szenvedéseiket enyhít-
het jük, s őket az örök világosság szemléletéhez segít-
het jük. 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Strassburg. Az 52. német Icath. nagygyűlés. 
A strassburgi kath. nagygyűlés iránt mind nagyobb 

s nagyobb az érdeklődés. A második nyilvános gyűlésen 
már alig volt képes befogadni a Festhalle a hallgatókat. 
Ezen a gyűlésen olvasták fel Vilmos császárnak meleg-
hangú válaszát az üdvözlő táviratra, Hohenlohe császári 
helytartónak, Löwenstein berezegnek,[Majláth gróf, Városy 
Gyula és Mayer püspökök üdvözlő leveleit. Az első 
szónok P. Nachhvey Mamerini apostoli prefektus a kath. 
missiókról tar tot t előadást. E beszéd közben jöt t X. 
Pius pápa távirata, melyben magasztalja a nagygyűlést 
s apostoli áldását küldi a tagokra. 

De Witt képviselő a toleráncziáról beszélt szipor-
kázó szellemességgel. Auracher Benő, a bajor kapuezi-
nusok provincziálisa a nőkérdéssel foglalkozott magvas 
beszédében. Tárgyalta a munkásnő és az intelligens nő 
kenyérkeresetét s a nöhallgatók valóságos ováczióban 
részesítették a népszerű szónokot. 

Cardanus a „Kölnische Volkszeitung" szerkesztője 
az akadémiai i f júság egyesülési szabadsága mellett szó-
lalt fel. 

A nagygyűlésen kivül szaküléseket is tartottak. 
Igy a szent Vincze egyesület nagygyűlése is fényesen 
sikerült, melynek csupán Elszászban 566 tagja van. A 
kereskedők és hivatalnokok gyűlésén Eckendorf kereskedő 
mondott nagyhatású beszédet. 

A kath. tanítók gyűlésén Gör gen tanító véd te a hit-
vallásos iskolákat. 

Érdekes egyébként az idei német kath. nagygyű-
lésen az, hogy külön gyűlés is volt a franczia anya-
nyelvű katholikusok részére. S hogy mily óriási hatás-
sal volt általában a nagygyűlés mindenfelé, abból is 
látszik, hogy Bebel, a szocziáldemokraták vezére szük-
ségesnek tartotta a nagygyűlés után következő vasárnap 
népgyűlést tartani s ezen a kath. nagygyűléssel foglal-
kozni. 

A harmadik nyilvános gyűlést Caputo pápai nun-
czius üdvözlő beszéde vezette be. 

Boeren val. t i tkos tanácsos az írásban és képben 
terjesztet t erkölcstelenség ellen emelte fel szavát. Dr. 
Meyenberg arról beszélt, hogy a tudomány az emberiség 

közös java felekezeti és faji különbség nélkül, de csak 
az a tudomány létjogosult, amely vallásos, és az a 
művészet, amely erkölcsös. Ha a képtárakból és a szob-
rok közül kivennék a Krisztusra és Máriára vonatkozó 
műremekeket, feljajdulna az egész világ művészete. 

Van-e művészibb irodalmi termék az evangélium-
nál és a kath. l i turgiánál? 

A katholikusok kötelessége frontot csinálni a 
malaczirodalom és a bordélyművészet ellen. A bűnnek 
csak akkor van helye a művészetben, ha a szellem és 
az erkölcs győzedelmes felette. 

A nagyhatású beszéd után LÄcsc Jézustársasági 
atya a Bonífáczius egyletről beszélt, melynek czélja a 
nemkatholikusok között lakó katholikusokban a hitet 
megőrzeni. 

A strassburgi kath. nagygyűlést impozáns kerti 
ünnepély fejezte be fényes tűzijátékkal. A város és a 
dóm gyönyörűen ki volt világítva. 

E kerti ünnepély előtt még tar tot tak egy disz-
gyülést, melyen Oppernsdorf gróf beszélt a szocziális 
kérdésről. A kereszt jele alatt — mondá a szónok — 
kell eldönteni a nagy társadalmi kérdéseket Pap, tanító 
s a föld népe fogjanak össze. 

Utolsó szónok Mansbach tanár volt, a híres tudós, 
lelkes pap s nagy szónok. Az állam ós az egyház közös 
társadalmi munkájáról beszélt óriási hatással. 

A záróbeszédet Löwenstein herczeg elnök tartotta 
meg, melyben megemlékezve II . Vilmos császár gneseni 
beszédéről, ígérte a katholikusok hűségét a trónhoz még 
akkor is, mikor a császári államférfiak ezt a hűséget 
nagyon megnehezítik. A fényesen sikerült nagygyűlést 
zajos „hoch" kiáltás és a Tedeum eléneklése fejezte be. 

Strassburg. Nemzetközi ének- és zene kongresszus. 
X. Pius pápa — mint ismeretes — 1903-ban bocsátotta 
ki az egyházi ének és zene reformálására vonatkozó 
„Motu proprio"-ját , melynek czélja a Gregorián-ének 
felelevenítése. A szent atya óhaja lassan indult telje-
sülésnek. 1904-ben ugyan volt már Rómában egy nagy 
Gregorián-ünnep, nagy szent Gergely pápának Cente-
náriuma, de ezen csak kevesen jö t tek össze a zenei 
reform vezetői. Az idén nagyobb lendületet vet t a 
Gregorián-mozgalom. X. Pius pápa ugyanis minden 
országból meghívott egy-két jeles férfiút a strassburgi 
zenei kongresszusra, melynek elnökévé a freiburgi zenei 
akadémia igazgatóját, dr. Wagner-1 nevezte ki. Magyar-
ország képviseletében Bogisich Mihály cz. püspök, esz-
tergomi kanonok, Grunewald Kamii, győri ének- és 
zenetanár és Kersch Ferencz, az esztergomi bazilika 
karmestere mentek el Strassburgba. A zene-kongresszus 
mult hó 16—19. napjaiban volt, melyet ünnepélyes 
mise előzött meg Gregorián-énekkel. Dr. Wagner elnök 
szívélyes üdvözlete után Fritzen strassburgi püspök 
fejezte ki azon óhaját , hogy a kongresszus minél ered-
ménydusabb legyen. Az első előadó Gothier volt, aki 
a Gregorián-éneknek katholikus karakteréről beszélt. 
Dr. Mathias annak történetéről. Foucault püspök érde-
kes hozzászólása után gyakorlatilag mutat ták be a 
Gregorián ének remekeit, még pedig két részben. Az 
egyiknek karnagya Viktori, a másiké Wildmann volt. 
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Viktori karában 70 férfi és 40 fiú vet t részt s az elő-
adás óriási tetszést aratott. Különösen Dr. Mathias 
orgonajátéka bilincselte le a hallgatókat. A második 
gyűlésen aug. 18-án Gastoné párisi tanár nyitotta meg 
az előadók sorát. A Gregorián-ének forrásairól tar tot t 
magvas beszédet. Dr. Ott maylandi choralnak a római-
tól való különbözéséről világositotta fel a hallgatókat. 
Bojo O. S. B. a spanyol Gregorián-énekről nyúj to t t 
világos áttekintést. Horn 0 . S. B. pedig a Gregorián-
énekoktatását hangsúlyozta középiskolákban, tanító-
képzőkben és szemináriumokban. Szerinte ugyanis a 
gyermekektől tanulná el a nép. Főleg szemináriumban 
tar t ja ezt rendkivül szükségesnek, mert — miként a 
közmondás is t a r t j a : Presbyter, qui non est musicus, non 
est presbyter complétas. Horn előadása után érdekes vita 
fejlődött ki, melyben Dr. Widmann, Viktori karnagyok, 
Dr. Wagner elnök, Cohen stb. vettek részt, s melynek 
lényege az volt, hogy lehetőleg Czeczilia-egyesületek 
alakitása által lehetne a Gregorián-éneknek nagyobb 
tért hóditani. A második gyűlés után ismét gyakorlati 
előadást tartottak, melynek befejeztével zárt ülés volt. 
Ezen ülésen a németeknek Dr. Mathias beszélt a 
Gregorian-ének kíséretéről, melyhez Bayer, Dr. Wit t -
mann és Dr. Härtel szóltak hozzá. A francziáknak tar-
tott zárt ülésen Gastoné tanár tar tot t előadást. 

Az utolsó nyilvános ülésen X, Pius pápa üdvözlő 
táviratát olvasták fel, melyet Fritzen püspökhöz inté-
zett s melyben apostoli áldását is küldi az egybegyűl-
teknek. Majd Gastoné, Dr. Marxer, Amelli prior magvas 
előadásai u tán Dr. Wagner mondta el záróbeszédét. 
Reményét fejezi ki, hogy a zene-kongresszus az összes 
jelenvoltak igényeit kielégité, hiszi hogy az elhangzott 
beszédek fel tudták lelkesíteni a jelenlevőket a Grego-
rián-ének pártolására és terjesztésére. Köszönetét fejezi 
ki a szónokoknak, valamint az érdeklődő főpapoknak, 
kik nagyban hozzájárultak, hogy az egyházi ének a 
szent atya szándéka szerint módosittassék. Fri tzen 
strassburgi püspök áldása után lelkes hangulatban 
távoztak a kongresszus tagjai. 

KATH. N E V E L É S - és TANITÁSÜGY. 

tette. Prohászlta dr a magyar katholikus tanító felada-
táról beszélt a szoczializmus szolgálatában. Szerinte fő 
a szövetkezetek alakítása. Egy tanitó megkérdezte a 
kivándorlókat, miért hagyják el a haza földjét? Mire 
azok azt felelték : a jegyző nyúz, a pap és tanító pedig 
nem törődnek velünk . . . Ez a felelet kijelöli a teen-
dőket. A lelkes beszéd után Ember azt indítványozza, 
hogy kérjék fél a püspöki kart, hogy a kath. képzők-
ben ós a kath. tanítók részére rendezzenek szocziális 
tanfolyamot. Számborovszky Rezső a tanítók nyugdijáról 
beszélt, melynek legalább 700 f r tnak kellene lenni. 

Barabás György beszédében a hitvallásos tanítók 
fizetésének egyenlősítését kérte az államiakóval. Dreis-
siger Ferencz a magyarországi kath. tanítók egységes 
országos szervezéséről beszélt. Guzsvenitz Vilmos esz-
tergomi képzőintózeti igazgató a polgári iskolák és 
tanítóképzők állami szakfelügyeletéről tartot t magvas 
előadást. 

Bertalan és Jeszenák a latin ós görög szertartású 
népoktatási intézetek rendtartási szabályzatáról érte-
keztek, végül Ember Károly a polgári ós felsőbb leány-
iskolái tantervjavaslatot terjesztette elő s a nevelés és 
oktatásügy módszerét és szellemét illető ujabb törek-
vésekről tartot t gyakorlati előadást. Ezzel az érdekes 
ülés véget ért. 

KATH. EGYESÜLETI É L E T 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 

Az alkoholellenes kongresszus. 
A szeptember folyamán Budapesten tar tandó 

nemzetközi alkoholellenes kongresszus rendezésében 
részt vesz a Katholikus Egyesületek Országos Szövet-
sége is. A tartandó katholikus ülések előrajzát most 
bocsátja közre a szövetség. 

1. Szervezeti ülés. Szeptember 13-án délután 4 óra-
kor a Szent-István-Társulat dísztermében. 

Elnök : Dr. Fischer Colbrie Ágost fsz. püspök. 
Előadók: 1. Nieszlovszky prépost (Pieschen Posen) : 

Az egyház ós alkoholellenes mozgalom (Stellung der 
Kirche und Alkoholbewegung.) 

2. Dürr Bernát (Krumbach-Voralberg) : Alkohol-
ellenes mozgalom a papnöveldékben (Die Nothwendig-
keit des Abstinenzbewegung in Priesterseminarien). 

3. Lenard Lipót (Feldes-Krajna). Az alkoholelle-
nes mozgalom gyakorlati oldala. (Die praktische Seite 
der Alkoholbewegung.) 

4. Szentiványi Károly (Budapest). A lelkipásztor 
fegyverei az alkohol ellen. 

5. Koslik Ottó (Wien). A keresztszövetsóg és 
abstinens papok szövetsége. 

6. Dr. Giesswein Sándor (Budapest). Az egyházi 
szervezkedés körvonalai. 

NB. Ha a tárgyak kívánják, elnök az ülés folyta-
tását 14-ikére kitűzheti. 

II. Alkoholellenes katholikus estély. Szeptember 13-án 
este fél 8 órakor a Katholikus Kör dísztermében (IV., 
Molnár-u. 11.) 

A kath. tanítók gyűlése. 
A magyarországi kath. Tanítók Orsz. Bizottsága 

mult hó 26-án, szombaton d. e. 10 órakor tartotta köz-
gyűlését a Szent István-Társ. dísztermében Szentgyörgyi 
Jordán Károly dr elnöklete mellett. 

A gyűlés fénypontja dr Prohászka Ottokár egye-
temi tanárnak remek beszéde volt. 

A közgyűlésen részt vettek : Zichy Aladár gr. kép-
viselő, lovag Ember Károly, Andor dr irodaigazgató, 
Böbrössy, Auer, Bibinszky, Guzsvenitz igazgató, Haller, 
br. Jeszenák plébános, Bodnár, Dreissiger, BertalanV incze, 
Öveges képezdei tanárok, Ivanits, Karácsony, Bhon, 
Barabás, Számborovszky, Bobory, Orzovszky, Novóth, Czike 
Imre, Szőke, Tóth, Urbányi, Zelliger, Kisfaludi Mihály stb. 

Jordán dr elnök üdvözlő szavai után Bodnár mon-
dott emlékbeszédet dr Steinberger elhunyt egyházi elnök 
fölött. Breissiger az orsz. bizottság működését ismer-
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Előadások : 1. Kapitza János (Tischan.) Die Alko-
holbewegung. 

2. Geőcze Sarolta (Budapest). Alkohol és a csa-
ládi élet. 

3. Dr. Csillag Gyula (Budapest). Alkohol és ne-
velés. 

4. Dr. Vragassy Vilmos (Prasitz). Zur Alkohol-
frage. 

5. Orel Antal (Wien). Intelligenz und Alkoho-
lismus. 

Az estély jellegének megfelelő étkezés, illetőleg 
szórakozás, zene, ének, szavalat és felszólalások. 

I I I . Alkoholellenes katholikus népgyűlés. Szeptember 
14-én este fél 8 órakor a városligeti Iparcsarnokban. 

Elnök : dr. Zlinszky János o. k. szöv. alelnök. 
Előadók: 1. Dr. Sclimüderieh B . (Yestfalia). Alko-

hol lind Kraft . 
2. Haller István (Budapest). Alkohol és kenyér. 
3. Orel Antal (Wien). Alkohol und Socialfrage. 
4. Szentiványi Károly (Budapest). Alkohol és 

haladás. 
NB. Az estélyre és népgyűlésre ingyenes jegyek-

kel lehet belépni, melyeket a K. Körök, k. legény-
egylet, k. munkás-egyletek titkárságánál vagy magánál 
az orsz. szövetségnél (VIII., Szentkirályi-u. 28.) lehet 
beszerezni. 

Az ülőhelyek egy koronával az ülések szinhelyén 
válthatók meg. A megnevezett előadások egy-egy 
negyedóránál tovább nem tartanak. A felszólalók, ha 
az elnök által felhivatnak, az adott időhöz szigorúan 
alkalmazkodnak. 

I R O D A L O M . 
A papi remi. I r ta : Lohmann Ker . János S. J . Né-

metből fordította Jankovies István. Lohmannak műve 
„Uber den Priesterstand" mindnyájunk előtt ismeretes 
s annak idején a linczi „Quartalschrift" nagy elisme-
réssel emlékezett meg róla Különösen megdicsérte a 
műnek áhítatot lehelő hangját , mely végigvonul a 302 
oldalas könyvön, miközben a papi élet örömeit, szen-
vedéseit i r ja le. Amiket a szentírás, a szent atyák s a 
tapasztalat mondanak a papról, azt mind éreznie, sőt 
vágyódnia kell utánuk az ezen pályára készülőnek. S 
e könyv nagyban elősegíti a papot érzelmeiben, fel-
kelti a vágyódását, valósággal lelki táplálékul szolgál, 
melynek egy papnak a könyvtárából sem volna szabad 
hiányoznia. A fordító ügyes és hasznos munkát végzett 
e műnek lefordításával. Fiúi kegyelettel ajánlja könyvét 
Vaszary Kolos herczegprimásnak ötvenéves áldozópapi 

jubileuma alkalmával s az erről szóló dedikácziós sza-
vak vezetik be a fordítást, melyet hűség, tiszta magya-
rosság, az áhítatnak lelkes szavakkal való visszaadása 
jellemezik olyannyira, hogy szinte eredeti műnek vélné 
az olvasó. 

Az egész mű 7 fejezetre oszlik, melyek közül az 
első a papi rend magasztos móltóságáról tárgyal, bele-
szőve a papi állás czólját is. A második részben a papi 
életszentsógről olvasunk, melyet tisztének magasztos 
ténykedései is megkívánnak. A harmadik fejezet a föl-
szentelendők szükséges erónyességét bizonyítja. A 
negyedik fejezetben a papi hivatásról, ennek mivoltáról 
és ismertető jeleiről nyerünk épületes oktatást. Az 
ötödik rész a papi állás veszélyeit állí t ja szemeink elé, 
melyek részint a szent dolgokkal való naponkénti érint-
kezésből, a napi áldozásból, részint a külső kísértések-

ből származhatnak. A hatodik fejezet a szent rendeket 
irja le, még pedig a négy alsóbb rendet. Végül az utolsó 
fejezetben a felsőbb rendekkel foglalkozik, ezeknek 
szertartásait, kötelességeit, lelkiismeretes betöltését tár-
gyalva. 

A könyv ára fűzve 2 kor. 70 fill., kötve 3 kor. 
70 fill., de fordítónak kötött példány kevés áll rendel-
kezésére. Megrendeléseket úgy a fordí tónál : Jankovics 
Istvánnál (Vágszerdahely, Pozsonym.), mint a Szent 
István-Társulat könyvkereskedésében (Budapest, IV. 
Kecskemóti-utcza 2. -sz.) lehet eszközölni. A kitűnő 
müvet melegen ajánl juk nem csupán paptársainknak, 
de papnövendékeknek is, kiknek hasznos útbaigazítá-
sokkal szolgál s hű úti társnak is fog bizonyulni. 

Az Oktató Népkönyvtár tanulságos népies folyó-
irat XIV/1905. VII I—IX. száma a következő érdekes 
tartalommal jelent meg : 

Kalászos András. Történeti elbeszélés a magyar 
szabadságharczból. I r ta : Nagy Béla. — Mozaik. — 
Mulattató. 

A mű havonkint 4 iven jelenik meg és érdekes 
olvasnivalókon kivül hasznos tudnivalókat is hoz. Kath . 
körök, egyesületek nagy lelki haszonnal járat ják. Egy 
évre 4 kor. Megr. Oktató Népkönyvtár szerk. Budapest, 
VII. Csömöri-út 16. Ugyanot t Bolanden K. : „Noé 
bárkája" czimű kitűnő regény 2 koronáért kapható. 

A Papok Lapja (Szerkeszti Forgó Fái Gyula) VIII. 
évf. 5. számának tartalma : 

Vezérczikk : (Dr. Herodek Antal), A párbér és 
párbérmunka megváltási módja. — (Mihálfy József), 
Szent Is tván királyhoz! — Tanügy és hitoktatás: (Dobó 
József), A világ teremtése. (Folytatás ) — Szentbeszéd : 
A kath. Hitszónoklat remekeiből. (Folytatás.) — Iro-
dalom és könyvismertetés. — Egyházi világkrónika. — 
Személyzetiek és halálozások. — Művészet. — Tanterv : 
Részletes bibliai tantervek. — Papi jótékonyság. — Ve-
gyesek. — Szerkesztői posta. — Ferencz József árvaház 
Szófiában. — Hirdetések. 

Szerkesztőség: Budapest, II., Iskola-u. 17. Kiadó-
hivatal : VII., Vörösmarty-u. 13. 

VEGYESEK. 
— Főegyházmegyei hirek. Plébánosok lettek : 

Kovács József ifj. Nagy-Jáczon és Halkó István Kis-
bábon. Helyettes lelkész le t t : Lipka Lőrincz Bars-
Füssön. Segédlelkészi minőségben áthelyeztet tek: Her-
mann József Selmeczbányára, Ochaba János Verebélyre, 
llavasz Is tván Sopornyára, Czaudt Lajos Alsó-Korom-
pára, Révay József Mária-Nosztrára, Teplán György uj -
misés Vadkertre, Kovács István Zselizre, Takács György 
iíj. Muzslára. Svarha József hitoktatói minőségben a 
székesfővárosba küldetett, Varga Domonkos József ki-
segítő gyanánt Nagyorosziba és Mészáros János ujmisós 
Endrefalvára, Klein Endre ujmisés bpest-józsefvárosi 
ideiglenes helyettes káplán lett. 

— Nyilvános előadások a würzburgi egyetemen. 
A würzburgi egyetem theologiai fakultásán a téli sze-
meszterben Dr. Schell tanár a katholikus polémia alap-
elveiről, Sickenberger dr. tanár szent Ágoston életéről 
és iratairól ós dr. Hehe tanár a babyloni ásatásokról s 
ezeknek a bibliában való jelentőségéről tar tanak nyil-
vános előadásokat. 

— Kérjünk a vasúti állomásokon kath. újságot! 
Egyik német kath. napilap keservesen panaszkodik, hogy 
kath. papok és világiak vegyest csöppet sem érdeklőd-
nek lapjaik iránt. Annyi t talán megtesznek, hogy 
nagyobb pályaudvarokon vagy vasúti állomásokon kath. 
napilapot kérnek az árusitótól, de ha nincs, vesznek 
mást. Zsidó vagy liberális újságot. Nevezett német lap 
szerint az lenne ilyenkor helyes, ha az illető nem venne 
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más lapot sem. Csak igy lehetne rászorítani az elárusí-
tókat, hogy kath. napilapokat is tartsanak. Persze a 
legközelebbi állomásig — esetleg két-három óráig — 
újság nélkül utazni, nehéz clolog. Ám a kath. újság-
írás pártolása megérdemli ezt a kis önmegtagadást s 
az árusító gondolkozóba esik : Ezeknek más lap nem 
kell, hát tartani fogom a kért újságot. Fiat applicatio 
a magyar viszonyokra is. 

— Hitoktatói gyűlés Münchenben. F. hó 11-től 
16-ig Münchenben is lesz hitoktatói kurzus, melyen 
dr Baier würzburgi tanár, dr Baumgartner boroszlói 
tanár, Pichler bécsi plébános, Siebevgartner regensburgi 
professzor, dr Swoboda bécsi tanár stb. nevei fognak 
szerepelni. Összesen 16 előadás lesz, melynek keretében 
az akaratképzésről, a szemléltető előadásról, liturgiáról, 
ifjúsági iratokról stb. fognak értekezni. Az érdekesnek 
ígérkező kurzus legnagyobb újítása az lesz, hogy öt 
próbaelőadást is tartanak különböző osztályú növen-
dékek jelenlétében. Az előadásokat d. e. fél 9-kor és 
d. u. 3 órakor fogják megtartani a kath. legényegye-
sület házában. A gyűléssel kapcsolatban kiállítást is 
terveznek a hitoktatói tanszerekből. Tagsági dij 5 márka, 
napi belépő dij 1 márka. A kurzusra jelentkezéseket 
fogad Scharnagl Antal Münchenben, Sendlinger-ut 63. 
A müncheni hitoktatói kurzus annyival is inkább figye-
lemreméltó, amennyiben csupán a hitoktatásra szorít-
kozik. Mig a bécsi, vagy csak a nemrég megtartott 
salzburgi katecheta kurzus — mint tudjuk — más szak-
ülésekkel párhuzamosan tartatott. Az öt próbaelőadás 
és tanszerkiállitás pedig főképen a kezdő hitoktatóknak 
lesz tanulságos. 

— Magyar zarándokok Magy-Mária-Czellben. 
Augusztus 16-án Mészáros Kálmán és Guba Pál egy-
házi, Szlávik A. József és Fallerbach Konrád világi 
vezetők kalauzolása mellett 214 zarándok indult el 
hajóval Nagy-Mária-Czellbe, hogy Nagy Lajos királyunk 
kegyhelyén üdvözölje a boldogságos Szüzet. Hajón 
utaztak a jámbor hivők, ami az összetartás szempont-
jából nagyon alkalmasnak bizonyult. Mária-dalok ének-
lése és imádságok elmondása közben siklott tovább a 
jármű, mig Dévénynél az ország határán váltotta fel 
a Himnusz az Ave Máriát. Guba Pál előzőleg beszédet 
tartott és elbúcsúztatta a magyarokat a hazájuktól. 
A hajóra fölszállt németek ámulva-bámulva nézték, 
mint engedelmeskednek ezek a kuruczok a papjuknak 
és mily lelkesen énekelik nemzeti dalukat. Mária-
Czellben két napig tartózkodtak, épületes viselkedé-
sükkel magára vonták az ott tartózkodók figyelmét. 
Augusztus 24-én értek haza hajóval. Az állomáson 
szent ferenczrendi szerzetesek várták a bucsusokat és 
ünnepélyes körmenetben vezették őket templomukba, 
ahol áldással befejezték a zarándoklatot. 

— A Szent Domonkosról nevezett veszprém-egy-
ház m egyei papi nyugdíjintézet a mult héten tartotta 
rendkívüli közgyűlését báró Hornig Károly püspök ur 
elnöklete alatt. A püspöki palota nagytermében össze-
gyűlt papságot elnöklő megyés püspök ur lelkes hangú 
megnyitó beszéddel üdvözölte s előadta az okokat, 
amiért a jelen közgyűlést egybehívni szükségesnek látta. 

A nyugdíj intézet vagyonát kezelő veszprémi 
Székeskáptalan nevében Jánosi Ágoston cz. püspök ur 
ismertette a közgyűléssel az intézet vagyoni állapotát, 
mig azután Szanyi Ferencz csehi plébános, tb. esperes 
a közgyűlést megelőző előértekezlet jegyzőkönyvét s 
a papságnak abban foglalt óhajait olvasta fel. Magas 
színvonalú, tanulságos vita után a rendkívüli közgyű-
lés határozatilag kimondotta, hogy az alapszabályok-

ban megállapított 20 nyugdíjas helyet fenntartja, de ha 
szüksége mutatkozik annak, s ha a kimondott számon 
felül is jelentkeznek érdemes papok a nyugdíjért, akkor 
a közgyűlés azok számára az őket megillető nyugdijat 
kiadatni kéri, még ha az összegyűlt ipartőke terhére 
történnék is az. Ezen közgyűlési határozat valószínűleg 
csak két évig lesz érvényben, mert az 1907. évben 
tartandó rendes közgyűlés ugy is itjra fog ezen kér-
déssel foglalkozni. 

A közgyűlés köszönetét és háláját Sei dl Károly 
göllei esperes-plebános tolmácsolta ő Excellentiája, az 
elnöklő megyés püspök ur előtt, aki végül szeretet-
teljes szavakkal zárta be a közgyűlést. 

— Szerbia uj metropolitája. Az aug. 31-ón tar-
tott pótválasztáson Dimitri sabáczi érsek 27, Nikano 
püspök 11 és Száva püspök 5 szavazatot kapott. Hat 
szavazóczódula üres maradt. Összesen 45 szavazatot 
adtak le. Ennélfogva Bimitrit választották meg. Az uj 
egyházfő igen képzett ós népszerű ember s még fiatal 
a móltóságához képest. 

A franczia papság áldozatkészsége. A Lot-et-
Garonnemegyebeli Montagnac-sur-Ledeben tartott papi 
gyűlésen a papok kimondották a következő határoza-
tot : „Miközben eleve és teljesen alávetjük magunkat 
a püspökök tekintélye utján hozzánk érkező pápai uta-
sításoknak, azt az óhajunkat fejezzük ki, hogy az egy-
ház utasítsa vissza azt a törvényt, mely a legnagyobb 
veszedelmeket zúdítja rá és mondjon le a tőle elrabolt 
vagyon azon morzsáiról, melyeket az ellenség még meg 
akar neki hagyni : templomokról, plebániaalakokról, 
alapítványokról, templomfentartási alapokról stb. Kije-
lentjük, hogy minden áldozatra készek vagyunk, hogy 
a papi méltóságot megóvjuk és a pápától a püspökökig, 
a püspököktől a papokig s a papoktól a világiakig 
való érintkezés szabadságát előmozdítsuk." 

— Missziós papok egyesülele. A csanádegyház-
megyei papság Dessewfly Sándor csanádi püspök meg-
hívására a mult hét folyamán Temesvárott lelkigyakor-
latot tartott. Hatvannál több pap sereglett össze a 
nagy kiterjedésű egyházmegye minden tájáról. A szent-
gyakorlatokat P. Schlick vezette a résztvevők épülésére 
és lelki vigasztalására. Az ájtatosság bevégeztével nagy 
érdeklődés és lelkesedés mellett megalakították a misz-
sziós papok egyesületét 

— A itazilika belseje. A lipótvárosi Szent István-
Bazilika belső művészi diszítósóvel immár teljesen 
elkészültek, csupán két szobor hiányzik még, amelyek 
a kupolát tartó pillérek fülkéibe kerülnek, de azokat 
is faragják már. Legutóbb helyezték el a szentélyben, 
a főoltár mögé azt az öt domborművű bronzképet, 
amelyek szent István életének kimagasló mozzanatait 
ábrázolják. A reliefeket megaranyozták, hogy harmó-
niában legyenek a gazdag ékességű szentélylyel. Jelen-
leg a templomban a bútorokat helyezik el, s azután 
megkezdik az oltárok felszerelését, amelyek a leg-
apróbb részletekig teljesen stílszerűen készültek. Mint 
értesülünk, a Bazilikát október 4-én nyitják meg. 

Figyelmeztetés t. olvasóinkhoz : A czimszalag száma 
előtt levő b és c betű azt jelenti, hogy az előfizetést a kiadó-hivatal 
(Budapest, VI. Bajza-utcza 14.) mindennap várja. A viszonyok vál-
toztak, az előfizetést nem lehet más járatási móddal helyettesíteni'. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr. 
E. i. sz. felelős a 

Segédszerkesztő : Yalnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó: B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1905. Nagy Sándor kCnyvnyomdájából. (TV.. Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A világvég hittudományi és természet-
tudományi megvilágításban. 

Irta : Dr. Zubriczky Aladár. 

A mi más égi testekkel megtörtént , elvégre 
a mi földünkkel és naprendszerünkkel is meg-
történhetik. Már pedig a csillagos ég egyes 
jelenségei a katasz t rófák teljes mellőzésével 
aligha magyarázhatók meg. 

Kivált három ilyen jelenséget sorol elő. 
Az egyik tény annak a több mint négy-

száz kis bolygónál• (planctoidnak) létezése, a me-
lyek a mi naprendszerünkben a Mars és Jupi te r 
között mozognak. Ezeknek pályasikjuk többé-
kevésbbé eltér a többi bolygó pályasikjától és 
a naptól való távolodásuk is felülmúlja a többi 
bolygókét. Ez valószínűvé teszi, hogy mind 
eme planetoidok tanúi egy nagy bolygó egy-
kori kataszt rófá jának s most mint ennek töre-
dékei mozognak a nap körül. A négy legna-
gyobb még elég rendes, de a kisebbek igen 
exezentrikusak. Legrendet lenebb a kis Eros, a 
mely ama nagy bolygó szétrobbanása alkal-
mával a Marson túl földünk felé dobatott . Ez t 
a kis bol j 'gót csak 1898-ban fedezték föl. Kü-
lönösen gyorsan ismétlődő fény változatai t a 
csillagászok egyrésze úgy magyarázza, hogy 
ez a bolygócska nem is gömbidomú égitest, 

hanem éles peremekkel biró szilánkos t e rméke 
a n n a k a vi lágkatasztrófának. Ha ez a magya-
rázat helyes, megtör ténhet ik , hogy esetleg egy 
u jabb bolygókatasztrófa idején hasonló szilánk 
annyira elbaji t tatik, hogy földünk vonzókörébe 
kerülve, ráesik és teljesen elpusztítja, vagy leg-
alább nyomorékká teszi. 

A planetoidokon kivül van m é g az ég-
bolton egy tünemény, a melynél a csillagászok 
szintén a katasz t rófa magyaráza tához fordul-
nak. Ez a tünemény bizonyos csillagoknak 
hirtelen feltűnése, fényüknek rohamos növeke-
dése, majd hanyatlása, végül teljes eltűnésük. 
Az ilyen csillagot Nová-nak, új csillagnak szokták 
nevezni. Magyaráza tuknál a ra j tuk észlelhető 
tünemények különfélesége szerint más és más 
katasz t rófá t szoktak fölvenni. 

Mikor 1892-ben az Auriga-csillagképben 
fe l tűnt a Nova Aurigae, a csillagászok ezt a 
tüneményt úgy magyaráz ták , hogy o t t egy 
égitest ha ta lmas meteor-ra j t talál t ú t jában , a 
mely vonzási körébe kerülve, ráhullott , úgy-
szólván agyonbombázta és ezáltal r a j t a nagy 
hőkatasz t rófá t idézet t elő. 

Más magyaráza to t ad t ak az észlelt körül-
mények következtében a csillagászok az 1901-
ben fel tűnt Nova Versei esetében. 1901. február 

37 



290 KELIOIO LXIV. evf. 1905. 

19-én az észak-amerikai cambridgei csillagvizs-
gá lóban leíenyképezték a Perseus-csillagzat 
körüli részét az égboltozatnak. Az érzékeny 
fényképezőlemez nyomát sem muta t t a az uj 
csillagnak, t ehá t fényerőssége kisebb volt a 
t izenegyediknél . 21-én már szabad szemmel 
észrevet te egy amateur ; fényerőssége 2-7 volt 
és a 100 legfényesebb csillag közé tar tozot t . 
22-én este 9 órakor már majdnem oly fén}Tes 
volt mint az Arkturus ; éjjel 12 órakor már 
csak a Sirius volt nála fényesebb és legfölebb 
a Wega ' vetekedet t vele. 28-án már hanyat lo t t 
és az a hanyat lás márczius 18-ig ta r to t t , a 
mikor már a 5 — 6 lénynagyság közé siilyedt. 
Ekkor azonban a csillagászok nagy meglepe-
tésére másfél nagyságnyi ha tá rok közöt t négy 
napi periódusokban ingadozni kezdet t . Igy 
t a r t o t t a dolog a nyárig. Akkor a periodusok 
kezdtek elnyúlni, a csillag szabad szemmel 
már lá tható nem volt, de kevéssel marad t ezen 
h a t á r alatt . Végül a csillag a ködfoltok for-
m á j á b a ment át. Később ebben a ködfoltban 
a spektroszkóp segítségével örvénylő mozgást 
észleltek, a mely változást tün te te t t föl. A 
spektroszkóp azonban már előbb is különösen 
viselte magát . Eleinte chaotikus képet nyúj tot t , 
amiből arra lehete t t következtetni , bog}' az 
illető csillagban az elemeknek vad küzdelme 
folyik. Később a spektroszkóp képe azt muta t ta , 
hogy ot t két égi testnek küzdelméről van szó ; 
végül pedig elárulta, hogy e ke t tő egyesült és 
a küzdelem ködfol t tá bonto t ta őket. Kérdés, 
minő égi testek voltak azok? Az egyik min-
denesetre nap volt. A másik lehetet t kozmikus 
por, meteorit , hullócsillagok raja, de lehetet t 
bolygó vagy más nap is. 

E 12 ponton hagyjuk el egy időre Meyert 
és hallgassuk meg Pohle-t, aki Hochland-han 
(1905. jun. 1. II. 9. 314—329, Die sog. „Neue 
Sterne".) é r tekezet t az uj csillagokról. 

Humboldt szerint Kr. e. 134-től Kr. u. 1848-ig 
körülbelül 21 ilyen tűzkatasz t rófa tö r tén t az 
égen, azóta a csillagászat körülbelül 12-öt 
figyelt meg. 

Ezen tünetek mag}7arázatára többféle hypo-
thezis t a lkot tak. 

Az első Zöllner-nek fizikai kitörési elmélete, a 
a melylyel rokon Lohse-nek chemiai kitörési elmé-
lete. Zöllner szerint az égi tes tek több stádiu-
mot fu tnak meg fejlődésük közben. Ezek a 
következők : gázállapot, heveny-folyó állapot, 

salakosodás, eruptiók, kérgesedés. A negyedik 
á l lapotban a fol}Tékony halmazál lapot titáni 
végső küzdelmeit fo ly ta t ja a szilárdulás végső 
ál lapota ellen. Ezen kitörésekkel magyarázták 
Hugquis és Miller a T Coronae csillag fel tűnését 
1866-ban, amely hasonló új csillagok feltűné-
sének fo lyamatával el lentétben nem vált pla-
ne tar i s köddé. Boscoe pedig ezen ötletből ki-
folyólag azt mondta, bog}* mikor a jelenleg 
gázá l lapotban levő napnál ez a fejlődési álla-
po t bekövetkezhetnék, egy ilj-en eruptio el-
páro logta tná a, mi földünket . 

Lohse a r ra utalt , hogy a hydrogen az oxy-
gennal egyesül, durranó-lég fejlődik, ami hőt 
fejleszt. Mikor tehát eg}T égi test annyira le-
hűlt , hogy r a j t a viz képződik, ennek a viz-
kópződésnek ilyen tünetek között kell lefolynia. 
Lehet , hogy 1876-ban a HattgúcsUlagzatban tör-
t é n t valami ehhez hasonló. Ilyen tünetek az 
erupt iót szenvedő középponti test bolygóira 
nézve végzetesekké vá lha tnak. 

Vogel az uj csillagok keletkezését össze-
ütközéssel magyarázta . I lyen összeütközés fel-
vételére késztet egyes esetekben az a különös 
tünemény, hogy az új csillag spektruma kettő-
zöt t . Vogel már 1892-ben igy magyaráz ta az 
Aur iga Nová-ját. Szerinte ebben az esetben 
egy égitest behatol t egy naprendszerbe s annak 
több bolygójával megütközöt t . Mivel azonban 
a spektrum ket tőzöt tsége más módon is ma-
gyarázható , t. i. a csillag-atmoszférának erős 
nyomásával és magnetikus erőkkel, sokan ezt 
az ujabb magyaráza to t elvetették, vagy leg-
a lább is megszólí tással csak ott alkalmazzák, 
ahol az emiitet t két tényező közbenjárása ki-
zá r tnak látszik. Ez azonban igen megnehezíti 
az összeütközési elmélet a lkalmazását egyes 
felmerülő esetekben, ámbár a dologban semmi 
lehetet len nincs. 

Seeliger Hugó abból a körülményből indul 
ki, hogy az ú j csillagok különös előszeretettel 
a t e jú t közelében tűnnek föl, továbbá, hogy 
a csillagászat a ködfoltok létezését sokkal 
dúsabb arányokban muta t ta ki, mint a laikusok 
gondolnák. O t ehá t azt gondolja, hogy salakos 
napok ködfoltok közé tévednek. Vonzásukkal 
mindenekelő t t forrongásba hozzák ezeket a 
gáznemű tömegeket ; majcl ezek részéről meg-
kezdődik a heves bombázás, mely addig tar t , 
mig az a nap az ő körükben mozog. Mikor 
kilép belőle, a bombázás megszűnik, de akkorra 
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a nap is sokat szenvedet t már. Részben meg-
gyúlt , részben megolvadt . A spekrumnak meg-
ket tőződését pedig a bombázásnak ir tózatos 
sebessége (900 km. egy másodpercz alat t) idézi 
elő. Igy magyarázzák a NovaPersei- t és hozzá-
veszik a kathód, és radium stb. t i tokzatos 
sugaraínak szereplését is. 

Pohle a maga részéről azt ta r t ja , hogy 
ezek az elméletek nem ellenkeznek egymással 
oly értelemben, mintha egyik a másikat el-
temette , vagy fölöslegessé te t te volna. A fel-
merülő csillagégés körülményei szerint majd ez, 
majd az az elmélet kerülhet alkalmazásra. Lehet-
nek esetek, mikor a különös körülményekből 
tényleg két égi testnek összeütközésére lehet 
következtetni . Hogy az ütközési elmélet egy 
esetben nem vált be, az nem szól más esetben 
való alkalmazása ellen. 

Vissza Krisz tushoz ! 
A „Religio-Vallás"- magasztos hivatása időn-

kint kimagaslóbb jelekkel utalni olvasóit az ő 
végrendeltetésök czélpontjára. Isteni hivatása 
megmutatni az ú t tévesz te t t léleknek a helyes 
tit at. 

Mert fá jda lom ! nagyon földiek vagyunk. 
Az emberi szenvedély elzárja a szellem 

elől a lá thatár t , hogy ne lásson t isztán. 

I. 

Krisztus. 
Ez a központ, mely félé a megvál tot t lel-

keknek törekedniök kell. E központ körül kell 
összpontosítniok minden gondolatukat , érzel-
möket és vágyukat . 

U az út, az igazság és az élet — via, Veri-
tas et vita. ') 

O az út, az egyetlen út, mely az Atyához 
vezet. Az igazság út ja , mely nem téveszt a bűn 
és tévely homályába, melynek vége veszede-
lem — Quorum finis interitus.2) 

0 az ajtó, a juhok ajtaja,'6) mely az Isten 
országába vezet. Ez a j tón lehet csak eljutni 
az Isten országába, úgy a pásztornak, tanító-
nak, mint a hívőnek. 

Az Atyához csak Krisztus által ju thatni , 
követve az ő igazságát, az általa hirdetet t és 
vérével megpecséte l t hitet, megtar tva az általa 

') .loann. XIV. 6. 
Philip 111/19. 
Joann. X/7. 

szentesí tet t parancsolatokat. ,,Ha az életre be-
akarsz menni, ta r t sd meg a parancsolatokat ." 4) 
Mert ő az élet. 

íme ez Krisztus ! 
Igy hirdet te magá t szóval — coepit docere.5) 

Igy hirdette m a g á t példával. „ P é l d á t . a d t a m 
nektek, hogy amint én cselekedtem veletek, 
ti is úgy cselekedjetek." 6) 

Száz helyen ajánlja, hogy kövessük őt,, 
hogy egyesüljünk vele. 

Es hogy m é g az egyszerű értelem is meg-
értse őt, példabeszédekben is k imagyarázta m a g á t 
„megnyitom számat példabeszédekben" — úgymond.7} 

Egyet említünk fel az ő fönséges példa-
beszédeiből. 

„En vagyok az igaz szőlőLÍ — úgymond.8) 
„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők ; ki 
énbennem m a r a d és én őbenne az sok gyü-
mölcsöt terem." 9) 

Ki ne ér tené meg e szavakat , melyek oly 
világosan magyarázzák, hogy benső összeköt-
te tés van őközte és az őt hiven követő tanít-
ványok közt, hogy valamint a szőlőtőből megy 
á t a szőlővesszőkbe az él tető nedv, úgy a 
Szentlélek ál tal Krisztustól megy át az ő hű 
követőibe minden erő.10.) Mily szépen magya-
rázza ez a példabeszéd, hogy csak Krisztustól 
lehet nyerni lelki életet. 

Ezér t nevezi őt szent Pá l a test fejének, 
a taní tványokat pedig tagjainak. „Az ő testé-
nek tagjai vagyunk,azől iusából és csontjaiból."11) 

II. 
Követjük-e Krisztust? 

Megfelel erre korunk bűneinek rémtör té-
nete, mely puszt í t ja ezt a t i tokszerü szőlőt, 
az Egyházat , melynek feje Krisztus. 

A Birák könyvében 12) olvassuk, hogy Sám-
son háromszáz rókát fogván, azok farkai t egy-
máshoz foglalá és fáklyákat köte közéjök : 
ezeket tűzzel meggyúj tván elbocsátá, hogy 
ide s tova futkossanak : melyek azonnal a 
filiszteusok vetéseibe menének. Ezeket meg-
gyúj tván, az összehordott gabona is és a szal-

J) Matth. XIX. 17. 
5) Matth. IV/11. 
») Joann. XIII. 15. 
7) Márk. XIII. 85. 
8) Joann. XV. 1. 

Joann. XV. 5. 
i») Cirill. 
") Eph. V. 30. 
'-) XV. 4, 5. 

32* 



292 RELIGIO. LXIV. eví. 1905. 

májában álló is megége, annyira, hogy a láng 
a szőlőket és olajfákat is megemészté." 

Nem lehet-é napjainkban hasonló pusztí-
tást jelezni? ! Igen! 

Még pedig Krisztus Egyházának annyi 
gonddal ápolt vetéseiben megy végbe e pusz-
t í tás ! 

Amit az isteni magvető az ő munkásaival 
megműveltet , annak a földnek termését el-
pusztí t ják a rókák az emberi bűnös szen-
vedélyek lángja! 

Lángba borítják a virágzó vetéseket a 
botrányok. 

Letarolja, széttipoija az Egyház kebelén 
díszlő égi virányokat az undok testiség pusztító 
eleme, és ahová még el nem hatolt, odaküldi 
a közöny dermesztő szelét! 

Mintha csak már felszabadult volna Luczi-
fer az ő pokoli lánczaiból, az a sárkány, a 
régi kigyó, ki az ördög és a sátán, kit lekötö-
zöt t az angyal ezer esztendőre, hogy ne hite-
gesse a nemzetçket.1:i) 

Rombolás, pusztulás mindenütt . Megfo-
gyatkozot t hitünk, pusztulnak erkölcseink. 

Nem lát juk már a napot, tekintetünk ez 
örök éj sötétségére van szegezve. 

Sámson rókái megégetik Krisztus gaboná-
ját, pusztít ják szőlejét. A hamis próféták, a 
tévtanítók ravasz ármánya szenynyel borítja 
be az igazhitűséget ! 

A rókák pusztítják a szőlőket.14) A bűnök 
undokságába merült pogány századunknak szól 
a próféta kiáltása: ,,Halljátok az Úr igéjét 
.Sodorna fejedelmei, vegyétek füleitekbe a mi 
Is tenünk törvényét.25) Bűnös századunkra lehet 
alkalmazni az Úr e szavait: „A sodomaiak 
rszőlejéből való az ő szőlejök és Gomorra tel-
keiről, szőlejök epeszőlő és gerezdjeik igen 
keserűek." 1(i) 

Nem csoda ! 
A bűnből nem fakadhatnak erényvirágok. 

„Tövisekről nem szednek szőlőt." 17) 
Elhagytuk Krisztust, az élet forrását. 
„Elhagytak engem, élővíz kútfejét ." 18) 

13) Apoc. XX. 2. 3. 
14) Cant. II. 15. 
15) Is. I. 10. 
<6) Deut. XXXI. 32. 
" ) Matth. VII. 6. 18. 
;18) Isaí. II. 13. 

Mennyei bíbor fényébe öltöztetett minket 
a dicsőség királya, az istenfiuság fényébe. 

Ah! de akik bíborban neveltettek „a ganéjt 
ölelgetik." 19) 

Vezérczikk és regény csarnok. 
Minden újságnál—hogy komoly számba vegyék—-

fő a következetesség. S e következetességet nem csupán 
politikai kérdésekben kívánjuk meg, de erkölcsi fel-
fogás szempontjából is. Emlékezhetnek olvasóink, hogy 
lapunk f. évi augusztus 31-iki számának „Vegyesek" 
cz. rovatában a Pesti Hirlap erkölcsi érzéke czimén 
felhívtuk a figyelmet Abonyri Árpádnak „Ősemberek" 
cz. arczpiritó regényére. S most ugyanaz a napilap 
aug. 29-iki számában, A színészet és a nemzeti erkölcs-
ről vezérczikkezik oly hangon, mely bármely katholikus 
lapban is megállná helyét. Söprüt emleget a czikkiró, 
mellyel a színházakat és szinésziskolákat kellene meg-
tisztogatni s hozzá teszi : Ügyelni kell tehát, hogy az 
irodalom és művészet orgánumainak erkölcse tiszta 
l egyen . . . Mai színházi életünk pedig e tekintetben 
hiányos, különösen a fővárosban. 

De vájjon gondolkozott-e czikkiró a fölött, hogy 
mi az oka a fővárosi színpadok erkölcstelen darabjainak 
s viszont miért nem eshetik meg vidéken ugy^anaz ? 
Nemrég egy vidéki színész keserűen panaszkodott, hogy 
a vidéki színészetnek békói a kath. papok, kik közben-
járásukkal kitudják vívni, hogy sikamlós darabokat a 
társulat ne adhasson elő. S ime most a Pesti Hirlap 
is ugy ír, mely a vidéki papság ezen eljárását fénye-
sen jóváhagyja. „A vidék közönsége — írja a Pesti 
Hirlap — még erkölcsösebb — hála Istennek — mint 
a fővárosi s ez tartotta meg eredeti tisztaságában a 
nagyobb vidéki színházak színvonalát." 

Ám képzelje el a P. H., hogy a vidéken is az ő 
regénycsarnokából szívná magába a közönség az 
erkölcsi érzéket, vájjon nem állna-e be ott is az a 
színvonal, mely fővárosunkban is uralkodik. Igaz, hogy 
már-már veszedelem fenyegeti a vidéki színházak tiszta-
ságát is, mert a fővárosi színházak moslék irodalma ott 
is elterjedvén, lassankint korrupcziót okoz, azonban 
— ha a kath. intelligenczia s a papság összefognak — 
aligha teszi be a lábát egy-egy vigszinházi erkölcstelen 
színdarab a vidéki színházba, aminthogy tényleg volt 
már eset, hogy a hatóság nem adott engedélyt egyes 
színdarabok előadására. De akkor a legtöbb fővárosi 
lap (a P. H. is) feljajdult, hogy ez nem járja. Nem 
szabad czenzurát gyakorolni önkényesen . . . 

Teljesen aláírjuk azért a P. H. ama konklúzióját, 
hogy a családapák és anyák óva-óvják főleg leánygyer-
mekeiket a szinésziskoláktól, mert csakugyan őrültség-
gel határos cselekedet, hogy jobbmódu szülők jelenté-
keny tandíjat fizessenek azért, hogy gyermekeik meg-
tanulják az erkölcstelenséget. 

Felhívjuk tehát — nem az illetékes körök és ha-
tóságok figyelmét (ezeknek esetleg kedvez a telt ház) 
hanem a kath. intelligencziát, hogy válogassák meg 

19) Thren. IV. 5. 
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ugy a maguk, mint családjuk számára azon színdara-
bokat, melyeket megnézhetnek. 

Hiszen fővárosunkban már gyermekszinházak is 
vannak, melyekben iskolásgyermekek kerülnek szín-
padra, hogy a legdrágább áron, erkölcsük és jövőjük 
árán gazdagítsák a lelketlen vállalkozókat. 

Még csak a P . H. következő megjegyzésére aka-
runk reflektálni: „A műveltségnek ma már hármas 
kritériuma van: könyvvásárlás, újságolvasás és szinházba-
járás, aki e hármas kulturális kötelességét nem telje-
síti önmagával szemben, az művelt embernek nem 
tar that ja magát . . . " 

Reméljük, hogy e sorok csak azért íródtak, hogy 
a vezérczikk elején a színészetről irt kemény szavakat 
ne vegyék nagyon komolyan az olvasók és „illetékes 
körök." Mert ilyen hármas kritériumot hangoztatni a 
műveltségre vonatkozólag, talán mégis kissé túlzás. 
Vagy a P. H. által is gáncsolt színdarabok melyikét 
kell látogatni, hogy „műveltek" lehessünk? Képes-e 
bármelyik könyv, ú j ság vagy színdarab műveltté tenni 
olvasót vagy nézőt? Tud-e kedélyt képezni a hallgató-
ságban ? Qui bene distinguit, bene docet. Jó könyvek 
vásárlása, tisztességes újságok olvasása és szolid, tanul-
ságos színdarabok nézése, mindezt megteheti, de csak 
ugy általánosságban odadobni e hármas kelléket, mint 
a műveltség kritériumát nem szabad. 

S miután a „bonum ex intégra causa, malum ex 
quolibet defectu" elve nagyon fontos a morális impu-
taciónál, valamely könyv jó, ú jság tisztességes és szín-
darab szolid csupán ugy lehet, ha minden tekintetben 
megfelel czéljának. 

Lehet tehát még oly szigorú erkölcsű a vezér-
czikk valamely napilapban, jónak még sem lesz az 
nevezhető, ha a regénycsarnokban meg arczul üt i az 
olvasók erkölcsi érzékét. Ez kameleon-ujság, mely 
mindenféle zsánerű olvasóit szeretné kielégíteni a követ-
kezetesség megtagadásának árán is. S ugyanez áll a 
másik két műveltségi kritériumra vonatkozólag is. 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 

Róma. X. Pius pápa levele. A négerek megtérítése. 
A római hitszónoklatolt szabályozása. — 

Az „Osservatore Romano" közli a szent atya azon 
levelét, melyet az olaszországi keresztény szocziális-
párt vezetőihez intézett s melyben sajnálatát fejezi ki 
a fölött, hogy a „non expedit" alkalmazására vonat-
kozó encziklikáját tévesen értelmezték. A pápa — igaz, 
különös esetekben a szükséges szavazást megengedte, de 
ezáltal sem a miilt dicső hagyományairól, sem az 
apostoli szék követeléseiről nem mondott le. Egyút ta l 
örömét fejezi ki X . Pius, hogy a katholikusok meg-
fogadták a szocziális akczió szervezésére vonatkozó 
tanácsait s reméli, hogy tovább is egyetértőleg fognak 
ez irányban működni. — Msgr. Coccozo, a rabszolga-
ellenes liga elnöke érdekes jelentést tett a szent atyá-
nak kanadai útjáról . Szerinte az amerikai püspököket 
erkölcsi és anyagi támogatásban kellene részesiteni, 
hogy képesek legyenek Közép-afrikában falvakat léte-

síteni szabad négerek számára. Maga Msgr. Coccozo 
utazása alkalmával körülbelül ötven ilyen községet 
alapított s vagy amerikai, vagy kanadai egyházmegyé-
hez osztattak be. X. Pius pápa nagy érdeklődéssel 
hallgatta a jelentést s mindjárt egy 10000 lira értékű 
remek vázát ajándékozott e czé l ra .—X. Pius pápa pa-
rancsára a bíboros helynök megerősítette 1894-ben 
kiadott azon rendeletét, mely szerint Rómában, akár a 
templomokban, akár a kápolnákba sem világi pap, sem 
szerzetes nem prédikálhat, mig erre Írásbeli felhatal-
mazása nincsen. Ezentúl e czélból az erre kirendelt 
bizottság előtt vizsgát kell tennie, vagy ez alól törvé-
nyes czimen felmentést kérni. Idegen papoknak egy 
hónappal előbb kell a j^üspöküktől nyert engedélyt 
beküldeniök s egyúttal ki kell mutatniok, hogy saját 
egyházmegyéjükben jóváhagyot t hitszónokok. A ren-
delet 1906. január 1-én lép életbe. I t t említjük meg, 
hogy ezentúl a gyóntatóknak is bizonyos ideig min-
den évben vizsgát kell tenníök. 

Pár is . Előkészületek az egyház és állam szétválasz-
tásához. Ezen előkészületek az egyház részéről történ-
nek, amennyiben X. Pius pápa a franczia püspökök 
és papok számára adandó utasításokat fog összeállítani, 
mely a szétválasztási törvény életbeléptetése után való 
magatartásukat lenne hivatva szabályozni. Ilyen irányú 
intézkedéseket Lecot bibornok, bordeauxi érsek már 
hetekkel ezelőtt adott ki egyik körlevelében, mint azt 
lapunknak f. évi aug. 17-iki számában részletesen 
ismertettük. Ujabban a missiók protektorátusának kér-
dése merült fel, melyre az egyházüldöző köztársaság 
magát érdemetlenné, sőt alkalmatlanná tet te. A katho-
likus intézetek, szerzetek és plébániák, melyek eddig 
Francziaország protektorátusa alatt állottak Keleten, 
most az olasz állam képviselőjének védelme alá helye-
zik magukat. A szaleziánusok és ferenczrendiek e lépést 
már meg is te t ték s a franczia nagykövet nem is til-
takozott ez ellen. Ugy látszik, arra az álláspontra 
helyezkednek, melyet Combes, az előbbi franczia kor-
mány feje tet t magáévá, ki nyíltan hangoztatta, hogy 
Francziaország „meglehetős könnyű szívvel mond le a 
protektorátusról." 

A „meglehetős" kitéttel ugyan enyhítet te némileg 
Combes czinikus nyilatkozatát, mindamellett alig hihető, 
hogy Francziaország komolyabb politikusai is hasonló 
egykedvűséggel vennék a Keleti protektorátusnak 
megszűnését. 

Strassburg. Bebel a német kath. nagygyűlés ellen. Alig 
zajlott le a német kath. nagygyűlésnek lélekemelő ün-
nepségei, a szocziáldemokrata párt már is szükségét 
érezte annak, hogy a fényesen sikerült nagygyűlést 
némi erőlködésekkel ellensúlyozza. S hogy ezen eről-
ködésekkel annál nagyobb súlyt adjanak, meghívták az 
ellen-gyűlésre Bebel, német szocziáldemokrata vezért, 
ki főképen három tárgygyal foglalkozott. Beszélt a 
katholikusokról általában s főleg a német katholikusok-
ról, továbbá a nőkérdésről s a centrumról. 

Izeltetőül csak annyit emiitünk, hogy a mikor a 
szocziáldemokratákat a nemzetköziség vádja ellen védel-
mezni akarta — így kiáltott fel : Hiszen Isten volt az 
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első nemzetközi ! . . . Azután jöttek a többi ismert táma-
dások : a pápaság ócsárlása (hogy milyen gazdag !) a 
nőkérdésnek vallásnélküli megoldása, a centrumok 
gyanusitása stb. s fejtegetéseiben annyira ragadtat ta 
magát, hogy a rendőrtisztviselő kénytelen volt Bébelt 
figyelmeztetni. Az a két-háromezer összecsőditett hall-
gatóság persze dörgő éljennel fogadta a szocziáldemokrata 
vezér beszédét, mellyel aztán véget is ért a nagy 
garral hirdetett ellentüntetés. 

Zágráb. Horvát katholikusok mozgalma. — 
A horvát katholikusok országos szervezet létesí-

tésén fáradoznak. Mult hó 8-án tar tot tak ez ügyben 
gyűlést, melyet Hock M. a „Hovatstvo" szerkesztője 
hívott egybe. A gyűlésen megállapították, hogy az 
országos szervezet okvetlenül szükséges s szó volt 
arról is, hogyan lehetne azt megvalósítni. E czélra aztán 
központi bizottságot választottak, mely majd a terve-
zetet s ennek részleteit kidolgozza s a félév múlva 
tartandó második gyűlésen előterjeszti. 

A nevezetes ülésen mintegy 200 katholikus 
vett részt, nagyobbrészt papok s föntemlített tárgyon 
kivül szó esett a vallásos egyesületek szervezéséről, 
gazdasági kérdésekről, katholikus munkások szervezé-
séről és a kultura és nópnevelésről. A legpraktikusab-
ban dr Kreck és dr Lampe szóltak e tárgyakhoz s a 
gyűlés lelkes hangulatban oszlott szét. 

KATH. EGYESÜLETI É L E T 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A salzburgi szocziális kurzus. Salzburgban tíz 

napig tar tó szocziális kurzus volt, amelyen a társada-
lomtudományok legképzettebb irói és tanárai tar tot tak 
előadást. A hallgatóság soraiban szépen volt képviselve 
nemcsak Salzburg és vidéke, hanem a magyar-osztrák 
monarchia majd minden része. 

A bevezető előadás Willmann Ottó dr. udvari 
tanácsosé volt, a most élő német filozófusok egyik 
legkiválóbbjáó, aki gyönyörű szavakban fej tegette a 
szocziológia eredetét, jelentését, amelyet nekünk ke-
resztény-katholikusoknak szocziál-ethikává kell fejlesz-
tenünk, mert hisz az egyház adott ebben a múltban 
is legszebb példát, folytonosan hangoztatva — nem az 
anyagi, hanem a lelki javak fontosságát, a szellemi 
tökéletesedést. Paívlicki dr., a krakói egyetem rektora 
a rendek szervezkedéséről beszélt a múltban és a jelen-
ben. Előadta, miként fejlődtek a rendek a régi pogány 
népeknél, a klasszikus ókorban, a keresztény közép-
korban, — a jelenkor forrongásában pedig mint erősö-
dik mind jobban a „negyedik rend" s mint alakult ki 
a hivatalnok-rend, amelyről nem igen beszélnek a 
szocziologusok, de amelynek fontos hivatása lehet a 
jövendőben, — s végül micsoda jogai és kötelességei 
vannak az államnak e rendekkel szemben. — Scheini-
pflug dr. bécsi tanácsos a gazdaság és jog viszonyáról 
beszélt, néha túlságosan is magasra szárnyalva. Bőven 
foglalkozott a kamat kérdésével, miként vélekedtek a 
régiek, az egyház s mit kell nekünk róla tar tanunk ; 
végül a gazdaság és j og szoros viszonyáról ej tet t szót, 

hogyan kell az utóbbinak az előbbit irányítania. A 
magántulajdon szocziális jelentőségéről szóló érteke-
zésében Cremer d r , a berni gazdasági iskola volt igaz-
gatója a szocziálistákkal szemben éles elmével bizo-
nyította az emberi természetből és a történelemből, 
főleg a zsidók történetéből, mily nagy fontossággal 
bír a magántulajdon ugy erkölcsi, mint anyagi téren. 
Ugyancsak ő beszélt az ipar szocziális fontosságáról. 
Mindkét előadásában oda konkludált, hogy nem szabad 
a középosztályt elsorvadni hagynunk, mert ennek egész-
séges vagy beteg voltától függ az egész társadalom 
boldogulása is. 

A praktikus előadások sorát Banner prelátus nyi-
totta meg a család szocziális feladatairól szóló beszé-
dével, kimutatva az egyház érdemét a nő, a gyermek 
helyzetének javításában, lefestve azt az ideális állapo-
tot, melyben — a mai viszonyokkal ellentétben — a 
családnak arra kellene törekednie, hogy derekabb 
legyen a jövő nemzedék. Gorski dr. krakói egyetemi 
jogtanár hosszú és éppen napjainkban igen időszerű 
előadásban foglalkozott a munkáskérdéssel, azzal a ten-
gelylyel, mely körül a modern társadalmi mozgalmak 
forognak. Kiterjeszkedett a munkaidő, munkabér, sztrájk 
stb., mindmegannyi nagyfontosságú kérdéseire, nagy 
bajaira, melyek mind orvoslásra várnak, de amelyeket 
a szocziáldemokráczia nem tud orvosolni, hisz nemcsak 
gyomorkórdésről van itt szó, hanem arról, hogy a 
sziveknek visszaadjuk a tőlük elrabolt hi tet és vele a 
békét, boldogságot. Utána Geppert műépítő hangoz-
tatta a háziipar, a népművészet fontosságát. Rendkívül 

j érdekes és praktikus volt a salzburgi süketnéma inté-
zeti igazgatónak, Angelb rger-nek hármas előadása, 
melyben a családnak és társadalomnak kötelességeiről 
szólott a testileg vagy lelkileg nyomorultakkal szemben. 
A Raiffeisen rendszerén felépülő hitelszövetkezetekről 
Monsign. K W. Kaiser szólt, aki mint e hitelszövet-
kezetek egyesületének alelnöke, legavatottabb volt 
megismertetni a hallgatókkal a népmentés ezen eszkö-
zét, mely már az egész világon el van ter jedve (kilencz-
ezer ilyen szövetkezet van, magában Németországban 
ötezer). 

Közben Szent István napján a salzburgi katholi-
kusok fényes estélyt rendeztek a kurzuson résztvevők 
számára, amelyen megjelent a bíboros érsek, Katscli-
thaler dr. is, azonkívül Orterer dr., czentrumpárti kép-
viselő, a bajor kamara elnöke. Lelkes felköszöntők 
hangzottak el, köszöntve a katholikusoknak mindenütt 
megindult mozgalmát, a szocziális kurzust, mely, ugy 
látszik, szebb jövendő hajnalhasadása akar lenni. 

I R O D A L O M . 
Katechetische Blätter, szerk. dr Weber Antal, 

dillingeni tanár. ü.ra 3'60 Márka. A jeles folyóiratnak 
7. füzete a következő érdekes tartalommal jelent meg: 
Stieglit : Az evangelium magyarázása népiskolákban. 
,Schubert: A hatodik parancs tárgyalása iskolásgyer-
mekeknél. Rogg Mihály : Bánat felindítása gyermek-
gyónásnál. Dr Spöttel Ottó : Az első szent gyónásról. 
É magvas czíkkeken kivül sok kedves közleményt 
találunk. 
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Az olvasás-irás vezérkönyve a phonomimika szerint. 
Irta Kiinda Károly tanítóképző-intézeti gyakorlóiskolai 
tanító, az elm'életi s gyakorlati módszertan tanára. A 
phonomimika módszerének létjogosultsága ujabban be-
igazodott. Tapasztalati tény, hogy ennek alkalmazásá-
val a kis diákok rövid 4—5 hónap alatt játszva meg-
tanulnak irni-olvasni. Kezdenek is lassanként már ezen 
módszer szerint tanítani, bár eleinte némi idegenkedéssel, 
sőt tréfálkozással beszéltek róla. Fővárosunkban tudva-
levőleg dr. Gööz József leglelkesebb hive a phonomimi-
kának, ki erről terjedelmes s rendkívül érdekes könyvet 
is adott ki. Gőöz dr. a buda-ujlaki iskolában gyakor-
latilag is alkalmazta azt és fényes sikert ért el 2—3 
év előtt. Irt még róla Péter József is, ki — miként 
Göőz dr. — szintén Czukrász Róza után indul, ki első 
ismertetője e módszernek Magyarországon. 

Ujabban Klinda Károly adott ki ilyen irányú 
könyvet a fenti czimmel, mely minden tekintetben 
hézagpótlónak nevezhető annyival is inkább, mert 
rendben van szedve benne a phonomimika elmélete s 
annak a gyakorlati életben lélektani alapon való érvé-
nyesítése. A tartalmas könyv 25 fejezetben tárgyalja 
az olvasás-irás tanítás módszerét s óriási előnye, 
hogy óráról-órára megmag}'arázza a tanítónak teendőit. 
Vajha minden tanító megszerezné e könyvecskét, melyet 
a Szent István-Társulat adott ki s ára mindössze 1 kor. 
20 fillér, v. k. 

Uj naptár 1906-ra. Proschkó Hermin és Kichert 
Ferencz szerkesztésében uj naptár jelent meg az 1906. 
évre Bécsben német nyelven, melynek czime : Katho-
lischer Srhulvereins Kalender. Az ügj'esen szerkesztett 
naptárból kiemeljük Dr Schwarz Gáspárnak „Szabad-
iskola" cz. czikkét, Konrádynuk ,.Csak tanító" cz. elbe-
szélését, Proschkó Herminnek .Anyám sirján" cz. köl-
teményét. Több más vers, elbeszélés és tanulságos 
czikken kivül érdekesen számolnak be a szerkesztők a 
kath. iskola-egyesület tevékenységéről. 

A naptár ára 60, postaköltséggel 70 fillér. 
Magyar dalosok emléklapja. E czimet viseli az 

előttünk fekvő tartalmas füzet, melyet Göndöcs István, 
az O. M. D. E. jegyzője, a „Magyar Dal- ós Zeneköz-
löny" szerkesztője bpest-erzsébetvárosi karnagy szer-
kesztett. Az érdekes füzet részletesen számol be az idén 
Szombathelyen tartott XVI. országos dalárverseny le-
folyásáról s méltóan ünnepli Lung György tanácsnokot, 
mint az Orsz. Magy. Daláregyesület elnökét, ki már 
15 éve áll az egyesület élén s 40 éve működik mint 
dalostárs. A tartalmas czikkeken kivül a legtöbb hazai 
zeneköltő ós szerkesztő arczképét is megtaláljuk a füzet-
ben s a végén Szombathely rendezett tanácsú város 
térképe zárják be Göndöcs-nek sok fáradsággal s nagy 
ügyszeretettel megírt művét. 

Joghallgatók egyetemi tanácsadója. A katonai 
teendők pontos ismertetésével. Kiadja a Szent István-
Társulat könyvkiadóhivatala és könyvkereskedése r.-t. 
{Budapest, IV., Kecskeméti-utcza 2. sz.) Ara 30 fillér. 
A kis füzet hasznavehető tanácsokkal szolgál a tudo-
mány-egyetem jogkari hallgatóinak s czélja nem ki-
zárólag üzleti czél, hanem a katholikus intézményeknek 
megismertetésével társadalmilag is javára akar lenni, 
az azt forgatóknak. 

Kezdve az egyetemre való beiratkozás módjának 
ismertetésétől, felvilágosítást nyújt a hallgatóknak min-
den egyéb teendőikről. Igy ismerteti a tandíjmentesség 
elnyerésének feltételeit, a tanulmányok rendjét s a 
hallgatandó előadásokat. Részletesen beszámol a kollok-
viumokról, alapvizsgákról s a különféle szigorlatok 
módjáról. 

Elmondja az egyetemi hallgatóknak a katonai 
tudnivalókat az önkéntesség érvényesítése körül. 

Végül felsorolja a tudomány-egyetemmel kapcso-
latosan működő egyesületeket s ezeknek czélját, elő-
nyeit ismerteti. A rendkívüli mód praktikus füzetet a 
jogkari egyetemi tanárok lakásjegyzéke, a fontosabb 
egyetemi határidők s a Szent István-Társulat ismerte-
tése fejezi be. 

VEGYESEK. 

— Dessevvlfy püspök jubileuma. F. hó 4-én vol; 
15 esztendeje, hogj' Dessewffy Sándor csanádi püspököt 
püspökké szentelték. Ezen örvendetes évforduló alkal-
mával Temesvárott Németh József felszentelt püspök 
ünnepélyes misét mondott Te Deummal, melyen a 
jubiláló püspöknek szerető hivei és tisztelői nagy szám-
mal vettek részt. 

— A pápa katekizmusa. A pápa — mint az Alk. 
értesül — Róma és környéke számára egy kis — és 
nagy katekizmust dologozott ki, mely később egész 
Itáliára irányadó lesz. A katekizmust a vatikáni nyom-
dában nyomatják. 

— Pápai sajtóiroda. X Pius pápa — mint egyes 
lapok irják — legújabban azzal a tervvel foglalkozik, 
hogy a Vatikánon kívül sajtóirodát létesítsen, melyben 
nemcsak a Vatikánhoz közel álló újságok, hanem bármely 
más lapnak a munkatársai is hiteles értesüléseket kap-
hatnak a nyilvánosságot is érdeklő kérdésekről és ese-
ményekről, miáltal sok czélzatos és elferdített híresz-
teléseket megakadályozhatnának. 

— Uj Titkos tanácsosok. O felsége a király gróf 
Csáky Károly váczi és gróf Majláth Gusztáv erdélyi 
püspököket titkos tanácsosaivá nevezte ki. A jól meg-
érdemelt legmagasabb kitüntetés mindkét egyházmegj'e 
papjainál s kath. híveinél kimondhatatlan örömet szer-
zett s méltó ünneplésben szándékoznak részesíteni az 
uj kegyelmes főpásztorukat. 

— Főegyházmegyei hírek. Segédlelkészi minő-
ségben áthelyeztettek : Moser Sándor Esztergom-vizi-
városba, — Légrády János Nagymarosra, — líolkó Béla 
ujmisés Garamkövesdre, — Düben Sándor Szölgyénbe, — 
id. Takács György Verbóra, — Rozim József a Se lmec -
bányái ág. hitv. főgimnázium r. k. hittanárává nevez-
tetett ki. 

— Áttérési statisztika. 1896 tói 1902-ig, vagyis 
hat esztendő leforgása alatt a róm. kath. egyház 11253, 
a gör. kath. egyház 4249, a gör. keleti 108 és az 
unitárius 772 hivőt nyert. Ellenben veszített az áttéré-
sek folytán a kath. egyház 406 hivőt, a gör. keleti 
5772, az ág. evangelikus 2325 és az ev. református 
4974 hivőt. E statisztikai adatokkal szemben érdekesebb 
az, hogy hányan lettek felekezetnélküliek. A római 
katholikrtsok közül e 6 év alatt 3514-en lettek felekezet-
nélküliek, de 360-an visszatértek. A gör. katholikusokból 
290-en, (visszatértek 23-an), a gör. keletiekből 5602, 
(visszatértek 91-en) az unitáriusokból 14-en, (visszatér-
tek 2-en), a zsidókból 103-an, (visszatértek 14-en), az 
ág. evangélikusokból 2001-en, (visszatértek 221-en) s 
végül az ev. reformátusok közül felekezetnélküliek 
lettek 5969-en (s visszatértek 359-en). Eszerint a sta-
tisztika minden tekintetben legkedvezőbb a róm. kath. 
nézve, mig a protestánsoknál ugy az áttérések, mint a 
felekezetnélküliség pártolása a legijesztőbb arányban 
növekedtek. 

— Lelkigyakorlatok Esztergomban. Mint minden 
évben, ugy az idén is dr Prohászka Ottokár egyetemi 
tanár, lelkigyakorlatokat tartott Esztergomban, a szemi-
nárium épületében, melyen körülbelül hatvanan vettek 
részt a főegyházmegye papjai közül. A három napra 
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terjedő lelkigyakorlatok végén Molnár János esztergomi 
prelátus-kanonok, országgyűlési képviselő, köszönte meg 
dr Prohászka ügybuzgó fáradozását, ki már évek óta 
vezeti a lelkigyakorlatokat, miáltal nagy szolgálatot 
tesz az azon résztvevőknek, kik mindannyiszor lelki-
leg megifjodva folytat ják buzgó munkájukat a cura 
pastoralisban. 

— A katholiczizuius Japánban. Egyik brüsszeli 
katholikus lap adatai szerint melyeket egy husz év 
óta Japánban működő misszionáriustól szerzett be — 
a tokiói érsekségben 9 N 8 katholikus, 34 misszionárius, 
42 templom és kápolna van. A nagasaki-i püspökség-
ben 4145 katholikus, 34 misszionárius, 55 templom és 
kápolna van. Az osakai püspökségben 4000 katholikus, 
28 misszionárius, a yokohamai püspökségban 4235 
katholikus, 23 misszionárius, 31 templom és kápolna 
van. Megjegyzendő azonban, hogy a templomok több-
nyire alacsonyak és kicsinyek, azért olyan nagy a 
számuk. Van a misszionáriusoknak négy gimnáziumuk 
is, melyek az egyetem látogatására is jogosítanak. A 
japánok vallása a shintőizmus (Shintó—szellemek útja), 
vagyis azon szellemek tisztelete, kik a haza felett 
őrködnek s kiktől a mikádó is származik. Ezt követte 
a buddhizmus de csak 1868-ig. Azóta újból a shintóizmus 
az államvallás ugy azonban, hogy emellett a nép réte-
geiben a buddhizmus is el van ter jedve. 

— „Nemzetközi vallásos kongresszus-' volt Genf-
ben. a mult héten, hová a világ minden részéből 
mintegy 550 delegátus érkezett, hogy a hit- és lelki-
ismereti szabadság mellett a saját módjuk szerint ta-
núságot tegyenek. Legtöbben jö t tek Angliából, hol 
ezelőtt 4 évvel volt hasonló szellemű szabadelvű 
kongresszus. A tanácskozás nyelve : franczia, angol és 
német. A hongresszus üléseit az egyetem aulájában 
„lélekemelő" istentiszteleteit Kálvin székesegyházában 
tar tot ta . A furcsa kongresszuson Roberty (Párizs) és 
Savage (Newyork), az egyén istenadta jogait ós a val-
lás maradandó ós mulandó elemeit fejtegették. Általá-
ban ez az alaphang vonult végig az egész kongresz-
szuson, mely E. Montét (Genf) és Ch. Wendte (Boston) 
vezetése mellett 4 napig tartott. A diszelnök, A. Chantre, 
allocu ti ójában a szabadgondolat egyházáért lelkesedik, 
amelyben a kereszténység szépen megfér a haladó lel-
kiismerettel. De e mellett mindig egy marad a vallás 
a morál együttes ideálja : t. i. Krisztus. A kongresszus 
ügyvezető elnöke, E. Montét, jellemezve a megelőző 
londoni és amsterdami gyűléseket, ugy találja, hogy a 
szabadgondolat hódit mindenfelé és nyomán „uj élet" 
fakad. Nemcsak a szabadelvű kereszténység találkozik 
itt most, hanem az iszlám, a zsidó és a brahmo somaj 
(India), kik mind egyek a közös hitben. A titkári 
jelentés is kedvező adatokban számol be a közbeeső 
2 év történetéről. Ideál ja : szabad egyház a szabad 
államban ! Kálvin hatalmas egyénisége előtt meghajtva 
zászlaját, rámutat a lappangó liberálizmusra, mely szó-
les körben tapasztalható. Altherr tanár (Basel) figyel-
meztet, hogy politikai szabadság u t ján jutot tak vallási 
szabadságra. Mind a kettőt érdeme szerint óhaj t ja 
megbecsülni. Ennek köszönhetik, hogy iskoláik a né-
met Svájczban nem felekezetiek és ingyenes a tanitás. 
Bowie (London) az angol unitáriusok helyzetét ós szer-
vezetét ismertette. Bourrier (France), André (Florence), 
Hoeard (Brüssel), Eerdmans (Leyden), Southworth (Ame-
rika), Boros György (Kolozsvár) is azt a küzdelmet 
rajzolták, amelyet illető hazájukban a liberálizmusnak 
folytatni kell a .maradisággal" szemben. Loyson urnő 
a keleti nők vallásos helyzetét, Lévi, dijoni rabbi, a 

haladó judaismus vezérelveit, Pfleiderer (Berlin) a meg-
váltás tanának ősi forrásait mutatta be. Hugenholtz 
(Amsterdam) az egyház és szabad gyülekezetek viszo-
nyáról, Tarrant (London) szocziális kérdésekről. Réville 
(Párizs) az egyház és állam szétválasztásáról érteke-
zett. Ezenkívül a nagy reformátor. Servet M. emlékét 
megkoszorúzták. Ünnepi fogadás, orgonahangverseny, 
együttes kirándulás a genfi tón és bucsubanket, melyen a 
köztársaság dignitáriusai is részt vettek, fejezték be, a 
legújabb csodabogarat, a nemzetközi vallásos kon-
gresszust. 

Az ötödik osztrák katholikus nagygyűlés. A 
folyó évi november 18-tól 2l - ig Bécsben tartandó 
osztrák katholikus nagygyűlés ünnepi szónokai ós elő-
adói a következők lesznek. Ünnepi szónokok : Fheodo-
rovicz herczegórsek, Kunschak tanácsos, Hruban dr. 
képviselő, Lichtenstein Alajos herczeg, Sustericz dr. 
képviselő és Pa te r Boili S. J. Az érdemleges üléseken 
előadókul a következő szónokokat sikerült megnyerni: 
Stojan képviselő : A paphiányról, Wilmann udvari 
tanácsos és Barvinszky tanár : A tanitók szervezéséről, 
Schoisvohl képviselő és Preissz festő : A munkásbiz-
tositás fejlesztéséről, Pater Augusztin M. Galen szervita 
pap ós Rciha szerkesztő : A Los von Rom mozgalom-
ról, Poose és Hagenhofer képviselő : Az agrárkérdésről, 
Loser és Etc képviselő : Az iparról, Bosz kereskedő : 
A kereskedők szervezéséről, Stadler plébános és Rich-
ter postaellenőr: A kézbesitósről és P. Viktor Kolb 
S. J. : A sajtóról. A jelentkezési terminusig (augusz-
tus 10.) beadott javaslatok vagy ajánlatok az egyes 
szakelőadóknak adatnak ki tanulmányozás végett. A 
nagygyűlés i rodá ja : Bécs, I. kerület, Bàckerstrasse 14. 

•— Gyászrovat. Kukoly Ignácz Bálint jászóvári pre-
montrei kanonok, a rend nyugalmazott jószágkormány r-
zója augusztus hó 29-én életének hetvenötödik, rendi 
pályájának negyvenkilenczedik évében meghalt Jász-
óvárban. Temetése 30-án volt nagy részvét mellett. 

— Elhunyt biboros. Pierotti Rafael biboros, a 
nagytudományu domokosrendi atya, meghalt. Állapota 
már régebb idő óta válságos volt, mignem a mult hét 
elején a haldoklók szentségeivel is ellátták. Pierotti 
biboros Roggio-Linolfoban született 1836 január 1-én, 
tehát a bibornok korához mérten fiatalon, hatvankilencz 
éves korában érte a halál. Bíborossá a megboldogultat 
XIII. Leo pápa nevezte ki 1896 november 30-án. 

A szerkesztő telefonja. 
Dr H. E. Budapest. A kért lapszámokat — mint már jelez-

tük — elküldtük Üdv. 
1*. P. Budapest. A Religio 34. számát óhajához képest pos-

tára adtuk. 
V. K. Budapest. Nevezett amerikai magyar lap, valamint az 

emiitett egyházi újság a Keligióból vette át azokat a közleménye-
ket. Ha nagyobb figyelemmel olvasta volna az amerikai lapot, 
észreveszi, hogy a czikk végén zárjelben jelezve is volt a Religio. 

B ^ " Figyelmeztetés t. olvasóinkhoz : A czimszalag száma 
előtt levő b és c betű azt jelenti, hogy az előfizetést a kiadó-hivatal 
(Budapest, VI. Bajza-utcza 14.) mindennap várja. A viszonyok vál-
toztak, az előfizetést nem lehet más járatási mód-dal helyettesíteni. 
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Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 
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adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionetn peramanter impertimus." 

IX. Pius a szerk. 1871. mare:. 27-én. 

„Additos tibi animos auctoritate .Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . reiigioni doctrinaeque provehendae feliciua incumbas." 
X I I I . Leo a szerk. 1901. äzept. 5-én. 
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A világvég hittudományi és természet-
tudományi megvilágításban. 

Irta : Dr. Zubriczky Aladár. 
13. Ezen kitérés u tán ismertessük tovább 

Meyer felfogását. 
Észrevétlen, továbbá észrevehető, de mér-

sékelt arányú kozmikus összeütközésekben 
földünknek igen gyakran, sőt napon ta van 
része. A mint a nap körüli hosszú ú t j á t végzi, 
vagy a naprendszerrel együt t a Herkules-csil-
lagzat i rányában tovarohan : sűrűn találkozik 
kozmikus porral, kozmikus forgácsokkal és 
szilánkokkal. H a ezek az ő vonzókörébe ju t -
nak, a nehézkedési erő magával r án t j a azo-
kat . Lehul lanak a földre mint u. n. véres eső 
vagy hó, vagy a hullócsillagok tüneményé t 
idézik elő. Az előbbit még néhány évtized 
előtt a mesék országába sorolták, az utóbbi t 
pedig a légkör meggyulladása gyanán t magya-
ráz ták . Ma mindket tőnek kozmikus származása 
bebizonyítot t tény. 

Ezek a kisebb kozmikus tömegek, melyek 
nagy mennyiségben tévednek napon ta a mi 
légkörünkbe, i t t -ott kórokat okozhatnak, de 
részben tömegük csekélysége mia t t egyetemes 
pusztulást nem okozhatnak, részben a termé-
szet gondoskodot t óvóeszközökről, a melyek a 

nagyobb veszedelmet elhárí t ják. Ily óvóeszköz 
a földnek légburka, amely a kozmikus tömegek 
ütközését már felfogja, mielőtt a földre hulla-
nának . Úgy működik mint egy vánkos, amelyet 
a kisebb tömeg keresztülfúr ugyan, de ennek 
következtében eleven erejét veszti. Mozgási 
energiája t ehá t részben hőenergiává válik. De 
rendesen csak felülete izzik át, belseje a hideg 
világűr következtében, a honnan jő, hideg 
marad. Ez a hőmérséklet-külömbség az tán 
megpa t t an t j a s gyakran egész apró szemecskék 
a lak jában hullik a földre, vagy a tengerre. — 
Még ha a hullócsillagok tömegesen lépnek is 
föl mint november 10. t á j án (Leonidák), vagy 
ha ez a tömeg-hullás bizonyos évek periódusa 
u tán különösen impozánssá válik is : a tapasz-
ta la t szerint ebből semmi veszedelem a földre 
nem származik. A geologiai ku ta tás sem bizo-
nyít ja , hogy a csillaghullás valaha mint pusz-
titó tényező szerepelt volna földünk történe-
tében. 

A meteorok, melyeknél nagyobb kozmikus 
kövek érintik a földet, sem okoztak még soha 
a földön egyetemes pusztulást . Persze, ha valami 
épületre vagy élő lényre esnek, az t elpusztít-
ha t ják . így a knyahinyai (Magyarország) meteor 
közel 3 méte rmázsa súlyú volt, a borgói (Finn-
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ország) még ennél is sútyosabb. Ez ntóbbi 3/ t 

méter vastagságnyi jégpánczél t á t tö r t és m é g 
körülbelül 6 méter mélyre íuródot t . A grön-
landiaknak u. n. „vashegye," három darabból áll ; 
az egyik 40,000, a másik 8000, a harmadik 
500 kiló súlyú. Kozmikus eredetük ép oly való-
színű, mint más vasdaraboké, a melyeket 
Nordenskjöld ta lál t (a legnagyobbnak súlya 26000 
kiló). Arisond-ban van egy nagy lyuk, a mely-
nek mélysége 190 méter , kerülete 3 -4 kilo-
méter . A lyuk üres és fel tűnően hasonlí t a 
hold krátereihez. Köröskörül sok meteor t talál-
tak, melyek közül a legnagyobb 4 métermá-
zsánál is súlyosabb. Yalószinű, hogy mikor a 
nagy meteor magának ezt a- lyukat váj ta , a 
benne kifej lődött gázok mintegy természetes 
mozsárból ú j ra k ihaj í to t ták és darabjai szét-
pa t t anva messze vidékekexi hul lot tak le. Mind-
ezek u tán nincsen kizárva a lehetőség, hogy 
a föld ú t jában , a melyen a kozmikus té rben 
szétszórt anyagoka t mintegy elsöpri, oly hatal-
mas kozmikus követ is magára söpör, hogy ez 
r a j t a óriási károkat , gyul ladást idézhet elő. 
Persze mennél nagyobb volna az a kő, annál 
kisebb a valószínűség. 

14. A közönség legjobban szokott félni az 
üstökösökkel való összeütközéstől. Különösen sok 
félelmet okozot t 1832-ben a Biela-íéle üstökös, 
a melynek pályája a föld pá lyá já t keresztezte . 
1832-ben azynban a föld épen a Biela-üstökös 
á tmenetének idejének a keresztezési pont tól 
jó távol volt. Littrow, a bécsi csillagvizsgáló 
igazgatója azonban kiszámította, hogy 1933-ban 
és 2115-ben a két test az á tmenete l pillana-
t ában te temesen közelebb lesz egymástól . 
Azonban a jós la t nem válhatik be, mivel a 
Biela-üstökössel meg tö r t én t az, a mi az üstö-
kösöknek rendes sorsa. 1846-ban ket té vál t és 
két része 40,000 mérföldnyi távolból követ te 
egymást . 1852-ben ez a távolság már 350,000 
mérföldre nőt t . 1866-ban pedig az üstökös 
egyszerűen eltűnt, vagyis fe lbomlot t sok apró 
meteorra , a melyekkel már 1872-ben és 1885-ben 
ta lá lkoztunk, és pedig veszedelem nélkül. 
Hasonlóképen j á r t az 1882. üstökös is, amely-
nek részeivel t a lán csak 770 év múlva fogunk 
találkozni. A Lexell-féle üstökös a Jup i t e r hold-
rendszerében zavarok okozása nélkül vonult 
át. Földünk is már bizonyosan ta lá lkozot t 
üstökösökkel minden veszedelem nélkül. Az 
üstökösök á t lag a nap felé tör te tnek, egyikök-

másikuk belé is hullik. A többit a nagyobb 
bolygók egyidőre mintegy behálózzák, de a 
nélkül, hogy magukra vonzanák. Pá lyá juka t 
megvá l toz ta t j ák és az tán ismét kibocsátják, 
hogy másokat fogjanak be. Ezek a hatások 
az tán az üstökösökre rendesen bomlasztólag 
ha tnak . — Valószinüség t ehá t nincs a mellett , 
hogy ránk essenek, de a puszta lehetőség meg-
marad. Mivel pedig magvuk mégis szilárdabb 
ál lományú, a velők való ütközés veszedelmet 
re j the t magára a földre nézve is. Sőt mivel 
az üstökösök valószínűleg meteor ra jokra bom-
lanak, megtör ténhet ik , hogy a föld szembe 
ta lá lkozva egy ilyen meteor-rajjal , annak hatal-
mas bombázása következtében legalább az 
érintkezési oldalon tel jesen elpusztul. 

Vissza Krisztushoz ! 
III. 

Mi lesz velünk? 
Megmondja Krisztus. 
Atyai lag magához édesget minket. „Ma-

rad ja tok énbennem és én t ibennetek. 
Es hogy hivó szózatának nagyobb súlyt 

adjon, hozzáteszi, hogy „miként a szőlővessző nem 
hozhat gyümölcsöt önmagától, ha nem marad a szőlő-
tőn, azonképen ti sem, ha énbennem nem maradtok." 2) 

Ez a szeretet hivó hangja , hogy egyesül-
jünk vele, hogy egy legyen a mi gondola tunk 
az ő gondolatával , a mi érzelmünk az ő érzel-
mével, a mi vágyunk az ő vágyával, hogy 
szeressük azt, amit ő szeret, u tá l juk azt, amit 
ő utá l ; hogy legyünk alázatosak, mint ő aláza-
tos : „Discite a me, quia mitis sum et humilis 
corde" ; 3) hogy t agad juk meg magunkat , ne 
keressük az élet örömét, vegyük fel keresztjét: 
„Tollat crucem suam et sequatur me." 4) 

Akinek nem használ a szeretet hivó szava, 
az t atyai fenyegetéssel is sarkalja. „Minden 
szőlővesszőt, mely én ra j t am gyümölcsöt nem 
hoz lemetsz a tyám, a szőlőműves." „Ha ki 
énbennem nem marad, kivettetik, mint a szőlő-
vessző és elszárad, és összeszedvén azt, tűzre 
vetik és elég." 5) 

Ez lesz a mi sorsunk, ha nem hal lgatunk 
a jó Pász to r hivó szavára. 

Az örök tűz. 

') Joann. XV. 4. 
2) U. o. 
3) Matth. Xí. 29. 
<) Matth. XVI. 24. 
5) Joami. XV. 2. 6. 
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Nem félünk tő le!? 
Ta lán nem gondolunk reá, mer t nem látjuk-
Es félünk a földi nyomortól, betegségek-

től . . . pedig mindez pil lanatnyi ba j az az 
örökkévaló gyötrelmekhez képest. 

Ezeke t az Is ten küldi az emberekre figyel-
meztetéskép. 

De az ember nem érti, nem akar ja érteni 
e figyelmeztetést. 

Hanyathomlok rohan az emberi társada-
lom a pusztulás örvénye felé. 

Csak a vak nem lá t ja a veszedelmet, mely 
tá r sada lmunkat minden oldalról környékezi 

Nyissuk csak fel szemünket és nézzük ezt 
a szűkebbkörü tá rsadalmat , mely oly közel 
áll a mi szivünkhöz : a magyar nemzete t . A 
ha jdan erős magyar egy maroknyi életképte-
len néppé töpörödöt t össze. Elvesztet te maga 
alól a ta laj t , melyből életerejét szívta. 

Napjai meg vannak számlálva. Mint nem-
zet, t a lán egy század múlva megszűnik létezni, 
tagjai idegen elemekbe fognak beolvadni, hogy 
ot t az tán végkép el tűnjenek. A decompositió 
processusa már j avában folyik, kérlelhetlenül 
folyta t ja romboló művét . 

Pusztulunk, veszünk ! 
Midőn a s t ruczmadara t üldözik, ez már 

nem tudván szabadulni, homokba dugja fejét, 
hogy ne lássa üldözőit. De megszünik-e azér t 
az üldöztetés veszedelme? 

Pusztu ló nemze tünknek nem egy ilyen 
s t ruczmadara van. 

Sokat tehe tnének a vész elhárí tására. 
Lá t j ák ők a veszedelmet, csakhogy már csak 
önmagukra gondolnak : szennyes önzői érde-
keik homokjába dugják fejőket . 

í m e a jel, melyet nem vesznek figyelembe 
azok, akiknek szól. 

L á t t a a nagyja i közt dőzsölő babiloni 
király megjelenni éj idején azt a t i tkos kezet, 
mely e szavakat i r ta a falra : „ Mane, Tekel, 
Far esz. " Meg is ér te t te e szavaknak je len tésé t : 
„Mane: számba vet te Is ten a te országodat . 
Tekel: megméret tél a mérlegben és könnyűnek 
ta lá l ta t tá l . Faresz: elosztatik a te országod. 

Azon éjjel megöleték Boldizsár király. 
Magyar nemzetünke t nemcsak fenyegeti 

a t i tkos kéz, de már több életerét elvágta. 
Haldoklik magyar nemzetünk. 
Bűneivel önmaga ásta meg a sírt, mely-

nek szélére ju to t t . 

E lhagyta az élet forrását . Epeszőlőt és 
igen keserű gerezdeket te rmet t , mer t meg-
szűnt az ő egysége Krisztussal ! 

Népek! nemzetek okul ja tok! „Erudimini, 
qui iudicatis t e r r am!" 

í t é l t az Is ten a földön. Es borzasztó az 
ő Ítélete. 

Megítélt egy ősei hitéhez, erkölcseihez 
hűt len nemzete t . 

Há t ra van még az örök Ítélet. 
Ot t nem egy nemzet , hanem annak egyes 

fiai lesznek számon kérve azon bűnökér t és 
mulasztásokért , melyek nemzetök földi pusztu-
lását okozta. 

H á t nincs-e már segély? Talán már vissza-
vonhat lan a nemze t pusztulása. 

De ki tud ja ! ? 
Meg van irva, hogy „Hata lmas az Is ten 

a kövekből is Ábrahámnak fiakat támasztani" . 2) 
(Folytatjuk.) 

Egyház és állam összetartása.*) 
Egyházi és világi hatalomnak mindenkor köz-

kézben kell haladnia. A természetfölötti szeretet az 
Egyház iránt, s a természetes szeretet hazánk iránt, iker-
testvérek s éppen azért egyházi és világi elüljáróink 
iránt tartozó kötelességeink sohasem ellenkezhetnek 
eg3'mással, bár összezavarni sem szabad azokat. Hiszen 
két különböző jólétet czéloznak : az egyháznak és 
államnak jólétét s végeredményben mindkettő az embe-
rek tökéletesedését tart ja szem előtt. 

A kereszténység tanai változhatatlanok, de nem 
mint a holt kő, hanem mint az élő fa, mely évszáza-
dokon át ugyanaz marad s mégis növekedik s fejlődik. 
Az Üdvözitő igy szólt: Adjátok meg Istennek, ami 
Istené s a császárnak, ami a császáré. Engedelmességet 
kivánt tehát a császár iránt, de nem kényszerből, ha-
nem a lelkiismeret kedvéért. Az egyház tehát nem lát 
az államban rémképet, nem tekinti azt a sátán birodal-
mának (mint elleneink szeretik ráfogni). Már maga sz. 
Ágoston mondá, hogy az egyház csak örülni tud az 
állam felvirágozásán. 

Hogy mily szépen tudott együttműködni egyház 
és állam, bizonyítja a középkor. Az egyházi nagy 
hatalom nem volt pápai uralomvágy, mint sokan 
nevezni szeretik, hanem a történelmi fejlődésnek ter-
mészetes folyománya. 

S hogy az egyház milyen modernül gondolkozott 
az állam jogai felől, látszik Lajos, franczia királynak 
a keresztény királyok valóságos példaképének esetéből, 
kit — bár sok konfliktusa volt főpapokkal, püspökök-
kel, sőt pápákkal, VIII. Bonifácz pápa alatt mégis 
szentté avattak. 

>) Ps. II. 10. 
2) Matth. III. 9. 
*) Mauxhach münsteri tanár kivonatos beszéde a strassburgi 

ka th . nagygyűlésen. 
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A pápák caakugy elfogadták a világi hatalom 
segédkező kezét, egyes ügyekben, mint a reformátorok, 
de n?m alacsonyitották le az egyházat az állam s a 
fejedelmek szolgálójává. 

Tudni kell tehát megvonni a határt egyház és 
állam között, mihez a protestánsok nem értenek. S 
ennek daczára azt tapasztaljuk, hogy katholikus poli-
tikusok sokkal nagylelkübbek, modernebbek és liberali-
sabbak (igazi értelemben véve e szót) mint a protestáns 
politikusok. 

Ott vannak például Montalembert, O'Connel, 
Radowitz, "Windhorst s ezekkel szemben egy Stahl, 
Treitschke. 

Vagy vegyük a megboldogult XIII. Leo pápát, 
ki kimondotta, hogy egyház és állam — mindegyik a 
maga nemében (suo genere) — a legnagyobb. S ezt 
nem szabad elfeledni elleneinknek. Ezen alapul a kon-
kordátum is, melyet katholikus részről sohasem sér-
tettek meg. 

Egyház és állam szétválasztása tehát — bár első 
pillanatban ugylátszik, hogy az a gordiusi csomó meg-
oldása lenne •— tényleg képtelenség. S ha mégis 
keresztülvinnék azt, az államra nézve sem életet és 
szabadságot jelentene, hanem halált, sőt öngyilkosságot. 
S a szétválasztás sem maradna meg szétválasztásnak, 
hanem fanatikus gyűlöletté fajulna el ! 

A katholikus egyház bir és akar még a modern 
állammal is együtt létezni s ép ugy kell a modern 
államnak is birnia sőt akarnia a katholikus egyházzal 
együtt működni. Már Vashington is igy szólt : Vallás 
Délküli népet nem lehet kormányozni az államnak, 
tehát a vallást védelmezni kell. 

A katholikus egyház nem csupán az isteni tekin-
télyt hirdeti, de mint látható egyház főiskolája általá-
ban a tekintélynek. 

S vájjon nem az egyház — e az, mely a világ-
politikában is a népeket egymáshoz közelebb hozza s 
egymással összefűzi?! 

Csak puszta előitélet tehát, hogy egyház és állam 
ellenséges érzülettel viseltetnek egymás iránt. Vajha 
eloszlanék az, mint a köd a naptól s belátná mindenki, 
hogy egyháznak és államnak karöltve kell az emberek 
boldogulásán fáradoznia. 

Mária tisztelete protestáns temetőben. 
A „Vaterland" egyik olvasója irja a következő 

sorokat : Nemrég elnéztem a bécsi központi temetőbe 
s már messziről ujonnan épült kis kápolnát vettem 
észre. Közeledvén a kis templom felé, felirást találtam 
a bejáratná], amely tudatta velem, hogy az uj protes-
táns temető kápolnája az. Csudálkozva néztem a ká-
polnát, mert hiszen kivülről olyan benyomást tett rám, 
mintha katholikus templom előtt állnék. 

Sőt belépve az ajtón, jobbra-balra szentek szobrai 
voltak a falak mentén s miután nem tudtam kivenni 
az alakjukat, megkérdeztem a kapustól, kiket ábrázol 
az első két szobor, ki azt felelte: Máriát és Magdolnát. 

— Hogy lehet az, kérdém csodálkozva, hogy pro-
testáns templomban s temetőben — hol hallani sem 

akarnak a szentek tiszteletéről — ilyen képek s szob-
rok felállítva lehetnek? 

— Igaza van, felelt a kapus ; ez következetlenség, 
de az emberek megkívánják. Tudniillik sok római 
katholikus is megfordul temetőnkben s kápolnánkban, 
s hadd lássák, hogy az ő templomuk s a mi templo-
munk között nincs nagy különbség. 

— De vájjon nem veszik-e ezt a katholikusok 
észre ; hiszen ismerik hitüket s a protestáns feleke-
zet elveit is? 

— Igen ám — felelte a kapus — de ha nálunk 
halottakat szentelünk be, behivom a kápolna előtt 
álldogálókat, hogy nézzék meg, milyen szép szertartás-
sal temetjük el halottainkat s bizony sokszor sóhajta-
nak fel ilyenformán : Majdnem szebb, mint a katholi-
kusok temetése. Azért is olyan nagy ez a kápolna, 
hogy templomnak is beválik. Több száz embert képes 
befogadni s a kiváncsi emberek bejővén, propagandát 
csinálunk hitünknek s idővel plebánia-templommá lesz az. 

íme, igy alattomoskodnak a protestánsok. Akczep-
tálják a Mária, a szentek tiszteletét, csalogatják a más-
hitüeket, tartanak szép temetési szertartást s mindezt 
azért, hogy jóhiszemű katholikusok lépre menjenek. S 
ha összevetjük ezen apróbb csalafintaságokat a nálunk, 
főleg egyes vidékeken szokásos „fogásokkal", mely sze-
rint utolsó kenetet is adnak, fülgyónást is gyakorol-
nak, szentképeket is akasztanak a templomok falára, 
nyilvánvalóvá lesz, hogy a magyar protestánsok sem-
miben sem állnak az osztrák protestánsok mögött s 
érdemes lenne katholikus papjainknak s hiveinknek 
jobban résen állni . . . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Iskolatársak találkozása. — 
Mult hó 29-én érdekes összejövetelük volt Buda-

pesten azoknak, kik 1887-ben a bécsi Pázmáneumban 
végezték be tanulmányaikat. Kilenczen jelentek meg, 
úgymint Galcsek György dr. váczi kanonok, szeminá-
riumi rektor, Drexler Antal pázmáneumi spirituális, 
pápai kamarás, Igaz Béla dr. pápai kamarás, pécsi 
püspöki irodai igazgató, Végh Eerencz, a pozsonyi 
szeminárium viczerektora, Honti Béla szombathelyi 
spirituális, Chrenkó Ignácz plébános, Frank István 
rimóczi plébános, Zahoray Pál nagyszőllősi és Kórody 
Mihály csik-szent-miklósi plébánosok. Távolmaradásukat 
kimentették : Kovács Sándor dr. temesvári theologiai 
tanár, Fábián Antal dr. rozsnyói theologiai tanár ós 
Michler Ferencz plébános. Az egybegyűlt iskolatársak-
hoz P. Lollok József lazarista atya, egykori elöljárójuk 
tartott szívhez szóló beszédet, majd szentmise után a 
lazaristák szívesen látott vendégei voltak.- Délután 
1 órakor a Pannónia szállodában jöttek össze bankettre, 
melyen elhatározták, hogy három év múlva újból 
összejönnek. 

Budapest. A X. alkoholellenes kongresszusnak katho-
likus része. Az öt napra terjedő alkoholellenes nemzet-
közi kongresszus a mult hét folyamin tartotta meg 
népes gyűléseit, melyeken a katholikus papság részéről 
is vagy hetvenen vettek részt. 
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A tömérdek üdvözlő beszéd után az első érdem-
leges előadást Gruber müncheni egyetemi tanár tartotta 
„Az én egészségtana" czimmel, melyben érdekesen fej-
tegette, hogy életünk és egészségünk nemcsak a leve-
gőtől, viz tői, tápláléktól stb. függ, hanem a képzetek-
től, érzésektől és amelyet énünknek nevezünk. 

Lailinen helsingsforsi tanár és Weigandt würzburgi 
egyetemi tanár az alkoholnak az emberi és állati szer-
vezet ellentálló képességére gyakorolt befolyásáról 
beszéltek, különös tekintettel az átöröklésre. 

Dr. Liebermann Leo budapesti egyetemi tanár a 
műbőr hygienikus jelentőségét hasonlitotta össze a 
közönséges alkohol-élvezettel s kimondta, hogy a műbőr 
hygienikus szempontból alig külömbözik a természetes 
bortól. 

Kassoivitz professzor azt fejtegette, hogy helyet-
tesitheti-e egy méreg a táplálékot s szerinte az alkohol 
„tápláló méreg" lehet ugyan, de egészséges tápszer 
sohasem. 

Bleute zürichi egyetemi tanár az alkohol-bűncse-
lekményekkel való elbánásról értekezett s véleménye 
szerint a részeg bűntetteseket abstinencziára kell 
kényszeríteni. Ugyané tárgyról beszélt Vámbéry Rusz-
tem dr. is. 

Érdekes előadást tartott az egykori misszionárius 
Müller Gusztáv groppendorfi lelkész, melynek czime : 
„A szeszes italkereskedelem káros hatása Afrika benn-
szülötteire." Afrika egyes helyein még a bírósági tár-
gyalás sem folyhátik le pálinkázás nélkül, sőt a kisza-
bott büntetés egy részét mindig pálinkában kell lefi-
zetni. Olyan vidékek is vannak, hol a pálinka játsza 
a pénzegység szerepét. 

A röviden vázolt beszédeken kivül — melyekhez 
többen hozzászóltak — igen magvas előadások hang-
zottak el az alkohol-ellenes kongresszusnak katholikus 
ülésein is, melyeket a Szent István Társ. dísztermében 
kezdtek meg. Elnöke dr. Fischer-Culbrie Ágost kassai 
segéd-püspök volt, kivüle jelenvoltak Városy Gyula 
székesfejérvári püspök, \ Várady Árpád dr. cz. püspök, 
Molnár prelátus, Giesswein kanonok stb. A katholikus 
papság részéről mintegy százötvenen vettek részt, kik 
között persze sokan voltak külföldiek is. 

Az elnöklő segédpüspök latin üdvözlő beszéde 
után Nieszlovszky prépost (Pleschen-Posen) beszélt az 
egyház és az alkoholellenes mozgalomnak egymáshoz 
való viszonyáról. Az egyház álláspontja szerint — 
mondja a szónok — az abstenczia ép ugy erény, mint 
a temperanczia. így assisi szent Ferenczről épen az 
idei kongresszuson nagy elismeréssel nyilatkozott egy 
nem katholikus alapon álló szónok. 

Utána Dürr Bernát (Krünbach-Yoralberg) szólt az 
„Alkoholellenes mozgalomról a papnöveldében." A kül-
földi szemináriumokban az már meg van s mindenfelé 
u a g y ° n szükségesnek jelezi azt, miután a papnak nagy 
nevelő hatása van. 

Szentiványi Károly érdekesen ismerteti a lelki-
pásztor fegyvereit az alkohol ellen. E fegyverek között 
legfontosabb az egyesületek alakítása. Szerinte három-
féle csoportba kellene sorozni az egyesület tagjait. Az 

elsőbe tartoznának azok, akik teljesen tartózkodnak az 
alkoholtartalmú italoktól ; a másodikba, a kik pálinkát 
nem isznak s a harmadikba, kik pálinkát is isznak, de 
nagyon mérsékelt mennyiségben. Az egyesület tagjai a 
templomban tennének le abstinentális fogadalmat. 

Az egyház a XI. században az italokra is kiter-
jesztette a böjtöt. Legfontosabb azonban szónok nézete 
szerint az, hogy a pap maga jó példával járuljon elől. 

Közlik Ottó (Bécs) az ausztriai keresztszövetség-
ről és az abstinens papok szövetségéről tartott előadást, 
melyek közül az elsőnek 300, a másodiknak 107 tagja 
van. A két egyesület a budapesti kongresszuson már 
mint egységes szervezet vett részt. 

Giesswein dr. mondotta el utolsónak beszédét. 
Nem tartozik teljesen az abstinensek közé — mondja 
szónok — nem is tar t ja az alkoholt föltétlen méreg-
nek, túlságos használatát mégis elitéli. Az alkokol 
ellen küzdők öntudatlan keresztények, melytől nem 
függetlenítheti magát az emberiség. Az antialkoholtó-
mus a felebaráti szeretetnek megnyilatkozása. 

A katholikus estélyt a Műcsarnokban tartották 
meg. Első szónok Kapitza János tichani plébános volt, 
aki az alkoholmozgalomról beszélt. A részegeskedés 
idézi élő a legtöbb bűnt és erkölcstelenséget s azért 
minden kath. papnak s világinak küzdenie kell az 
alkohol ellen. Geőcze Sarolta az „Alkohol és családi 
élet" czimmel tartott vonzó beszédet. Az alkohol — 
szerinte — nem elégszik meg azzal, hogy a családokat 
erkölcsileg tönkre teszi; neki az embernek egészsége 
is kell. Pedig a család az erkölcsös életnek dajkája s 
ha a családi élet erkölcstelenné lesz, a társadalom is 
megmételyeződik. 

Csillag Gyula dr. az alkoholról és nevelésről 
beszélt. Az apa bűneinek a fiu sem tud ellenállani, 
mert már gyermekkorában az erkölcstelenséget látva 
a szülői háznál, maga is a züllés és az iszákosság 
útjára tér. 

Orel Antal (Bécs) az alkoholizmusról és az intelli-
gencziáról fejtegette érdekes nézeteit. Ma már az intelli-
genczia is alkoholista, pedig ennek kellene jó példát 
adnia. 

E gyűlések keretében volt az antialkoholista 
keresztény munkásgyülés is, melyen körülbelül ezer 
munkás vett részt. Zlinszlcy dr. elnök üdvözlő szavai 
után Orel Antal bécsi fiatal ügyvéd beszólt az alkoho-
lizmusról. A munkás alig kapja meg bérét, s mégis 
temérdek pénzt költ pálinkára. Pedig : „das Bier ist 
kein flüssiges Brot" mondja a szónok, ne a putikba 
vigyék a munkások a pénzüket, hanem szervezkedésre 
adják azt. 

Haller István statisztikai adatokkal bizonyította 
be, hogy a munkások keresetüknek igen nagy részét 
pálinkára költik. 

Városy Gyula püspök örömét fejezte ki a keresz-
tény munkaszervezkedés felett s reméli, hogy az anti-
alkoholista kongresszus meghozza üdvös gyümölcseit. 
De mivel emberi akaratunk gyarló, szükség van isteni 
kegyelemre, mely erőtlenségünket erősítse. 
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A nemzetközi antialkoholista kongresszusnak kath. 
gyűlésein kívül előadást tartottak még Fliot-Jorkc, ki 
az iskoláról és nevelésről beszélt az alkoholellenes 
küzdelemben. Ugyanerről beszélt még Hannel Ferencz 
brémai író ; mig Fischer Jakab dr. pozsonyi orvos az 
iskola szerepét ismertette e mozgalomban. 

Utolsó előadó volt e tárgynál dr. Laczó Viktor 
főv. káplán, ki főképen a házi nevelést hangsúlyozta, 
ugy azonban, hogy az az iskolai neveléssel párhuza-
mosan haladjon. E kettőnek viszonya olyan legyen, 
mint a világosságé és melegé; az iskolai nevelésben 
több van az értelem világosságából, mig a családi neve-
lésben több a szeretet melegéből. 

A negyedik napon Dazinska Golinska Zsófia dr. 
(Krakó) olvasta fel értekezését arról, hogy ^a szeszes 
italok fogyasztásának csökkenésével miként kárpótolják 
az államot; Hellenius Alii-Frig asszony (Helzingfors) 
pedig arról beszólt, hogyan kell a gyermekeket a tar-
tózkodásra tanitani, egyúttal próbaelőadást tartván 
több kis leánnyal, kikkel az alkoholfogyasztás káros 
hatásait ismertette meg. 

Az utolsó napon, szept. 16-án beszéltek még 
Eggers dr (Bréma,) az alkoholtőkéről és ellentőkéről, 
Legrain dr párisi tébolydai igazgató, a korcsmákról és 
korcsmai szokások reformjáról, Wlassak dr (Bécs) az 
alkoholellenes mozgalom szervezéséről, melyről Stein 
Fülöp dr (Budapest) is tartott érdekes előadást. 

A jövő évi kongresszust Stockholmban fogják meg-
tartani. 

Esztergom. Főpásztori körlevél. A herczegprimás-
nak XVII. számú körlevele a magyar nyelvnek köte-
lező tanításáról szóló miniszteri rendelettel kezdődik, 
mely után a főegyházmegyei pénztár kezelésében be-
hozott újítást tudatja. A hadsereg kötelékébe tartozó 
felek esketését szigorúan a tábori lelkészek hatáskörébe 
tartozónak jelenti ki. Két alapitvány-pályázat után 
Hanuy dr.-nak „A vallás változtatása*4 cz. s egyéb 
munkákat ajánl. A tartalmas körlevelet személyi válto-
zások közlése fejezi be, melyeket olvasóink már előző 
számunk „Vegyesek" cz. rovatában olvashattak. 

Győr. Széchényi Miklós gróf győri püspök XI. sz. 
körleveléből értesülünk, hogy Dr. Mohi Antal püspöki 
helynök állásától felmentetvén, utódja dr. Szely Antal 
lett. Bekéri a jövő évi schematismusra vonatkozó ada-
tokat. Pályázat hirdetése után a védkötelesek helyes 
összeírására vonatkozó utasításokkal fejeződik be a 
körlevél. 

Temesvár. Dessewfy Sándor csanádí püspöknek 
IX. és X. számú körlevelei közül az első a róm. kath. 
elemi népiskolák uj tantervének behozatalát rendeli el. 
Néhány miniszteri rendelet közlése után hozza a Szent 
István-Társulat könyvkiadóhivatalának értesítését a 
kath. népiskolai ifjúsági könyvtárak megalakítása tár-
gyában. A végén pályázatot hirdet plébániákra s érte-
sít a személyi változásokról. A X. sz. körlevél Felsé-
ges Urunk 75. születésnapja alkalmából adatott ki s az 
erre vonatkozó püspöki rendelkezéseket tartalmazza. 

Róma. Az olasz Icatholikus népegyletek megvalósulása. — 
Medolago Albani gróf, Pericoli kommendátor és 

Toniolo egyetemi tanár X. Pius megbízása folytán két 
szabályzatot dolgoztak ki, melyeknek egyike a katho-
likus népegyletekre, másika pedig az plasz katholikus 
választói társulatokra vonatkozik. E két tervezetet 
minden olasz katholikus egyletnek megküldték, hogy 
a jövőben az legyen irányító a kath. népegyletek meg-
alakításánál. S hogy e két tervezet mind tágabb kör-
ben elfogadtassék s alóla egy társulat se vonja ki 
magát, elhatározták, hogy Olaszország minden részéből 
képviselők jönnek össze, kik a szabályzatokat majd 
meghányják-vetik s azután megerősítik. A hármas-
bizottság egyik tagja, Toniolo egyetemi tanár, figye-
lemreméltóan számol be egyik római szaklapban e 
szabályzatról. Szerinte minden egyletnek háromféle 
tevékenységgel kell bírnia : egyesítő, nevelési és ter-
jesztési tevékenységgel. S az egyes egyesületek műkö-
dése kiterjedne a gazdasági és jogi, valamint az erkölcsi-
és politikai kérdésekre is, ez utóbbiakra azonban min-
dig a vallás elveinek befolyása és a keresztény erkölcsi 
törvényeknek szemmeltartásával. E szabályzatok elfo-
gadásával megszűnnének az eddigi elégedetlenségek, 
egyenetlenségek, sőt maga, az eddig tapasztalt közöny is. 

I R O D A L O M . 

A kath. egyház rövid története. Népiskolák szá-
mára. Irta : Dr. Demkovits Ágoston, székesfőv. hitoktató. 
Kiadja a Szent István-Társulat. Ára ? 

Dr. Demkovitsnak egyház története czímének tel-
jesen megfelel, amennyiben tényleg rövid (31 oldalra 
terjed) s olyan világos, könnyen érthető nyelvezeten 
van megirva, hogy a népiskolák számára mindenképen 
meg fog felelni. Kifogásunkat, — melyeket az esetleges 
második kiadásnál (szivünkből kívánjuk a jó tankönyv-
nek) tekintetbe vehetne szerző — a következőkben 
ismertetjük. A különben magyaros, könnyen gördülő 
nyelvezet egyes helyeken nehézkessé válik. Négy-öt 
mellékmondattal közbeszúrt mondatokat használ s itt-
ott két egymásután következő mondatot „midőnu-nel 
kezd s nem is egyazon értelemben. A gyermek úgyis 
szereti a „midőn, aztán" stb. gyakori használatát; 
a Tankönyvnek ezt a tökéletlen előadási modort nem 
szabad szentesíteni. A magyarok megtérését röviden 
tárgyalja, holott ezzel szemben jelentéktelenebb dol-
goknak több helyet szentel. A 23. § ban az egyházi 
állam elfoglalását írja le, de hogy mi az az egyházi 
állam, még csak röviden sem érinti, bár a paragrafus 
elején — ha már szó esik róla — néhány szóval 
elmondhatta volna. E néhány kifogásunkkal szemben 
annyi előnyös oldala van a magvas kis könyvnek, hogy 
melegen ajánljuk azt hitoktatóink figyelmébe. 

— Katholikus erkölcstan. A középiskolák VI. 
oszt. számára ós magánhasználatra. Jelesebb szerzők 
után franczía eredetiből fordítva s az uj tantervre al-
kalmazva kiadja Láng Ince dr. ciszt. r. áldozópap. 
Az utóbbi években a középiskolák számára sok hittani 
tankönyv íródott több-kevesebb sikerrel, melyeknek — 
ha egyéb sem — legalább az a hasznuk megvan, hogy 
a hittanárok kiválogathatják az aránylag legjobbat. 
Láng dr.-nak erkölcstana is a jobbak közül való, de 
talán inkább magánhasználatra alkalmas, mint közép-
iskolák számára. 

Az első fejezet az emberi cselekedetet oly rész-
letesen tárgyalja, hogy — aki eszerint tanítana — nö-
vendékeit valósággal kis theologusokká képezné ki. 
Például másfél oldal terjedelmében sorra veszi az actus 
humanus-t ós actus hominist, Beszél az actus elicitus-
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ról, commendatusról, externus és internusról, actus 
malus, bonus és indifferensről. Végül az actus natura-
lis és supernaturalisról. Utána a voluntariumot magya-
rázza ilyenformán : teljesen szabadon akart voluntarium 
perfectum. Nem teljesen szabadon akart a voluntarium 
imperfectum. Egyenesen szabadon akart a voluntarium 
directum, nem egyenesen szabadon akart a v. indirectum. 
S ha még az ilyen filozofikus felosztásoknál legalább 
gyakorlati példákkal segítené a növendékeket, de alig 
két-három helyen találunk ilyet s ugy hisszük, ez a 
mód nagyon nehézkessé tenné ennek az erkölcstannak 
a használatát. 

Ugyanily részletességgel tárgyalja az ignorantiát, 
conscientiát, stb. 

Kifogásainkkal szemben kiemeljük a könyvnek 
nagy előnyeit is, hogy például a tízparancsolatot, annak 
egyes szakaszait oly praktikusan, az életre oly kiha-
tóan ismerteti, hogy a növendékek lelki életére okvet-
lenül hatással kell lenniök. Ezzel pedig sokat mond-
tunk. Az egyházi büntetisről (censurae) szóló rész 
megint olyan, mely nem okvetlenül szükséges egy 
középiskolai növendéknek ; annál közvetlenebb aztán 
az imádságról szóló fejezet, mely szinte lendületesen 
ismerteti annak szükségességét, tulajdonságait, hatásos-
ságát s főbb alakjait. 

Ami a könyv könnyű áttekinthetőségét, tiszta 
nyelvezetét illeti, elég biztosíték dr. Láng neve, kiuek 
nem első kísérlete jelen tankönyv. A könyv terjedelme 
sem akkora (142 oldal), hogy egy év keretében ne 
lehetne elvégezni, ára pedig mindössze 1 kor. 50 fillér 
s kiadja a Szent-lstván-Társulat. 

A Magyarországi Papi Imaegyesiilet és Euha-
ristia-Társulat Értesítője e hó folyamán a következő 
érdekes tartalommal jelent meg: 

A római kongresszus hódolata a szentséges Atyánál 
és X. Pius szavai a kongresszushoz. — Ima a min-
dennapi sz. áldozás elterjedéseért — A szeplőtelen 
fogantatás és a szent áldozás. — Eymard Péter Julián 
a legfölségesebb Oltáriszentség társaságának alapítója. 
— YI. A szentmiseáldozat. (Gloria ) — A legméltó-
ságosabb Oltáriszentségről nevezett Társaság. (II. A 
társaság élete és berendezése.) — Társulati ügyek. — 
Memento. Az évenkint 8-szor megjelenő folyóirat ára 
1 kor. 20 fill, s kapható Győrött, a kisszemináriumban. 
Itt jegyezzük meg, hogy a magyarországi papi ima-
egyesület középpontja Győrött van. Elnöke Mohi 
Antal dr., apát-kanonok, püspöki helynök. A tagok 
főkötelessége: 1. Elmondani naponta a Resuscita kis 
imát, hogy az állhatatosság kegyelmét megnyerjük. 
2. Évente egy szentmisét az élőkért, egyet pedig a 
megholtakért fölajánlani. Amaz egy rosariummal, emez 
az officium defunct, egy nocturnumával pótolható. 
Azonkivül legyenek rajta a tagok, hogy Jézus sz. 
Szivének tiszteletét ápojják, terjesszék. 

A felvételt az „Értesítő" szerkesztője szivesen 
közvetíti. 

VEGYESEK. 
— Erzsébet királyné emlékezete. Erzsébet királyné 

halálának hetedik évfordulója alkalmából Vaszary Ko-
los bibornok-herczegprimás gyászistentiszteletet tartott 
a budavári Mátyás-templomban, melyen résztvettek a 
kormány tagjai Fejérváry báró vezetése alatt. A tudo-
mány-egyetem. tanári kara dr Láng Lajos rektorral élü-
kön. Márkus főpolgármester, liudnay főkapitány, a hely-
őrségi tisztikar tagjai stb. A fényes istentiszteleten 
Nemes Antal dr prelatus-plebános s a várbeli papság 
segédkeztek. 

— Püspöki helyettes. A betegeskedő csanádi 
püspök, Dessewffy Sándor helyetteséül X. Pius pápa 

Német József felszentelt püspököt nevezte ki, ki a 
csanádi egyházmegye kormányát ezentúl teljhatalommal 
fogja vezetni Dessewffy püspök egészsége ugyan már 
lényegesen javult, de állapota még mindig kíméletet 
igényel. 

— Az uj nyitrai plébános. Az üresedésben levő 
nyitra-alsóvárosi plébániára Bende Imre nyitrai püspök, 
mint kegyúr, dr Puchovszky Bálint szentszéki jegyzőt 
nevezte ki 

— Kuncz Adolf dr meghalt. A csornai prépost, 
Kuncz Adolf dr f. hó 10 én hirtelen meghalt. A jeles 
premontrei kanonok 1841. decz. 18-án született a vas-
megyei Sálon. 1857 óta a premontrei rend tagja s 
1873 ban már a szombathelyi főgimnázium igazgatója 
lett. Préposttá 1884-ben választották meg. Széleskörű 
tevékenységet fejtett ki nemcsak az irodalom, de a 
természettudomány, geologia és csillagászat terén is. 
Ezenkívül jótékonyságáról is ismerték mindenfelé. így 
a szombathelyi főgimnáziumnak 300.000 forint költség-
gel uj házat és rendházat építtetett, a keszthelyi gim-
náziumot kiegészítette, támogatta a budapesti Norber-
tinum létrejöttét is Temetése óriási részvét mellett f. 
hó 14-én volt. R. i. p. 

— Főegyházmegyei hirek. Krajfszky József bars-
óhaji plébános, a verebélyi kerület h. alesperese és 
tanfelügyelője lett. Mutschenbacher Gyula nagyszombati 
főgimnáziumi tanár saját kérelmére az egyházmegyéből 
elbocsáttatott s a nagyváradi egyházmegyébe lépett : 
Mutschenbacher -— mint értesülünk a szent József 
intézet II. praefectusa lett. Trebiczky Ferencz nevelő a 
bpest-ujlaki gimnáziumhoz hittanárnak neveztetett ki. 
Dr. Martényi József nagyszombati főgimn. tanár, tanul-
mányi felügyelő állásáról leköszönvén, utódja dr. 
Schimmer Lajos tanár lett. 

— Meddig aludjunk ? A tapasztalat erre a fontos 
kérdésre azzal felel, hogy a 2 éves gyermeknek 18 órai 
alvásra van szüksége, 3—6 éves gyermeknek 14 órára, 
6—8 éves gyermeknek elég, ha 12 órát alszik, azután 
a felnőtt korig 10 órai alvásra van a gyermeknek 
szüksége. A felnőtt ember általában véve 7 órai alvás-
sal beéri. Mentül fejlettebb az agy tevékenysége, annál 
kevesebb alvásra van szükség. Bizonyos vad népek, 
mint a pápuák vagy bushmanok, azonnal alszanak, 
mihelyest nincs más dolguk. Alszanak állva, fekve, 
fához támaszkodva. A napnak több mint a felét át-
alusszák. A parasztok többet alszanak mint a városok 
lakói ; a hülyék nagyon sokat alusznak. Napoleon és 
Kant 4—5 órát aludtak naponta. Göthe, Schiller, Nagy 
Frigyes, Humboldt és Mirabeu idősebb korukban 
2—3 órai alvással is beérték. Vannak persze kivételek 
is : így Moiore franczia matematikus 80 éves korában 20 
órát aludt. Két amerikai orvos ki akarta puhatolni, 
hogy meddig képes az egészséges ember álom nélkül 
kitartani. Az eredmény az volt, hogy négy nap és 
három éjjel birták ki egyfolytában virrasztva : tovább 
nem folytathatták, mert annyira elgyengültek, hogy 
életök is veszélyben forgott. A harmadik átvirrasztott 
éjszakán üterük már nagyon lassan vert és testük 
hőmérséklete a minimumra szállott le, de egy álomban 
eltöltött éj mind a két orvost talpraállitotta. A tapasz-
talat azt bizonyítja, hogy legjobb éjfél előtt lefeküdni. 
Az alvásnak ez a része a legegészségesebb, ez erősit 
legjobban. A felnőtt embernek legjobb este 10 órakor 
feküdni le, de ne keljen föl napkölte előtt, vagyis télen 
többet aludjon. A gyermekeknek 8—9 órakor kell le-
feküdni. Csukott szájjal aludjon az ember és orrán át 
vegyen lélegzetet. Az ágy lehetőleg távol legyen az 
ablaktól, nagy szobában és akkor az ablak nyitva is 
lehet. A legegészségesebb hőmérsék a hálószobában 
12—15 fok. Legjobb a jobboldalon feküdni, telivér 
emberek feje magasan, vérszegényeké alacsonyan legyen. 
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Drapériákat, melyek csak a port fogják föl és a lég 
keringését akadályozzák, a hálószobában kerülni kell. 
Gyermeket nem szabad mesterséges elaltatásra szok-
tatni. Ez nagyon árt az idegrendszernek és a test hő-
mérsékét leszállítja. 

— Az egyetem megnyitása. A tudományegyetem-
nek f. hó 15-én volt a megnyitó-ünnepe. Misével kez-
dődött az egyetemi templomban, a honnan a közönség 
az egyetem aulájába ment. Az ünnepen ott volt a 
kultuszminisztérium képviseletében Molnár Viktor állam-
titkár, továbbá Eötvös Loránd báró, az Akadémia elnöke, 
Heinrich Gusztáv, az Akadémia főtitkára, K. Jónás Ödön 
a műegyetem, Hutyra Ferencz az állatorvosi főiskola 
rektora és mások. Az ünnepet Demlcó György lelépő 
rektor nyitotta meg, a ki beszámolt mult évben viselt 
rektori méltóságáról. Utána Láng Lajos, az uj rektor 
mondott szókfoglaló beszédet az egyetemi oktatás 
reformjáról. Helyteleníti azt a mozgalmat, a mely a 
mellett kardoskodik, hogy a jogtudorságnak az ügyvédség 
szempontjából kötelező volta eltöröltessék s helyébe 
egy egységes elméleti államvizsga állíttassék minden 
jogi főiskola, tehát a jogakadémiák székhelyén is és 
pedig akképen, hogy e vizsga-bizottságokban a tanári 
elem háttérbe szorításával a bizottság elnöke és a tagok 
fele kívülről vétetnék. Egy harmadik egyetem fölállí-
tását sürgeti ós pedig Pozsonyban. Egy-két évtized 
múlva követni kell azt egy negyedik egyetemnek 
északon és ujabb egy-két évtized múlva egy ötödiknek 
a délvidéken. A rektor beszéde után Király János 
jogkari dékán intézett buzdító beszédet a tanuló ifjú-
sághoz. 

— Idegen papok misézése. Ez a kérdés Braun-
schweigban lett aktualis, hol az idegen papok tudva-
levőleg csak a kormánytól nyert engedély után végez-
hetnek lelkészi funkcziókat E funkcziók közé számí-
tották eddig a keresztelést, hitoktatást, konvertiták 
átvételét, haldoklók szentségének kiszolgáltatását és a 
temetést. Később fölmerült a kérdés, vájjon a misézés 
is hozzá tartozik-e a tiltott funkcziók közé. S ugy 
határoztak, hogy igen, mert a misézés a katholikus 
lelkészek funkczióinak egyik leglényegesebb része. S 
ilyenformán, aki idegen pap létére engedély nélkül 
merészel misézni Braunschweigban, 30 márka büntetés-
pénzt kell fizetnie. Ezen elvi jelentőségű határozatokkal 
szemben néhány hét előtt a Harzburgi herczegi fürdő-
igazgatóság (valószínűleg a kormánytól inspirálva) 
kimondta, hogy fürdőző s csak bizonyos ideig átmeneti-
leg ott tartózkodó idegen papok csöndes misét olvas-
hatnak. A csöndes szót az irásos engedély hangsúlyozza, 
de hogy miért szabad épen csak csöndeset mondani, 
holott az épen olyan lelkészi funkczió, mint az énekes 
mise, azt a fürdőigazgatóság nem indokolja meg. A 
protestáns türelemnek e lélekemelő példája minden-
esetre megható s következtetések levonására szerfölött 
alkalmas. 

— Cantu Cézár születésének 100-ik évfordulója. 
A nagy történetirónak, Cantu- Cézárnak, f. hó 5-én 
volt születésének századik évfordulója. Nagy világ-
történelmét, mely 35 kötetet tesz ki, magyar nyelven 
a Szent István-Társulat adta ki 15 kötet terjedelemben. 
A nagy olasz író, aki Brivióban, Lombardiában szüle-
tett 1805 ben, mások szerint 1807-ben, tudvalevőleg 
papnak készült, de aztán kilépve a felszentelés előtt, 
a tanítói pályára lépett. Ir t elbeszélő költeményeket, 
(például Manzoni : Jegyeseinek behatása alatt a világ-
hírű Margherita Pusteila cz. történeti regényét.) Mint 
világtörténelmét, ugy többi műveit is katholikus szel-

lemben irta meg. Világtörténelméért 300 ezer lira tisz-
teletdijat kapott. 

— Megfigyelések szept. 15-én. Nem a lipótmezőre 
gondolunk, mikor a fenti czimet használjuk, bár a szept. 
15-ki szocziális, hazafiatlan tüntetők közül nagyon sokat 
lehetne megfigyelés alá venni. Csupán azt akarjuk 
konstatálni, hogy a tüntetők közül ugy tótok, mint 
magyarok, akárhányan voltak, akik — kalapjuk mellett 
a hangzatos szövegű (jogot a népnek", „nincsen haza 
jog nélkül", „általános választási jogot kérünk" stb.) 

iros czédulákkal — egy-egy szembe jövő papot levett 
alappal s e köszöntéssel üdvözöltek: Dicsértessék a 

Jézus Krisztus. Amiből látszik, mennyire nem tudták, 
hogy tulajdonképen mi miatt hajtották fel őket erre 
a napra. 

Igaz, hogy ezek mellett olyanok is akadtak, akik 
„csuhások" s egyéb jelzőket hangoztattak s ezek zsidó 
vezetőikhez méltóan viselkedtek. 

A hazátlanok ajkairól elhangzott „csuhás" jelző 
bizony dicséretszámba ment. Mintha csak azt mondták 
volna : hazafiak . . . . 

— Fehér Nándor nyugalmazott taksonyi plébános, 
81 éves korában Pozsonyban szívszélütésben hirtelen 
meghalt. Az elhunyt bátyja volt Fehér Ipoly főapátnak 
ós Modorban lakott. Az irgalmasok kórházában keresett 
gyógyulást s ott érte a halál. R. i. p. 

— Érdekes újdonságok. Nem befejezett dolgok-
ról akarunk beszámolni, csupán egyik jól szerkesztett 
vidéki laptársunknak hirét akarjak reprodukálni, a 
mennyiben közöljük a Nyitramegyei Szemlének jól 
értesült esztergomi forrásból jövő tudósítását. E tudó-
sítás szerint dr. Walter Gyula esztergomi prelátus, 
kanonoknak pozsonyi nagypréposttá való kineveztetése 
befejezett tény. Ugyancsak a Ny. Sz. tudatja olvasói-
val, hogy a Pazmaneum uj kormányzója dr. Kereszly 
Viktor esztergomi theologiai tanár lesz, akit egyúttal 
pozsonyi kanonoknak neveznének ki. Esztergom főegy-
házmegyei főtanfelügyelőnek pedig dr. Koperniczky 
Ferencz nagyölvedi plébános lenne. Mindahárom egy-
házi férfiúnak kitüntetése örömet okozna tisztelőik 
körében s hosszú tevékeny pályának lenne méltó 
jutalma. 

A szerkesztő telefonja. 
V. L . Budapest. Az igért czikket várjuk. Legczélszerübb azt 

bármely hét keddjéig beküldeni, akkor még — aktuális voltánál 
fogva — beszoríthatnék azon hét számába. 

l)r. 1). A. Ó-Buda A beküldött példányt megkaptuk s rög-
tön ismertettük is. Köszönet s egyúttal szíves üdvözlet. 

U. G. Budapest. Czikkéröl csak annak beküldése után mond-
hatunk véleményt. Előre nem ígérhetünk semmit. Másik kérésére 
feleletünk : ha beválik, szívesen. 

BSP" Figyelmezte tés t. olvasóinkhoz : A czimszalag száma 
előtt levő 6 és с betű azt jelenti, hogy az előfizetést a kiadó-hivatal 
(Budapest, VI. Bajza-utcza 14.) mindennap várja. A viszonyok vál-
toztak, az előfizetést nem lehet más járatási móddal helyettesíteni. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr. 
E. i. sz. felelős a 

Segédszerkesztő : Yalnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1905 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Pannövelde-ut.cza 8. sz.) 



Megjelenik e lap 1905. 
kezdetétől hetenként 

egj'szer : csütörtökön. 
Előfizetési dij : 

egész évre helyben s 
postaküldéssel 10 kor. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

küldemény ezimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclainatiók 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 
HATVAN N E G Y E 

Budapester, szeptember 28. 39. 

D A L M I E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
DIK ÉVFOLYAM. 

SZ. 1905. 

„Perge alaeriter tn coeplo tuo : praeliare praeiia Domirn. caniaiem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmger* dot 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et Us, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus 

IX. Pius a szerk. 1871. márc;. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque ereetus . . . . reügioni doctrinaeque provehendae felieius ineumbas.^ 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok: A világvég hittudományi és természettudományi megvilágításban. I r ta : Dr. Z u b r i c z k y 
A 1 a d á r . — Vissza Krisztushoz! Irta: Z a fi' é r y K á r o l y . — A kereszt iskolája Oberammergauban. — A Szentírás szerepe a kath. 
egyház életében. Irta: J a n o v i eh E m i l . — Egyházi Tudósítások-. G y u l a f e h é r v á r : Az erdélyi egyházmegyei misszió-egyesület 
közgyűlése. — K a l o c s a : Főpásztori körlevél. — T e m e s v á r : A csanádegyházmegyei papok Misszió-egyesülete. — L i n z : A kath. 
tanítóképző-intézet felszentelése. - R ó m a : X. Pius pápa „Motu proprioja" a Rómában felszentelendőkről. — Irodalom: Allgemeinem 
Literaturblatt. „Jó Pásztor". — Vegyesek: A temesvári szeminárium 100 éves jubileuma. Fontos tudnivaló. Kiváltság a breviárium anti-

czipálására. Képkiállítás. Hiányzanak az apáczák. Görög professzorok tanulmányútja. 

A világvég hittudományi és természet-
tudományi megvilágításhall. 

Ir ta : Dr. Zubriczky Aladár. 

15. Meyer is vécli a bolygók tengelykörüli for-
gásának a súrlódás következtében való aprán-
kinti lassulását, továbbá a nap körül végzet t 
forgásuknak egyre szükebbülő körökbe való 
fejlődését. A naprendszer bolygóinak holdjai 
már mindig ugyanazon oldalukat fordi t ják 
bolygójuk felé. A Merkúr-bolygónál is már 
szünetel a tengely körül való forgás. Talán a 
Yenusnál is. Ez t követi majd a bolygóknak 
a napba, a holdaknak a bolygókra való esése. 

Különben, hogy a földön az élet egész-
ben, vagy legalább nagyobb területen meg-
szűnjék, ahhoz kisebb, helyiérdekű katasztrófák is 
elégségesek. i883-ban a Szunda-szigetek eg}?ike, 
a Krakatoa közelében kitört egy tengera la t t i 
vulkán, amely a par tokon 100 láb magasságra 
loccsantot ta a tenger t és tömérdek várost 
50000 emberrel elpusztított . H a t ehá t a Hawaii 
szigeteken levő Mauna Loa-vulkán a tenger alá 
sülyedne és kitörne, ez a katasz t rófa egész 
kont inenseket elboríthatna. Hasonló t tehe tne 
egy a tengerbe hul lot t óriási meteor is. A kl ima 
ingadozásai egész világrészeket sivataggá vará-
zsolhatnak, nem is szólva a földrengésekről és 

a kozmikus befolyások által előidézett t i tán i 
felhőszakadásokról. 

A mi t Meyer könyvének ezen első részé-
ből tanul tunk, nekünk tökéletesen elég ahhoz , 
hogy lehetségesnek ta r t suk még a te rmésze t 
rendes mene te szerint is a mi fö ldünknek 
olyatén végét, a minő t a Szentírás leir. Meye r 
az ő művének második részében nem foglal-
kozik ugyan bőven a Clausius-féle eutropia-
törvénynyel, de eléggé elárulja, hogy kétséges-
nek t a r t j a és a világoknak örökös fe l támadá-
sában hisz. Ez némileg analógiája volna annak,, 
amit a Szentírás „uj égnek és uj földnek" nevez. 

0 ugyanis ugy véli, hogy mikor az összes 
bolygók a napba hul lanak és a nap k ia ludt 
nappá válik, a nap ú t j á t tovább folytat ja é s 
akkor különféle lehetőségek vá rnak rá. Ossze-
ütközhet ik más égi test tel , vagy ikerviszonyba 
léphet egy égi test tel , amelylyel találkozott^ 
vagy egy ködfoltba tévedhet s abban forra-
dalmat előidézve m a g v a lehet egy ujabb világ-
alakulásnak. Mivel pedig ő erősen a mel le t t 
kardoskodik, hogy a kozmikus porok, kövek,, 
hullócsillagok és meteorok életcsirákat is h o z -
hatnak magukkal , az újra életre kelt n a p o n 
szerinte a szerves élet is élőiről kezdődhet ik . 
Ezt ő fe l támadásnak nevezi. 
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Á m lehet, hogy valaki elfogadja a világ 
ú j jáa lakulásának ezt a természetes mód já t is. 
A r r a támaszkodhat ik , hogy a ki e l fogadta a 
te rmésze tes módot a világbomlásnál, elfogad-
h a t j a a természetes módot a vi lágmegujulásnál 
is. Eri-e azt felelem, hogy az illető t a lán (!) 
n e m ütközik bele a Szent i rásba; nem ütközik 
bele semmiféle ünnepélyesen kimondott dog-
m á b a sem. De az eddigi theologiának szavát 
az egész vonalon maga ellenében fogja találni. 
A tes t fö l támadása ugyanis természetfölöt t i s 
a theologia a vi lágfel támadást legszorosabb 
kapcso la tba hozta a test fe l támadásával . 

Különben véleményem szerint kár volna 
szakí tani a régi theologia véleményével, a mig 
oly gyönge és szakadékos bizonyítékokat, 
mond juk , inkább termékeny képzelődéseket 
t a lá lunk vele szemben, mint a minőkkel Meyer 
ebben a második részben dolgozik. 

Az eutropia-törvényt, a mint lá t tam, a 
xadium homályosí tot ta el e lőt te . Ez a különös 
va lami hőfejlesztés nélkül bocsá t ki ál landó 
fényt . A Becquerel-sugarak egészen hideg 
f ény t idéznek elő, a mennyire legalább 'eddig 
k u t a t t á k ; az alkalmazott á l lagok a fénytüne-
uiénynél nem melegednek, sőt ez a fény mű-
ködik és nő a fagypont a l a t t 200 foknál is, 
ho lo t t ot t minden chemiai reakczió szünetel . 
Meyer ezt hőkisugárzás he lyet t hőbesugárzás-
sal, hőabsorpt ióval magyarázza és kijelenti, 
hogy a legkitűnőbb tudósok képtelenek e 
t énnye l szemben megvédeni a hőenerget ika 
második törvényét, a mely szerint a hő csak 
melegebb testekből mehet á t hidegebbekbe. 
D e Meyer érezteti , hogy ez az egész dolog 
n e m megy a fizikusok fejébe és nem egyszer 
kikel a csillagászok ellen. Más részről maga 
is kifejezést ad annak a félelmének, hogy 
ese t leg a Becquerel-sugarak is csak bolygó 
f énykén t hozták a tudományt izgatot tságba, 
vol taképen pedig tévútra vezet ték. 

Vissza Krisztushoz. 
3íit tegyünk? 

Olaszország zord Alverna hegyeinek leg-
zordabb bar langjában Is tennek egy csodálatos 
szolgája negyvennapi böj töt kezd Mihály ark-
angya l t iszteletére. A mennyei dolgokról elmél-
kedik, miközben szokatlan túlvilági édesség 
á r a sz t j a el szivét. A mennyei sugallatok kegy-

a j ándéká t élvezve, kimondhat lan szerete te t 
érez Megváltója i r án t ; e szerete t gyöngédsége 
azt a vágyat ke l t e t t e benne, hogy vele együt t 
szenvedje a kereszthalál t . Egy reggel, mig így 
imádkozik a mennyei dolgokba merülve, ime ! 
egy Szeráf száll le az égből fénylő hat szárnyon 
lebegve. A szeráf a megfeszítet t Jézus képé t 
mu ta t t a . Kezei, lábai keresztre szegezve. 

E z t látva a szent, szivében a résztvevő 
fá jda lom nyilait érezte és e fájdalom túlvilági 
örömre ragadta. Egy titkos szót hallott ekkor. 

E szó ezt m o n d t a neki, hogy nem a testi 
szenvedés, hanem a szív szeretet-lángja fogja 
őt hasonlóvá tenni a megfeszítet t Jézushoz. 

E l tűn t a je lenet . Szivének lángszerelme 
bensőleg a megfeszí tet t J ézus t tükröz te t te 
vissza. Kezein, lábain és oldalán pedig külső-
leg' is megjelentek Jézus sebhelyei. 

A keresztén}^ századok még nem lá t tak 
ily csodát. 

E csoda u t á n leszállott a hegyről, magá-
val hozván nem egy kőbe, vagy fába metsze t t 
feszületet , hanem azt a feszületet, mit maga 
az I s ten keze a lkoto t t az ő kedves szolgájá-
nak testén. 

A pápák e csodás eseménj^ alkalmából 
apostoli szavakkal buzdí tot ták a keresztény 
világot a megfeszí tet t J ézus Krisztus szere-
te tére . 

Ki volt e szen t? 
Mindenki tud ja , hogy a sziszi szent Ferencz 

volt. 
Akárhogy is el akar ta rej teni magán alá-

za tból a Krisztus sebhelyeit, előtűntek mindig 
azok. A jelenet u t á n még ké t évig élt. A meg-
feszí te t t Jézus t prédikálták az ő sebhelyei. És 
ahol csak megjelent , a Krisztus iránti szeretet 
l áng já ra gyuladt minden szív. Ennek a szeretet-
l ángnak szikráját ápolták szivökben az ő fiai 
is; és e szeretet hirdetésével számtalan meg-
térés csodáit mivelték. 

Igy egyesült a fő a tagokkal , így ado t t 
él tet a szőlőtőke a szőlővesszőknek. 

Szent Ferencz volt az az oszlop, mely 
megszilárdí tot ta Krisztus Egyházát , midőn mái-
veszély fenyeget te azt. O ál tala adot t Is ten 
az ő egyházának ujabb és u jabb életerőt, hogy 
az daczolhasson a századok viharaival. 

Fénykorá t is élte az egyház mindaddig, 
mig fiai a Szent alapító szigorú életszabályai-
hoz a lkalmazkodtak. 
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De midőn ezeknek buzgalma hanyat lot t , 
sülyedt velők a keresztény tá rsadalom is. 

A vak a vakot veze t te : mind a ket ten a 
verembe estek. ') 

De megje len t a „Lumen in Coelo" a nagy 
Leo pápa. 

Visszahozta Krisztust a szeráfi rendbe. 
Visszaállí totta azon ősi életszabályokat, 

melyek annyi szentet neveltek a szeráfi tá-
borban ! 

Ahol m a visszaállott a reformál t ferencz-
rend, ott van Krisztus. Mert megtalá lod ott 
Krisztus alázatát , Krisztus önmegtagadásá t , 
Krisztus béketűrését , Krisztus szegénységét, 
Krisztus szeretetét , Krisztus t isztaságát . 

Ahány zárdája van hazánkban Szent Fe-
rencz reformált szerzetének, annyi szentély, 
annyi búcsújáró hely int feléd, magyarom, 
hogy oda vonulj életerőt szerezni ez isteni 
szőlőtőkéből. 

Még jőni fog egy jobb kor, mely után buzgó 
imádság epedez százezrek ajakán. Vigyük oda, az 
isteni szeretet e tűzhelyeihez a mi rideg szi-
vünket , hogy az isteni szeretet lángjára gyu-
ladjon az. 

Aki a végetlen isteni kegyelem szózatát 
hall ja szivében, mely szózat az elvonultság és 
ima ez apostolságához hívja, hag3Tja ot t ez 
önző világot, hogy szorosabban egyesüljön az 
ő léjével, Krisztussal. Nagy lelkek ! nemes lel-
kek ! akikben meg van még az ősmagyar 
vallásosság, áhítat egy-egy szikrája, ne ves-
sétek meg az Ur hivó szózatát . „Hodie, si 
vocem eins audieritis, nolite obdurare corda 
vestra." *) 

Talál tok ott már hozzátok hasonló nemes 
lelkeket, akik a világban hagytak fényt, va-
gyont, dicsőséget, hogy eg}' szent zárda czel-
lá jába rej tőzködve már e földön élvezzék a 
mennyországot ! 

Vissza Krisztushoz ! 
Zajfér y Károly. 

A kereszt iskolája Oberainmergauban. 
Az Oberammergauban tiz évenkint tartatni szo-

kott passió já tékok óriási látogatottsága mindenki előtt 
ismeretes. Annál feltűnőbb, hogy a kereszt iskoláját — 
melyről lapunk f. évi julius '20-ki számának „Vegyesek" 
czimü rovatában számoltunk be röviden — alig láto-

') Math. XV. 14. 
94. Zsolt, 

gat ják s a látogatóknak is nagyobb része az egyszerű 
vidéki népből kerül ki. De ezek aztán nem csupán a 
szemeikkel gyönyörködnek, hanem lelkükkel is élveznek 
a leírhatatlan látványon. Szinte mereven nézik a bámu-
lattól a színpadon történteket s annyira meghat ja őket 
a fenséges já ték, hogy mintegy a színészekkel együtt 
átélik az eseményeket. 

A kereszt iskolájában Dávid élete a hisztorikus 
alap, melyet drámai módon adnak elő s utána Krisztust 
dramaplastice. Az egyes képek párhuzamosan állítják 
szemeink elé Dávidot, mint Krisztus előképét és magát 
Krisztust. I lyenformán : Sámuel fölkeni Dávidot — Jézus 
keresztelése Jordán vizében ; Dávid harcza Góliáttal — 
Krisztus kísértése a pusztában ; Saul üldözi Dávidot — 
A zsidók meg akarják kövezni Jézust ; Dávid keser-
gése Saul halála felett és Jeruzsálemnek romlása — 
Krisztus bevonulása Jeruzsálembe ; Absolon lázadása 
Dávid ellen — Jézus az utolsó vacsorán ; Dávid mene-
külése Jeruzsálemből — A keresztet hordozó és keresztre-
feszitett Üdvözitő ; Dávidnak győzelmes visszatérése 
— Krisztus uralma. 

Az ügyesen csoportosított és szembeállított hét 
képben a néző Dávidban Krisztust, s Dávid ellenségei-
ben Krisztus ellenségeit szemlélheti és sziveik mélyéig 
megindítja a hallgatókat. Hecher József, müncheni udvari 
szónok költészete, ki a kereszt iskoláját je len alak-
jában átdolgozta — elragadóan szép s előadása is-
megkapó. 

Különösen kiemelendő Lang Sebestyén, kí Saul 
szerepét adja, S ha mindehhez hozzávesszük Müller 
Vilmos müncheni zeneirónak bájos zenéjét (melynek 
egyedül hibájául talán csak azt lehet felróni, hogy az. 
orchester nem volt elég nagy) teljes képet nyerünk az 
oberammergaui kereszt iskolájának idei remek előadá-
sairól. 

Egyes kritikusok ugyan még azt a kifogást tették 
egyik-másik napilapban a darab ellen, hogy ugy szö-
vege, mint zenéje kissé magas a népnek. Ám — ha, 
meggondoljuk, hogy az a nép a szokottnál nagyobb 
intelligencziáju ez a kifogás is elesik, s legföljebb azt 
lehetne kifogásolni, hogy valahányszor egy-egy bibliai 
jövendölésnek teljesülése jeleztetik, elegendő lett volna, 
azt röviden a hallgatóság tudtára adni, nem pedig a 
túlhosszu magyarázattal s közbeszúrásokkal amúgy is-
megosztott ügyeimét még jobban szétforgácsolni. 

A zene pedig épen nem mondható a nép művelt-
ségét meghaladónak, mert az ottani templomok művé-
szi zenéjéhez szokott népnek tehetsége e tekintetben 
is fejlettebb bármely más népénél. 

S e ket tőt — szöveget és zenét — még beszé-
desebbé teszi az egyes szereplők ügyes előadása, a darab 
kosztiimozása. a művészi gruppirozás oly annyira, hogy 
egyes jelenet szinte feledhetetlen lesz a hallgatóság 
előtt s a kereszt iskoláját nem csupán legkedvesebb-
emlékei közé sorozza, hanem abból az amúgy is mély 
hitét táplálja s azt — talán hónapokon át — családja, 
körében elbeszélheti, leírhatja azoknak is lelki épülé-
sükre. 
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A Szentírás szerepe a katli. egyház életében. 
— Janó vieil Emil doktori értekezéséből. — 

1. A Szentírás használatának története. 
A katholikus egyház születésétől kezdve napjainkig 

mindenkor a legfigyelmesebb gondoskodással övezte a 
Szentírást. „Mindenkor a legiidvösebb intézkedésekkel 
-és törvényekkel tet t róla, hog}7 használatlan ne hever-
j e n a szent könyvekben rejlő égi kincs, melyet a Szent-
lélek bő kézzel osztogatott az embereknek." 1 E tekin-
te tben követte isteni alapitójának a példáját. Jézus 
ugyanis az ó-szövetségi szent könyveket megszentelte 
s tekintélyüket örök időre biztosította az által, hogy a 
maga isteni küldetésének bizonyítása végett gyakran 
utal azokra, azokból merit példákat hallgatói oktatá-
sára s azokkal czáfolja ellenségeinek rágalmait ; a 
kisértő sátánt az í rás szavaival űzi el ; a Zsoltáros 
szavaival sóhajt fel a kereszten ; az Emmausba menő 
két tanítványnak „elkezdvén Mózesen és mind a pró-
fétákon, fejtegeté nekik mind, a mik az írásokban 
felőle szóltanak." 2 Mesterük példáját követik az apos-
tolok, a mikor az ó-szövetség szavainak sürü idézésével 
tesznek vallomást a szent könyvek felöl táplált tiszte-
letükről. 

Az Üdvözitő és az apostolok nyomdokain haladt 
az egyház is. Az első keresztények összejöveteleiken 
s a nyilvános isteni tiszteleten a zsinagógák szokása 
szerint előbb az ó-szövetségi könyveket, majd nem 
sokára az evangéliumokat és apostoli leveleket is fel-
olvasták és értelmezték. Tanúskodik erről sz. Pá lnak 
a kolosszaiaklioz intézett utasítása : „És miután elolvas-
ta t ik nálatok e levél, cselekedjétek meg, hogy a lao-
diceaiak egyházában is elolvastassák.L Az első keresz-
tényeknek ezt a szép példáját az egyház napjainkig 
hiven követte. Szent Jusztin tanúsága szerint már a 
második században szokásos l i turgiában is nevezetes 
szerepe volt a Bibliának. A rákövetkező századokból 
származó és a napjainkban is használatos evangéliumos-, 
-szertartás-, mise- és egyéb ájtatossági könyveink szin-
tén élénk tanúbizonyságai a Szentírás szerepének az 
egyház életében. Az egyház valahányszor az Üdvözitő 
nevében, vagy mint az 0 malasztjainak osztogatója 
szerepel, ha tanit, szentséget oszt ki, szentel, vagy áld, 
a jkán a Szentírás szavaival végzi szent ténykedéseit s 
mivel hívőitől a szertartásoknál nem csak gépies rész-
vétel t kiván, kiváló gonddal avatja bele hivőit a szent 
szertartások titkaiba ; megmagyarázza nekik az idézett 
•szentírási helyek értelmét, hogy a szent szövegben 
foglalt mélységes gondolatok u t j á n szivüket á j ta tos 
hangulatba ringassa s akaratukat készségessé tegye 
Is ten imádására. Az egyház tehát n e m rejti véka alá 
az égi fényt, az oltárra helyezte a szent könyveket, 
hogy a mennyei igazságok az oltár magaslatáról minél 
több szívben gyújthassanak világosságot s papjai 
magasztos hivatásukból kifolyólag minden alkalmat 
megragadnak, hogy a Szentírás mély értelmét hivőik 

1 XIII. Leo Providentissimus Deus körlevele. 
2 Luk. 24, 27. 
« Kol. 4, 16. 

előtt fölfedjék. Az ünnepélyes eskünél a régi szokás 
alapján ma is szerepel az evangéliumos könyv. Az 
Isten igéjét állva s fedetlen fővel hallgatják a hivők 
s egyháziak egyaránt. Az isteniszolgálatot végző pap 
tömjénfüst tel s a könyv megcsókolásával fejezi ki a 
szent könyv iránt az egyház mély hódolatát. A zsina-
tokon az oltáron, vagy külön trónon van a Biblia. 

Az egyház papjai mindennapi kötelező zsolozsmu-
jvikban az egyházi óv folyamán a Szentírás nagy részét 
elolvassák. Ebben a zsolozsmában szereplő zsoltárok, 
antiphonák, versiculusok, responsoriumok, az első és 
harmadik nocturnus lectiói mind a szent szöveg szavait 
visszhangozzák. A napi zsolozsma elvégzése a papokra 
nézve bűn terhe alatt kötelező s ebbeli kötelességük-
nek csak úgy felelhetnek meg híven, ha nem csak 
ajkaik hangoztatják a szavakat, hanem belemélyednek 
a szent szöveg szellemébe is ; az a czélja ugyanis a 
zsolozsmának, hogy a Szentírás ihletett szavai szent 
hangulatba ringassák a pap lelkét. 

Az egyházii tudomány is a Szentírás talaján nőtt 
fel és izmosodott meg. Húszszázados története egybe-
forrt a Szentírás használatának történetével ; ezért 
mondja XIII . Leo az imént idézett körlevelében, hogy 
„az egyház buzgóságát és bölcseségét, dicséri az a 
szorgalom, mely a Szentírás tudományának élénk és 
bő termésű művelésében mindenkor mutatkozott." Azok 
a nagy szellemek, a kik tudományuk fényével a késő 
századoknak is világítottak, mind a Szentírás forgatásá-
ban és tanulmányozásában izmosodtak meg. 

Az apostoli atyák ajkairól a szent könyvek szel-
leme és szavai hangzanak felénk. 

A Szentírás iránt érzett mély tisztelet és áhítatos 
érdeklődés teremtette meg az alexandriai, antiochiai, 
caesareai és jeruzsálemi iskolákat, hol a legkiválóbb 
mesterek fáradoztak a szent könyvek értelmezésén. 
Ezekből az iskolákból kerültek ki az egyházatyák és 
írók, kik lángbuzgalommal párosult mély tudásukkal 
alapját vetették meg a tudományos szentírásmagyará-
zatnak. I t t nőtt fel Origenes, ki könyvtárt kitevő mun-
káival s még inkább a hathasábos szentírási szövegé-
vel minden idő méltó bámulatát vívta ki magának. 
Alexandriai Kelemen, alexandriai és jeruzsálemi Cyrill, 
Özséb, Nagy szent Vazul, nazianzi ós nissai szent Ger-
gely s aranyszájú szent János keleten — Tertullián, 
Cyprián, szent Hilár, szent Ambrus, Nagy szent Leo, 
Nagy szent Gergely, szent Ágoston és szent Jeromos 
nyugaton — oly nevek, melyek előtt a történelem a 
legnagyobb elismeréssel ós hálával haj t ja meg a tiszte-
let zászlóját. Lángelméjük termékei örökbecsű kincsei 
a tudománynak és legelső sorban a szentírási tudo-
mányoknak. S ezek a nagy szellemek az ismeretek oly 
bámulatos fokára is emelkedve, nem állottak elszige-
telten. Nem voltak volna valódi lángelmék, ha tudo-
mányuk s azzal együtt a Szentírás iránt való érdeklő-
désük és tiszteletük nem hatott volna ki korukra is. 
Tudományuk dúsan termő mag volt, mely bő gyümöl-
csöt hozott az egyházi élet minden mezején. 

A dús vetést a népvándorlás borzalmai s az izlam 
fegyveres terjeszkedése látszólag helyrehozhatatlanul 
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pusztítják el. Ámde a kincseket érő magot, a szent-
atyák müveit, a mint a pogány klasszikus kor remekeit 
is, a sokszor lekicsinyelt barátok, szerzetesek őrzik 
meg a világnak. Ezek a czellájukba temetkezett névte-
len hősök, a munka harczosai, hosszú évek fáradságá-
val másolják s teszik közzé a megmentett kincseket. 
Munkájuk nyomán újból életre kel a Szentírás tudo-
mányos müvelése. Legkiválóbb munkásai ezekben a 
századokban sevillai Izidor, szt. Béda, Alkuin, Strabo, 
Yalafrid és ieydeni Anzelm. A Szentírás hiteles szöve-
gének megállapítása körül pedig ebben a korban damiani 
szt. Péter és Lanfrank szereztek érdemet. 

A szent szöveg sokszorosítása és elterjesztése 
körül szintén a szerzetes házak csendes lakói szorgos-
kodtak. Szorgalmas munkájuk nagyon sok szentírás-
másolattal gazdagította a világot. Ezek a másolatok 
szintén koruknak a Szentírás iránt érzett mélységes 
hódolatáról tesznek bizonyságot. Egy emberélet mun-
kája egy-egy ilyen másolat. Kezdőbetűi remekmüvek. 
Nem ritkán bíbor alapra arany vagy ezüst betűkkel 
írták a szent szöveget. A mit a természet és művészet 
e nemben szépet alkotott, azt mind felhasználták a 
szent könyvek ókítósére. Elefántcsont kötésben, drága-
kövekkel kirakott arany és ezüst kapcsokkal díszítet-
ték fel. A franczia nemzeti könyvtárban manap is 
általános bámulat tárgya az a remekírásu evangéliu-
mos könyv, melyet Nagy Károly Pipin fiának keresz-
telése alkalmából (781.) bizonyos Godesscale által 
készíttetett. Bíbor pergamenten arany és ezüst unciális 
betűkkel készült.1 

A XII . század érdeklődésének a Szentírás iránt 
kiváló tanúja sz. Bernát, kinek remek beszédeit a szent 
szöveg sűrű idézetei fűszerezik. Különösen az Énekek 
Éneke fölött tar tot t 87 beszéde élénk bizonysága nem-
csak az ő mély tudományának, hanem egyszersmind 
hallgatósága jártasságának a Biblia ismeretében. 

A scholasztikusok érdeme, hogy a szentírási tudo-
mányok a XI I I . században újból hatalmas fejlődésnek 
indúltak. Tudományos rendszerükben ugyanis kiváló 
szerep ju to t t a Szent írásnak; az volt a tudomány 
középpontja s kutatásaik végczélja. Az iskola tudósai, 
élükön sz. Tamás és sz. Bonaventurával, míg egyrész-
ről kiváló gonddal ós tudással t isztogatják a szent 
szöveget a századok folyamán másolás közben becsú-
szott lényegtelen hibáktól, addig másrészről nagy gon-
dot fordítanak a szöveg tudományos értelmezésére is. 
Aristoteles szigorú józan logikájának tere t biztosítanak 
a Szentírás értelmezésénél is. Megállapítják a Biblia 
szavainak különféle jelentései t ; fölkutat ják a gondola-
tok kapcsolódását; föl tár ják a szerzők szándékát, lelki-
állapotát, életviszonyait stb. s ezek egybevetéséből 
iparkodnak megállapítani a valódi értelmet. S bár az 
eredeti nyelvben való csekélyebb jár tasságuk miatt 
nem sikerül mindenütt az eredeti szöveget tökéletesen 
visszaadniok, mindamellett kiváló érdemük, hogy meg-
mutatták az utat, melyen a tudományos értelmezésnek 
haladnia kell. Másik nagy érdemük a scholasztikusok-
nak, hogy a Szentírásban való bámulatos tájékozottsá-

4 Rapaics, Egyetemes egyháztörténelem. II. 93. 1. jegyzet. 

gukkal a hitigazságok bizonyítására a bibliai helyek 
egész tárházát gyűjtik össze. Míg sz. Tamás kommen-
tárjai, főleg az evangéliumokhoz írt Catena Aurea-ja 
a Biblia értelmezésének mintaképei, addig sz. Bonaven-
tura „Breviloquiuma" a Szentírás értelmezésének vezér-
könyve. 

A scholasztikus sokoldalúság hívja fel a tudomány 
figyelmét a keleti nyelvek tanulmányozására. Ennek 
hatása alatt alapítanak sz. Domonkos fiai 1250-ben 
Murcia-ban és Tunisban intézetet a keleti nyelvek 
művelésére. Példájuk u tán Raymúndus Lullus a sz. 
Ferenczrendiek számára arab kollégiumot rendez be 
Palmában. Az a jótékony hatást, mit a szentírási tanul-
mányok fejlődésére a keleti nyelvek ismerete gyakorolt, 
állandóvá tenni törekszik a viennei zsinat (1311.) s 
evégből elrendeli, hogy a héber, arab és chald nyelvek 
tanítására a római, párisi, bolognai, salamancai és 
oxfordi egyetemeken tanszékeket állítsanak. A később 
keletkezett egyetemek szintén gondoskodnak a keleti 
nyelvek tanításáról s manap a bibliai tanulmányok 
bevezetésekép minden hit tani intézetben legalább is a 
héber nyelv elemeivel megismertetik a papnövendé-
keket. 

A XV. és XVI. század bibliatanulmányai Erasmus 
(f 1536.), Cajetán biboros és Santes Pagnino munkás-
ságában érik el a csúcspontjukat. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Gyulafehérvár. Az erdélyi egyházmegyei misszió-

egyesület közgyűlése. — 
Az ,,erdély egy házmegyei papok misszióegyesülete" 

szeptember hó 1-én, a szentgyakorlatok bevégzése 
után, a papneveldében, az első előadóteremben, d. e. 
10—12-ig tar tot ta meg közgyűlését, melyet gr. Majláth 
püspök is magas megjelenésével kegyeskedett meg-
tisztelni. 

A közgyűlésen 0 nmltóságán kivül jelen voltak : 
Zomora Dániel kanonok-plébános, a misszióegyesület 
elnöke, Szabó György alesperes-plebános, a m.-e. alelnöke, 
Vezér László dr. tanulmányi felügyelő, a m.-e. pénztár-
noka és jegyzője, Imets F . Jákó apát-kanonok, Kovács 
Lajos kanonok, Gidóíálvy Gergely prépost-plébános, Ka-
rácson Márton apát-plebános, Avedik Lukács, Balázs F e -
rencz, Balázs András, Csiky János főesperes-plébánosok, 
Balázs Endre dr. papnev. rektor, Baráczy Albert, Miklós 
Albert, Tamás Dávid alesperes-plebánosok, Butyka 
Sándor szentszéki tanácsos, plébános, Bálint Gergely, 
Buday János , Gál Miklós, Hűsek Gyula, László János, 
Lőrincz Ferencz, Magdó Mihály, Máthé József, Meisel 
József, Müller János, Oláh Antal, Orbán Ferencz, 
Orbán János , Pál Kálmán, Panajoth Ferencz, P a p 
Tamás, Sántha János, Sólyom Géza, Szenkovits Albert, 
Tódor József, Tőzsér László plébánosok, Hass Károly 
főgimn. tanár, Hoboth Árpád József, Pá l Dénes, Pénzes 
László káplánok, Kun László szerpap, Fr. Sándor 
Vitalis szt. Ferencz-r. alszerpap, Fr . Tréfán Timotheus 
szt. Ferencz-r. szerpap. 

1. Elnök testvéri szeretettel üdvözli a misszió-
egyesület tagjai t , kik a hitélet, buzgóság, a katholikus 
szellem ébresztésére, növekedésére, oly áldásos befolyást 
gyakorló misszió-egyesület ügyeinek kölcsönös meg-
beszélésére ily szép számban jelentek meg. 

Nem haszonnélküli — úgymond — az a munka, 
mellyel a lelkipásztorkodás terén működő testvéreket a 
misszió-egyesület tagjai szent missziók tartásával segítik. 
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Nem kis fontossági! ügy napjainkban a misszió-
egyesületek szervezése. Igazolja fontosságát az az örven-
detes mozgalom is, mely egyházi lapjainkat ujabban 
oly gyakran foglalkoztatja s melynek határozott czélja 
a népmissziók tartásának szélesebb körbe való kiter-
jesztése. 

Csak a napokban olnashattuk Yáradi L. Árpád dr. 
cz püspök urnák a „Havi Közlöny" utolsó számában 
megjelent s külön lenyomatban is kiadott időszerű s 
nagy jelentőségű czikkét, melynek hatása alatt Temes-
várt is megalakult 60 taggal a misszió-egyesület. 

Négy éves misszió-egyesületünk buzgó tagjait 
lelkesítse továbbra is a szent missziók rendkívüli fon-
tossága. Tettünk ugyan rövid idő alatt is valamit, de 
korántsem annyit, hogy most azzal teljesen megeléged-
hetnénk, mert még 153 anyaegyház nem részesült a 
szent missziók áldásában. 

2. A mult gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása 
után Máthé József bácsi plébános a felforgatók üzel-
meiről szólva, kik előreláthatólag a mi szegény jó 
híveinket is hálójukba akarják majd keríteni, a követ-
kező pontokban foglalt indítványát ajánl ja a misszió-
egyesületnek elfogadásra : 

1. Csiksomlyón, hol annyi ezer hivő szokott pün-
kösd ünnepén összejönni, legyen megelőzőleg papi 
lelkigyakorlat s igy a papok számához mérten, legyen 
három csoportban a gyóntatás (Barátok, Szent Péter 
és Gimn.) E népes összejövetelen áruitassanak kath. 
népiratkák (osszanak szét röpiratokat.) 

2. Legyen az esperes-kerületekben a kölcsönös 
megbeszélésre egy-egy papi kaszinó. 

3. Állittassék fel az egyházvédő egylet (összeköt-
tetésben állhatna a Pázmány-egyesület védőirodájával.) 

4. Kepemegváltás a nagyméltóságú püspöki kar 
segítségével, mert ez a lelkészkedő papságnak legége-
tőbb sebe s mely a pap és hivei között fennálló bóké-
nek a leggyakoribb felbontója. 

Püspök ur ö nmltsga elismerőleg nyilatkozik az 
indítványról, mert sok fontos eszme van felvetve benne. 
A papi lelkigyakorlatot sajnos, nem lehet akkor tar-
tani, mert a papság éppen akkor van az évvégi vizs-
gákkal elfoglalva. A legközelebbi esperes-kerületi gyű-
léseken az érdekelt szomszéd vármegyékben megbeszé-
lés tárgyává tehetik ; az eredményt jegyzőkönyvileg 
terjesszók fel. 

3. Elnök határozatilag jelenti ki, hogy a misszió-
egyesület felszólítja az illető esp. kerületeket a kölcsö-
nös megbeszélésre. Egyben felkéri az előadót, hogy a 
további eljárás könnyebbé tételére, indítványát írásban 
adja be a m.-e. elnökségének. 

4. Elnök felhívására és ajánlatára, a misszió-
egyesület Pénzes László helybeli káplánt jegyzőnek 
választja meg. 

5 Elnök a rövid multu, de mégis szép eredményt 
mutató egyesület jelentését olvassa fel, mely szerint 
összesen 80 misszió tartatott 76 hitközségben, melyből 
a Lazarista atyák tartottak 40 hitközségben 40 misz-
sziót, a Jézustársasági atyák 18 hitközségben 22 misz-
sziót, a társulati tagok 18 hitközségben 18 missziót. 
Ebből a 18 misszióból 10-et vegyesen a szentferencz-
rendi atyákkal tartottak, 8-at pedig külön. Ezeken 
kivül még egy buzgó tag a Lazarista atyákkal 4 misz-
szióban vett részt. 

Az éljenzéssel fogadott beszámoló után elnök kéri 
a tagokat, szíveskedjenek a kiküldést elvállalni, mert 
sokszor zavarólag hat az idő betartására a visszauta-
sítás, s különben is egy és ugyanazon tagokat nem 
lehet mindig küldeni. A plébánosok, kiknél a missziók 
vannak, a missziók alkalmával tartott beszédek tárgyát 
feltüntető jelentés egyikét tegyék a plébániai levél-
tárba, a másikat szíveskedjenek a kolozsvári határozat 

értelmében az elnökségnek beküldeni, hogy misszió 
megismétlése alkalmával tájékozást adhasson a ki kül-
dendő tagoknak. 

6. Többszöri hozzászólás után, határozatképpen 
kimondatott, hogy a koronagyűlósek alkalmával az 
illető esperesek igyekezzenek odahatni, hogy kerüle-
teikből minél többen jelentkezzenek a fontos munkát 
teljesítő misszióegyesület tagjaiul. 

7. Végezetül elnök hálás köszönetét fejezi ki 
ismételten püspök urunk ö nmltóságának a gyűlésen 
való részvételéért s kéri, kegyeskedjék főpásztori áldá-
sát adni a jelenlevőkre. Ezután a szép számban egybe-
gyűltek püspök ur és az egyesület buzgó elnökének 
éltetésével távoztak 

Kalocsa. Főpásztori körlevél. Mayer Béla vicarius 
XVII . sz. körlevele a haldoklók szentségének kiszol-
gáltatására vonatkozó legújabb római határozatokat 
közli, melyeket Széchényi gróf győri püspök kételyeire 
adtak s melyeket annak idején mi is bővebben ismer-
tettünk. Egy-ké t pályázat után ajánl ja Lolimann-
Jankovicsnak „A papi rend" cz. művét. Végül több 
tanítói állomásra hirdet pályázatot. 

Temesvár. -1 csanádegyházmegyei papolt Missic-
egyesületc. — Mult hó 2ô-én volt a csanádegyház-
megyei papok Missió-egyesületének, alakuló gyűlése, 
melyen részt vettek : dr. Várady Árpád cz. püspök, 
Lichtfusz Károly, Magyary Pál, Patzner István, Demele 
Ferencz, Süle János, Lamberg Dezső, Becker Vendel, 
Tretter György, Scheibling József, Siebig Frigyes, 
"Wolf János, Kleitsch Mátyás, Déwald Vilmos, Steiger-
vald Ádám, Holló Ádám dr. stb. 

Dr. Várady L. Árpád cz. püspök, kanonok aján-
latára az alakuló gyűlés egyhangúlag Hemmen pápai 
prelatust választá meg elnökévé. 

Elnök Holló Ádám dr. papnöveldei lelkiigazgatót 
kérvén föl jegyzőül, reá mutat a Szent-Atyának a 
hitoktatásról szóló legújabb körlevelére, mely az inten-
zivebb hitoktatást ajánlja orvosszerül a hit dolgában 
még intelligens körökben is tapasztalható nagy tudat-
lansággal és járatlansággal szemben. Ez eszközt az 
„Instauratio" egyik leghatalmasabbjának találja és 
azért örömmel üdvözli az egybegyűltek ama buzgó 
törekvését, hogy miután maguk az ép befejezett lelki-
gyakorlatokban megújhodtak Krisztus szeretetében, 
szent lelkesedéssel keresik mások lelki megújulásának 
módját és ennek a tapasztalat szerint legtermékenyebb 
eszközét, a missiókat óha j t ják fölkarolni. Utána dr. 
Várady Árpád ismertette a „Missió-Egyesületet." 

Szerinte társadalmunk és amelyen az felépül: a 
család és az állam talaja sok helyen alá van mosva. 
Keresnünk kell a czementet, mely erőssé tegye, szik-
lává tömörítse, melyen a bomlasztó áram megtörik. 
Keresik azt ma sokan különféle jelszavak alatt; pedig 
csak abban az egyben lelhető fel, kiért mindenek 
teremtettek : az örök Istenben. Az ő i ránta való sze-
retetet kell a maguk ós mások lelkében élesztenünk 
lelki gyakorlatok és népmissiók segítségével. Lá t juk 
is, hogy ma a népmissiók után általános a kivánkozás, 
mint oly orvosszer után, mely a koreszmék mindenhol 
érezhető káros hatásának legsikeresebb ellensúlyozója. 

A szt. gyakorlatok alkalmával valóban impozáns 
módon nyilvánult meg az érdeklődés a missiók iránt 
a jelentkezőkben. Ha csupán arra szorítkoznának a 
jelentkezők, hogy a bemondott lelkészek plébániájukra 
szerzeteseket hívnak, ez már 15 missiót jelentene egy 
évben az egyházmegyében ! Mennyi életgyónást, hány 
áldozást je lent e szám ! a hitéletre mily nagy jelentő-
ségű és messze kihatású volna az akczió ezen egyetlen 
pontja. 

A működés módja kettős. A pártoló tagok tar ta-
nak népmissiókat plébániájuk területén, segédkeznek 
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abban, utólag pedig rögzítik, állandósítják annak ered-
ményét intensiv hitoktatás, szakavatott igehirdetés és 
az egyleti élet kifejlesztése által. Amiért nekik is szük-
séges a missiók tárgyát, módszerét, anyagát tanulmá-
nyozni épugy mint a működő tagoknak. 

A működő tagok maguk is vállalkoznak missiók 
tartására. A szabályzat legalább egyhavi készületet 
enged, de a dolog természete hozza magával, hogy 
ezen idő csakis a legközelebbi előkészületet jelentheti, 
amely feltételezi, hogy a missiók alkalmával tárgya-
landó igazságok beható tanulmány és elmélkedés révén 
teljesen lelki tulajdonunkká váltak. 

Ezért tar t ja szükségesnek a Missió-Egyesület meg-
alakulását, de tekintettel arra, hogy az egyházmegyei 
papságnak csak od része van ezen alakuló gyűlésen 
je len ós képviselve, azt ajánlja, hogy a „Csanádegyház-
megyei papok missió egyesü l e t é inek végleges meg-
alakulása az 1906-ik év augusztus havában legyen. 
Addig is azonban az eszme az esperesi gyűléseken 
tárgyaltassék és majdan az alakuló gyűlésre, jövő 
augusztus táján az egyházmegye minden papja meg-
hivassók. Most pedig javasol ja : mondja ki a gyűlés az 
egyesület megalakulását egy évi időtartamra. Ez év 
munkaprogrammja az legyen, hogy az év folyamán az 
egyházmegye területén mmél több missiót tartassunk 
arra hivatott szerzetesek által, mely missiók egyben 
alkalmat fognak nyúj tani a népmissiók szellemének és 
mivoltának gyakorlati szemlélésére. 

Várady Árpád dr lelkes szavait azzal fejezte be, 
hogy a missiók ügyének egyesületi alakban való fel-
karolása szolgáljon a Krisztus szelleme szerinti aktivi-
tásra, intenzív elevenre ható munkásság kifejtésére. 

Többeknek hozzászólása után a gyűlés egyhangúlag 
a következő határozatokat mondja ki. 

1. „A Csanádegyházmegyei Papok Missió-Egye-
sülete" megalakul ideiglenesen, egy évi időtartamra és 
kéri e megalakuláshoz a kegyelmes Eőpásztornak jóvá-
hagyó megerősítését. 

2. Az alakuló gyűlés jegyzökönyve közöltetik az 
egyházmegye minden papjával azon kórelemmel, hogy 
az ügyet magukévá tevén, a kibontott zászló alá minél 
többen csatlakozzanak s ezen szándékukat az alább 
megnevezendő választmánynak szíveskedjenek levél 
u t ján bejelenteni. Az ekként jelentkezők felvétetnek a 
tagok sorába, 

3. Az egyesület tagjai, fentebb jelzett előtanul-
mányozások mellett, mindenkép azon vannak, hogy az 
idei ősz, tél és tavasz folyamán az egyházmegye területén 
szakavatott szerzetesek által minél több népmissió tartassék. 
Az egyesület választmánya örömmel áll e törekvésben 
a főt. lelkészkedő papság rendelkezésére, közvetít is 
bármely irányban. 

Végül az egyesület tisztikara alakult meg a követ-
kezőképen : 

Elnök : Hemmen Ferencz. Alelnök : Bauer György. 
T i t ká r : Holló Ádám dr. Választmányi tagok: Bogo-
vich Ferencz, Demele Ferencz, Eisele Ede, Fe rch 
Mátyás, Magyary Pál, Pa tzner István, Várady L. Árpád 
dr és Volk Mihály. Egyben felhatalmaztatik a választ-
mány, hogy az egyházmegyei papságnak még ezután 
jelentkező tagjaiból, a jelentkező tagok arányában 
önmagát tizenkét tagra kiegészítse. 

Elnöknek záró szavai után a gyűlésen résztvevők 
lelkes hangulatban oszoltak szót. 

Linz. A kath. tanitóképzö-irdézel felszentelése. 
F. hó 17-én szentelte fel dr Doppelbauer linzi 

püspök a kath. tanítóképző-intézetet, melyet a kath. 
iskolaegyesület épít tetett óriási áldozatok árán. Az u j 
pädagogium remek szép épület, mely méltán ébresz-
tene vágyakozást a magyarországi tanítóképzők igaz-
gatóiban is hasonló palotaszerü intézet iránt. Sajnos 

azonban, hogy nincsen kath. iskolaegyesületünk, mely 
ily áldozatokra tudná magát rászánni s a mi képezdé-
inknek meg kell elégedniök szegényes otthonukkal. 

A linzi képzőintózet iránti érdeklődést a felszen-
telésnél megjelent előkelőségek névsora is bizonyítja, 
kik közül megemlitjük Wickenburg gróf helytartót, 
dr Ebenhoch polgármestert, dr Zenz és dr Loos iskola-
felügyelőket, Berger helytartósági tanácsost, Stieglitz, 
Schwarz, dr Mayböck és Hanser kanonokokat stb. 

Az ünnepséget nagygyűlés fejezte be, melyen az 
intézet u j igazgatóján, Brambergeren kivül, dr Bächli 
képviselő, Reischl bécsi szerkesztő, Haidinger pápai 
kamarás s az elnöklő gróf Lippe kanonok tar tot tak 
lelkes beszédet. 

Róma. X Pias pápa „Motu propriojaa a Rómában 
felszerdelendőkröl. 

A Rómában végzett világi, valamint szerzetes fel-
szentelendők vizsgájára vonatkozólag a szent a tya 
legújabb Motu proprioja intézkedik, mely szerint 
ezentúl minden Rómában felszentelendőnek (akár világi, 
szerzetes vagy Jézus-társasági) vizsgáját a Vikárius-
kardinális kúriája előtt kell letennie, még pedig ugy, 
ahogy azt a tridenti sz. zsinat (Sess. XXII I . cap. 7. 
de Reform) irja elö, t. i. a felszentelendők szigorúan 
megvizsgálandók koruk-, képzettségük-, erkölcseik-, 
tudományuk- és hitükre vonatkozólag, s ez alól kivételt 
senki sem képezhet s a vizsgálatnak sem szabad felületes-
nek, hanem alaposnak s szigorúnak lenni. S ha eddig 
egyesek hivatalos kiváltságban részesültek, mostantól 
fogva ezek megszűnnek. A tonzura s a kisebb rendek 
felvételére az eddigi praxis irányadó. A nagyobb ren-
deket felvevők alaposabb vizsgálatnak veendők alá s 
főképen dogmatikai tanultságukról kell meggyőződni 
s a legméltóságosabb oltári szentségről is teljes készült-
séggel kell birniok. Nagyon természetes, hogy a sub-
diaconatusra, diaconatusra ós áldozó papságra készülők 
a dogmatika különböző anyagaiból vizsgálandók meg. 
A vizsga időtartamát a vikarius-kardinális határozza 
meg. Mint eddig, ugy a jövőben is, valamelyik pápai 
egyetemen hittudóri oklevelet nyert kandidátusok ezen 
vizsga alól felmentetnek A jelen Motu proprioval nem 
ellenkező pápai decretumok ós szokásjogok e tárgyra 
vonatkozólag a jövőben is érvényben maradnak. 

I R O D A L O M . 
Allgemeines Literaturblatt. Kiadja a bécsi Leo-

társaság. Szerkeszti dr. Sehnürer Ferencz. A jelesen 
szerkesztett s havonkint kétszer megjelenő irodalmi 
folyóirat legújabb száma a következő érdekes műveket 
ismerteti : Sz. A.mbrus tana Isten országáról a földön, 
Niederhubertől. Az Ur parabolaí exegetikus és gyakor-
lati megvilágításban, Foucktól. Az assyriai ós babyloni 
ásatások, Hilprechttől. Tharzis vagy Ninive, Lohmann 
Ernőtől. Uj irány a hitoktatásban, Valérián Jánostól . 
Analysis és synthesis a hitoktatásban, Scholasticus 
Jánostól. A philosophiai fogalmak szótára, Eislertől. 
Nagy Frigyes és , összeütközése atyjával, Brodetól. 
Aesthetikus megjegyzések Sophokles tragédiájához, 
Müller Adolftól. Áz egyházi művészetről, Graus János-
tól. E jeles müvek ismertetésén kivül — melyeket 
mind jónevü kritikusok vesznek bonczkéseik alá — 
számos apróságot is találunk a tartalmas folyóiratban. 

Die christliche Frau. A katholikus nők szövet-
ségének e hivatalos lapja, Freiburgban jelenik meg 
havonkint s ára csak 4'60 márka. Juliusi számának 
tartalma : A házi munka értéke. I r ta Hédink Anna. 
Hahn-Hahn Ida grófnő élete. A német nők egyesületének 
VI. nagygyűlése. Ir ta : Mankowszki H. A virág bolondja. 
Ir ta : Schott Antal. Azonkívül beszámol a katholikus nők 
szövetségének legújabb eseményeiről, a kölni szocziális 
kurzusról. Végül több érdekes apróságot közöl. 
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A „Jó Pásztor1", T. Pelikán Krizsónab e jelesen 
szerkesztett egyházszónoklati folyóirat a most jelent meg 
a következő tartalommal : 108. Assisi szent Ferencz 
napjára. Az Isten szeretése lebilincsel, megsebez, meg-
öl. T. Pelikán Krizsó szerkesztő. — 109. Magyarok 
Nagyasszonya ünnepére. Mely cselekedetekkel kell 
méltóképen tisztelnünk a szent Szüzet. Dr. Wolken-
berg Alajos szatmári theologiai tanár. — Pünkösd 
után XVII . vasárnapra. Vázlat. Hi tünk megerősítése 
Krisztus örök ós igaz istensége által. — 110 Szent 
Terézia napjára Nagyobb szeretetnek súlyosabb ke-
resztet ad az Ur. T. Pelikán Krizsó szerkesztő. — 
111. Pünkösd után XVIII . vasárnapra. A jóravaló rest-
ség nagy kárai, veszélyei és a gyógyszerek. Totola 
Lajos zalahalápi plébános. — Vázlat Mi a csoda : 
lehetséges e? — 112. Pünkösd után X I X . vasárnapra. 
Miként és mi által hi bennünket Isten, Fiának, az Ur 
Jézusnak mennyegzőjére. Hermann Tádé szent Ferencz 
rendi hitszónok. — Vázlat. Ama akadályokról, melyek 
a választottak felé való törekvésünkben akadályoznak. 
— 113. Szent Simon és Júdás apostolok napjára A 
keresztényeknek nincs mentségük a bűnök ellen. Totola 
Lajos zalahalápi lelkész. — 114. Pünkösd után X X . 
vasárnapra. A szenvedések és megpróbáltatások gyü-
mölcsei. Faber M. Soc I. után Nyeste József losonczi 
lelkész. — Vázlat. A keresztény katholikus otthon. — 
115. Mindszentek ünnepére. A szentek dicsőséges lakása 
a mennyország, ez lesz a mi jutalmunk is. Látics 
György alapi plébános. — 116. Halot tak napjára. Van 
tisztitóhely és van pokol. Siposs Ágoston budapest-
ferenczvárosi segédlelkész. — 117. Szent Imre napjára. 
Az erényekről, melyek szent Imrét ékesítik. Barina 
Vendel kézirataiból. — 118. Pünkösd u tán XXI . vasár-
napra. Isten igazságos és megváltozhatlan ítéletéről.-— 
Egész évre 8 kor. Megrendelhető : J ó Pásztor szerk. 
czimén, Budapest, V I I , Csömöri-rtt 16. Ugyanott Orosz 
Ádám szentbeszódeinek 1—4. kötete. Fűzve 10 kor., 
kötve 12 kor. 

VEGYESEK. 
— A temesvári szeminárium ÍOO éves jubileuma. 

A jövö évnek október havában lesz e nevezetes évfor-
duló, mely alkalomból Liehtfusz Károly dettai plébános 
a következő felhívás közlésére kér t fel bennünket : A 
csanádegyházmegyei papnevelő-intézet 1906 október havában 
üli meg fennállásának 100 éves jubileumát. Ebből az 
alkalomból az intézet egyik nagy tudású tanára megírja 
a papnevelő-intézet tör ténetét ; a jubileumot az egyház-
megye nagy ünnepélyek között fogja megülni. Ennek a 
mindnyájunkra örvendetes jubileumi ünnepélynek leg-
szebb pont já t a papnevelő-intézet templomának restaurálása, 
belső díszítése képezi. 

Mi sem illőbb, minthogy mindnyájan, kik ebben a kis 
házi templomban nevelkedtünk Krisztus szeretetére, 
kik ott let tünk az ima fórfiaivá, kiket ott szenteltek az 
Úr szőlőjének munkásaivá, megbecsüljük ezt a templo-
mot, szerető, édes anyánkat. Á bécsi Pázmáneumban 
végzett növendékek az új Pázmáneum kápolnáját saját 
filléreikből építették fel ! Kövessük a példát ! Buzgól-
kodjunk az Úr házának ékességeért ! A renoválás — azt 
hiszem — csak ugy lesz méltó a jubileumhoz, ha iga-
zán tökéletes, ha fényes lesz. Ezt az intézet a maga 
jövedelméből nem volna képes teljesíteni. Tegyük meg 
mi! Emel jünk mi állandó jelet, a melyből a késő pap-
nemzedék is megtudhassa, hogy hálás szívvel ragasz-
kodtunk a szemináriumi templomhoz, hogy szerettük 
az Ur haj lékát ! 

Indítványozom, hogy mindegyikünk nagyobb ősz-
szeggel já ru l jon a szép terv megvalósításához. A reno-
válás körülbelül 30.000 koronát igényelne! Ezt mi is elő-
teremthetjük, ha kötelezzük magunkat, hogy három 
éven keresztül évenkint annyit adunk e szent czólra, mint 
a mennyit a segély- (nyugdíj-) alapba fizetünk éven-
kint. Első pillanatra talán soknak látszik, de hiszen 
nem adjuk egyszerre és oly czélra adjuk, a melyért 
áldozatot kell hoznunk. Magunkat becsüljük meg, ön-
magunknak, hivatásunk szeretetének emelünk állandó 
emléket, ha lehetővé tesszük a templom stílszerű, nagy-
szabású renoválását. 

A gyűjtőiveket a napokban fogják tisztelt paptár-
saim kezűkhez venni. 

Krisztus szeretete, az ő házáért való buzgólkodás 
legyen velünk ! 

— Fontos tudnivaló. Mindazok számára, kiknek 
takarékbetéteik vannak, vagy akiknek kezén alapítvá-
nyok forognak, érdekes tudnivalóul szolgál, hogy a 
takarékbetétek — ha a klauzula benn van az illető 
pénzintézet alapszabályai között — 30 év alatt elévül-
nek, ha nem forgatják. A forgatás azt jelenti, hogy a 
tőkéből ki kell venni, vagy ahhoz hozzátenni, vagy 
legalább a kamatot hozzácsatolni. Különben minden 
pénzintézetnek joga van 30 óv leforgása után a holt 
tőkét bekebelezni. 

— Kiváltság a breviárium anticzipálására. A 
magyarországi papi imaegyesület és eucharistia-társulat 
tagjai azt a nagy kiváltságot kapták Rómából, hogy a 
breviáriumot a szokásos három vagy két óra helyett 
már egy órakor anticzipálhatják. Az engedélynek erre 
vonatkozó szavai igy hangzanak : ut Sacerdotes supra-
scriptae Assoc ia t ion i s^m^ 'w (nem khorusban) Matutini 
cum Laudibus recitationem priclie ab hora prima post 
meridiem quocumque anni tempore anticipare valeant. 

— Képkiállí tás. Kosztka Tivadar festő-művész 
képei a városligeti iparcsarnokban vannak kiállítva s 
már csak e hét végéig, októberig (d. u. 6 óráig) lehet 
megtekinteni. A belépő díj vasárnap 20 fillér, hétköz-
napon 60 fillér. Iskolák és egyetemi hallgatók — ha 
csoportosan jelennek meg - hétköznapon is csak 
20 fillért fizetnek. Az érdekes képkiállítást eddig is 
sokan nézték meg. 

— Hiányzanak az apáczák. A francziaországi 
kórházakban a kongregácziós törvények végrehajtása 
óta sokat panaszkodnak a rossz ápolás miatt, sőt még 
a halandóság száma is tetemesen növekedett, amiből 
nyilvánvaló, hogy az apáczák önfeláldozó, áldásos mű-
ködése e téren is pótolhatatlan. 

— Görög professzorok tanulmányútja. P. Gaiszer 
Hugó és de Meester Placzid O. S. B. tanulmányúton 
vannak, hogy a görög-orthodox kolostorokat bejárják. 
Gaiszer a görög-liturgikus éneket tanulmányozza, mely-
lyel eddig alaposan s nagy készültséggel foglalkozott. 
Á belga születésű de Meester pedig, aki eddig általá-
nosan ismert nevű a görög egyházról írott művei kap-
csán, a liturgiának zenén és éneken kívül álló részeit 
tette tanulmányai tárgyává. Konstantinápolyi ú t juk 
után még Kisázsiát szándékozzák bejárni. 

Jfjíf" Figyelmeztetés t . olvasóinkhoz : A czimszalag száma 
előtt levő b és c betű azt jelenti, hogy az előfizetést a kiadó-hivatal 
(Budapest, VI. Bajza-uteza 14.) mindennap várja. A viszonyok vál-
toztak, az előfizetést nem lehet más járatási móddal helyettesíteni. 

Főszerkesztő : B r e z n a y B é l a dr. 
K. i. sz. felelős a 

Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : l í r e z i i a y l î é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 19D5. Nasrv Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utnzf S s»..t 
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D A L M I E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T 
DIK ÉVFOLYAM. 

SZ. 1905. 

„Perge alacriter \n coepto tuo : praeiiare praeiia Domim, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingenda 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus." 

IX. Pius a szerk. 1871. márc?. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok: Vallástanítás. Ir ta: B u d a y G e r ő . — A Szentírás használatának története. I r ta: I v á n o v i c h 
E m i l dr. — A pápa katekizmusa. — Egyházi Okmánytár : A Szentírásban foglalt idézetek ügyében a római Szentírási Bizottság 
határozata. — Egyházi Tudósítások-. B u d a p e s t : A szentségimádás kápolnájának fölszentelése.— T e m e s v á r : Főpásztori körlevél.— 
M a r b u r g : Az első hitoktató-gyűlés. — R ó m a : Az olasz katholikusok uj szervezkedéséről. X. Pius pápa beszéde a franczia zarán-
dokokhoz. Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység : A VI. kath. nagygyűlés összehívása és elhalasztása. — Kath. Nevelés- és Tanítás-
ügy: Tanügyi körlevél. — Irodalom: Andrássy Gyula Gróf Könyvéből. C e n s o r. Egyházi beszéd. Uj tükör legújabb fényben. - Vegyesek: 
Négy uj plébánia Budapesten. Hány évig tanúinak theologiát a franczia papnevelő-intézetekben ? Magyarország milliónyi kivándorolt 

népe. Mély részvéttel. Szilveszter pápa emléke. Az őrző angyal. A gyárfelügyelők nemzetközi nagygyűlésén. 

megállani, hanem m é g számos rendeletnek 
a kieszközlését kell eszközölnie és igy a püs-
pöki kar és a miniszter együttes intézkedései 
nagyba elő fogják mozdítani a középiskolai 
val lásoktatás szent ügyét . Eddig hiába hivat-
kozott a vallástanár a püspöki utasí tásokra ; a 
felelet az volt „ez nem kötelező, mert a minister 
nem rendelte el". Most a rendelet megvan, melyet 
a minister a főigazgatóságok u t j á n közölt is 
miheztar tás végett az igazgatóságokkal. A 
ministeri leirat így szól : 

A szegedi tank. kir. főigazgatóságától . 
1322. sz. A másola tban idecsatolt magas ren-
deletet a t . Igazga tónak megfelelő eljárás és 
alkalmazkodás véget t küldöm meg. Szeged, 
1905. aug. 28-án dr. P l a t z Bonifácz főigazgató. 
A szegedi tankerüle t összes középiskolai t . 
Igazgató jának. 

A nagym. vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. Minister Ur 1905. augusztus 23-án G9.485. 
sz. a. a szegedi tank. kir. főigazgatóságához 
intézet t rendeletének másola ta : 

A róm. kath. püspöki kar az 1900. évben 
az 1883. évi 30. t.-cz. 9. §-a a lapján saját 
hatáskörében megál lapí tot ta a középiskolai 
katholikus vallástanítás tervét és a reá vonat-
kozó utasí tásokat , s azoka t még akkori hiva-

40 

Vallástanítás. 
A középiskolai val lástanárok első értekez-

letének, melyet az országos Mária-congregatiók 
értekezletével egyetemben ta r to t t ak , úgy lát-
szik van már némi eredménye, mer t már a 
második ministeri rendelet jelenik meg, mely 
a vitás kérdéseket megszünteti , és a vallás-
t anárnak ha tá rozot t irányítást adnak. 

Valóban sok még az elintézni való ; de ha 
a val lástanárok évi értekezletének eredményeit 
látjuk is, úgy lassankint meg fog szűnni az a 
sok visszásság és különféleség, mely éppen a 
középiskolai val lásoktatás terén tapaszta lható . 
Ha tá rozo t t rendeletekre van szükségünk, ami 
pedig vajmi kevés. Azért örömmel közlöm az 
alábbi ministeri rendeletet , mely sok tekintet-
ben a hi t tanárnak segítségére v a n ; s azt, amit 
régen hangozta tok , most megtestesülve látom. 
Mert ezen ministeri rendelet az állami közép-
iskolákban is a püspöki utasí tásoknak érvényt 
szerez. Igaz, hogy az érseki és püspöki biz-
tosok jogkörét úgy amint azt a püspöki utasí-
tások előírják hatá lyon kivül helyezi, azonban 
az igazgatók és tanárok nagyobb mérvű támo-
ga tásá t előírják. 

Miután a ngymtgú püspöki ka r a közép-
iskolai vallástanítás ügyét felkarolta, nem lehet 
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tali elődömnek azzal a kéréssel küldötte meg, 
liogy a tank. főigazgatóságokkal és ez ú ton 
rendelkezése és vezetése a l a t t álló közép-
iskolák igazgatóságaival tudomásvétel vége t t 
oly utasí tással közölje, hogy a va l lás tanárokat 
tőlük telhetően támogassák. — Erről a kir. 
főigazgatóságot és illetőleg a rendelkezésem 
és vezetésem ala t t álló középiskolák igazgatói t 
a neveze t t püspöki kar emlí te t t kívánságához 
képest tudomás és megfelelő eljárás vége t t 
oly hozzáadással értesítem, hogy a püspöki és 
érseki biztosoknak az utasítás 17. §-a C) pont-
jában , illetőleg a 18. §. idevágó részében ter-
vezet t joga a katholikus középiskolák jelenlegi 
kormányzat i viszonyánál fogva önként értliető-
leg nem érvényesülhet, aminthogy az illetékes 
egyházi főhatóságok is intézkedtek, hogy az 
idézet t szakaszok foganatosí tása egyelőre füg-
gőben hagyassék. — Egyben tudomás és alkal-
mazkodás véget t értesítem a kir. főigazgató-
ságot arról is, hogy a püspöki kar kérésére 
a katholikus vallású tanulókat a hamvazó szerdán és 
halottak napján délelőtt 10 óráig, a kötelező gyónás 
napján délelőtt 10 órától fogva a tanítás alól föl-
menteni. 

A másolat hiteléül Krecsarevits h. tollnok. 
A rendelet m e g van, de ezzel megelé-

gedni nem lehet, ezt minden tekinte tben végre 
kell ha j t an i és annak érvényesülést szerezni 
kell. Tudom, meg vagyok győződve, hogy e 
rendele t némelyeknek tetszeni nem fog, már 
m a g a m is hal lot tam megjegyzéseket, hogy ez 
fölösleges. Az ilyenféle megjegyzések a hit-
t aná r t meg ne félemlítsék, h a n e m kérjék és 
ha kell követeljék az igazgatóktól a rendele t 
meg ta r t á sá t és az igazgatók támogatásá t . 

A középiskolai val lásoktatás ügye egy 
lépéssel előre ha lad t ; de akkor fog az igazán 
fellendülni, ha a középiskolai val lásoktatás ellen-
őrzését és felügyeletét is a követe lményeknek 
megfelelően szervezik. 

Ez égető kérdés ! Buday Gerő. 

A Szentírás használatának története. 
Irta : Ivánovich Emil dr. 

A trienti zsinattal a szentírási tudományok ápolá-
sának történetében is ú j korszak kezdődik. Fontos 
lépés ezen a téren a zsinatnak az a rendelete, mely-
lyel a szent szöveg épségben tartása érdekében külö-
nösen a humanisták buzgólkodása folytán nagyszámban 
közkézen forgó különféle latin fordítások közül egye-
dül a Vulgátá-t ismeri el hitelesnek s megparancsolja, 

hogy a többi latin fordítások mellőzésével nyilvánosan 
csak a Vulgátát szabad használni. Természetesen ezzel 
a rendelettel nem ti l tot ta el sem a Szentírás eredeti 
szövegének, sem a nép nyelvén készült fordításoknak 
használatát. Ugy az eredeti szövegre, mint a nép 
nyelvére ültetett fordításokra nézve külön rendeletben 
intézkedett . Erről később tüzetesebben szólunk. A Vul-
gátára nézve még azt rendeli a zsinat, hogy az a be-
csúszott, különben lényegtelen hibáktól is minél jobban 
megtisztítva kerüljön a sajtó alá. A rendelet végre-
haj tását IV. Pius, V. Sixtus és VIII. Kelemen pápák 
buzgólkodása siettette. Kiváló intézkedése a zsinatnak, 
hogy kimondja a szentírás-órtelmezésnek alapszabályát; 
elrendeli ugyanis, hogy a Szentírást csak az egyház 
értelmezésével s a szentatyák egyöntetű magyarázatai-
val összhangzásban szabad értelmezni. Ezzel a rendele-
tével a zsinat az egyház életével egykorú s a Szentírás 
értelmezésénél mindig alkalmazásban volt elvet iktatta 
törvénybe. 

Ebben a korban a bibliai tudományok ápolásával 
is elévülhetetlen érdemeket szerzett magának a Jézus 
társasága.1 Aquaviva a rend généralisa 1584-ben ki-
adja a „Ratio studiorum" czímű tanítástervezetét; ebben 
a Szentírás tudományos értelmezése érdekében kiváló 
helyet nyertek a héber, görög s mellettük a többi 
keleti nyelvek. Hasonló buzgósággal forgolódtak a 
Szentírás körül a többi szerzetes rendek s világi papok 
is. Dolgozatunk keretei sokkal szűkebbek, hogysem 
ennek a nagy virágzásnak indult tudományszaknak 
fejlődési mozzanatait feltüntethetnők. Csak egy néhány 
tudós nevének s munkájának felemlítésével kell meg-
elégednünk. Vatablus (f 1547.) a szent szöveghez fűzöt t 
kiváló jegyzeteivel te t te nevét ismertté. SIENAI SIX-
TUS (f 1569.) „Bibliotheca sacra"-jában korszakot 
alkotó bevezető munkát írt a Szentíráshoz. CORNE-
LIUS J A N S E N I U S (f 1576.) genti püspök, „Paraphrasis 
et adnotationes in Psalmos", „Concordia evangelica" ós 
„Commentarius in Concordiam et totam históriám 
Evangelicam" czímű műveivel emelt méltó emléket 
magának. MALDONAT S. J . (f 1583.) a négy evan-
gélium s a nagyobb prófétákhoz ír t magyarázataival 
gazdagította a tudományt. ALPHONSUS SALMERON 
(f 1585.) mély tudományú kommentárt írt az újszövet-
ség könyveihez. A Szentírás értelmezése körül kitűnő 
érdemeket szereztek ebben a században még maguk-
nak Franciscus Ribera S. J., Franciscus Toletus S. J . 
bíboros, Emmanuel Sa S. J., Gilbertus Genebrardusi 
benczés szerzetes, a „Sorbona fénye s Francziaország 
dísze" és Benedictus Arias Montanus (f 1598.), ki a 
keleti nyelvekben való nagy jártasságával tett a biblia, 
tudományoknak kitűnő szolgálatokat. 

A XVII . századból ESTIUS (f 1613.) sz. Pá l 
leveleihez s a katholikus levelekhez ír t magyarázatai-
val s CORNELIUS A L A P I D E (f 1637.) a zsoltárok 
és J ó b könyvének kivételével az egész Szentíráshoz 

1 Munkásságukról Renss (Gesch. des N. T. II. p. 293.) így 
nyilatkozik: „In der Exegese wurde am meisten von den Jesuiten 
gethan, deren Werke oft wiedergedruckt im 17. Jahrhundert alle 
andern verdunkelten." 
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írt magyarázataival megbecsülhetetlen kincset halmoz-
tak össze. J o b könyvének még a protestánsok előtt is 

'nagyrabecsül t értelmezője J O A N N E S DE P INEDA 
(f 1637.), B E L L ARMIN S. J . bíboros (f 1621.) pedig 
a zsoltárokhoz irt ki tűnő kommentárt , ugyanezen a 
téren tűn t ki SIMON DE MUIS (f 1644.) a Sorbona 
kiváló nyelvtudósa. JACOBUS B O N F R E R I U S (f 1642.) 
S. J . a Szentíráshoz irt bevezető tanulmányával, 
J O A N N E S MORINUS (f 1659.) oratorianus, a „párisi 
polyglotta" egyik munkása, szövegkritikai tanulmányai-
val szerzett magának halhatatlan nevet. S T E P H A N U S 
MENOCHIUS (f 1655.) pedig a szent szöveghez ír t 
rövid, tartalmas jegyzeteivel te t t az utókornak hasz-
nos szolgálatot. Végül JOANNES D E LA H A Y E 
(f 1661.) „Biblia Maxima" czimü 19 folio kötetre ter-
jedő müvében gyűj töt t össze rengeteg anyagot a Szent-
írás értelmezésére. 

A XVIII . század bibliairodalmi munkássága nem 
mutathat ugyan fel akkora eredményeket, mint az előző 
század, de mindamellett ebből az időszakból is becses 
művek tanúskodnak úgy a tudós világ, mint a közön-
ség érdeklődéséről a Biblia iránt. Legnagyobb nevet 
szerzett magának ebben a században RICHARD SIMON 
(f 1712.), ki „Histoire critique du vieux e nouveau 
Testament" cz munkájában rengeteg tudásával és 
bámulatosan éles elméjével megalapítja a bibliaértelme-
zésnek történet-kritikai módszerét. BERNARDUS DE 
MONTFAUCON (f 1741.) az Origenes féle „Hexapla" 
töredékeinek, P E T R U S SAB ATI ER (f 1742.) pedig 
az ős „Itala" maradványainak összegyűjtésével érdeme-
sültek. Kiváló tisztelet illeti AUGUSTINUS CALMET 
(f 1757.) benczés munkásságát. „Commentaire littéral 
et critique sur tous les livres de l 'Ancien et du Nouveau 
Testament" czímű müvét DOMINICUS MANSI fordí-
totta latinra. 

A X I X . században újból hatalmas fejlődésnek 
indúlt a kath. egyházban a Biblia tudományos müve-
lése. A következő korántsem teljes névsor tanúskodik 
erről : J A H N JÁNOS (f 1816. bécsi tanár) bevezető 
tanulmányokat, régiségtant s szentírási magyarázattant 
írt ; műveinek nagy részét tévedéseitől a tanári hiva-
talban utódja, Ackermann (f 1831.) tisztította meg. 
H U G L É N Á R D (f 1846. „Einleitung in die Schriften 
des N. T."), H A N E B E R G BONIFÁC (speieri püspök 
f 1876. „Geschichte der göttlichen Offenbarung") be_ 
vezető tanulmányokat írtak a Szentíráshoz Végül 
Maier, Mack, Patrizi, Reinke, Reithmayr, Güntner, 
Janssens, T. J . Lamy, Langen, Allioli, Le Hír, Gut-
beriet, Schäfer, Bickel, Rohling, Ubaldi, Schegg, Thal-
hofer, Scholz, Schanz, Kaulen, Knabenbauer, Zschokke, 
Neteler, Vigouroux, Cornely, Schöpfer, — a magyarok 
közül Káldi, Szepesy báró, Tárkányi Béla, Alber János, 
Ranolder János, Samassa József, Pollák János, Dankó 
József, Márkfy, Kis János (f 1894.), Berger ev. János, 
Karsch Lollion, Grosz József, Kanyurszky György, 
Székely István, Kereszty Viktor, Huber Lipót nem 
egyedül s elszigetelten álló munkások. Minden egyes 
nagy név egy-egy iskolát jelent. Ezeknek a kiváló 
szellemeknek szárnyai alatt a Szentírás ismertté lett 

nemcsak az egyháziak, hanem a világiak s az egyszerű 
nép fiai között is.s 

A szentírási tudományoknak ez a rövid vonások-
kal vázolt története is eléggé igazolhatja, hogy a kath. 
egyház egyetlen században sem hevertet te a Bibliát a 
poros pad alatt. 

Az egyház nem re j te t te el hívői elől a Szentírást, 
igazolják ezt azok a nagyszámú fordítások is, melyek 
épen az egyház gondoskodása folytán minden művelt 
nép számára lehetővé te t ték a szent szöveg megisme-
rését. A kereszténység elterjedésével egyidejűleg kelet-
keztek ezek a fordítások. A Szentírás egyes részeinek 
felolvasása és értelmezése ugyanis, mint előbb jeleztük, 
az isteni tiszteletnek egyik jelentős része volt már az 
ősegyházban is. Ez a tény arra enged következtetni, 
hogy a Szentírásnak az isteni szolgálaton használt 
részeiből legalább töredékes fordítások nagyon hamar 
láttak napvilágot ott, hol a szent szöveg eredeti nyelve, 
a görög és héber, ismeretlen volt a hívők előtt. Az 
őskeresztény egyház hívői a görögökön és zsidókon 
kivül latin, szír, kopt és aethiops a jkúak voltak. A 
Szentírás legelső fordításai is ezeken a nyelveken ké-
szültek. Aminő időrendben hódít a különféle népek 
között a kereszténység, olyan rendben látnak napvilá-
got a Biblia fordításai is. A IV. században Ulfilas 
(f 388.) fordít ja le góth nyelvre a Bibliát. Az V. szá-
szadban Mesrob örmény nyelvre ülteti át. Az arabok-
nak és perzsáknak már Mohamed föllépése előtt volt 
bibliafordításuk. A VIII. században készül az angol-
száz és a szláv nyelvű Biblia. Ugyancsak a VIII. szá-
zad termékének mondják a bécsi egyetemen őrzött 
kódexet, mely sz. Máté evangéliumának német fordítá-
sát tartalmazza. Ezen kívül a német irodalom a közép-
kor első feléből csak Tatiánnak a IX. századból való 
„Evangelien-Harmonie" czímű verses művét, Ottfried 
von Weissenburg „Heiland"-ját s Labbei Notker szent-
galleni apát (980.) zsoltár-fordítását t ud j a felmutatni. 
Pedig sok más fordításnak kellett közkézen forognia, 
sej thetjük ezt az ebből a korból származó szentírás-
magyarázatoknak nagy számából, melyek szintén a 
német nyelv régi kincsei között szerepelnek. A közép-
kor második feléből már nemcsak a költők és prózaírók 
műveiben találhatunk számos bizonyítékot a Bibliának 
sűrű elterjedéséről, hanem igen sok fordítással is dicse-
kedhetik a német irodalom. Ezek ugyan legnagyobb 
részben még kinyomatlanul hevernek a könyvtárakban, 
sőt bizonyosan van még sok, melynek létezéséről senki 
sem tud. A német nyelv történetének kutatóit illeti 
a dicsőség, hogy ezeket az ismeretlen kéziratos biblia-
fordításokat a könyvtárak homályából előkeresték s a 
tudós világgal megismertették. Különös tisztelet illeti 
Kehrein J . : „Zur Geschichte der deutschen Bibelüber-
setzung vor Luther nebst 34 verschiedenen deutschen 
Übersetzungen des 5. Kap. aus dem Evangelium des 
hl. Matthäus". Stuttgart, 1851. czímű munkáját . Ebben 
a művében Kehrein a koráig napfényre került kéziratos 

2 A bibliai tudományok fejlődésének történetét 1. Cornely, 
Introductio in U. T. libros sacros, I. 608. laptól. — Székely, Her-
meneutica. bibliea generalis. 17—27. és 412—432. 1. 
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bibliafordításoknak s magyarázatoknak jegyzékét adja, 
'A katholikus hitvédelemnek kiváló szolgálatot tett ez 
a munka. A Luther fellépése előtt keletkezett kéziratok 
puszta felsorolása is eléggé megczáfolja azt a sokszor, 
de mindig alap nélkül hangoztatott vádat, hogy a 
Bibliát Luther vette elő a poros pad alól, hova a katho-
likus egyház közönye miatt került. Nem lesz érdekte-
len legalább a jegyzék száraz adatait ide i k t a tnunk : 3 

I. Az ószövetség kisebb részei: 1. A zsoltárok fordí-
tása és magyarázata a XIV. századból, Münchenben. 
2. A zsoltárok tizenegy kézirata Bécsben, három a 
XIV., nyolcz a XV. századból, a legtöbb latinul és 
németül, egy német 1456-os évszámmal, egy másik 
hangjegygyei és 1477-es évszámmal. 3. Zsoltárok és a 
Biblia más költői darabjai a XIV. század első feléből 
Salzwedelben (magántulajdon). 4. Az ószövetség néhány 
könyvének fordítása, nem teljes, kezdődik a Genesis 
6. fejezetével ós végződik a Birák könyve 20. fejezeté-
vel, a XV. századból, Bécsben. 5. A tízparancsolat hét 
fordítása és magyarázata, három a XIV., négy a X V . 
századból (kettő 1453-as és 1464-es évszámmal) Bécsben 

II . Az újszövetség kisebb részei: 1. Öt lectionarium 
evangéliumokkal és epistolákkal, ket tő a XIV., három 
a XV. századból (egyik 14l0-es évszámmal) Bécsben. 
2. Vasárnapi perikopák a XIV. századból Neisseben 
(gimnáziumi könyvtár). 3. A misekönyv ós lectionarium 
három fordítása, kettő a XIV., egy a XV. századból 
(1457) Bécsben. 4. A Miatyánk négy fordítása és ma-
gyarázata, kettő a XIV., kettő a XV. századból Bécsben-

III . A Bibliának nagyobb részei: 1. Sz. János evan-
géliuma a XIII . századból Bécsben. 2. Sz. János Titkos 
jelenéseinek könyve 1465-ből Bécsben. 3. Sz. János 
jelenései, költemény, több mint háromezer verssel a 
XV. századból Bécsben. 4. Az evangéliumnak német 
posztillája, vagy magyarázata a XIV. századból Bécs-
ben. 5. Evangéliumos könyv 1385-ös évszámmal. 6. Sz. 
János jelenéseinek könyve. 7. Töredékek sz. Pál levelei-
ből ; e két utóbbi valószínűleg a XV. századból, mind 
a három Hasak plébános birtokában Csehországban. 
8. Evangéliumok az egész évre a XII I .—XIV. század-
ból. 9. Evangéliumok az egész évre. 10. Evangéliumok 
az egész évre a XIV.-—XV. századból. 11. Kézirat a 
XV. századból. 12. Harmónia evangeliorum 1397-es 
évszámmal. Az utóbb említett öt kézirat Csehország-
ban van. 

IV. Az újszövetség és az egész Biblia fordításai : 
1. Az újszövetség fordítása az 1351. évből a kir. könyv-
tárban Stuttgartban. 2. Az úgynevezett „Venczel csá-
szár Bibliája" Bécsben, „nagy, pompás, sok miniaturá-
val ékesített német Biblia, melyet Venczel császár 
(1378—1400.) készíttetett". 3. Német Biblia, az első 
része 1446-ban, a második 1464-ben készült Bécsben. 
4. Az evangéliumok fordítása Beheim Máté által „clu-
sener zu Halle" 1343-ból, Lipcsében az egyetemi könyv-
tárban. 5. Az egész újszövetség fordítása a XV. század 
elejéről a freiburgi gimnáziumi könyvtárban Szász-
országban. 6. Bibliafordítás 1472-ből Zürichben. 7. Az 
Ószövetség Bibliája ós az Újszövetség Bibliája németül 

3 Történelmi Hazugságok, 417. oldalról. 

(1532.) mindkettő remek szép kezdőbetűkkel, arabesz-
kekkel, kis és nagy képekkel gazdagon díszítve; ere-
detileg mindkettő a választó fejedelmi könyvtárban 
Münchenben; München bevétele óta, 1632-től a her-
czegi könyvtárban Góthában. 

Kehrein idézett sorozata korántsem teljes, művé-
nek megjelenése óta bizonyára több adattal bővült s 
a felfedezések a magánkönyvtárak rejtekéből még sza-
porítani fogják a régi bibliakóziratok számát, de már 
a felsorolt kéziratok is fényesen igazolják, hogy a kath. 
egyház Luther előtt sem hanyagolta el a Bibliát. 

(Folytatjuk.) 

A pápa katekizmusa. 
Megemlékeztünk már lapunk f. évi szept. 14-ki 

számának „Vegyesek" cz. rovatában, hogy X. Pius 
pápa a római provinczia számára egységes katekizmust 
írt elő s adott ki. Egyes lapok olyasfélét rebesgettek 
ez alkalommal, hogy a szent atya katekizmusában a 
polgári házasság védelmére kél. Mindenki tisztában 
volt e badar híresztelések valódi értékét illetőleg; de 
most, hogy a tervezett katekizmus tényleg megjelent 
(413 oldal terjedelemben s ára csupán 40 fillér), nem 
lesz érdektelen a „Kölnische Volkszeitung"-nak a pápa 
katekizmusáról írott czikkét röviden ismertetni. A K. V. 
szerint a katekizmust X . Pius pápának egy levele 
előzi meg, melyben tudat ja Respighi bíborossal, hogy 
az az egész római provincziára kötelező lesz. Utána 
64 oldalt tesz ki a kis katekizmus oly gyermekek 
számára, kik első áldozáshoz még nem járultak. Ennek 
öt része van, úgymint a hit főigazságairól, az imád-
ságról, a parancsolatokról, az oltáriszentségről ós a 
főerónyekről szóló részek. A kis katekizmus után jön 
a nagy katekizmus 274 oldal terjedelemben, mely szintén 
öt részre van osztva s a kis katekizmusnak megfelelő 
részeit mélyrehatóbban s részletesebben ismerteti. 

A lapoknak föntebb említett mende-mondáira ez 
a körülmény adott alkalmat, hogy a pápa katekizmu-
sában a polgári házassággal is foglalkozik, ami termé-
szetes. De hogy mennyire elferdítették az erről szóló 
részt egyes liberális lapok, legegyszerűbben ugy győződ-
hetünk meg róla, ha az illető szakaszt szóról-szóra 
közzétesszük X. Pius katekizmusából : 

„A polgári házasságot is meg kell kötni ; mert ha 
a polgári házasság nem is szentség, mégis arra való, 
hogy a házasfeleknek és gyermekeiknek biztosítsa az 
ezen kötéssel összefüggő polgári jogokat . Az egyházi 
hatóságokra nézve általános szabály, hogy az egyházi 
esketóst csak akkor végezzék el, ha a polgári törvé-
nyek előírta formalitásoknak a házasulandók ele-
get tet tek." 

A katekizmusokhoz egy bibliai történet csatlako-
zik, mely első részében az ó, második részében az u j 
testamentum nevezetesebb eseményeit ismerteti. Ezt 
követi egy röviden összefoglalt egyháztörténet. A 
katekizmus utolsó lapjain kisebb imádságok vannak. 
A katekizmusnak egy kötetben levő három része külön 
is forgalomban van. 
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EGYHÁZI OKMÁNYTÁR. 
A Szentírásban foglalt idézetek ügyében a római 

Szentírási Bizottság határozata. 
Cum ad normám directivam habendam pro studio-

sis Sacrae Scripturae proposita fuerit Commissioni 
Pontificiae de re biblica sequens quaestio, videlicet : 

Utrum ad enodandas difficultates, quae occurrunt 
in nonnullis S. Scripturae textibus, qui facta historica 
referre videntur, liceat Exegetae catholico asserere agi 
in his de citatione tacita vei implicita documenti ab 
auctore non inspirato conscripti, cuius adserta omnia 
auctor inspiratus minime adprobare aut sua facere 
intendit, quaeque ideo ab errore immunia haberi non 
possunt ? 

Praedicta Commissio respondendum censuit : 
Negative, excepto casu in quo, salvis censu ac 

iudicio Ecclesiae, solidis argumentis p robe tu r : l -o. 
Hagiographum alterius dicta vei documenta révéra 
citare ; et 2-o. Eadem nec probare, nec sua facere ita 
u t iure censeatur non proprio nomine loqui. 

Die autem 13. Februar i i anni 1905. Sanctissimus, 
referente me infrascripto Consultore ab Actis, praedi-
ctum Responsum adprobavit atque publici iuris fieri 
mandavit. L. f S. 

Fr . David Fleming, O. F . M., Consulter ab Actis. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. A szentségimádás kápolnájának fölszcn-

tclése. — 
A budapesti központi oltáregyesület a Mária 

Reparatrix szentségimádási apáczák kolostorával kap-
csolatos üllői-uti uj házában a naponkint való szent-
ségimádás czéljaira kápolnát rendezett be, melyet a 
herezegprimás megbízásából az oltáregyesület igaz-
gatója, Kánter Károly királyi várpalotai apátplébános 
mult hó 29-én, délelőtt tiz órakor megáldott, majd 
elmondta benne az első szentmisét. A Mária Reparat-
rix-apáczák mindaddig, amig az Erzsébet Örökimádás-
templom elkészül, ebben a kápolnában fogják napon-
kint reggel hét órától esti hat óráig a Szentségimádást 
tartani, melyhez a híveknek is folytonosan szabad a 
bemenet. Az oltáregyesület most felépült u j házának 
megáldását Kánter Károly apát mult hó 28-án, csütörtö-
kön délután fél négy órakor végezte fényes segédlet-
tel, nagyszámú előkelő közönség jelenlétében. 

Az u j kápolnában a következő sorrendben tar t ják 
meg az ájtatosságot : Naponkint reggel hót órakor 
nyilvános imádásra teszik ki az Oltáriszentséget, köz-
vetlen utána naponkint szentmise. Naponkint délután 
négy ós fél órakor a Mária Reparatrix-apáczák zsolozs-
májukat mondják el a legfönségesebb Oltáriszentség 
előtt. Naponkint délután öt és egynegyed órakor éne-
kes litánia, mely után a legfönségesebb Oltáriszentséget 
visszahelyezik. — A szentsógimádás czéljaira szánt 
kápolna igen alkalmas arra, hogy abban a papság és 
a hivek, főleg a papok Eucharista-társulatának és az 
Oltáregyesületnek tagjai imaórájukat végezzék és egye-
sületi kötelességeiknek eleget tegyenek. 

Temesvár. Főpásztori körlevél. — 
A XIII . és XIV. sz. körlevelek közül az elsőben 

Németh József fölsz. püspök, püspökhelyettes tudatja 
papjaival, hogy X . Pius pápa a betegeskedő Dessewífy 
Sándor csanádi püspök mellé helyettesnek nevezte ki s 
az egyházmegye kormányzatával is megbízta. A XIV. 
sz. körlevél pedig egyes ministeri rendeletek közlése 
után értesiti a papságot a megalakult csanádegyhm. 
papok misszió-egyesületéről, ajánlja Lohmann Jankovics-
nak „A papi rend u cz. művét s végül ismerteti a 
személyi változásokat. 

Marburg. Az első hitoktató-gyűlés. Mult hó 14-ón 
tartották meg a marburgi és környékbeli hitoktatók 
első gyűlésüket Dr. Napotnik Mihály érsek elnöklete 
alatt. A hitoktatói ülés közvetlenül a lelkigyakorlatok 
elvégzése után volt s ünnepélyes misével vette kezdetét, 
melyet a főpásztor mondott fényes segédlettel. Utána 
gyönyörű beszédet intézett a megjelent hitoktatókhoz, 
kiknek száma körülbelül százöt lehetett s a gyűlést 
megnyitottnak nyilvánította. 

Majd megválasztották az elnököt Hribovsek kanonok 
személyében. Az első előadó Majcen kanonok volt, ki 
az elemi ós polgári iskolák hit tani tantervéről tartott 
magvas előadást. Többek hozzászólása után elnök indít-
ványára hódoló táviratot küldtek X. Pius pápának, 
O Felségének és Katschtlialer herczegórseknek. 

Utána folytat ták az előadásokat. Dr. Mlakar 
kanonok a hitoktatói tantervnek beérkezett 49 elabora-
tumából egységes tantervet állított össze, melyet be-
hatóan ismertetvén nagy tetszéssel fogadtak. Hribovsek 
elnök a szemléltető hitoktatásról beszélt nagy szak-
avatottsággal és súlyt helyezett a bibliai jobb kivitelű 
képeknek a hitoktatásban való helyes alkalmazására. 
A saját, hosszú tapasztalataira hivatkozva érdekesen 
fejtegette a hitoktatásnak hathatós módját . Végül 
Napotnik érsek fejezte ki örömét a sikerült hitoktatói 
gyűlés nagyszámú látogatottsága fölött s megáldotta a 
jelenlevőket. A Te Deum elimádkozása után lelkes 
hangulatban oszoltak szót a gyűlés tagjai. 

Róma. Az olasz katholikusok uj szervezkedéséről. 
X. Pius pápa beszéde a franczia zarándokokhoz. — 

Végre elkészültek X . Pius pápának az olasz 
katholikusok köztevékenységéről szóló körlevele alap-
ján az olasz katholikusok u j szervezkedésének az alap-
szabályai Készítették, ő Szentsége megbízásából, conte 
Medologo-Albani, Toniolo tanár és Pericoli vatikáni 
vizsgáló biró. Az alapszabályok szerint 3 nagy, orszá-
gos egyesületet kell alakítani: 1. Az olasz kath. nép 
egyesületét. 2. A gazdasági és társadalmi intézmények 
országos kath. egyesületét. 3. A választó testületek 
olasz kath. országos egyesületét. 

X. Pius pápa a nála j á r t franczia zarándokokhoz 
a következő buzdító szavakat intézte : 

„Köszönöm a vigasztalást, melyet nekem hoztatok, 
mert igazán monthatom nektek, én szeretem Franczia-
országot és kívánom minden franczia javát . Minden 
reggeli imádságomban először arra kérem Istent, hogy 
Francziaország gyermekei maradjanak mindig hivek 
katholikus hitvallásukhoz. E s ez az imádságom tele 
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van reménj'kedéssel. Igen, bármi szomorú a jelen idő, 
nekem van bizodalmam Isten jóságában és könyörüle-
tességóben. Imádkozzatok ti is velem együtt, hogy a 
katholikus hit, mely Francziaországot ezerhatszáz esz-
tendőn keresztül naggyá tette, ezentúl is tegye virág-
zóvá és gyermekeit boldoggá. Legyetek tolmácsai ér-
zelmeimnek s vigyétek haza szavaimat testvéreiteknek. 
Mondjátok meg nekik, hogy csak egy a kivánságom, 
Francziaország nagysága ós gyermekeinek üdvössége 
mind itt e földön, mind a másvilágon." 

KATH. EGYESÜLETI E L E T 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 

A VI. katli. nagygyűlés összehívása és 
elhalasztása. 

A) Az összehívás. 
Az október hó 15-én kezdődő VI. kath. nagy-

gyűlés vázlatos programmját a kővetkezőkben adjuk : 
15-én, vasárnap délután 4 órakor Eucharisztikus 

körmenet. Este a budai katholikus kör estólye. A 
keresztény szocziális egyletek kongresszusa. 

16-án, hétfőn reggel 9 órakor szent mise a bel-
városi templomban, utána Eucharisztikus díszülés a 
katholikus körben. 

Ugyanaznap délután Eucharisztikus értekezlet. 
Esetleg a magyarországi katholikus újságírók, nem-
különben a keresztény ifjak értekezletei saját prog-
rammjuk alapján. 

Délután 5 órakor. Első nyilvános ülés (megnyitó.) 
Este nagy müvészestély a nagygyülési tagok 

tiszteletére. 
Október 17-ón, kedden. Reggel 9 órától 12-ig, 

délután 2 órától 4-ig a három szakosztály párhuzamos 
működése az iparcsarnok külön csarnokaiban. I. A hit-
buzgalnú és karitativ szakosztály, kebelében a hitoktatók 
értekezletével ós a jótékonysági egyletek részvételével. 
II. Közművelődési szakosztály, kebelében a Pázmány-
egyesülettel. III. A szocziális szakosztály, kebelében a 
keresztény szövetkezetekkel és szocziális egyletekkel. 

Este 5 órakor a második nyilvános ülés. A katho-
likus legényegyletek elnökei ezen napon (délután 2 óra) 
tar t ják értekezletüket. Este a legényegyletben színi-
előadás. 

Október 18-án reggel 9 órakor zárt ülés, melyen 
csak az 5 koronás tagsági jegy gyei bírók vehetnek 
részt s a határozati javaslatok felett döntenek. 

Délelőtt 10 órakor a harmadik nyilvános ülés. 
Utána bankett. 

Kívánatos, hogy az illetékes vezetők a résztvevők 
gyűjtését megkezdjék, azok névsorát a rendező Orszá-
gos Katholikus Szövetségnek (VIII., Szentkirályi-u. 28.) 
minél előbb beküldjék, hogy a tagsági jegyek és uta-
zási igazolványok szótküldésében munkatorlódás be ne 
álljon. 

Felhívjuk a hitoktató urakat vagy hitoktatással 
foglalkozó lelkipásztorokat, hogy az I. szakosztályt 
illető javaslataikat beküldeni ne késsenek. 

Kívánatos az is, hogy a jótékonysági egyletek ki-
küldötteiket külön is megnevezzék, hogy a közérdeket 
czélzó határozatok formailag is helyesen hozassanak 
meg. 

B) Az elhalasztás.*) 
A folyó évi október hó 15—18. napjaira hirdetett 

hatodik katholikus nagygyűlést az Országos Katholikus 
Szövetség igazgatótanácsa tegnap hozott határozatával 
elhalasztotta. 

Határozatát sokaknak kórelmére, illetékes helyről 
érkezett aggodalmára, nem különben a saját előrelátása 
alapján kellett meghoznia. 

A jelen politikai állapotok oly nyomasztó suly-
lyal nehezednek a lelkekre, a fejlemények bizonytalan 
esélyei annyira lekötik a közfigyelmet, hogy azt a már 
teljesen előkészített nagygyűlés számára biztosítani alig 
lehetséges abban az arányban, mely annak jellegéhez 
méltó és szükséges. 

Éppen az ezen gyűlésre összeállított anyag nagy-
fontosságú és életbevágó kérdései kívánják, hogy tár-
gyalásukra a megfontolás nyugodtsága bevárassék. 
Minthogy az eredményt, melyet az országszerte hatvá-
nyozott mértékben mutatkozott érdeklődés igért, a 
legközelebbi napokban egyetlen fordulat tönkreteheti 
s minthogy a viszonyok jobbrafordulását, melyre a 
bizottság mai napig várt, tovább nemcsak nem vár-
hatja, de komolyan nem is remélheti, egyhangúlag 
hozott elhalasztó határozatát ezennel köztudomásra 
hozza. 

Budapest, 1905. október 5-én. 
A Tanács nevében 
Szerdiványi Károly, 

a Kath. Szövetség igazgatója. 

KATH. N E V E L É S - és TANITÁSÜGY. 
Tanügyi körlevél. 

Döbrössy Alajos, pécsegyházmegyei tanfelügyelő, 
a mult hó folyamán küldte szét az espereseknek, ker. 
tanfelügyelőknek, plébánosoknak, isk. igazgatóknak és 
tanítóknak szánt körlevelét. A tartalmas körlevél 6 
oldalra terjed, melyhez egy 22 oldalra terjedő mellék-
let járul . Ëz a melléklet a megfelelő utasításokat tar-
talmazza. 

Az u j tanterv, melynek keresztülvitelét czélozza 
a körlevél, három főrészből áll : 1. A népiskola czélja 
ós a tanítás tárgyai. 2. A tananyag terjedelme. 3. A 
tanítási idő felosztása. 

Az első rósz ismét két pontot különböztet meg ; 
az első a vallásos élet tárgyait, a második a nemzeti 
élet ideális és gyakorlati tárgyait ismerteti. 

Majd közli az első osztály tananyagát részletesen, 
valamint a tanítási idő felosztásának táblázatát. 

Különösen praktikus az első osztály számára ki-
dolgozott mintaterv, mely óráról-órára nyúj t ja a fel-
dolgozandó anyagot. Az egész körlevél nagy gyakor-
lati érzéket is árul el az alapos szaktudás mellett s 
Döbrössy érdeme, ha a püspöki kar által jóváhagyot t 
s a kath. tanügyi tanács által készített tantervet a 
praktikus utasítások kapcsán minden tanító szívvel-
lélekkel fogja életbe léptetni. 

* Előre látható volt, hogy az ezidei őszi idő nyugodt tanács-
kozásra alkalmatlan. Szerk, 
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I R O D A L O M . 
= Andrássy Gyula Gróf Könyvéből. (Részlet az 

Árpádok korából.) I r t a : Dudek János dr 4-r. 38 1. 
Andrássy Gyula gróf örökölte a tyja genialitását 

és azt a magyar állam- és jog tör téne t tudományának 
ritka ismeretével szerelte fel. Erről fényes tanúságot 
tet t 1901-ben és 1905-ben megjelent „A magyar állam 
fönnmaradásának és alkotmányos szabadságának okai" 
czimü két kötetes munkájával . A nyi t ra i egyházmegye 
szintén zseniális papja és autonómiai képviselője, Dudek 
János dr, aki óriás erővel és rengeteg tudással védi a 
történeti igazságokat, különösen pedig a keresztény 
vallásnak, vagyis ami egyre megy, a katholikus anya-
szentegyháznak igazait, sasszemével azonnal észrevette 
Andrássy Gyula gróf világnózletónek ós történelmi 
tudásának sötét hézagait és azokba a fenti cim alat t 
kiadott rendkívül érdekes és tanulságos munkájával 
bevit te a történetírás szilárd falait alkotó, való igaz-
ságokat. A nagy államférfiú tör ténet tudását Dudek 
remekül megkorrigálta. H a ezeket a javí tásokat Andrássy 
Gyula gróf nagy elméje befogadja, az ő jog- és állam-
tudományi történet tudása a magyar politikai irodalom 
mezején kifogástalan remek müveket fog teremthetni. 
De lássuk Dudek János dr nagy történetbölcseleti tudo-
mányának Andrássy Gyula gróf idézett két kötetes mun-
kájára vonatkozó elvi és ténybeli észrevételeit, melyek 
igen élénken emlékeztetnek Balmes kri t ikájára, melylyel 
ez a spanyol tudós pap Guisot konkolyos tör ténet tudását 
megrostálta. Dudek János d r 4 fejezetre osztotta fel bírá-
latát. Hogy megfelelő képet nyer jen a t. olvasó arról 
a nagy munkáról, melyet Dudek János dr Andrássy 
Gyula gróf két kötetes munkáján végzett , ide ik ta t juk 
az egyes fejezetek tar ta lomjegyzékét . Az első fe jezet 
tartalma : Fönnmaradásunk okai Géza és szent I s tván 
korában. A földrajzi és a világhelyzetben rejlő kedvező 
feltételeket meg kell különböztetni a fenmaradást biz-
tosító tényezőtől. Ez pedig a kereszténység volt, mely-
nek mindent köszönhetünk A faji különállásból szár-
mazó veszedelmet Géza házassága a lengyel Adelheiddal 
és szent Is tván házassága a ba jor kath. Gizellával 
hárította el, amennyiben rokonává let t a szláv és a 
germán nóposaládnak. Ennek a két nőnek nagy fon-
tosságú szerepe volt tör ténetünk elején. A második fe jezet 
tar talma : A pápák és a császárok akkori küzdelmeiből 
kialakult világhelyzet nemcsak nem veszélyeztette, de 
még nem is befolyásolta fönnmaradásunkat . Andrássy 
nem jól ismeri a középkor világnézetét és a pápák küzdel-
meit. A középkori pápák nem a keresztény társadalom 
politikai alávetésére törekedtek, hanem a keresztény 
erkölcs elveit védték ret tenthetet lenül mindenkivel, még 
a császárokkal szemben is, s ez által alapvetői lettek a mai 
rendezet t társadalomnak. A harmadik fejezet tartalma : 
Miként szilárdult meg nemzetünk az Árpádok korában ? 
Andrássy ennek az okát is a világhelyzetben, vagyis a 
pápák és a császárok küzdelmeinek a meddőségében ke-
resi. Ped ig bennünket nem ennek a hareznak változatai, 
hanem a belső viszályok emésztettek. A ki ezekben a belső 
ba jokban folytonosan segített s a veszélyt tőlünk el-
hárí tani iparkodott , tehát aki előmozdította megerősö-
désünket : az a megszólt római pápa volt. A negyedik 
fejezet t a r t a lma: Az Anjouk nem a pápai adományozás, 
hanem Árpád-vér nyomán jutot tak a magyar trónra. 
Az eset, mint Andrássy véli, legkevésbbé sem igazolja 
azt, hogy a pápa megszilárdulásunk kerékkötője lett 
volna. A pápák helyes magatartása az ú j király körül 
lefolyt vi tában. Az An jouk dicső korszakát a pápák-
nak köszönhetjük. 

Mindebből két dolog tűnik ki világosan. Első az, 
hogy a zsenialis Andrássy Gyula gróf történeti tudása 
a világ-, az egyház- és a magyar történelem alapvető 
és sarkalatos tényeire és igazságaira nézve hiányos és 

téveteg. Második az, hogy Dudek János dr. az ő tör-
ténet- és vallásbölcseleti, szóval kultúrtörténeti fen-
sőbbséges tudományával, valamint két év előtt és tavai 
Acsády Ignácznak a „Magyar birodalom története" 
czimü munkáját , ugy most Andrássy Gyula grófnak 
„A magyar állam fennmaradásának és alkotmányos 
szabadságának okai" czim alatt kiadott 2 kötetes mun-
kájá t sarkalatos tételeik legsarkalatosabbjában elhibá-
zot taknak bizonyította be.*) Azonban Dudek János dr. 
nem marad t a negat ív krit ikánál. 0 nem elégszik meg 
azzal, hogy, nagynevű tör ténetbuváraink tévedéseit 
fölfedezi. 0 azokat meg is czáfolja, sőt ennél is tovább 
megy. O az Acsády és Andrássy által tévesen feldol-
gozott anyagot ú j ra átdolgozza, az ellenfelei által fel-
állított történeti épületet alapjaiból ujraópiti . Rendkívül i 
ereje, nagy tudása őt, aki a vallástudomány, irodalom-
tör ténet és egyházjog terén már évek óta országos 
hírnévnek örvend, az itt ismertetet t , illetve említett 
két munkájával az egyházi ós világi, egyetemes és hazai 
történelem terén is elsőrangú, fennsőbbséges tekin-
télylyé avatta. 

Dudek János dr. történelmi tudásának nagyságára 
a közfigyelmet felhívni ezentúl felesleges vállalkozás 
leszen. Censor. 

— Egyházi beszéd, melyet szent István király 
ünnepén, 1905. aug. 20-án Bécsben a kapuezinus atyák 
templomában mondott dr Rott Nándor, pápai kamarás, 
cs. és k. udvari káplán, az August ineum lelkiigazgatója. 
Bécs, 1905. 8-r. 16 1. 

Egyháziaknak, világiaknak kitűnő olvasmány. 
Amazok szent Is tván napján egyházi szónoklatukban 
mintául és forrásul vehetik. Emezek a haza szolgálatá-
ban, akár mint törvényhozók, akár mint azoknak végre-
hajtói, akár mint a népnek vezérei, megtanulhat ják e 
beszéd tanításából, hogy a keresztény vallást szenve-
délyesen kell szeretni és szenvedélyesen kell a nép 
közt terjeszteni, mint szent I s tván tette, mert ettől 
függ Magyarország jövője. 

— Uj tükör legújabb fényben. Azon tény, hogy 
a „Lelki Tükör" az első kiadásban 5000-nél több, a 
tavaly megjelent második kiadásból pedig egy fél év 
lefolyása alatt 20,000 példányban kelt el, fényes bizo-
nyíték e könyvecske életrevalósága mellett. Miután a 
megrendelések az összes példányok eladása után is 
sürün következtek egymásra, a szerző kényszerülve 
volt a harmadik kiadásra. A harmadik kiadás most, 
Őrzőangyalok ünnepén jelent meg ós pedig a kívánal-
maknak megfelelőleg némi módosítással, kevés bőví-
téssel és a szövegnek megfelelő . fejlécz-disszel el-
látva. Az igen csinos müvecske a „Stephaneum" nyo-
mása. Ami az i f jú Tóbiásnak Ráfael főangyal volt, 
az e kis könyv a mai kor és minden kor ifjúsá-
gának : hűséges, eszes és erényes vezetője, oktatója, 
angyala. Külseje is megnyerő, belseje is tartalmas. 
Tartalma arra irányul, hogy főleg a tapasztalatlan i f jú 
és ha jadon elkerülhesse a sokféle bün sodró örvényét 
a gyónás okos fölhasználása által, — hogy, ha örvénybe 
talált kerülni, abból Krisztus szolgájának bűnbocsátó 
jobbja által kiszabadulhasson, — hogy az oltáriszentség 
angyali eledeléből méltón, üdvösen táplálkozzék, — 
hogy lelkileg fejlődjék és nemes fejlet tségében meg-
erősödjék. E könyvecske már is missziót teljesített. 
Most harmadszor indul országos ú t jára , hogy missziót 
tartson hazánk reményének és büszkeségének : a mind-
két nembeli i f júságnak Bebocsát ta tást kér a Kárpá tok 
vidékének hegyes-völgyes városaiba és falvaiba, a kis 
és nagy Magyar-Alföld modern épületeibe ós egyszerű 

*) Dudek kr i t iká ja Acsády m u n k á j á r ó l a következő czim 
ala t t j e l e n t m e g : „Kri t ikai t a n u l m á n y o k Acsády Ignácznak, a 
magya r bi rodalom tö r t éne te czimü müvéről ." Nyitra, 1904 8-r. 
512 lap. 
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régi lakóházaiba. F ö l akarja keresni a Dunántul t s le 
akar hatolni az Adria par t já ig Fiúméba. Termete 
inkább kellemes, mint inpozáns. Hang ja szelid, csengő 
és átható, mint a sz. Péter-bazilika kupolájából a sok 
ezernyi hivőre letörekvő ezüst fuvola szava. Tüdője 
nem fárad ki. Hangszálai el nem fátyolozódnak. Lehe-
lete tüzes, de az őszinte szeretet lángjától. Szive tiszta, 
mert maga is tiszta sziveket akar teremteni, tanítása 
mocsoktalan, mint az a nagyszerű könyv, melynek 
neve evangélium, főszerkesztője pedig a Szentlélek; 
hiszen ebből, tehát Krisztus bölcseségéből merít. Szóval 
ez az egyszerű kis misszionárius mindazon kellékekkel 
bir, melyek által képes az elmét és akaratot a jónak 
megnyerni . Lelkek kedvelői, lelkek vezetői ! Pártol-
j á tok ezt a kedves kis misszionáriust, mert munkátokat 
megkönnyí t i és százszorosan megtermékenyít i ! A „Lelki 
Tükör" tavaly ú j fényt kapott a második, most leg-
ú jabb fényt a harmadik kiadás által. Egy-egy díszes 
vászonkötésü példánynak ára 30 fillér, egy-egy fűzött 
példányé 14 fillér. Minden 10 példány után egy ingyen 
példány jár. A szállítás költsége nem a megrendelőt 
terheli. A megrendelést a Szatmár-Németi jezsuiták 
konviktusa elöljáróihoz kell küldeni. 

VEGYESEK. 
— Négy uj plébánia Budapesten. Vaszary Kolos 

bibornok herczegprimás átírt a fővároshoz s négy u j 
plébánia alapítását kérte. A herczegprimás átiratában 
hivatkozik a főváros áldozatkészségére s elmondja, hogy 
1866-ban, amikor a plébániákat szaporították, Budapes-
ten 138.000 katholikus hivő volt, ma pedig Í27.000 
hivő van. 

— Hány évig tanúinak theologiát a franczia pap-
nelő-intézetekben Ï Fordí tás helyet t szórói-szóra ide 
iktatom Fonta ine J . t. atya nyilatkozatát „Les infil-
trat ions protestantes et le clergé français" cz. munká-
jának 70—7f. lapjairól : „Les candidats au Sacerdoce 
n 'ont , dans nos diocèses les plus favorisés, que cinq 
années d 'études ecclésiastiques ; les plus souvent ils 
doivent se contenter de quatre annés, parfois même de 
trois." Francziaországban tehát már van több „szeren-
csés egyházmegye, a hol 5 évig t a r t a theologiai tan-
folyam. Nálunk még az egyetemi fakultást sem érte ez 
a szerencse. 

— Magyarország milliónyi kivándorolt népe 
É j szak-Amerikában jólé te t találva, kezd ott véglegesen 
elhelyezkedni. Templom- és iskolaépítés jelzi minden-
felé a megtelepülés nagy tényét. Ott, a hol kivándorolt 
hazánkfiainknak templomot ós iskolát építeni még nem 
sikerült, egyesületet alapítanak és zászlókat szereznek 
maguknak, hogy legyen mi körül csoportosulni. Igy 
tör tént legújabban Hood Hollowban. Tomcsányi József 
homesteadi bankár és közjegyző a hood-hollowi kiván-
dorolt magyaroknak 400 dollárt ajándékozott magyar 
díszzászlóra. A kivándorolt magyarok egyesülete csillag-
sávos amerikai zászlót készíttetett . E mellé adta Tom-
csányi a magyar zászlót, hogy legyen figyelmeztető az 
öreg hazára. 

— Mély részvét tel vet tük a következő gyászje-
lentés t : A kegyes-tanítórend szegedi társházának tagjai 
fájdalmas szívvel jelentik nagyérdemű szeretett rend-
társuknak nagytiszteletü Cserép Sándor, főgymn. igaz-
gatónak, házi másodfőnöknek, városi köztörvényható-
sági bizottsági tagnak, a Dugonics-társaság osztály-
elnökének stb. áldásos élete 56-ik, áldozópapsága 32-ik, 

tanárkodása 36-ik, igazgatósága 8-ik évében, a halotti 
szentségek áj tatos felvétele u tán f. évi október hó 3-án, 
délelőtt 10 órakor, hosszas szenvedés u tán tör tént gyászos 
elhunytát . Az engesztelő szent mise áldozatot október 
hó 5-én d. e. 9 órakor a szent Demeter templomban 
muta t juk be a Mindenhatónak. Az örök világosság 
fényeskedjék neki! Szeged, 1905. október 3. 

— Szilveszter pápa emléke. Fraknói Vilmos 
püspök, a római- nagy művészeti d i jak alapítója, a 
szobrászati .dij első nyertesének, Damkó József szob-
rásznak azt a feladatot tűz te ki, hogy a római lateráni 
bazilika számába készítse el Szilveszter pápa síremlékét. 
Damkó elkészítette az emlék mintá já t ós annak hű 
képét elküldte az országos képzőművészeti tanácsnak. 
A művész domborrnűvón azt a tör ténet i jelenetet 
örökíti meg, amint* a Szilveszter pápa által küldött 
koronát Asztrik püspök á tnyú j t j a Szent István első 
apostoli királyunknak. Az emléket fehér márványból 
faragják ki s ugy helyezik el a lateráni templomban. 
Damkó e műve alapján az idei esztendőre is kéri a 
római dijat, melynek sorsáról a jövő héten fog hatá-
rozni a képzőművészeti tanács. 

— Az őrző angyal. Nem régen történt . Egy úr 
kis leányával Bécsbe indul t a vasúton. Az eleven 
leányka az egész uton beszélgetett , kérdezősködött 
édesapjától mindenféléről. Ez alatt a vonat gyorsan 
haladt előre. Az apa szivarra akart gyúj tani , tehát 
elővette bőröndjét , a hol a szivart tar tot ta . Mig a 
szivart kereste, a leány az ablakon, a mely az a j tón 
volt , kinézegetett . Egyszer csak hirtelen szél kere-
kedet t és az ajtót , mely nem volt bezárva, fölpattan-
tot ta , kivágta ós abban a pillanatban a kis leány a 
vonatról leesett. Az apa kétségbeesetten utána akart 
ugorni és az utasok alig tud ták visszarántani a bizonyos 
veszedelemtől. Mikor a vona t a közelebbi állomáson 
megállt , az apa azonnal leugrot t és szaladt arra felé, 
a hol kis leánya leesett. Alig haladt azonban pár száz 
lépésnyire, örömmel l á t t a , ,hogy az ő kis leánya szalad 
feléje a vonat mentén. És a kis apróságnak semmi 
ba ja sem történt , csupán csak kezéről horzsolódott le 
egy kissé a bőr. 

— A gyárfelügyelök nemzetközi nagygyűlésén, 
a mely Detroitban, (Mich. E . A.) minap ment végbe, 
ki tűnt , hogy az amerikai gyárakban alkalmazott gyer-
mekek száma az utolsó időben ret tenetesen megnöve-
kedet t . És pedig 1880-tól 1900-ig kerekes 100 százalék-
kal lett nagyobb a 15 éven alóli fiumunkások száma s 
150 perczenttel a hasonló korú leánymunkásokó. Ezek 
a százalékszámok ugyan nem állanak arányban a népes-
ség szaporodásával. — Az igaz, hogy az ipar fejlődé-
sével egyre ki terjedőbb alakot ölt a gyermekmunka. 
D e az ilyen arányban folytonosan nagyobb mértéket 
öltő foglalkoztatása a gyermekeknek nemzetgazdasági 
szempontból szerencsétlenség, nem áldás 

E V Hogy ez a száma a lapnak csak most jele-
nik meg, annak technikaiak voltak az okai. Miért a 
nyomda bocsánatot kér. A következő szám szombaton 
jelenik meg. 

Figyelmeztetés t . olvasóitikhoz : A czimszalag száma 
előt t levő b és c betű azt jelenti , hogy az előfizetést a kiadó-hivatal 
(Budapest, VI. Bajza-utcza 14.) mindennap vái ja . A viszonyok vál-
toztak, az előfizetést nem lehet más já ra tás i móddal helyettesíteni. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr . 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t . egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest. 1905. Nagy Sándor könyvnyomdájából . (IV., Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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DALMI ES IRODALMI FOLYÓIRAT 
DI K É V F O L Y A M . 

SZ. 1905. 

„Perge alacriter m coepto tuo: praeiiare praeiia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingenda 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus." 

IX. P ius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 

„Additos tibi animos auctor i ta te .Nostra exoptamus, quibus. excitatus a tqueerec tus . . . . religioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas." 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tarta lom. Vezéreszmék és tanulmányok: Ügybuzgóság és ügyesség. I r t a : * * * — A Szentírás haszná la tának története. I r t a : I v á n o v i c h 
E m i l dr. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A Szent István-bazilika felszentelése. Irta : L o l l o k L é n á r d . — V e s z p r é m : 
Kemenes Ferencz nagyprépost aranymiséje alkalmából. — R ó m a : Vatikáni építkezések. A pápa és Francziaország .— M ü n c h e n : Az 
országos ba jor katholikus saj tó-egyesület működése. — Kath. Egyesületi Elet és Köztevékenység: A keresztény szocziálisok nagygyűlése. 
— A Szent István-Társulat . — Irodalom: A Mitra. I r t a : dr. B ö h m J á n o s . Literarische Rundschau . Bölcseleti Folyóirat. Re j t e t t 
kincsesbánya. „Lelki Tükör". — Vegyesek: Római tudósí tásunk szerint. A vatikáni pápai fejedelemség te rü le te nagyobbodott . 
Maj lá th Gusztáv, f Mély részvéttel. Szt. István szobra Budapesten. „Szabad Iskola" mit j e l e n t ? Szakadás az osztrák katholikusok 

körében. Szomorú statisztika. Apró hirek. 

ígybuzgóság és ügyesség. 
Budapest legszebb vidékén, a városligeti 

fasorban, ágostai hitvallású protestáns atyánk-
fiai nagy és fényes telepet alkottak a lutherá-
nus vallásnak és nevelésnek. Gimnáziumot 
építtettek 408,000 korona költséggel, mely ösz-
szeghez ha a berendezés költségét, 56,000 ko-
ronát, hozzáadjuk, 464,000, majdnem félmillió 
korona befektetés irandó lutheránus atyánkfiai 
kulturális gyarapodásának javára. A templom-
építés és berendezés költségei még nincsenek 
pontosan megállapítva. 

Az épület és a gót-stilii templom, együtt-
véve, ízléses alakjával és arányainak nagyságá-
val messziről hívja fel magára a gyönyörű, 
villákból és kertekből álló vidéken lakók és 
járó-kelők figyelmét. Az ágostai hitvallású 
magyar protestantizmus hatalmas fészket ra-
kott és az egész vidéket maga felé vonzó fel-
legvárat épített magának ebben a telepben, 
azt el kell ismerni. Nem irigység szól belőlünk, 
hanem tisztelet a buzgóság és ügyesség előtt, 
mely a magyar kulturának ezt a telepét meg-
alkotta. Mert valóban ág. liitv. protestáns 
atyánkfiai budapesti fasorúti gimnáziumuk és 
templomuk felállításában bámulatos ügybuzgó-
ságot és nem mindennapi ügyességet fejtettek 

ki. Már maga a hely megválasztása zseniális 
ügyességre és nem mindennapi tapintatra mu-
tat. A hely, a városliget vidéke, Budapest 
legszebb és legegészségesebb tájéka. Sehol a 
közlekedési eszközök oly sűrű hálózatban nem 
egyesülnek, mint itt, az Andrássy-út, fasor, 
Damjanich-utcza, Aréna-út stb., egymássál 
párhuzamban futó vagy egymást keresztező 
utczáin, a világvárossá fejlődött magyar főváros 
ereiben. Ily kedvező fekvés mellett csodálkozva 
hallottuk a mult iskolai év folytán, mily esz-
közhöz nyúlt a fasorbeli ág. hitvallású gimná-
zium intézősége tanuló-fogdos ás czéljából. Azt 
híresztelték a lapok, hogy az igen népes Dam-
janich-utczai állami főgimnázium bérbevett 
ideiglenes épülete roskadozik s az ifjúságnak 
menekülni kell a halál veszedelme elől. Igazá-
ban véve szó se volt sem roskadozásról, sem 
halál veszedelméről. Az egész mende-monda 
semmivel sem szépíthető közönséges reklám 
volt az új gimnázium benépesítése érdekében. 

A. dicstelen eszköz nemcsak az illendőség 
szabályaiba ütköző volt, de felesleges is egy-
úttal. A városligeti fasor gimnáziumának, sze-
rencsés fekvésénél fogva, annyira biztosított 
látogatottság tekintetében a jövője, hogy mi 
végtelen sajnálatunkat nyilvánítjuk a felett, 

41 
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hogy a főváros lakosságának jókora nagyobb 
felét magunkénak tekintő katholikusoknak soha 
nem ju to t t eszébe ennek a helynek elfoglalása 
ós biztosítása. Evekkel ezelőtt e lap hasábjain 
annak voltunk igénytelen szószólói, hogy tanitó 
szerzetes rendeink a főváros területén, az 
ország szivében hajlékot szerezzenek és bizto-
sítsanak a magyar kath. intelligenczia ama 
nevelésének, melyet ép ők vannak első sorban 
hivatva végezni szent István örökségének fen-
tartására és izmosítására ebben az országban. 

Szavunk a pusztában kiáltónak szava 
maradt. Azaz, hogy nem egészen maradt 
meddő. Tanitó szerzetes rendeink szerveztek 
maguknak telepet az ország szivében, de az 
valamennyinél csak saját succrescentiájuk ér-
dekét szolgálja. Gimnáziumot egy se nyitott, 
utczára nyiló templommal s a pasztoráczió 
bizonyos részének teljesítésével. Pedig az ág. 
hitvallású protestánsok példája és más példák 
mutat ják, hogy tanitó szerzetes rendeink szá-
míthattak volna a kormány, a főváros és a 
templom építésénél a vallásalap támogatására. 
A városligeti fasorban levő evangelikus gimná-
zium 300,000 korona állami segélyben részesült. 
Az építést csak ez az összeg te t t e lehetővé. 
Tanitó szerzetes rendeink templom-építésében 
bizonyára szintén nem maradtak volna magukra 
hagyatva. És nem is fognak magukra maradni, 
ha befolyásuk gyarapítása végett templom ós 
intézet építésére tökélik el maguka t az ország 
fővárosában. 

Ez az eltökélés vajha mielőbb jelét adná 
feltűnésének a közélet látóhatárán. ^ * * 

A Szentírás használatának története. 
I r t a : Ivánovicli Emil dr. 

Hazánkban is, nem a protestántizmus szerez tisz-
teletet a Bibliának. Már a keresztény hi t első hirdetői 
legalább az isteni tiszteleten használt szentírási része-
ket, különösen az evangéliumokat és zsoltárokat, na-
gyon korán lefordították, mint azt sz. Gellért csanádi 
püspök régi életrajza sej tetni engedi. Az 1114. évben 
tar tot t esztergomi zsinat elrendeli, hogy a Szentírást a 
népek anyanyelvén felolvassák. Árpádházi boldog Mar-
git XIV. századbeli életírója följegyzi a szent király-
leányról, hogy a zsoltárokat, evangéliumokat s külö-
nösen az Úr szenvedésének történetét magyar nyelven 
szokta olvasni. Sajnos, az első három századunkból 
a szent szövegnek egyetlen példányával sem dicseked-
hetünk. A XIV. századból már a bécsi kódexben (Révai-
kódex) őrzött meg számunkra 17 könyve t az ószövet-
ségből (Ruth, Judi th , Eszter, Baruch, Dániel és a 12 
kis próféta könyveit). A müncheni kódexben (Jászai-kó-

dex) (1466-ból) a négy evangélium magyar szövegét 
találhatjuk. A gyulafehérvári (Döbrentei) kódex (1508. 
évből) J ó b könyvét, a zsoltárokat ós az Énekek éne-
két, sz. leczkéket és evangéliumi szakaszokat, Krisztus 
szenvedésének történetét a négy evangélista előadása 
nyomán ós több imát ós éneket örökít meg. Erdősy 
(Silvester) János 1541-ben az Újszövetséget ül tet te át 
magyar nyelvre. A pesti (Érdy) kódex (1527-ből a sz. 
leczkék és evangéliumok magyar szövegét tartalmazza. 
Az egész Szentírást magyarra fordí tot ták Báthory László 
paulinus szerzetes (f 1456.), valószínűleg ennek a for-
dításnak egy része az esztergomi Jordánszky kódex szö-
vege ; Szántó István Jézus-társasági a tya (1570.) és Káldi 
György szintén Jézus társaságának papja (1626.). 
1834-ben Báró Szepesy Ignácz pécsi püspök fordította 
a Bibliát magyarra, azonban ez a fordítás a Káldi-féle 
mellett nem tudott tér t hódítani. 1862-ben Tarkányi 
Béla egri kanonok Bartakovics Béla egri érsek paran-
csára a Káld i fordítását átdolgozta és Allioli német 
fordításából kölcsönzött jegyzetekkel sa j tó alá rendezte. 
Ez a fordí tás az apostoli szentszék jóváhagyását is 
kinyerte, miért is hivatalosan ezt a fordítást kell 
használni. 

Ezek az adatok tanúskodnak, hogy a Bibliát ha-
zánkban sem hevertet te a kath. egyház a poros pad 
alatt. A dolgozatunk szük keretei miat t nem emiitett 
kath. nemzetek sem tanúsí tot tak kevesebb érdeklődést 
a Biblia iránt . Nincs ka th . nép a föld kerekségén, 
melynek ne volna saját anyanyelvén készült s egyhá-
zilag jóváhagyot t fordítása. 

Mennyire nem tiltotta a kath. egyház a bibliaolva-
sást, élénken igazolják azok a nagyszámú bibliai kiad-
ványok, melyek a könyvnyomtatás feltalálása (1450. 
körül) óta a sajtó alól kikerültek. Kezdetben legtöbb-
ször a Biblia szövege adot t munká t a saj tónak. A 
könyvnyomtatás felfedezése és Lu ther fellépése között 
lefolyt 70 év alatt a Bibliát , vagy egyes részeit Per -
rone állítása szerint nyolczszázszor rendezték saj tó alá 
a katholikusok s ezek között több mint kétszázszor a 
nép nyelvén nyomatták ki. Luther fordításának újszö-
vetségi része 1522-ben je len t meg, az egész Szentírás 
fordításával pedig 1534-ben készült el. Luther fordítá-
sából még egyetlen sor sem látott napvilágot, a mikor 
már legalább is tizennyolcz-fóle német nyelvű nyom-
tatott te l jes Biblia forgot t közkézen, nem is számítva 
ide azt a t izenegy zsoltár-kiadást, mely német, vagy 
német és latin nyelven kerü l t ki a saj tó alól, úgyszin-
tén a Ti tkos Jelenések könyvének 1498-ból való nyom-
tatott német szövegét.1 Ezeken a példányokon kivül 

1 J anssen , Geschichte des deutschen Volkes cz. művének 
VII. kö te te 53-5. lapján fe lsoro l ja ezeknek a n é m e t nyelvii k iadá-
soknak he lyé t , évszámát és k iadó juknak nevét . Ide ik t a t juk mi is. 
„Hochdeutsch" nyelven j e l e n t e k m e g a következő kiadók Bibliái : 
I. Mentei (Strassburg) 1466.; 2. Egges te in (Strassburg) 1470 körü l ; 
3. P f l anzmann (Augsburg) 1473 körül ; 4. Zainer (Augsburg) 1473 
körül ; 5. a schweizi Biblia (Basel?) 1474.; 6. Zainer (Augsburg) 
1477. ; 7. S o r g (Augsburg) 1477. t a lán előbb j e l en t meg, m i n t az 
előző k iadvány ; 8. Sorg (Augsburg) 1480. ; 9. Koberger (Nürnberg) 
1483.; 10. Grüniger (St rassburg) 1485.; 11. és 12. Schönsperger 
(Augsburg) 1487. 1490.; 13. H. Otmar (Augsburg) 1507.; 14. S. 
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voltak még más német nyelvű bibliakiadványok is, a 
melyeknek azonban a századok folyamán tel jesen nyo-
muk veszett. Meg kell még jegyeznünk, hogy abban a 
kórban a latin nyelv a tanul tak körében általános 
használatban volt, művel t világiak, még nők is tudtak 
latinul, ennélfogva a sürü egymásutánban megjelent 
latin nyelvű Szentirások a nép nyelvére ül te te t t for-
dításokkal együtt a közönség általános használatára 
készültek. Ezeken kivül tisztán tudományos haszná-
latra jelentek meg az egyház jóváhagyása és támoga-
tása mellett a több nyelvű bibliai kiadványok, az úgy-
nevezett polyglották, a melyek szintén a bibliai tudo-
mányok iránt való érdeklődésről tesznek bizonyságot. 
Legnevezetesebbek az alcalai, másként Complutensis, 
az antwerpeni, párisi és londoni polyglották. A Complu-
tensis Alcalában Ximenes de Cisneros toledói bíboros 
érsek 50 ezer arany összegnyi költségén készült. Ekkora 
pénzzel abban az időben hadat viseltek. A munkát 
1514-ben kezdték el s 1517. jul ius 10-én készültek vele 
el, tehát már Luther fellépése előtt. A hol ily áldo-
zatra képesek a Biblia ismeretének terjesztése érdeké-
ben, ott nem hevernek a szent könyvek a pad alatt. 
Az antwerpeni 1572-ben, a párisi 1645-ben, a londoni, 
1657-ben jelent meg. Mind a négy polyglotta valódi 
csodája a könyvnyomtatásnak. 

A nép nyelvén készült biblia-fordítások és nagy-
számií bibliakiadványok minden kétséget kizárólag 
bizonyítják, hogy nemcsak az U r hajlékaiban és pap-
jainak a jkán hangzott a Szentírás és nemcsak az iskolák 
előadásaiban és a tudósok műveiben szerepelt a Biblia, 
hanem használatos volt az a családok szentélyeiben is. 
Már az apostoli constitutiók gondoskodnak, hogy a 
családok aj ta i megnyíl janak a Biblia e lőt t : „Ti atyák, 
oktassátok fiaitokat az Urban . . . Ismertessétek meg 
velők kiskoruktól fogva a szent iratokat".2 A vér tanuk 
története is igazolja, hogy a keresztény családokban a 
ház kincsei között szerepelt a Szentírás is. A vér tanuk 
között ugyanis számosan voltak, kik inkább akarták 
életüket feláldozni, mint hogy szent könyveiket az 
üldözők gúnyára nekik átengedjék. Viszont a történe-
lem sok oly gyenge lélekről is emlékezik meg, a kik 
életük megmentésére á tadták kínzóiknak a szent köny-
veket ; ezeket traditores (átadók) néven siratta el az 
egyház. Origenes Özséb tör ténet író följegyzése szerint 
már mint gyermek, a ty ja utasítása szerint naponkint 
meghatározot t részt tanul t meg a Bibliából. A protes-
tántizmus még csirájában sem létezett, mikor már a 
nép rétegében is általánosan ismert volt a Szentírás. 
Tanúskodik e mellett a sz. Ansgár által (f 865.) fel-
talált úgynevezet t „szegények bibliája". Képgyűj temé-
nyek voltak ezek, melyek a megváltás művének t i tkai t 
ábrázolták. Ezek a képes könyvek a Szentírás esemó-

Otmar (Augsburg) 1518. „Niederdeutsch" nyelven pedig a követ-
kező kiadványok maradtak fenn : 1. és 2. a kölni Biblia Quentel 
k iadásában 1480 körül ; 3 a lübecki Biblia Arndes-től 1494. ; 4. A 
halberstadt i Biblia Trutebul kiadásában 1522. — Hogy a Mentei-
féle kiadvány volt az első nyomta to t t német Biblia, Ii. Biltz, Neue 
Beiträge zur Gesch. der deutschen Sprache und Li tera tur (Berlin 
1891.) müve 97. lapján világosan igazolja, 

1 4. c. 10. cap. Idézve Fonyó, Hitelemzéstan 258. 1. 

nyeinek megjelenítésével a családok lelki épüléséhez 
századokon keresztül bőséges anyagot szolgáltattak. 
Milyen általánosan ismert volt a nép körében a Szent-
írás, bizonyít ják az ebben a korban nagyon divatos 
vallásos szinijátékok is. Ezek a Biblia egyes részeit 
drámailag érzékeltették. Gazdag és szegény napokon 
át egyenlő érdeklődéssel csüngöt t ezeken az előadá-
sokon. Pedig az efaj ta előadásokat a szent szöveg 
ismerete nélkül megórteniök s élvezniök lehetetlen 
volt. A Biblia ismeretének terjesztésében kiváló szere-
pük volt az úgynevezet t posztillák-rí&k is. Ezek a vasár -
és ünnepnapi leczkóknek ós evangéliumoknak a kevésbbó 
tanul t nép számára készült magyarázatai voltak. Manap 
is minden müveit nép irodalmában találunk ily irányú 
műveket . Nagy népszerűségnek örvend ezen a téren 
Goffine Lénárd : Unterr ichts- und Erbauungsbuch ent-
haltend eine kurze Auslegung aller sonntäglichen und 
festtäglichen Episteln und Evangel ien etc. czimü mun-
kája, mely több mint harmincz kiadást ért ; magyar 
nyelven is megjelent a Szent-István-társulat kiadásában 
s több ezer példányban forog a katholikus nép között. 
A különféle népek krónikás följegyzései telve vannak a 
Szentírásból vett idézetekkel. A költészet és művészet 
ihletet, szárnyalást s meleg bensőséget merít a Szent-
írásból. Az építészet, szobrászat és festészet alkotásai 
is a katakombák korától napjainkig gazdag adatokkal 
tanúskodnak arról az általános érdeklődésről, mit ugy 
a művészek, mint a közönség a Szentírás iránt minden 
időben tanúsítottak. 

A Szentírás általános használatának igazolására 
Geífcken lutheránus prédikátor szavaira hivatkozunk. 
„Der Bilderkatekismus des 15. Jah rh . " czimü müve 5. 
lapján igy ír : „Egy másik előítélet, melylyel a refor-
máczió előtt való kor t tekintik, az, hogy ugy vélik, a 
Szentírat a papság előtt, hát még mennyivel inkább a 
nép előtt teljesen ismeretlen volt. Lu ther és Matthesius 
néhány nyilatkozatát, kik mindenesetre saját élet-
tapasztalataikat fejezik ki, hamisan arra használták 
föl, hogy ezek alapján az egész Németország állapotait 
rajzol ják. Már pedig az a környék, melyben Lu the r ós 
Matthesius nevelkedtek, szellemi tekintetben messze 
hátra maradt Németország egyéb részei mögött és azok 
a tapasztalatok, melyeket egy szegény kolduló szerze-
tes t e t t fiatal korában, még nem alkalmasak arra, hogy 
az egész német nép műveltségi ál lapotát feltüntessék".2 

Ez az őszinte szó kellő értékére szállítja le azt az 
állítást, mintha a kath. egyház elrej tené hivői elől a 
Bibliát. 

A kölni biblia (1480 körül Quentel) előszavában 
pedig ezt olvashatjuk : „A tudósok használják Jeromos 
latin fordítását, de a tanulatlan egyszerű emberek ugy 
papok, mint világiak a tunyaság ellen, mely minden 
bűnnek gyökere, a Bibliának e jelen könyvét német 
fordításban használják, hogy a pokoli ellenség nyilai 
ellen magukat védelmezzék. Ezér t nyomatta az emberi 
boldogság egy kedvelője jó szívből a Szentirat fordítá-
sát, mely már néhány évvel ezelőtt készen volt és irott 
példányokban is sok kolostorban és konventben meg-

:l Idézve Történelmi hazugságok 429. lap ján . 
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volt és sok idővel ezelőtt a felső tar tományban és 
néhány városban „ott lent-1 nyomatot t és eladatott 
nagy szorgalommal és terhes költségekkel, tekintetes 
Köln városában. Azok, kik a német Bibliát olvassák, 
t egyék ezt alázatosan és a mit nem értenek, hagyják 
megitéletlenül, egyáltalán a Bibliát az egész világon 
el ter jedt római egyház fölfogása szerint értsék." 4 

Mennyire olvasták Luther előt t is a Bibliát, ki-
tűnik Brant Sebestyén (f 1521.) „Narrenschiff" czimü 
költeményének első soraiból is : „Minden ország —- irja 
— tele van most szentirattal és a mi a lelkek üdvét 
illeti, a Biblia, a szentatyák tanítása és még több más 
hasonló könyvek nagy bőségben vannak, miért is igen 
csodálkozom, hogy azért még sem javul senki sem." 5 

K R A P E T bonni tanár 1883-ban közölt értekezésé-
ben : „Ueber die Deutsche Bibel vor Luther und dessen 
Verdienste um die Bibelübersetzung" őszintén bevallja, 
hogy már századokkal Lu ther előtt ismerte a nép a 
Bibliát . „Mindjárt kezdettől fogva, irja, mikor a germán 
népek a kereszténységgel szorosabb összeköttetésbe 
léptek és a kereszténység által műveltségre jutot tak, 
érvényesült náluk annak a szüksége, hogy a kinyilat-
kozta to t t isteni igazságot anyanyelvük segítségével 
értelmes módon meríthessék az ó- és az új-szövetség 
i rot t okleveleiből és hogy azt közvetetlenül a nép 
összes életére, valamint az egyesekére is alkalmazhas-
sák." Majd azután Ulfilás fordításán kezdve felsorolja 
„ennek a szükségletnek a kielégítésére" szolgáló műve-
ke t s fordításokat." 8 

A katholikus egyház annyira nem tiltja a Szentírás 
olvasását, hogy épen ellenkezőleg minél szélesebb kör-
ben szeretné elterjeszteni a Biblia ismeretét. Épen ezért 
a Szentírás buzgó olvasóinak napjainkban is búcsúkat 
engedélyez. A ki ugyanis legalább egy negyed óráig 
olvassa a Szentírást hitelesített kiadásban, naponkint 
háromszáz napi búcsúban részesül. A ki pedig ezt a 
szokását egy hónapon keresztül folytatja, ha kegyelem 
állapotában van és a Szentatya szándékára imádkozik, 
te l jes bucsut nyer . A bucsu gyümölcsei a szenvedő 
lelkek enyhülésére is felajánlhatok. (S. Congr. Ind. 
1898. decz. 13-án.) 

Az eddig mondottak eléggé bizonyítják, hogy a 
katholikus egyház nem hanyagolta el a Szentírást s 
annál kevésbbé t i l totta el hívőinek a Biblia olvasását. 
Valóban „az egyház — XI I I . Leó szavai szerint — a 
köteles gondviselés egyetlen egy módját se hanyagolta 
el arra nézve, hogy a Szentírásnak, az üdvösség forrá-
sának éltető itala gyermekeit szüntelen üdítse, s hogy 
azt a díszes erősséget, melybe biztonság okáért Isten 
által helyeztetett , mindenha megtartsa, a tudomány 
minden díszével ékesítse, mire nézve soha se szorult 
s ma sem szorul senki más buzdítására, avagy nóga-
tására." 7 

(Folytat juk.) 

4 U. o t t a 431. lapon. 
6 Idézve T ö r t . hazug. 432. 1. 
6 U. ott. 
7 Provident iss imus Deus körlevél. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 11. A Szent István-bazilika felszen-

telése ügyében annyi mindenféle mende-monda keringett , 
különösen a mi a királynak azon az ünnepen való meg-
jelenését illeti, hogy Lollok Lénárd prépost, lipótvárosi 
plébános igazán nagy érdemet szerzett, hogy a dolgot 
a következő levéllel a rendbejövés ú t jára terelte. A 
buzgó prépost levelének szövege ez : 

Tekintetes Székesfővárosi Tanács ! 
Lelkipásztori szorgoskodásom szigorú kötelessé-

gemmé teszi, hogy a Tekintetes Székesfővárosi Tanács 
elé járul jak azzal a kérelemmel, hogy az immár tel-
j e sen kész Szent István-templomot rendeltetésének — 
a lehető legrövidebb idő alatt — átadni méltóztassék. 

Tekintetes Székesfővárosi Tanács ! A templom, az 
építőművészet e legremekebb thómája, kettős czélt szol-
gál: egy közvetlen ós egy közvete t t czélt. 

Közvetlen czélja, rendeltetése a templomnak az, 
hogy az Isten háza, a hivek lelki szükségleteinek kincs-
tára, a vallásos lélek áhí tatának hajléka legyen. 

Közvetett czélja a templomnak az, hogy az emberi 
tudás és áldozatkészség beszédes emléke, a város vallás-
erkölcsös jellegének kimagasló oszlopa legyen. 

E kettős czélnak megfelelően egy templom végleges 
befejezésekor két mozzanat domborodik k i : 

a templom felszentelése és ünnepélyes átadása ren-
deltetésének ; 

és a templom zárkövének elhelyezése, vagyis a ha-
talmas alkotás ünnepélyes hálaadással egybekötöt t 
betetőzése. 

Az előbbi a kegyúr, a papság és a hivek öröm-
napja , az utóbbi a székesfőváros és a vele együttérző, 
együt t örvendő ország ünnepe. 

Ez a két ünnepélyes mozzanat egymástól teljesen 
független, azért egymástól teljesen elkülöníthető is, ugy, 
hogy a templom felszentelése és ünnepélyes megnyitása 
megtörténhet ik ma ; a zárókő letételének hálaadó ünnepe 
elodázható akár hónapokra is. 

Tekintetes Székesfővárosi Tanács ! Budapest V. 
kerületének 29.000-et meghaladó római katholikus 
lakossága egy félszázad óta várja, hogy nyíl jon meg 
előtte plébániatemplomának a j ta ja . Egy félszázadon 
keresztül egy sekrestyének szánt kis kápolna szűk 
falai korlátozták abban, hogy vallásos szükségleteit 
kellőképen kielégíthesse. 

Most végre-valahára elkészült a templom, és ime meg-
nyitása és átadása hónapról-hónapra elhalasztatik ; sőt 
mi tőbb, miután ugyanis az eddig rendelkezésünkre 
állott kis kápolna is a templom folyó évi október 4-ére 
te rvbe vet t felszentelése miat t felerészben már sekrestyévé 
rendeztetett be: a hivek helyzete a templom felszentelé-
sének váratlan elodázásával egyenesen tarthatatlanná 
vált és a lelki szükségletek kielégíthetése sürgősen köve-
teli, hogy a Szent István templom rendeltetésének hala-
déktalanul átadassék. 

De követeli a felszentelési ünnepség siettetését az 
a köteles figyelem is, mellyel a felszentelési aktust, e 
hosszadalmas és megerőltető, részben a templom falain 
kivül lefolyó szertartást végző főpap iránt tartozunk ; 
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mert az állandóbb jel legű hidegebb és zordabb időjárás 
veszélyeinek őt ok nélkül ki tennünk nem szabad. 

Súlyos okok szólnak tehát a templom megnyitása 
mellett, ellenben egyetlen egy sem hozható fel joggal az 
elhalasztás érdekében. 

Magam is, h iveim is, de minden igaz magyar 
hazafi ós honleány forró óhaja, hogy a Szent Is tván-
templom, hazánk és fővárosunk e monumentális remeke, 
építészetünk, müvészetünk és iparunk fejlettségének e 
hatalmas bizonyítéka országos ünnep keretében és mind-
enneJcelőtt apostoli királyunk jelenlétében nyer je ünnepélyes 
befejezését. 

Sajnos azonban, a mai helyzet, a mai viszonyok 
olyanok, hogy beláthat lan időkig kell türelemmel vár-
nunk, mig felséges királyunk és hü nemzete e száza-
dokra s^óló magasztos ünnepet a szeretet és hódolat 
ölelkezésében megtar tha t ja . 

Ez az ünnep t ehá t feltétlenül elhalasztandá, mer t el-
halasztását a felséges Ur, az apostoli király iránt érzett 
hódoló ragaszkodás, a magyar hazafias érzés így kívánja. 

Mindezek a lapján azon kérelemmel járulok a tek. 
Székesfővárosi Tanács elé, méltóztassék sürgős meg-
fontolás tárgyává tenni tiszteletteljes előterjesztésemet 
és határozati lag k imondani : 

1. hogy a székesfőváros felkéri ő Eminenááját, 
kegyelmes Főpásztorunkat, hogy a Szent Istvánról neve-
zett tel jesen kész templom felszentelésének, majd ismét 
ünnepélyes megnyitásának napját, illetve napjait, mielőbb 
meghatározni kegyeskedjék ; 

2. hogy a székesfőváros egy ő cs. és kir. apostoli 
Felsége által későbbi időben meghatározandó napon, országos 
jellegű és hálaadó istentisztelettel egybekötött zárókőletételi 
ünnepet rendez, melyre az ország és nemzet összes kép-
viselőit tisztelettel meghívja . 

Ezen előterjesztésemnek sürgős és kedvező elin-
tézését kérve, maradtam kiváló tisztelettel : a tekintetes 
Székesfővárosi Tanácsnak 

Budapesten, 1905. okt. 8-án alázatos szolgája 
Lollok Lénárd, 

c. prépost és a Szt. I s tván- templom 
plébánosa. 

Veszprém. Kemenes Ferencz nagyprépost arany-
miséje alkalmából, — mely messze földön mozgásba 
hozta a kedélyeket, Hornig Károly báró dr. megyés 
püspök ur a következő gyönyörű levelet intézte a 
jubilánshoz : 

Néhány nap múlva méltóságod amaz ünnepélyes 
nap félszázados évfordulóját üli, melyben mint az Úr 
felkent szolgája, első szentmiseáldozatát muta t j a be. 
Annak, aki, mint méltóságod, e hosszú időközben 
mindig csak szent hivatásának ólt s aki e hivatásnak, 
a papi és polgári pálya terén az egyház és haza i ránt 
lerótt nemes, buzgó és önfeláldozó szolgálatok hosszú 
sorával oly fényes tanúje lé t adta, az juta lmát önmagá-
ban talál ja s azon lélekemelő öntudatban, hogy nem 
hiába élt, mert hivatalos és emberbarát i működésének 
nyomait a közéletben, szíve és elméje szüleményeit az 
irodalomban a késő u tókor is mindig hálásan fogja 
említeni és méltó elismeréssel és dicsérettel tisztelni. 

De ez nem ment fel minket, a kortársakat, hogy móltó-
ságod elévülhetlen érdemeit mi is hangosan ne dicsér-
jük ; sőt ez éppen kötelességünkké teszi, hogy mi, akik 
ama szerencsében részesülünk, hogy méltóságodat, mint 
szeretetünk és nagyrabecsülésünk méltó központ já t 
körünkben t isztelhetjük, e napon őszinte szerencse-
kivánatainkkal közeledjünk méltóságodhoz, hálát adva 
a Mindenhatónak, aki oly ki tűnő testvért adot t nekünk 
s hő imával kérve őt, hogy még soká tartsa meg 
számunkra, az egyház ós haza javára egyaránt . Kérem 
móltóságodat, hogy ezeket, mint igaz meggyőződésem 
s az egyházmegye kormányzata körül évtizedek óta 
nyú j to t t megbecsülhetet len támogatásért való hálám 
kifejezését fogadni méltóztassék, ki a legőszintébb 
nagyrabecsüléssel maradok Veszprémben, 1905. szeptem-
ber 27-ón móltóságodnak szerető testvére az Urban : 
Károly püspök. 

Róma. Vatikáni építkezések. A pápa és Franczia-
ország. — 

X. Pius szeret építeni ; nem passzióból, hanem 
nagy szükségletek kielégítésére. Igy például a lateráni 
szerzetes kanonoko t tói megvet te a nem rég épített 
rendfőnöki házat 300,000 liráórt és azt átalakí t ja a 
római egyházmegyei ós városi papság számára menedék-
házul, pro emeritis et demeritis. A ház vezetését abbé 
Prévost fogja átvenni. — A vatikáni szolgálat ama család-
jai számára, melyeknek cselédei eddig a Damasus-fóle 
udvarba felvezető monumentál is főlépcsőn közlekedtek, 
a Pra t i di Belvedere nevű területen már ké t ház épül. 
I t t fognak ezentúl lakni az említett va t ikáni hivatal-
nokok családjai. A ki ezentúl díszben kiván a pápa 
előtt megjelenni, nem lesz kénytelen a Damasus-féle 
lépcsőn pókinasokkal, kosaras szolgálókkal és más 
szolgaszemólyzettel a helyben osztozkodni. A vatikáni 
udvartar tás dísze kívánta ezt az átalakítást ós beren-
dezést. A vat ikáni könyvtár közelében levő lakások is 
tűzveszélyesség miatt ki fognak üríttetni. Ezenfelül a 
Sixtus-féle udvarból lépcső készül, hogy a Vatikán 
nélkülözhetetlen szolgaszemélyzete azon végezze a szük-
séges le-feljárást. A IX. P ius által épített damasusi 
nagy lépcső ezzel tisztán hivatalos közlekedésnek lesz 
fentartva. Ezeket az átalakításokat a pápaság móltó-
sága kívánta. 

X . Pius pápa a francziaországi vallásügyi állapo-
tokkal szemben a tar tózkodás és kimeríthetetlen gon-
doskodás remekbe menő magatar tását tanúsí t ja . Se nem 
mulaszt el, se nem hamarkodik el semmit. Minden 
véleményt meghallgat s követi a maga belátását, mely 
Isten vezérletére van bízva. Magában Francziaország-
ban háromféle vélemény kering az egyház eljárásának 
miként jére nézve. Egyik rész azt véli, hogy a pápa a 
legmerevebb magatar tást tanúsítsa az egyházüldöző 
kormánynyal szemben. Mások azt vélik, hogy a törvé-
nyekbe bele kell nyugodni ós azt az elvet kell követni : 
ibant, qua poterant . A mérséklet ós előrelátás hivei 
azt mondják, még nem lehet tudni, mi lesz ; ós éppen 
azért minden eshetőségre elő kell készülni. H a törvény-
erőre emelkedik is a hírhedt tvjavaslat, a dolog még 
nem lesz betetőzve. Éppen ugy mint a 19. század ele-
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jén a Napoleon-féle Concordatumnak az u. n. organikus 
artikulusok adták meg az értelmet, éppen így az u j 
vallásügyi törvénynek is az igért „Réglements de police 
de culte" fogja kihegyezni vagy elvenni az élét. E g y 
franczia prelátus azt mondta, hogy szerinte a mi jó 
még megvan a törvényjavaslatban, azt ezek a régle-
ment-ok meg fogják rontani, egészen a hírhedt Articles 
organiques-ok mintá jára . A szabadkőműves j á rmot 
viselő franczia kormánynak czélja és szándóka semmi-
féle szabadságot nem engedni az egyháznak. Eddig, úgy-
mond, szolgaságban ta r to t t az állam, de fizetett ; ezen-
túl is szolgaságban akar tartani — fizetés nélkül. Ez 
lesz az egyedüli külömbség az eddigi és a jövő álla-
pot között . 

München. Az országos bajor katholikus sajtó-egyesület 
működése — mintául szolgálhatna egy magyar országos 
katholikus saj tó-egyesület alapitásához, illetve műkö-
déséhez. Az országos ba jor kath. sajtó-egyesület f. hó 
5. és 6-án tar tot ta negyedik közgyűlését. Hatásos mű-
ködéséről az egyesületnek a következő adatok adnak 
fogalmat : Az országos egyesületnek 50 vidéki, helyi 
fiókegyesülete van 7000 taggal. A tagok szaporodása 
egy óv alat t 1000. Népkönyvtár van 45 összesen 35,000 
kötettel. Landshutban mintaszerű olvasótermet állított 
fel az egyesület. 6 más hely követi a példát. Az olvasó-
körök száma 12-röl 16-ra emelkedett. A kath. saj tó 
érdekében az egyesület szakadatlan működést fe j t ki. 
Némely helyi egyesület a kolportage-ügyét is sikerrel 
karolta fel. A felolvasásokkal és előadásokkal j á ró nép-
esték különösen az eichstädti egyházmegyében vannak 
elterjedve, de másutt is terjedni kezdenek. Az orsz. 
bajor kath . saj tó-egyesület az orsz. tanitó-egyesülettel 
karöltve mult karácsony előtt az i f júsági iratok név-
jegyzékéből 30,000 példányt osztott szét. Bevétele volt 
az egyesületnek 10,609 m. 54 fillér, kiadása 8888 márka 
8 fillér. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A keresztény szocziáiisok nagygyűlése. 

Az orsz. kath. nagygyűlés he lye t t október 15-én 
Budapesten keresztény szocziális nagygyűlés lesz, 
amelynek programmjá t a következőkben adjuk. 

Vasárnap délelőtt fél 10 órakor a Szent-István-
Társulat disztermében (VIII. ker., Szentkirályi-utcza 
28. sz.) a Keresztény Szocziális Egyesületek Országos Szövet-
sége évi rendes közgyűlése. A gyűlés előtt szentmise 
lesz a Jézus szent Szive templomában. 

A gyűlés tárgysorozata a következő : 
1. Elnöki megnyitó. Tar t ja Giesswein Sándor 

országgyűlési képviselő, szövetségi elnök. 
2. A szövetségtanács évi je lentése. Előter jeszt i dr 

Lakatos Géza szövetségi főtitkár. 
3. A szövetségi pénztárról szóló évi jelentés. Elő-

ter jeszt i Krywald Ottó szövetségi pénztáros. 
4. A jövő évi költségvetés megállapítása és a 

t isztikarnak a fe lmentvény megadása. 
5. Az u j elnökség és szövetségtanács megválasztása. 
6. A ker. szocziális programm revíziója, egyesü-

leti minta-, ügykezelési szabályok tárgyalása. 
7. Az „Igaz Szó" ügye s egyéb belügyek stb. 

A közgyűlésen csak a kiküldöttek vehetnek részt 
a tárgyalásban és határozathozatalban, de vendégkópen 
igazolt egyesületi tagok és érdeklődők is megjelen-
hetnek raj ta . 

A Ker. Szocziális Kongresszus, amelyen az érdek-
lődőket szívesen lát ják, délután 5 órakor lesz a Kath. 
Kör disztermében (IV., Molnár-utcza 11. sz.). 

Előadást ta r tanak dr Ernszt Sándor a szakszerve-
zeti mozgalomról, Geőcze Sarolta a ker. munkásnők 
szervezkedéséről, Szalánczy Andor a ker. szocziáiisok 
törekvéséről, Prohászka Ottokár dr egyetemi tanár a tár-
sadalmi harczról. 

- A Szent István-Társulat Tud. és írod. Osztálya 
f. hó 12-én d. u. Giesswein Sándor dr. elnöklete alatt 
osztálygyülést tar to t t , melyen az alelnök az Osztály u j 
halot t jairól : Schultz Imréről ós Kandra Kobosról kegye-
letesen megemlékezvén, Notter Antal dr. felolvasta 
„A természet jog" cz. tanulmányát . 

I R O D A L O M . 
= Megjelent: A Mitra. I r t a : dr. Böhm János, egri 

theologus kanonok. Eger. Nyomatot t az érseki lyceumi 
nyomdában 1905. 

Dr. Böhm János kanonok abból az alkalomból 
irta ezt a művét, hogy az apostoli szék kérdésessé 
tet te a magyar czimzetes püspökök, apátok és prépos-
tok főpapi jelvényei illetékes használatát. 

Áz az állítás, hogy szent István hirály pápai fel-
hatalmazással, a casinohegyi apátságot tar tva mintául 
szem előtt, osztogatott pontifikáliákat, téves, mert sz. 
Is tván király korában még nem tüntet te ki az apostoli 
szók a casinohegyi apátot a püspöki szandáliák kivált-
ságával. Ez 1049 ben történt. Következőleg sz. István 
sem adhatot t a pannonhalmi apátnak a casinohegyi 
apát módjára szandáliákat. 

De mitrát sem adhatot t sz. Is tván a pécsváradi-
nak, mert magok a pápák is csak 1049-ben kezdenek 
mitrát érsekeknek adományozni. 

Se királyaink, se főpapjaink nem tudnak arról 
semmit, hogy sz. Is tván ily felhatalmazást kapot t volna 
a pápától és hogy e felhatalmazás átszállott volna 
királyutódaira ugy, hogy akiket apátok- vagy prépos-
toknak kineveznek, azoknak megadják egyúttal a főpapi 
je lvényeket is. 

H a királyaink a pápa felhatalmazásából adomá-
nyozták volna apátoknak a mitrát és a többi főpapi jel-
vényeket , akkor erről a magyar püspököknek bizonyára 
tudomásuk volt volna és ez esetben nem kiáltották 
volna az apátok fülébe figyelmeztető szózatukat az 
f l l 4 . évi esztergomi nemzeti zsinaton : apátok ne visel-
jenek se mitrát , se szandáliákat, se más főpapi jelvé-
nyeket . 

Sőt ellenkezőleg királyaink és főpapjaink világosan 
és határozot tan kijelentik, hogy az apostoli szók ado-
mányozza a főpapi je lvényeket . 

II . Endre király kijelenti 1209-ben, hogy néhány 
királyi apátságot már földíszítettek a pápák főpapi jel-
vényekkel. Ő maga is nem adományoz, hanem kér a 
pápáktól a Garam melletti és kolosi monostor apátjai 
részére mitrát és más főpapi jelvényeket. 

Erzsébet királyné kérelmére földíszítette V. Orbán 
pápa 1366. a székesfehérvári prépostot, Mátyás király 
kérelmére pedig II . Pál pápa a pozsonyi prépostot 
1469-ben főpapi jelvényekkel. 

Minek folyamodtak volna királyaink az apostoli 
székhez, lia ők magok adományozhatták volna a főpapi 
je lvényeket . 

Oláh Miklós primás ós esztergomi érsek világosan 
ki je lentet te az 1560. zsinaton, hogy mitrá t csak azon 
apátok és prépostok viselhetnek, akiknek a monostorát 
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vagy egyházát k i tünte t te az apostoli szék mitrakivált-
sággal. 

Yerancsics primás és esztergomi érsek 1572. Rómába 
folyamodot t : engedje meg az apostoli szék a király 
által kinevezett , de a pápától még meg nem erősítet t 
püspököknek a mitra és pásztorbot használatát. 

H a a királyi kinevezés megadja a főpapi jelvénye-
ket : minek Rómától kérni azokat ? 

1666-ban azt kérdezték a magyar püspökök Rómá-
tól : viselhetnek-e a választott püspökök főpapi jelvé-
nyeket ? 

Ha királyaink pápai felhatalmazásból adományoz-
zák a főpapi je lvényeket : mit kételkednek és kérdezős-
ködnek a magyar püspökök? 

E szerint tény, hogy az apostoli szék több szer-
zetes monostort k i tünte te t t főpapi jelvényekkel. De 
idővel sok monostor elpusztult, a szerzetesek kihaltak, 
királyaink világi papoknak adományozták a szerzetes 
apátsági és prépostsági javadalmakat és csak azt kötöt-
ték ki az 1498. évi 58. törvónyczikk értelmében, hogy 
a világi papok tar tozzanak az illető javadalom elvesz-
tésének büntetése alatt egy éven belül az illető rend 
öltözetét magukra venni és viselni. Magára vévén p. a 
benczések ruháját , benczés lett az illető és igy képe-
sítést nyert , hogy benczés apát lehessen. Mint ilyen 
azokat a jogokat élvezte, miket apátelődjei. Többi kö-
zött, ha mitrás volt az apátság, hogy mitrát ós főpapi 
je lvényeket viselhessen. 

Más szerzetes javadalmak török kézre kerültek. 
Királyaink azon reményben, hogy idővel sikerül majd 
azokat visszaszerezni, csak ugy adományozták az ily 
apátságokat és prépostságokat, mintha magát a ténye-
leges javadalmat adományozták volna, ugyanoly kikö-
téssel, mint előbbi pontban említettem, t. i. hogy a 
kinevezett világi pap apát köteles az illető rend ruhá-
já t magára venni. 

Rudolf király adományleveleiben már nem talál-
kozunk ezen kikötéssel. Ennek oka abban rejlik, hogy 
1572. évi szeptember 25-én Rudolf főherczeg koroná-
zásán megjelentek a vál. püspökök kényszerűségből, a 
sz. korona iránti tiszteletből, a koronázás fényének 
emelésére mitrával fejőkön. Mert összesen két fölszen-
telt püspök vehetet t részt a koronázáson, a többiek 
mind vál. püspökök voltak. Szeret ték volna kikerülni, 
hogy illetéktelenül mit rá t fejökre tegyenek. E r re vall 
az a tény, hogy Verancsics primás megelőzőleg Rómába 
fo lyamodot t : engedje meg a pápa a még meg nem erő-
sített püspököknek a mitra és pásztorbot használatát . 
De Rómából nem érkezet t válasz. 

Amit kényszerűségből kezdtek, azt később foly-
ta t ták akkor is, mikor már megszűnt a kényszerűség. 

A vál. püspökök példájára a czimzetes apátok ós 
prépostok is föltették fejökre a mitrát . 

E szerint 333 éves a gyakorlat , hogy a magyar 
czimzetes püspökök, apátok és prépostok fejökre teszik 
a mitrát . 

Róma kétszer szólalt föl a múltban ezen gyakor-
lat ellen. Először 1666-ban, midőn figyelmeztette a vál. 
püspököket, hogy többé ne viseljenek püspöki jelvé-
nyeket . Másodszor 1855-ben a főpapi jelvényekkel való 
visszaélés ellen általában. 

Felszólalásának nem volt eredménye. 
Végre most 1905-ben. 
= Megjelent a Literarische Rundschau für das 

katholische Deutschland 10-ik füzete. Fre iburg im Breis-
gau. Herdersche Verlagshandlung. — Durch die Pos t 
und den Buchhandel zu beziehen. 

Ta r t a lma : Die katholische Li tera tur in Spanien 
im J a h r e 1904. (de Cepeda.) — Heyes, Bibel und 
Ägypten. I. Tl. (Hoberg.) — Schulze, Die Ursprüng-

lichkeit des Galaterbriefes. (Allmang.) — Kneib, Wis-
sen und Glauben. 2. Aufl. (Mayer.) — Schönfelder, 
Li turgische Bibliothek. I. Bd. (Eisenhofer.) — Geier, 
Die Durchfuhrung der kirchlichen Reformen Josephs 
II . im vorderösterreichischen Breisgau. (Rösch.) — 
Günter , Kaiser Heinr ich II., der Heilige. (Sentzerr.) — 
Schulte, Theodoret von Cyrus als Apologet. (Funk.) — 
Merkle, Die theologischen Faku l t ä t en und der religiöse 
Fr iede . 2. Aufl. (Schanz.) — Falckenberg, Geschichte 
der neueren Philosophie. (Willmann.) — Wielandt, 
Herders Theorie von der Religion und den religiösen 
Vorstellungen. (Krieg.) — Baumgar ten, Herders Lebens-
werk und die religiöse Frage der Gegenwart. (Herter.) 
— v. d. Leitha, Plaudereien. (Schanz.) — Cathrein, 
Die Grundbegriffe des Strafrechts . (Spahn.) — Von-
schott, Zur Reform des deutschen Strafprozesses. 
(Spahn.) — Schrohe, Geschichte des Reichklaraklosters 
in Mainz. (Knepper.) — Paul, A History of Modern 
England. Vol. III. (Zimmermann.) — Pichler , Lehr-
plan fü r den katholischen Religionsunterricht . (Brüll.) 
— de Salignac-Fénelon, L 'arche, le tabernacle et le 
temple de Jérusalem. (Wolff.) — Hora, Die hebräische 
Bauweise im Alten Testament. (Nikel.) — P . Joseph 
Deharbes grössere Katechismuserklärung. Neu bearbei-
tet von J a k . L i n d e n S. J . I .—III . Bd. 6. Aufl. — 
Pradels , Emmanuel Geibel und die französische Lyrik. 
(Br.) — Passarge, Dalmatien und Montenegro. (Rost.) 
— Achleitner, Por t iunkula . Erzäh lung aus dem Hoch-
land. (Overmans.) — Nachrichten und Zeitschriften-
schau. — Büchertisch. 

— Megjelent a bölcseleti Folyóirat I I I . száma 
a következő tar talommal : I. Értekezéseit. A társadalmi 
kérdés mibenléte és okai. Dr . Kováts Sándor. — 
Az alchimia alapgondolata és a legújabb természet-
tudományi felfogás. Dr. Török Mihály. — A világ 
kezdetéről. Damian János. — A vallás eredete. Dr. 
Vajó József. — A sztrájkról. Dr . Krüger Aladár. — 
II. Vegyesek. Paulsen a bölcseleti művelődésről. Bangha 
Béla. — A bölcselet előadása a budapesti egyetemen 
1905/6. I . félév. — I I I . Irodalmi értesítő. St irner és fő-
müve : Az „Einzige und sein Eigenthum." V. S. A 
folyóirat négy füzetének megjelenési napjai: márczius 
15., junius 15., szeptember 15. és deczember 15. Ára 
egy évre 10 korona. Dr. Kiss J á n o s czime : Budapest , 
VÍI., Rottenbil ler-utcza 5/a. 

= Rejtett kincsesbánya. J é z u s szentséges Szivé-
nek úgynevezet t nagy Ígérete. I r t a Bangha Béla S. J . 
főgimn. tanár. A szombathelyi püspöki hatóság jóvá-
hagyásával. 16-r. 23 1. A „Rej te t t Kincsesbánya" cso-
portos megrendelésnél a következő árban lesz szállítva : 
10 póld. 90 fill., 20 péld. 1-80 K , 30 póld. 2-10 K, 
40 póld. 2-70 K, 50 péld. 3-30 K , 100 péld. 6-60 K, 
1000 péld. 56 K. Bolt i ára 12 fillér. 

= Teljes tisztelettel bátorkodunk az if júság 
nagyérdemű nevelőinek figyelmébe ajánlani a „Lelki 
Tükör" karmadik kiadását. A mul t iskolai évben 5 hónap 
leforgása alatt 20.000 példányban kerül t a Lelki Tükör 
az i f júság kezébe. Azt hisszük, hogy a szent ügynek 
teszünk szolgálatot, midőn a kívánalmaknak megfelelő-
leg némi módosítással, kevés bővítéssel és a szövegnek 
megfelelő fejlécz-dísszel ellátva ú jbó l kiadjuk. A szállí-
tási d í ja t ezután mi fedezzük és minden 10 példányra 
egy ingyenpóldánnyal szolgálunk, de ennek fe jében a 
fűzöt t példányokat 14 fillérben, a díszes vászonköté-
süeket 30 fillérben számítjuk. H a valami haszon mutat-
koznék, azt a Jézus Szive t iszteletére építendő tem-
plomunkra fordítanók. A szentséges Szűz oltalmazzon 
bennünket és a reánk bizott i f júságot . Szatmár, 1905. 
Nagyboldogasszony ünnepén. A Jézus társaságiak kon-
viktusának elüljárói. 
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VEGYESEK. 
— Római tudósitiísunk szerint X. P ius pápa 

levele Respighi római püspöki helynökhöz az egységes 
katekizmus ügyében megjelent a Civiltá Cattolica-ban. 
Látnivaló ebből a levélből, hogy szentséges a tyánknak 
szándéka katekizmusát egész Olaszországban elfogad-
tatni . H o g y az egész világon egységes legyen a kate-
kizmus, az ebből a levélből kifolyólag, hő kivánsága 
a szent atyának. 

— A vatikáni pápai fejedelemség területe nagyob-
bodott. X . Pius pápa a régi pápa i pénzverő-intézet 
épületét, mely 1870-ben, minden fölszereléssel és majd-
nem 3 millió lira ér tékű arany és ezüst rudakkal együtt, 
megfoghatat lanul , a piemonti betörésnek zsákmányául 
esett, tekintet tel különösen arra, hogy ez az épület a 
mellette levő vat ikáni könyvtár t szakadatlan tüz-
veszélylyel fenyegette, e napokban készpénzen megvette. 

— Majláth Uusztáv gróf erdélyi püspök úr őnagy-
méltósága a ti tkos tanácsosi esküt okt. 5-én délelőtt 
az általános kihallgatásokat megelőzőleg tet te le 0 Fel-
sége kezébe. Őnagyméltósága Bécsből még az nap 
e lu tazot t ; néhány napot Esztergomban ós Budapesten 
töl töt t s aztán okt. 13-án elnökölt Kolozsvárt az igazgató-
tanács ülésén. Kolozsvárról Szókelyudvarhelyre utazott 
az ot tani iskolák látogatására. 

-j- Mély részvéttel közöljük lapunk nagyérdemű 
nyomdászának és családjának következő gyászjelentését, 
a jánlva az elhunytat t. olvasóink buzgó imádságába: 
Özv. Nagy Gyuláné ugy a maga és gyermekei, vala-
mint az egész rokonság nevében fájdalomtól megtört 
szivvel jelenti forrón szeretett fér je , a legjobb apa, 
illetve testvér ós fiu Nagy Gyula székesfővárosi tiszt-
viselőnek folyó hó 6-án hosszas szenvedés után, életé-
nek 45-ik, boldog házasságának 22-ik évében, az Urban 
tör tént gyászos elhunytát . A drága halott hül t tetemei 
folyó hó 8-án, vasárnap délután 3 órakor fognak a 
róm. kath . egyház szertartásai szerint beszenteltetni s 
a gyászházból (I. ker., Enyedi-utcza 7. sz.) a farkasréti 
s í rkertbe örök nyugalomra tétetni . Az engesztelő szent 
mise-áldozat folyó hó 10-én, délelőtt 10 órakor fog a 
krisztinavárosi plebánia-templomban az Urnák bemu-
tat ta tni . Budapest , 1905. október hó 7-én. Áldás és 
béke lengjen drága porai felett! Özv. Nagy Gyuláné 
sz. Burchard t Etel mint neje. Nagy Miklós, Nagy Ala-
dár, Nagy Margit, Nagy Gabriella, Nagy Sándor, Nagy 
Ödön, Nagy Adrienne mint gyermekei . Nagy Sándor 
ós Nagy Sándorné mint szülők. Nagy Irma, Nagy Etel, 
Nagy Lilla mint nővérei. 

— Szent István szobra Budapesten. Fejérváry G. 
báró miniszterelnök tudat ta a fővárossal, hogy Szent 
Is tván lovas-szobrát még ebben a hónapban fölállítják 
a Halász-bástyán. A szobor ünnepélyes leleplezése 
azonban csak tavaszszal lesz, addig a szobor deszka-
köpenyben marad. 

— „Szabad Iskola" mit je lent? Ausztriában a 
fenti czim alatt egyesület alakult. Szabadkőművesektől 
jö t t ki a gondolat. Most világosan lehet látni, mit akar 
a „szabad iskola" cz. egyesület? Megjelent Gráczban 
egy röpirat : „Die Schule frei von der Kirche ! Ein 
Schlachtruf!" (Meg kell szabadítani az iskolát az egy-
ház befolyásától ! Harczi riadó !) Ebben a röpiratban 
a következő tételek szerepelnek: „1. Az egyház nem 
keresztény (widerchristlich.) 2. Á hitvallásos iskola 
hasonlóképp nem keresztény. 3. Keresztény csak az 
oly iskola, melynek alapelvül a gondolkodás szabadsága 
szolgál és a mely ezt a szabadságot a tanulóknak 

minden tannal, t ehá t Jézus Krisztus tanításával és al-
kotásával, valamint az egyházzal szemben is biztosítja." 
E h h e z nem kell kommentár ! 

Szakadás az osztrák katholikusok körében — 
poli t ika miatt. A brünni „Hlas" cz. lap jelentet te , hogy 
a morvaországi katholikus nemzeti pár t vezetősége 
elhatározta, hogy a Bécsben tervezett V. osztrák kath. 
naggyülósben nem vesz rész. Okul az van említve, 
h o g y a bécsi Centrumklub a brünni német népgyűlés-
nek pártoló nyilatkozatot küldöt t , néhány Lueger-féle 
keresztény-szocziális pedig részt is vet t az eml í te t t 
német népgyűlésben. 

— Szomorú statisztika. Nem magyar statisztikát 
akarunk nyú j t an i — hála Is tennek. Csupán a német-
országi öngyilkos diákok nagy számáról említést tenni, 
melye t egy német professzor állított össze. E szerint 
1883. évtől 1900-ig kilenczszázötven diák lett öngyil-
kos, ami horribilis számot tesz ki. A szomorú statisz-
t iká t összeállító tanár nézete szerint ennek oka részint 
a már elavult közép vagy felsőbb iskolai oktatási rend-
szerben rejlik, de csak mint kevósbbé alapos okban. 
Sokkal inkább okai e sok öngyilkosságnak a diákok 
o t thoni családi körülményei s főképen a mai nevelés, 
melyből sok he lyü t t száműzték a vallást. 

— Apró hirek. Az eperjesi püspöki javakról, melyek 
nyolcz szepesi község ha tárában terülnek el, Lőcséről 
az a hir érkezett, hogy azokat még a mult hónap 
folyamán megvásárolták Luzsénszky Bódog báró és 
Har tmann Illés dr. fővárosi ügyvéd 2,200.000 korona 
vételáron. A minisztérium az adásvételi szerződést 
jóváhagyta . — A budapesti tisztviselő-telepi templomra 
eddig 13,751 kor. 51 fillér gyű l t össze. Az adományokat 
Baesinszky Ede czimére kell küldeni : Budapest , X. ker., 
Héderváry-utcza 40. sz. — A benczések győri főgimná-
ziumában, az intézet jótevőjének, Mladoniczky Ignácz 
győr i olvasó-kanonoknak arczképót helyezték el ós leplez-
ték le f. hó 8-án. — „A kisczelli Mária-kegykép ere dete" 
czim alatt Gratzer Pius sz. Benedek-rendi főgimn. 
tanár , volt kisczelli plébános a „Szombathelyi Ujság"-
b a n igen szép tanulmányt közöl. Aján l juk az érdek-
lődök figyelmébe. — Szombathelyen „Faludy Ferencz-
Kör" név alatt irodalmi egyesület van alakulóban. — 
— Majláth Gusztáv gróf erdélyi püspök úr Jobbágy-
te lkén 8000, Köszvényesen 6000 korona költséggel 
iskolát épít tetet t . — Hahram J ános t. kanonok, nyug. 
martonosi plébános szept. 30-án tartotta aranymisójót 
Zentán . — Dr. Csernoch J á n o s esztergomi prelátus-
kanonok, o. képviselő, a szakolczai kath. szövetkezeti 
ház költségeire 1000 koronát küldöt t . — Az a magyarázat, 
melye t Görcsöni Dénes ad az Akadémiai elnökválság-
ról az Alkotmányban, nagyon érdemes a figyelemre. 

gSír* Midőn a lap felelős szerkesztését evvel a 
számmal a segédszerkesztő ú r kezéből ú j r a átvettem, 
kedves kötelességemnek tar tom neki egy egész negyed-
évi önzetlen fáradozásaiért hálás köszönetet mondani. 

A főszerkesztő. 
DV A hirdetési melléklet egyidőre elmarad, mert 

azt más alapra kell fektetni. 

BST" F igye lmez t e t é s t. olvasóinkhoz : A ezimszalag száma 
e lő t t levő b és c be tű azt jelenti, hogy az előfizetést a kiadó-hivatal 
(Budapest , VI. Bajza-uteza 14.) mindennap várja. A viszonyok vál-
toztak, az előfizetést nem lehet más j á ra tás i móddal helyettesíteni. 
H a a fizetés megtör tén t , a b, c nem je len t semmit. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr . 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest. 1905. Nagy Sándor könyvnyomdájából . (IV., Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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Ï Megjelenik e lap 1905. i 
: kezdetétől he tenként \ 
I egyszer : c s ü t ö r t ö k ö n . \ 
\ Előfizetési dij : \ 
\ egész évre helyben s i 
i postaküldéssel 10 k o r . = 
ï Szerkesztő lakása : l 

Budapest , : 
: VI., Bajza-utcza 14. sz., ï 
i hova a lap szellemi : 
: részét illető minden i 
i kü ldemény ezimzendő. Ë 

Előfizethetni 
minden 

I kir. postahivatalnál : 
I Budapesten a szerkesz-
j tőnél, és Nagy Sándor 
j könyvnyomdájában, 
j IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. a la t t , hova a 
j netaláni reclamatiók is, 
j bérmentes nyi tot t 
; levélben, intézendők. 

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

Budapesten, október 19. 42. 

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

SZ. 1905. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praeiia Domini. cantatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgenda 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus." 

IX. Pius a szerk. 1871. márc^. 27-én. 

„Addi tos tibi animos auc to r i t a t e N o s t r a exoptamus, qu ibus exci tatus a t q u e erectus . . . . rel igioni doct r inaeque provehendae fel icius incumbas." 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept . 5-én. 

Tarta lom. Veréreszmék és tanulmányok: Király és bibornok vi tá ja az ál lami ha ta lom eredetéről és mineműségérő l . I r t a : *** — A biblia-
olvasás kor lá tozásának tö r t éne te a t r ient i zsinatig. I r t a : I v á n o v i e l i E m i l dr. — Az orsz. Központ i Kath . Legényegyesü le t téli 
t an í t á sa i . I r t a : A. — Egyházi Tudósítások-. B u d a p e s t : Concordia parvae res crescunt, discordia max imae d i labuntur . — B é c s : 
A domin ikánus rend u j t a r t o m á n y i felosztása. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység : Egy év a keresztény szoczialismus törté-
ne téből . Laka tos Géza dr. t i t ká r i je len tése a Keresztény Szocziális Egyesüle tek Orsz. Szövetségének f. hó 16-án t a r t o t t közgyűléséhez. 
— Vegyesek: A kalocsai érsekségre vonatkozólag. Az esztergom-vizivárosi zárdaiskola. Visszahozta a le lki ismeret . Hi tok ta tó i munkanapló . 
Egy plébános az iskoláért . A budapes t i Ka tho l ikus Nővédőegyesület kérelme. A keresztény i skola tes tvéreket segélyező egyesület. 

Apró h i rek . 

Király és bibornok vitája az állami hatalom 
eredetéről és mineműségéről. 

A XVII. század elején I. Jakab angol 
király, a királyok útvesztőjébe, az önkény 
útjára tért át és katholikus alattvalói szá-
mára egy hűségi eskümintát irt elő, halálbün-
tetés és más ehhez hasonló büntetések terhe 
alatt akarva őket kötelezni oly dolgokra, me. 
lyek a katholikus hittel homlokegyenest ellen-
keznek. A királyi erőszak feltűnően kezdte 
romboló hatását az angol katholikusok köré-
ben éreztetni. Maga egy főpap, Bellarmin bibor-
nok „archipresbyter Anglorum"-nak nevezi, 
„qui caeteris dux esse debuerat," szintén „be-
esett a verembe", — mint ugyanaz a Bellarmin 
mondja, — melyet a király a katholikus lelkek 
elfogására ásott. Bellarmin bibornok buzditó 
levelet írt ennek a főpapnak, a kihez régi ba-
rátság fűzte. S mivel a dolog közveszélyessé 
kezdett válni, maga a pápa, V. Pál is közbe-
szólt s 1606-ban apostoli levelet írt az angol 
katholikusokhoz, figyelmeztetve őket, hogy 
vigyázzanak és kerüljék a katholikus hitöknek 
vetett tőrt. Ekkor I. J akab király felcsapott 
theologusnak és „Triplici nodo triplex cuneus" 
(Három bogba három ék) czim alatt, névte-
lenül elkezdte leczkéztetni a pápát és Bellar-

mint a theologiából. Bellarmin Matthaeus Torti 
név alatt válaszolt a király haragos és szemé-
lyeskedő hittudóskodására, mire Jakab király 
még nagyobb haragra gyuladt s kapta magát 
nevét is kiírva újra kiadta fentczimzett mun-
káját és azt I. Lipót német-római császárnak 
és a többi katholikus fejedelmeknek, köztár-
saságoknak és rendeknek ajánlotta „fratribus, 
consangvineis, affinibus, foederatis atque ami-
cis carissimis", természetesen avval a czélzat-
tal, hogy a katholikus világot a maga pápa-
ellenes tanainak és igyekezetének barátaivá, 
szövetségeseivé tegye. Ekkor Bellarmin bibor-
nok újra megragadta a tollat és most igazi 
nevét is kitéve apologiát, védőiratot adott ki 
a maga ós ügye érdekében és azt ugyanazok-
nak ajánlotta, kiket Jakab király óhajtot t a 
pápától és a kath. egyháztól elidegeníteni. 

Ebben a vitában a főtárgy a pápai és 
királyi (állami) hatalom egymáshoz való viszo-
nya volt. A vita során nem lehetett kikerülni 
a két legfőbb hatalom eredésének s illetve 
átszármaztatásának kérdését sem. Arról volt 
szó, hogy egészen úgy származik-e az állami 
hatalom az Istentől, mint a pápai, vagy nem? 
Jakab király fenti és a következő irataiban 
a legszélsőbb regalizmusba vágtatott be szen-
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vedélyes logikájával, hogy bebizonyítsa a királyi 
hatalomnak pápafölöttiségét. Az ószövetségi 
theokratikus álláspontra helyezkedett át és 
azt mondta, hogy valamint Saul t Isten maga 
választotta ki a zsidó nép köréből s maga 
avat ta fel királylyá a nép-, a nemzeti akara t 
közbejötte nélkül, épp úgy történik ez minden 
fejedelemnél és királynál mindig.1 Ennélfogva 
szerinte a királyi méltóság kettős jelleggel, 
polgárival és egyházival van felruházva, mig a 
pápai csak egyházival. „A királyi hatalom, 
ixgymond, együttesen polgári és egyházi hata-
lom; a király nem egyszerű laikusamint ezt 
a pápista, anabaptista és puri tán révedezők 
elhitetni akarnák." 3 A királynak, még bűnei 
tekintetében sincs birája e földön. „Nem igaz, 
hogy a királykoronázás szertartásában egyez-
ség jön létre a fejedelem és a nép közt.4 Nem 
igaz, hogy a fejedelem országának törvényeit 
megtar tani köteles. Mert ő azok fölött áll, nem 
alattuk. Ha becsületes ember, megtartja, hogy 
jó példát adjon; de erre jogilag nem köteles. 
Tetszésétől függ minden.5 Ezeknek s a velők 
összefüggő többi elveknek" összességét „Jakab 
király tanai" neve alatt ismeri ós tárgyalja a 
jogtudomány. 

Világos, hogy az egyház, az „igazság osz-
lopa és erőssége" és ennek egyik arczélen álló 
hirnöke ós tolmácsa a theologia, az ily ószövet-
ségi theokratikus, sőt még azokon is túlkalan-
dozó, az antik pogány imperializmusba átcsapó 
tanokat szó nélkül nem hagyhatta . Jakab király 
nekivadult királyi theologiájával korának leg-
nagyobb vitázó theologusai, Bellarmin, Suarez, 
du Perron stb. vették fel a keztyűt. Mi most 
itt csak Bellarmin tanfejtésének rövid, vázlatos 
ismertetésére szorítkozunk, megjegyezve csupán 
azt a különös körülményt, hogy Bellarmin, a 
jezsuita-rend e kiváló dísze és büszkesége, 
éppen e királyi vitájának folyamán királyokkal 
szemben kifejtett szókimondása következtében 
esett el a szenttóavatás dicsőségétől.7 

1 lus liberae monarchiae, p. 90. Francofur t i 1632. 
2 Czélzáa Bel larminnak és más theologusoknak de laicis 

czim a la t t k i fe j te t t taní tására . 
3 Basilicon Doron, p. 71. Francofur t i , 1632. 
4 lus liberae monarchiae, p. 104. 
5 ü. o. p. 100, 108. 
7 On sait, i r ja a párisi Etudes (1903. máj. 20.), que se furen t 

sur tout des raisons politiques, qui arrêtèrent , sous Benoi t XIV, 
la cause de béatification du vénérable cardinal Bellarmin. A nagy 

Bellarmin tanítása az állami hatalom ere-
detéről az egyház ősi tanítása, melyet sz. Pá l 
így fogalmazott meg : „Non est potestas nisi 
a Deo." De laicis cz. vitázó értekezésében 
Bellarmin a következő elveket állítja fel, kellő-
képen igazolva valamennyit : 1. Az állami hata-
lom általában véve, vagyis eltekintve a külön-
féle államalakulások részletes körülményeitől 
„közvetetlenül egyedül Istentől származik." Ok : 
„nam consequitur necessario naturam hominis, 
proinde esse ab illo, qui fecit naturam hominis. 
2. Ennek a közvetetlenül Istentől származó 
állami hatalomnak „közvetetlen alanya" az egész 
sokadalom (tota multitudo). Ok : „nam haec 
potestas est de iure divino ; a t ius divinum 
nulli homini particulari dedit (Jakab király 
Saul példája ellen) hanc potestatem: ergo 
dedit multitudini".8 8. Az állami hatalmat a 
sokadalom a természetjog erejénél fogva egyre 
vagy többekre ruházza át. 4. A különféle kor-
mányformák nem a természetjog, hanem a ius 
gentium alkotásai. 5. Az eddigiekből követke-
zik, hogy az állami hatalom minden egyes 
esetben (in particulari) Istentől van, de nem 
közvetetlenül, hanem emberi elhatározás és 
választás közbejöttével, mint minden más, a 
mi a ius gentiumon alapszik.9 

Az elvek e rendszerét emelte érvényre 
Bellarmin I. J akab király tanaival szemben az 
ő Apológiájában,10 s evvel az eljárásával Bellar-
min teljes összhangzásban marad t a kath. hit-
tudomány ősi hagyományával, melyet a scholas-
tikus theologia oszlopos férfiai, Aquinói szent 
Tamás vezetésével, minden oldalról a bizonyí-
tás erős bástyáival vettek körül.11 

Bellarmin bibornoké a főérdem, hogy a 
Jakab-féle királyi elmélet a fejedelmek hatal-
mának törvényfelettiségéről elméletileg lom-
tá rba került. Gyakorlatban, sajnos, még mindig 
találkoznak vele utjukon a nemzetek. *** 

theologus neve valóságos vörös posztó az á l lammindenhatóság 
liberális és abszolutista jogászainak szemében egész a mai napig. 

8 Ujabb keresztény bölcselők és hi t tudósok szerint az állami 
legfőbb ha ta lmat Isten közvetetlenül sem egyeseknek sem a soka-
dalomnak nem adja ; h a n e m igenis, ha emberi körülmények valakit 
a sokadalom élére az egyesek fölé emelnek, Isten e körülmények 
közbejöttével maga ruházza át a h a t a l m a t az illetőkre. (V. ö. 
Cathrein, Moralphilosophie 1899. II. 477. s köv., Schiffini, Philos, 
morális 1891. t. II. p. 443. 

9 Bellarminus, Opp. om. ed. Neapol. 1857. T. 2. p. 317. 
10 Opp. om. ed. cit. T. 6. p. 345. 
11 Qiiilliet, De civilis potestatis origine theoria catholica, 

Lille, 1893. p. 182. 
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A bibliaolvasás korlátozásának története a 
trienti zsinatig. 

Az előző fe jezetben vázoltuk azt az állandó tisz-
teletet és érdeklődést, melylyel a kath. egyház a Szent-
írást kezdettől fogva övezte. Ugyanez a mélységes 
tisztelet, de egyút ta l a hívők lelki üdveért való aggo-
dalom vezette az egyházat azokban az intézkedéseiben 
is, melylyel a Szentírás olvasását korlátozta. Erre a 
korlátozásra az egyháznak joga ós bőséges oka is volt. Az 
egyház ugyanis ismerte az ember gyöngeségét a Szent-
írás mélységes értelmének fölkutatásában ; jól tudta, 
hogy a Biblia olvasása az üdvösségre nem szükséges, 
sőt sok esetben veszedelmes : épen ezért az Is ten igéje 
iránt köteles tisztelet s az emberek lelki üdve érdeké-
ben a Szentírás olvasását bizonyos feltételekhez kö-
tötte. Ezek a feltételek az egyház köztudatában éltek ; 
ismerte és tel jesí tet te azt minden a hit igazságaiban 
jár tas keresztény. A X I I I . századig nem volt szükséges 
azoknak a feltóteleknek teljesítéséről külön törvények-
kel is gondoskodni. A X I I I . századtól kezdve azonban 
az emberek tudat lansága és még inkább sokaknak rossz-
akarata folytán a Szentírás olvasása körül oly vissza-
élések kezdtek lábra kapni, hogy azoknak megszünte-
tése végett az egyház szükségesnek látta a Szentírás 
szabad olvasását korlátozni. Kivette a Bibliát azoknak 
a kezéből, a kik tudat lanságuk, vagy könnyelműségek 
folytán belőle nem az örök élet igéjének kristálytiszta 
vizét, hanem lelket ölő mérget merítettek. A követ-
kezőkben ennek a korlátozásnak történetét fog juk vá-
zolni. Ebből és az egyháznak a Biblia használatára 
adott fegyelmi szabályaiból mindenki meggyőződhetik, 
hogy a kath. egyház feltétlenül soha sem tiltotta meg a 
Szentírás olvasását és a mikor egyeseknél korlátozta a 
Biblia szabad használatát, akkor is az illetőknek lelki 
üdvéről óhaj to t t gondoskodni. A mint az okos anya 
elrejti kiskorú fia elől a ty jának végrendeletét, hogy a 
reá váró dús örökség tudata éretlen elméjét meg ne 
szédítse, fölfuvalkodottá, vagy anyja ellen lázadóvá ne 
tegye ; s a mint nem engedjük meg, hogy a gyermek 
magának szegjen kenyeret, mer t könnyen megsérthetné 
m a g á t : épen úgy a kath. egyház is, mint jó anya, nem 
adta a hit dolgában kiskorúak kezébe szabadon a 
Bibliát. Ezért vád csak a tájékozatlanság, vagy az előítélet 
részéről érheti a kath. egyházat. 

A „bibliatilalom ősatyja"-ként protestáns részről 
VII . Gergely pápát szeretik emlegetni. Némi alapot 
ehhez a vélekedéshez VII. Gergelynek Wrat is law cseh 
királyhoz 1080. j anuár 2-án intézet t levele szolgáltat.1 

Pedig ebben a levélben a pápa a csehek azon kérését 
tagadja meg, hogy az istenitiszteleten a szláv nyelvet 
használhassák. Szerinte ugyanis az isteni mindenható-

1 S. Gregorii VII . Epis tolae e t Diplomata Pontif icia P. I. L. 
VII . Epist . XI. Ad Ura t i s laum Bohemorum regem. Migne. Pa t ro -
logiae Tom. 148. „Quia vero nohilitaa t u a postulavit , quod secundum 
Sclavonicam l inguam apud vos d ivinum celebrari annueremus 
Officium, scias nos huic pet i t ioni t u a e nequaquam posse favere. Ex 
h o c nempe saepe volventibus l iquet non immeri to s ac ram Scrip-
t u r a m omnipotent i Deo placuisse qu ibusdam locis esse occultam, 
ne, si ad l iquidum cunctis pa tere t , fo r t e vilesceret et subjacere t 
despectui , au t p rave in te l lec ta a mediocr ibus in errorem induceret . 

ság nem czél nélkül re j te t te el egyesek elől a Szentírás 
ér te lmét ; mert ha mindenki könnyen hozzáférhetne, 
hamar közönségessé válnék, sőt lenéznék, vagy saját 
lelki romlásukra félreérthetnék. Ebben a megokolásban 
tehá t a pápa korántsem t i l t ja el a nép nyelvén készült 
fordítások használa tá t ; annyi t azonban sej tet velünk, 
hogy az egyház illetékesnek és hivatot tnak érezné 
magát hívőinek a Szentíráshoz való férkőzést meg-
nehezíteni, ha azt a hívők lelki szükséglete, vagy a 
Szentírás iránt tar tozó tisztelet úgy kívánná. 

A bibliaolvasás korlátozásának első nyomaira a 
X I I I . században találunk. Szentírástanulmányi kézi-
könyveink I I I . Incze pápának tulajdoní t ják az első 
tilalmat. Igazolni fogjuk, hogy III . Incze egyáltalán 
nem tiltotta meg s nem is korlátozta a Szentírás hasz-
nálatát . 

A XII . század végén s a XI I I . elején súlyos seb-
kén t rágódott az egyház testén a Lombardiában, Dél-
franczia- és Spanyolországban dúló valdiak és albi-
gaiak, más néven katharok eretneksége. Mellőzzük e 
két eretnekség tüzetesebb ismertetését. Tévedéseik, 
melyek a keresztény társadalmat alapjában támadták 
meg, az egyház szomorú emlékei közé tartoznak. Koruk 
szocziálistái s kommunistái vol tak, kik ellen az egyház 
végre is azokhoz volt kényte len fordulni, kikről a 
Szentírás azt mondja , hogy nem czél nélkül viselik a 
kardot . Bennünket közelebbről a Szentírás felől táplált 
véleményük érdekel. Ez irányú elveikre élénk világot 
ve t Bemer Sacchoni, domokosrendi szerzetes „Summa 
contra valdenses" czímű munkája . 2 Nevezett tizenhét 
évig á katharok felekezetéhez tartozott, sőt előkelő 
helyet töltött be közöttük. Megtérése után nagy theo-
logiai s bölcseleti tudását épen az elhagyott eretnekség 
elfojtására fordította. Veronai sz. Péter vér tanúi halála 
u tán ugyanis IV. Incze pápa megbízásából ő lépett a 
szent örökébe, mint Lombardiának inquisitora.3 „A 
valdiak, írja je lzet t művében, azt állítják, hogy a hivők, 
még az asszonyok is kötelesek prédikálni az Apostol 
szavai értelmében (I. Kor. X I V . B.) : , Akarnám ugyan, 
hogy ti mindnyájan nyelveken szóljatok, de még inkább, 
hogy p r ó f é t á l j a t o k , . . . . hogy az anyaszentegyház épül-
jön. ' Továbbá mindent meseszámba vesznek, a mi a 
Szentírás szövegével nem bizonyítható. Azt mondják, 
hogy a Szentírás olyan hatású az anyanyelven, mint a 
lat inban. Ezért az áldozat bemutatásánál s a szentségek 
kiszolgáltatásánál azt használják. Az újszövetséget és 
az ószövetségnek nagy részét anyanyelvükön könyv 
nélkül tudják." Művének harmadik fejezetében pedig 
így í r : „A valdaiak eretnekségének első megteremtője 
a h iú dicsősógvágy ; sokan ugyanis abban a tiszteletben 
kívántak részesülni, melylyel az egyház tanítóit övezte. 
Az eretnekség második előidézője az a körülmény, hogy 
mindnyájan férfiak és nők, kicsinyek és nagyok, éjjel 
és nappal nem szűnnek meg taní tani és tanúlni. A kéz-
műves napi munká ja után éjjel tanít , vagy tanúi. Elté-
velyedésüknek harmadik oka, hogy az ó- és tíjszövet-
sóget anyanyelvükre fordították és így tanúl ják s 

2 Malou i. m. I. 3. 4. 1. 
3 Kirchenlexicon 10. kö te t , 1452. l ap . 
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taní t ják . Hallot tam és láttam korlátolt eszű parasztot, 
a ki J ó b o t szőrűi-szóra idézte, ós többeket , kik az egész 
újszövetségi Szentírást szószerint tudták. De mivel 
tanúlat lanok, hamisan és elferdítve értelmezik a Szent-
írást." Reiner ezen mélyreható jellemzése u tán nem 
csodálkozhatunk a tóvely gyors el terjedése fölött. Vak 
vállalkozott a vezető szerepére, a tévedések árkát nem 
kerülhet ték el. A hit épségéért aggódó egyház mentő 
kísérleteit pedig nagyban megnehezítet te a makacssá-
guk és elbizakodottságuk, melylyel papjai t lenézték. 

(Folytat juk.) 

Az orsz. Központi Katii. Legényegyesület 
téli tanításai. 

Erdősi Károly, a Központi Legényesület fáradha-
tatlan másodelnöke most bocsátotta közre az egyesület 
1905—1906-iki munkaprogrammját és mi e tartalmas 
füzetben lapozva, csak elismeréssel áldozhatunk ugy a 
vezetőség nagy munkájának, mint a résztvevők áldo-
zatkészségének. 

A tetszetős alakú füzet először külön sorolja fel 
szakok szerint a különböző előadásokat, majd másik 
részében naptáralakban közli, hogy nap-nap u tán mily 
előadók s az egyesület mely helyiségeiben t a r t j ák meg 
tanításaikat. E gyakorlati beosztás lehetővé teszi, hogy 
rövid át tekintés után is már fogalmat szerezzünk arról 
a mólyen szántó, alapos erkölcsi és szellemi képzésről, 
amiben ez a közhasznú egyesület részesíti — s hozzá 
teljesen ingyen, minden külön dij lefizetése nélkül — 
tagj ait. 

A tanítások között első helyet fogtalnak el a val-
lásos és szocziális jellegű előadások. Az óv minden 
egyes hétfői estéjén tartanak ily tárgyú előadásokat 
kathol ikus közéletünk kitűnőségei, kik között ot t talál-
juk Andor György dr, Emszt Sándor, Giesswein Sándor, 
Izsóf Alajos, Párdányi Emil orvos, Prohdszka Ottokár, 
Sereghy Zoltán főv. tanácsjegyző, Székely I s tván ós 
Várady L. Árpád neveit. Hit tani előadásokat tar tanak 
Bidtykay Antal ferenczrendi házfőnök, Gerely József 
szerkesztő, Szentiványi Károly, Gallovieh Jenő, Marczinka 
Imre, Pompéry Aurél és Valniesek Béla hit tanárok. Min-
denik előadó gyakorlat i érdekességü czimei u tán ítélve 
a legjelentőségesebb tárgyakról fog előadást tartani. 

E hétfői előadásokon kivül Erdősi Károly másod-
elnök két külön előadás-sorozatot is t a r t ; az egyiket 
a szocziális kérdésről és pedig igen helyesen a leg-
józanabb alapon, a nemzetgazdaságtan kere tében; a 
másikat pedig az önképző osztály ülésein a rhetoriká-
ból. Ez előadás-sorozatoknak rövid vázlatát is közli a 
téli programm. 

Három szaktanfolyam működéséről is értesit a téli 
programm ; igy az asztalosok és mülakatosok számára 
Horváth Sándor iparművészeti rajzoló, a czipészek szá-
mára Trukker Ede czipészmester, a szabók számára pedig 
Valaska Mihály okleveles szabász tar tanak elméleti ós 
gyakorlat i szaktanításokat. Gyakorlatilag nagyjelentő-
ségűnek ta r t juk ezeken kivül Pastinszky I s tván tanár 
előadásait a könyvvitel és kereskedelmi számtan köré-
ből, valamint a vasárnapi népszerű előadásokat is. 

Hogy megrajzol juk némileg a központi legény-
egyesület tevékenységének képét, leír juk ide az idei 
munkarend alapján a heti rendes tevékenység pro-
grammjá t . Minden vasárnap délelőtt a szentmise hall-
gatása után szaktanítás van az asztalosok és mülaka-
tosok számára. Délután vannak — a rendesen vet í te t t 
képekkel vagy kísérletekkel t a rk í to t t — népszerű elő-
adások s ezután esetleg színielőadások, vagy társas-
estélyek. Hétfőn este vannak fe lvá l tva a hittani, vagy 
társadalomtudományi előadások, kedden oktatás a könyv-
vezetésre s ipari irodai ismeretekre, szerdán ta r t j a 
Erdősi Károly másodelnök felváltva a szocziális tan-
folyamot, vagy az önkópzőosztályban a szónoklat tant ; 
csütörtökön a szabók és czipészek tar t ják meg szak-
tanfolyamukat , pénteken énekóra van Dötsch Károly 
egyházi karnagy vezetése mellett, szombaton végül az 
asztalosok gyakorlati szaktanfolyamát tar t ják meg. 

H a hazánk minden katholikus szocziális irányú 
egyesületében így működnének, azt hisszük, sohasem 
kellene panaszkodnunk katholikus egyesületi életünk 
meddősége felett A. 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
liudapest, okt. 17. Concordia parvae res creseurd, 

discordia maximae dilabuntur. —-
Ez az értelme annak a g y ú j t ó buzdításnak, mely 

tegnap Prohászka Ottokár dr. ajkairól a Ker. Szocziális 
Egyesületek nyilvános nagygyűléséből az egész ország 
épülésére elhangzott . „Szocziális érzés" —- ez a dolog 
neve, melyre nekünk kimodhatat lan nagy szükségünk 
van s mely a hol megvan, csodákat képes alkotni. 
Nem találunk szavakat elég alkalmasakat arra, hogy 
kellőképen kifejezzék nagyságát annak a munkának, 
annak a sikernek, a melyet lelkes férfiak nálunk, kü-
lönösen a munkásnóp országos szövetségi egyesítésé-
ben és szervezésében elértek. Alig másfél óv alatt 1 
(a győri) munkás-egyesület mellett 50 katholikus mun-
kás-egyesület létesült ós lépett be a Keresztény Szo-
cziális Egyesületek Országos Szövetségébe. Dicsőség 
az Is tennek ós abban jutalom, elismerés a magyar 
kathol ikus szocziális akczió vezető, oszlopos embe-
reinek ! 

A tegnapi zár t nagygyűlés és nyilt kongresszus 
kimondhatat lan örömet okozott az egyháznak. 50 vi-
déki és 5 budapest i munkás-egyesület kiküldöttei, kö-
rülbelül 12,000 tagot képviselve, lobogtatták kibontot t 
zászlaját a keresztény szeretetnek, a szent kereszt mo-
rá l jának. Álljon i t t mind a ké t gyűlés lefolyásának 
leírása. 

A Keresztény Szocziális Egyesületek Orsz. Szövetségének 
zárt közgyűlése. 

Délelőtt kilencz órakor a kongresszuson résztve-
vők a jezsuiták templomában szentmisét hallgattak, 
mélyet Giesswein Sándor dr. kanonok, országgyűlési 
képviselő, a szövetség elnöke mondott . Innen vonul-
tak a Szent-István-Társulat palotájába, melynek dísz-
te rme csakhamar kicsinynek bizonyult a kongresszusi 
t agok és az érdeklődők befogadására. 

A Keresztóny-szocziális Egyesületek Országos Szö-
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vetségének közgyűlése volt a délelőtti gyűlés tárgya. 
10 órakor nyitotta meg Giesswein Sándor dr. a köz-
gyűlést . Örömmel üdvözli a tagokat a Szent Is tván-
Társula t palotájában. Ez nem véletlen, mert Szent 
I s tván a kereszténység és igy a szocziális érzés apos-
tola volt. Ez a kettő összefolyik : ahol szocziális érzés 
van, ott a kereszténység fog vezetni. Mert még a ke-
resztényellenes lobogó alatt is nem az eszmék nem 
újkoriak, hanem az evangéliumból vettek. Joggal jö t -
tünk tehát mi, mint keresztény szocziálisták Szent Ist-
ván védnöksége alatt mint jó hazafiak, jó keresztények 
és jó szocziálisták. Üdvözli ezután pár szóval németül 
a Budaörsről bevonult mintegy 120 német munkást . 
A közgyűlést megnyit ja . 

Ezután a kongresszusi kiküldöttek igazolása kö-
vetkezett , majd az elnök megemlékezet t a sárvári sze-
rencsétlenség áldozatairól, kik között egyesületi tagok 
is voltak. Majd Lakatos Géza dr. főti tkár ter jesztet te 
elő évi jelentését, melyet a közgyűlés a legnagyobb 
érdeklődés és tetszés jeleivel hal lgatott meg. A szerető 
gonddal összeállított jelentést , mely a keresztény-szo-
cziális mozgalomnak valóságos tör ténet i okmánya, la-
punk más helyén közöljük. A szövetség zárószámadá-
sait Krywald Ottó ter jesz te t te elő, melynek tételei kö-
zül kiemelendő, hogy a propaganda költségeire csak 
12142 korona került s e nevetségesen csekély összeg-
gel meglehetett egy igaz ügy érdekében az egész 
ország közvéleményét mozdítani. A számvizsgáló bi-
zot tság javaslata után a közgyűlés a felmentvényt 
megadja és köszönetet szavaz a pénztárosnak. 

Az elnökség megújí tása következet t s a bizalom 
és szeretet nyilvánítása, melyet Huszár Károly és 
Yiezer Lajos (Pécs) szavai tolmácsoltak, arra indítot-
ták Giesswein Sándor drt , hogy az elnökséget ú jból 
elfogadja. Aba János (Kassa) indítványára a közgyű-
lés jegyzőkönyvi köszönetet szavaz az elnöknek. Társ-
elnöknek újból ntffegválasztották Szalánczy Antalt , 
másoae lnökökneyS^erényi J enő dr. szombathelyi ügy-
védet és Hencz Károly dr. orsz. képviselőt, kik köszö-
nete t mondtak megválasztatásukért . A szövetségtanács 
tagja inak megválasztása u tán a közgyűlés egyhangú 
lelkesedéssel Yárossy Gyula dr. székesfejérvári megyés-
püspököt a szövetség fő védőjének választja meg. 

5 percznyi szünet u tán Lakatos főtitkár előter-
jeszti a keresztény-szocziális egyesületek alapszabály-
mintá já t . Ezek hivatva vannak egyrészt az egyesüle-
tek, másrészt a szövetség kapcsolatát erősebbé tenni. 
Különös súlyt helyeznek a tanonczok szervezésére, az 
egyesületek beléletének a központ által való ellenőr-
zésére stb. Az alapszabálymintákat a közgyűlés elfo-
gadta. Ezután a főti tkár a keresztény-szocziális Prog-
ramm revideált szövegét muta t j a be, mely egy általá-
nos rósz után (a társadalom szocziális bajai ós azok 
orvoslási módja) a következő főbb pontokat foglalja 
magában. Nemzeti hitvallás, politikai jogokban való 
részesedés, a családi tűzhely védelme, adóügyi reformok, 
népegészségügy, szegényügy, antialkoholizmus, igazság-
ügy, szocziálpolitikai intézkedések a mezőgazdaság, kis-
és nagyipar terén, cselédügy. A közgyűlés a programmot 

elfogadta s elhatározta, hogy német és tót nyelven is 
közzé teszi. Az előhaladott idő folytán a tárgyalás 
folytatását délutánra halasztották. 

A Kathol ikus Kör fehér termében folytat ták a 
közgyűlést délután fél 3 órakor, melyen főkép az 
„Igaz Szó" ügyével foglalkoztak s elfogadták a szö-
vetségtanács javaslatát , hogy a lapot mindenütt ahol 
anyagi vagy nyelvi akadályok nem állanak fenn, kö-
telezővé teszik az egyesületek tagjaira nézve. 

A Keresztény Szocziális Egyesületek Orsz. Szövetségének 
nyilt kongresszusa. 

Délután 3 óra u tán zsúfolásig tömve volt minden 
hely és a karzat a Kathol ikus Kör nagy fehér termében. 
A fővárosi és vidéki munkásság képviselőin kivül ot t 
láttuk a papság számos tagjá t , a lelkes világi és cisz-
terczita növendékpapokat , előkelő hölgyeket, szóval a 
társadalom minden osztályának képviselőit. Ott volt 
Molnár János apát, Mgr. Yay Réter, Hencz Károly 
orsz. képviselő, Nagy Alfonz, S%uraJ.László (Yeszprém)-
s még számosan. ^ 

Giesswein Sándor dr. elnök üdvözölte a kongresz-
szus tagja i t és a megjelenteket bátorságukért , mer t 
ma bátorság kell ahhoz, hogy valaki kereszténynek és 
szocziálistának nevezze magát . A szocziális eszme és a 
keresztényi eszme egy és ugyanaz. Szükség van rá a 
haza, a nemzet, a társadalom megmentése végett . Az 
egyház tudatára ébredt annak régóta, hogy ma már 
az emberiségre nem ugy mint annak gyermekkorában, 
anathemákkal lehet hatnia — hanem szocziális veze-
téssel. Örvendetes jelenség, hogy nálunk is vannak 
Manning bíboroshoz hasonló szocziális érzékű egyház-
fők. Varosy, Mailáth stb. El lenté tben a szocziáldemok-
ratákkal , a keresztényszocziálisták a szocziális kérdést 
nem tekintik pusztán gyomorkérdésnek, hanem erköl-
csi kérdésnek is, ezért kell azzal annál behatóbban 
foglalkozniok, minél több ju to t t a javakból . 

A tetszéssel fogadott beszéd u tán Ernszt Sándor 
tar tot t előadást a munkásszakszervezetekről. A kizsák-
mányoló nagy ipar elnyomja a munkást , ez adja meg 
a jogot a munkásnak a szervezkedésre. A szervezke-
désnek gazdaságinak kell lennie, nem szabad sem poli-
tikainak, sem felekezetinek lenni. A munkás-szakszer-
vezetnek nem szabad politizálni, függet lennek kell 
lennie minden irányban. Kárhoz ta t j a a szocziáldemok-
raták kezében levő szakszervezeteket, ahol ez a füg-
getlenség nincs, meg, ezért u j szakszervezetekre van 
szükség, ezeknek azonban nem kell túlságosan liarczi-
asaknak lenniök. A hiábavaló sztrájkok ártanak a 
munkásnépnek. 

Az előadást élénken megtapsolták. 
Ezután Szalánczy Andor mondot t beszédet a ke-

resztény-szocziálizmusról. A gyakori tapstól és éljen-
zéstől megszakitott , szervezkedésre buzdító beszéd 
nagy hatással volt a hallgatókra. 

U tána Geöcze Sarolta tar tot t előadást a keresz-
tény női munkásmozgalomról. Beszámolt mindenek-
előtt azokról az eredményekről, melyet a nők szerve-
zése terén elértek, azt indítványozza, hogy a még csak 



334 RELIGIO. LXIV. évf. 1905. 

fővárosban lévő női munkásnő szervezeteket a vidéken 
is el kell ter jesztem. 

A női keresztény szocziális mozgalom lelkes veze-
tőjének előadását perczekig tartó taps követte, mely 
valóságos orkánná növekedet t midőn Prohászka Otto-
kár dr. egyetemi tanár lépett az emelvényre, hogy 
megtartsa előadását a társadalmi harczról. 

A mai világ képét — mondta a tudós tanár — 
csak a pillanatfelvételekben lehet megrajzolni. A tár-
sadalom egyre változik, de változása szineváltozás. 
Hegyen ül, feldúlt vonásai harmóniába olvadnak, be-
esett szemeiben az élet tüze jelentkezik. Az általános 
benyomás szocziális fejlődés tekintetéből vigasztalónak 
mondható. Foszlik a régi, sarjad az uj , sok nemes jó-
indulat, sok vágy és öntudat ébredezik. Előitéletekben 
megrögzött rétegekből kienged a maradiság téli fagya 
s a társadalmat á t jár ja a szocziális érzés. Legfőbb elő-
nyünk, hogy komolyabbak, igazabbak let tünk szoczi-
ális érzésünkben. 

Végig a történelemben különféleképpen jelentke-
zik a szocziális érzés, némely dolgok iránt tompa so-
káig, mások iránt már ébredezni kezd. Kifogástalan 
elveket vall, de azokat nem alkalmazza, majd egyszerre 
megmozdul a szive s legyőzi a korunknak sajátos 
nyomorúságát . Imádkozták pl. az apostoli időkben a 
Miatyánkot, de azt nem érezték, hogy a rabszolgaság 
tűrhetet len állapot, olvasták az evangéliumot Szt. I s tván 
korában, de a jogok kiterjesztésére nem gondoltak. 
Most azonban erősödik a szociális érzés : mind egyek 
vagyunk, testvérek vagyunk. Nincs már elszigetelt 
szenvedés. A társadalom érzi, hogy közös ügyünk az 
egészség, a levegő, a napsugár, a közerkölcs. Közös a 
nemzeti életünk, a boldogulásunk, melyet nem szabad 
a bérmunkásoktól megtagadni. Előbb nem gondolkod-
tunk igy, meg kellett győződnünk. Idézi Carlyle pél-
dáját . 

Ennek az érzésnek ki kell ter jeszkedni az egészre. 
Ez a keresztényszocziális törekvés. Ez t zavarja a szo-
cziáldemokráczia utópiája, lázas álma. Zavar ja a szel-
lemi világot, vallási, filozófiai kérdéseket kever a tár -
sadalmi alakulás folyamatába. Minden filozófiai i rány 
u j világnézetet, u j belátást akar a lét mélységeibe. A 
szociáldemokráczia is nyargal a tör ténelmi materializ-
tíiusnak a német filozófia czirkuszából kikölcsönzött 
filozófiai gebéjén. (Elénk derültség.) 

Zavar ja az erkölcsi világot. Nem lelkesülök a 
burzsoa-társadalom erkölcseiért: léha, dologtalan, csil-
laga az élvezet, egyetlen ingere az asszony. Es a szo-
cziáldemokráczia mire nevel ? Szabad szerelemre s leg-
feljebb még bicskázásra, öklelósre. Es a Népszava? 
Sohse hazudtak annyit 100 év alatt, mint az egy év 
alatt. Vagy hiszi a Népszava, amit ir t s akkor végte-
len butaságra lehet következtetni , vagy nem hiszi s 
akkor a hazugságok és rágalmak sárkány tej ével táp-
lálja gyermekét . 

Zavar ja a társadalmi életet az osztályharcz, ami 
itt nálunk főleg sztrájk. 

Ezzel szemben a szocziális munká t követeljük 
mindenkitől. Különösen a müveit i f júságtól . A szocziál-

demokrata vezényszó nem magyar, hanem kozmopolita 
Nekünk az a meggyalázott magyar zászló kell, ra j ta a 
magyar czímer és a kereszt, nem pedig egy echt 
király-utczai Jakab ! Előre ki velünk tart , előre ma-
gyar keresztényszocziálisták ! 

Perczekig tar tot t az éljenzés és taps, ami Pro-
hászka szavait követte, végül Haller Is tván számolt be 
a lefolyt esztendő keresztény-szocziális mozgalmairól, 
majd Huszár Károly, Hencz Károly, Aba János (Kassa) 
mondot tak még lelkesitő beszédet, végül Giesswein 
Sándor elnök rövid beszéddel berekesztet te a kong-
resszust. A jelenlevők a Himnusz hangja i mellett osz-
lottak szét. 

Bécs. A dominikánus rend uj tartományi félosztása. — 
1856-ban, Jandel atya rendfőnöksóge idejében „Pro-

vincia Imperi i" czim alatt a dominikánus rend két 
tar tománya, a cseh-morva és az osztrák-magyar tarto-
mány egygyé olvadt össze, az akkori birodalmi czen-
tralizáczió hatása alatt. Néhány hót előtt ez az egyesü-
lés az apostoli Szentszék engedelmével megszűnt s a 
két rendtar tomány ú j ra különvált . Jelenleg tehát a 
dömés rendnek 4 rendtar tománya van a monarchia 
területén : az osztrák-magyar, a cseh-morva (Provincia 
Bohemiae), a galicziai és a dalmát, összesen 43 kolos-
torral és 500 rendtaggal. Mért ne lehetne, ha Bohemiának, 
Dalmácziának, Galicziának van, Magyarországnak is 
külön rendtar tománya ? 

KATH. EGYESÜLETI ELET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Egy év a keresztény szoczialismus történetéből. 

Lakatos Géza dr titkári jelentése a Keresztény Szocziális 
Egyesületek Orsz. Szövetségének f . hó 16-án tartott köz-

gyűléséhez. 
Több mint 30 éven át élte már világát Magyar-

országan a szocziáldemokráczia anélkül, hogy az általa 
fenyegetet t keresztény társadalom valamelyes eredmé-
nyes ellenmozgalmat indi tot t volna. 1903-ban azonban 
részint az eddig nem tapasztal t erővel fellépő agrár-
szoczializmus, amely azon évben az Alföldön több véres 
zendülóst is eredményezett, másrészt a nemzetközi szo-
cziáldemokrata pártnak támadó fellépése, amely már 
elég erősnek érezte magát, hogy a kereszténység ós 
különösen a katholikus egyház ellen felvegye a küz-
delmet, megérlelték a lassan mozduló keresztény köz-
véleményben is egy keresztény alapon álló gazdasági 
mozgalomnak szükségét. 

A kezdeményezés dicsősége idő tekintetében He-
rényi J e n ő dr. szombathelyi ügyvédet illeti, aki 1903. 
julius 12-én Huszár Károly részvételével Szombathelyen 
nyilvános népgyűlést ta r to t t és a szervezkedést kimon-
dották. 

Budapesten az U j Lap julius 30-iki számában 
Szalánczy Andor szózatot intézett a munkássághoz, 
amelyben felhivja őket a keresztény alapon való szer-
vezkedésre és egy keresztény munkáspár t alakítását 
ajánlotta. Huszár Károly mindjár t kezébe is vet te az 
ügyet és augusztus 2-án értekezletet tar to t tak a Ka-
tholikus Népkör helyiségében, amely kimondta egy 
fővárosi keresztény munkásegyesület szükségességét és 
e czélra hetenként összejöveteleket tar tot t . 

Ez t megelőzőleg elméleti i rányban is indult meg 
egy mozgalom, még pedig az egyetemi hallgatók Szent 
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Imre-Körében, hol már 1900 február 10-én Lakatos 
Géza a keresztény-szoczializmusról tar tot t felolvasást. 
A jelenvolt egyetemi hallgatókból mindjár t egy kis 
gárda alakult, amely megkezdte a keresztény-szoczia-
lizmus elveinek tanulmányozását és mikor Budapesten 
megindult a keresztény munkásmozgalom, rögtön csat-
lakozott hozzá ós szellemi vezetője lett. 

A budapesti példa hatása alatt a vidék is meg-
mozdul t ; 1903. szeptember 20-án Pécsen, 22-én Faddon, 
majd Pápán és Kecskeméten Huszár Károly és Haller 
István megalakí t ják a keresztény munkásegyesületeket . 

Ekkor vegyül bele a mozgalomba Giesswein Sán-
dor képviselő, országosan ismert szocziologus, aki mint 
a legelső magyar keresztény munkásegyesület megala-
pítója (Győr), szives készséggel csatlakozott a mozga-
lomhoz s vet te át annak vezetését Az 190á. október 
19 —21-én tar tot t Kathol ikus Nagygyűlésen a már meg-
alakult egyesületeket a teendők megbeszélése véget t 
kongresszusra hívják össze október 21-ére. 

Tiz egyesület, a budapesti, győri, szombathelyig 
kalocsai, pápai, kecskeméti, pécsi, kolozsvári, faddi, 
szentendrei képviseltet te magát s nagy lelkesedés közt 
kimondották, hogy megalakí t ják a Keresztény Szocziá-
lis Egyesületek Országos Szövetségét. 

Ezzel aktuális le t t a keresztóny-szocziális pro-
gramm ügye is, amelynek előkészületi munkálatai meg-
lévén, ugyané gyűlés általános vonásokban megállapí-
totta. Ez alapon je lent meg hivatalos közlönyünk, az 
„Igaz Szó" politikai heti lap május 7-diki számának pro-
grammszerü vezérczikke. A végleges programm meg-
állapítása a jelen közgyűlés feladata. 

A szövetség tevékenységének súlypontját külön-
ben ú j egyesületek alapítására helyezte és tekintve, hogy 
a keresztény-szocziális propaganda czéljaira mindössze 
121 korona állott rendelkezésére, valóban szép ered-
ményt ér tünk el. 

A siker oroszlánrésze e tekintetben Huszár Károly, 
Haller I s tván és Szalánezy Andort illeti, akik nem 
kiméivé fáradságot, feláldozták legtöbb vasár- és ünnep-
napjukat . 

Huszár 18, Haller 19 és Szalánezy 23 vidéki nép-
gyűlésen vettek részt, nem számítva a pesti és pest-
vidéki gyűléseket, amelyek többi vasárnapjukat foglal-
ták le. 

Meg kell azonban említenem nagyságos elnökün-
ket, aki négy gyűlésen vet t részt, Prohászka Ottokár 
egyetemi tanár urat , aki szintén négy helyen emelte 
fel ékes szavát a keresztény szoczialismusért ; azután 
Zichy Aladár, Hencz Károly és Ba t thyány Tivadar kép-
viselők, Grammantik Ágoston, Morva Rezső, Huszár 
János urakat , akik a központ részéről több vidéki nép-
gyűlésen vet tek részt. 

A szünet ós fáradság nélkül folytatot t agitácziónk-
nak eredménye, hogy mig szövetségünk megalakulása-
kor mindössze 10 egyesületünk volt, ma már számuk 
az ötvenötöt meghaladja, abennök szervezett munkások 
a tízezret. 

Egyesületeink vannak a következő he lyeken: 
Budapest—Józsefváros, Budapest —Angyalföld, Újpest , 
Erzsóbetfalva és Kossuthfalva, Kispest, Győr, Kalocsa, 
Szombathely, Pápa, Pécs, Kecskemét, Kolozsvár, Po -
zsony, Szentedre, Fadd , Sárvár, Székesfehérvár, Besz-
terczebánya, Veszprém, Kőszeg, Jakabfalva, Szakcs, 
Kartal, Nagy-Kónyi, Szany, Komárom, Körmend, Illés-
háza, Budaörs, Olaszka, Lópér, Kassa, Sopron, Csurog, 
Mosony, Nyitra, Nagyoroszi, Moór, Bács, Szajla. 

Tizenöt helyen pedig most van megalakulóban. 
De száz és száz helyen tár t karokkal fogadnák a ke-
resztény szoczializmus hírnökeit, h ivnak is mindenfelé, 
csakhogy a központ rendelkezésére álló három lelkes 
ember mindenhová el nem mehet, az üres szövetségi 

pénztár pedig u j erők költséges kiküldetését meg n e m 
engedi. 

Lehetet len, hogy i t t fel ne j a jdu l junk , midőn kon-
statálnunk kell, hogy a keresztény Magyarországnak 
a forradalmi szoczializmustól való megmentésére néhány 
ember lelkesedése és 121 korona állott szövetségünknek 
rendelkezésére, holott az ország népének nagy része 
szives készséggel csatlakoznék zászlónk alá s hagyná 
ott a vörös lobogót, csak volna ember, aki lerántaná 
előttük a leplet a szosziáldemokráczia népámitásairól s 
arra az egyedül helyes ú t ra vezetné, amelyen boldo-
gulását fellelheti. 

A propaganda másik eszköze a saj tó. Hálás kö-
szönettel kell megemlékeznem a keresztény sajtóról, 
amely mozgalmunkat kezdettől fogva felkarolta ós támo-
ga t ta ; különösen az Alkotmány és legfőképpen az Uj 
Lap, amely azon szerencsés körülmény folytán, hogy 

é
vezérembereink szerkesztik, teljes erővel szolgálja 
ügyünket . 

Azonban szükségét éreztük egy oly lapnak is, 
a,mely számot vetve minden eshetőséggel, teljesen és 
kizárólag a keresztényszocziális akcziót szolgálja, mint 
annak egyetlen szaklapja. A megfontolást rövidesen 
tet t követte ós 1904. május 22-dikén, pünkösd napján, 
amikor még a budapesti munkásegyesület állott a moz-
galom élén, megindítot tuk az Igaz Szót. 

Merően a lelkesedés vezetett bennünket e vállal-
kozásban, mert az a mindössze egyszáz koronás ado-
mány, amelynek alapján megindult , bizony nem tekint-
hető szilárd alapnak, vállalkozásunkat rokonszenvvel 
fogadta a keresztény társadalom s az Igaz Szó mint 
kéthetes lap föntar tot ta magát . A szövetség megala-
kulván, á tvet te a lapot és hogy jobban szolgálhassa 
ügyünket , 1905 január 1-től ^hetilappá, május 7-dikén 
pedig egy névtelen pár t fogónk szívességéből, aki a 
hirlap biztosítékot kölcsönképpen helyettünk letette, po-
litikai het i lappá fejlesztette. 

A kauezió összehozására megindult gyűj tésünk 
nagyon lassan halad előre — félév alatt mindössze 2856 
korona 4 fillér jö t t össze, t ehá t a kivánt összegnek nem 
is negyedrésze. Ki kell emelnünk, hogy ez összeg össze-
hozása is túlnyomóan a növendékpapság és káplánok 
érdeme, akik a kevésből adtak sokat. Ingyen szerkeszt-
j ü k e lapot s csupán a nyomda és expediczió költsé-
geiről kell gondoskodnunk. Röpiratok tekintetében még 
rosszabbul állunk. A Szövetségnek ez évben egyálta-
lában nem volt módja, hogy akár csak egyetlen röp-
iratot kiadjon. Huszár Káro ly és Haller István sajá t 
költségükön adták ki a „Szózat a keresztény munkás-
sághoz", „Korunk sebe ós a nyomor vámszedői" ós a 
„Mi fá j ós mi kell a keresztény munkásságnak" cz. 
röpiratainkat. Emellett a Szent-Is tván-Társulatnak „Mit 
igér és mit ád a szocziáldemokráczia" cz. népira tkája 
szolgált czéljainkra. 

Bizony ez igy tovább nem maradhat s egy orszá-
gos mozgalom mindvégig nem épülhet az intézők lel-
kesedésén, de fennmaradása és gyarapítása érdekében 
anyagi alapot is kell neki teremteni. 

Önálló akcziót indi tot tunk a vasárnapi munkaszü-
net érdekében. A mozgalmas politikai fej leményekben 
is tevékeny részt vet tünk. Mikor a koalicziónál jár t 
küldöttségünk meggyőződött arról, hogy a parlamenti 
többségben inkább bizhatik, mint a Bokányi-Kristófi-
szövetsógben egész sor népgyüléssel vet t részt a nem-
zeti küzdelemben s ott, ahol szervezett keresztény 
munkások voltak, nem is sikerült most a szocziálde-
mokrácziának a lábatlankodása. A hazai szocziálde-
mokrácziának a zsidó sa j tó által fe l fu j t jelentőségét 
kellő mértékére szállítottuk le. A vad . szakegyleti és 
utczai terrorizmus ellen a plakátok tízezreit szórtuk 
széjjel az országban. A vas- ós fémmunkássztrájkban 
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közel 300 munkásunk volt érdekelve, akiket a befolyt 
adakozásokból rendes het i támogatásban részesítettünk. 
A kotori fűrészgyárban 200 munkás bérharcza 3 napi 
munkaszünetelés után fényes győzelemmel végződött . 
Most 620 budaörsi forrás-munkás áll bérharczban. Végül 
a szakszervezetek megalakítására hívta fel a kongresszus 
figyelmét. 

VEGYESEK. 
— A kalocsai érsekségre vonatkozólag a V. K.-ben 

a következő közérdekű nyilatkozat j e l en t meg: Gróf 
püspökünk és a kalocsai érsekség czim alatt a Vác; i 
Hirlap utolsó számában téves nézeteket, mint tények 
közöl. Laptársunk meg fogja engedni, hogy említ 
közléseit legjobb tudásunk szerint rektif icáljuk. Tudd- i 
másunk szerint ugyanis a kalocsai érseki szók egymás- , 
után a magyar püspöki kar három tagjának lett fe 
ajánlva, kik mind a hárman a rendes hivatalos út 
tehát nem a királyi audientia során, kaptak felszólít 
az említett érseki szék elfogadására. Mind a hároj 
püspök a fölhozott igen fontos indokok alapján a 
királyi kegynek fogja köszönhetni, ha eddig elfoglalt 
székeiken továbbra is megmaradhatnak. 

— Az esztergomi vízivárosi zárdaiskola f. hó 15 ón 
tar tot ta fennállásának 40 évi emlék-ünnepét. Ezt az 
intézetet tudvalevőleg Scitovszky J á n o s bibornok alapí-
totta 1865-ben. Miután az új papnevelő-intézet a 
magyar Sión orma mellett elkészült, oda költöztek át 
az uj-szövetségi oltár levitái s az addigi papnevelő-
intézet a vele kapcsolatos templommal együtt a Szat-
márról hozott irgalmas nénék kezére ment át, kik ott 
országos jó hirnevü leánynevelő és oktató intézetet 
fej lesztettek ki. A negyven óv előtt letelepedett 10 
szerzetesnő közül való az intézet jelenlegi főnöknője, 
Bach Eemigia soror, a ki azóta Esztergomból nem is 
távozott . Is ten áldása maradjon az intézeten ! 

— Visszahozta a lelkiismeret. Njútrai Is tván 
kisbaráti legény oly sok szépet hallott már Amerikáról, 
hogy legyőzhetet len vágy fogta el ő t is kivitorlázni. 
Ámde nem volt hozzá pénze. Hogy tehát ez a kellék 
se hiányozzék, ófjélkor beosont gazdájának szobájába 
s a szekrényt zsebkésével kifeszítve 134 koronát el-
lopott. S ezzel a ménfői állomásra s onnan Bécsbe 
utazott . I t t azonban lelkiismerete nem hagyta nyugodni , 
s megbánva elhatározását, visszajött falujába s gazdá-
jának a pénzt 14 korona híjával visszaadta. 

— Hitoktatói munkanapló. O eminenciája leg-
ú jabb körlevelében 3952. sz. a. a h i tokta tás ellenőrzése 
czéljából hi toktatási munkanapló használatát rendel te 
el. F igyelmezte t jük a hitoktató urakat , hogy a „Hit-
oktatási munkanapló" czimü nyomta tvány Buzárovits 
Gusztáv könyvkiadóhívatalában megje len t <s ugyanot t 
kapható. 

— Egy plébános az iskoláért. A pápateszériek — 
igy olvassuk a Veszpr. H.-ban, — diszes iskolaépületet 
épít tet tek a közelmúltban, melynek te temes építkezési 
költségeiből fenmaradó 650 korona költség marad t 
fizetetlen, mint a hitközség terhe. A mult hó 8-án ta r -
tot t iskolaszéki ülés napirendjére tűz ték ki a tartozás-
nak pótadóban leendő kivetését. Gerstner Ignácz érd 
tanfelügyelő s plébános, az iskolaszék elnöke, midőn 
ezen ügynek tárgyalására került a sor, emelkedett 
hangú beszédben kijelentette, hogy súlyos betegségé-
ből tö r tén t szerencsés felgyógyulásáért a jó Isten i ránt 
érzett hálájának némileg tettekben is kifejezést adandó, 
a hitközséget terhelő 650 kor. adósság kiegyenlítését 

magára vállalja és a harmadik tanitó fizetéséhez a hit-
község terhének megváltása fejében mindaddig, a mig 
él, évenkint f20 koronával hozzájárul. A szerető lelki-
pásztor nemeslelküsége könnyekig meghatot ta a híveket, 
a kiknek nevében Csurgai Lajos kántortani tó mondott 
megható szavakban köszönetet plébánosuknak. A bőkezű 
lelkipásztor főpásztorától is köszönő levelet kapott. 

— A budapesti Katholikus Növédőegyesület ké-
relme. A katholikus Növédőegyesület vezetősége kérel-
met in tézet t a tanácshoz, hogy több iskolahelyiséget 
engedjen át, fűtéssel ós világítással együt t ingyen, hogy 
az egyesület ezekben a helyiségekben fiatal munkás-
leányok részére ismétlő iskolákat rendezhessen be. A 
tanács tel jesí tet te az egyesület kórelmét. Kikötöt te 
azonban a tanács, hogy az esetleges károkér t az egye-
sület felelős. 

— A keresztény iskolatestvéreket segélyező 
egyesület Zichy Aladár gróf elnöklete alatt f. hó 17-én 
délután a Szent-István-Társulat üléstermében közgyű-
lését tar tot ta Az egybegyűl t tagok örömmel vették 
tudomásul, hogy az egyesület vagyona kerek 70,000 
korona, ami azonban távolról sem elegendő az egyesü-
let fontos feladataira. A legközelebbi jövő tennivalói 
közé tartozik az iskolatestvérek nyitrai-bajnai épületei-
nek kibővitése, ami maga mintegy 17,000 koronát igé-
nyel. Bár e költségek fedezésére Blümelhuber Ferencz 
esztergomi prelátus-kanonok nagylelkű támogatását 
helyezte kilátásba, az egyesület még sokaknak áldozat-
filléreire szorul. A közgyűlés határozata folytán az 
egyesület kérni fogja a püspöki kar támogatását és 
nagyarányú mozgalmat fog indítani, hogy czóljának 
megfelelően az egész országra ki ter jedjen. 

— Apró hirek. Az angol katholikusok mult héten 
ünnepelték az elhunyt Newman bibornok megtérésének 
hatvanadik évfordulóját. — Szombathelyen f. hó 11-én 
ós 12-én volt requiem a székesegyházban I. b. Hidasy 
Kornél püspök lelki üdvösségére. 11-én volt az egyház-
megyei, 12-én az alapítványi.. Ez t az alapitványt a 
szombathelyi káptalannál Graeffel János esztergomi 
prelátus-kanonok tet te le a boldogult püspöknek mint 
benső barát jának a lelki-üdvére. — A nyitrai egyház-
megyében Jfuchovszky Bálint dr. nyitra-alsóvárosi plé-
bános kerületi alesperessé és szentszéki tanácsossá ne-
veztetet t ki. — A kalocsai főmegyóben Simrák Béla 
martonosi plébános f. hó 8-án tar tot ta beiktatását, 
melyet Márton Mátyás ó-kanizsai apát-plebános végzett. 
— A debreczeni Prot . Lap-ban Chicagóból Nánássy 
Lajos ref. lelkész azt akar ja bebizonyítani, hogy a 
Mária-tiszteletnek protestáns részről való „mellőzése" 
nem „megvetés avagy gyűlölet bizonysága", hanem 
„Krisztus tanán felépült (?) s évszázadok gyakorlatától 
szentesitett (ez már lehet) keresztyén (?) meggyőző-
dés." (Meggyőződés is lehet, de Krisztus tanán nem 
épülhetet t fel.) — Az amerikai „Magyarok Vasárnapja" 
dicsekedve említi ós hirdeti, hogy a clevelandi „Első 
Sz. László Egyesület" diszelnökét, Weizer Jánost , az 
állami esküdtszékbe esküdtnek választották be. Becsü-
letére válik az amerikai magyarságnak. 

Figyelmeztetés t . olvasóinkhoz : A czimszalag • száma 
előtt levő b és c betű azt jelenti , hogy az előfizetést a kiadó-hivatal 
(Budapest, VI. Bajza-utcza 14.) mindennap várja. A viszonyok vál-
toztak, az előfizetést nem lehet más já ra tás i móddal helyettesíteni. 
Ha a fizetés megtör tént , a b, c nem je lent semmit. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr . 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y S é l a dr, k. m. t . egyetemi ny. r . tanár. 

Budapest. 1905. Nagy Sándor könyvnyomdájából . (IV., Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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DALMI ES IRODALMI FOLYÓIRAT 
ÜIK ÉVFOLYAM. 

SZ. 1905. 

„Perge alacriter tn coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgenda 
adldbora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui open tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.1' 

IX. Pius a szerk. 1871. márc/. 27-én. 
„ Additos tibi animös auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tarta lom. Ve-ér eszmék és tanulmányok: Az isteni kegyelemélet fenségessége az emberben. I r t a : — A bibliaolvasás kor lá tozásának 
tö r t éne t e a t r ient i zs inat ig . I r t a : I v á n o v i c h E m i l dr. — Hol és hogyan szórakozzék a tél i estéken a nép ? — E g y h á z i Tudósítások-. 
B u d a p e s t : Felhívás az „Uj Lap" részvénytársaságának pár to lásá ra . — B u d a p e s t : A S / e n t Is tván-bazi l ika megnyi tása . A templom 
épí tésének költsége. — K a s s a i e g y h á z m e g y e : Bé rmá lás a hegyal ján. — V e s z p r é m : Kemenes Ferencz jub i leuma. — K ö l n : 
Papi biztosí tó egyesület „Pax" név a la t t . — P á r i s : T e m p l o m b a n banke t tező vallásügyi minisz ter . Községi e löl járóság ál lásfoglalása a 
szent kereszt mellet t . Készülődés a vallás és ál lam teljes szakí tására . - Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység : A budai ka thol ikus i f júság -
pár to ló-egyesüle t . - - Irodalom: Kathol iczizmus és Pro tes tan t i zmus . Jézus szts. Szive nagy képes naptá r . A k inyi la tkoz ta tás tö r téne te . 

Zászlónk. — Vegyesek. 

Az isteni kegyelemélet fenségessége 
az emberben. 

In l audem gloriae g ra t i ae . 
Ephes. 1, 16. 

Igazi nagy embereknek minden tette ma-
gán szokta viselni szerzőjük lelkéből a lelki 
nagyságnak valamely vonását. Ezt a törvényt 
látjuk a XIX. század egyik legnagyobb theo-
lógusának, Scheeben Mátyás József kölni hitta-
nárnak minden irodalmi munkáján végig ér-
vényesülni. Ebben a rendkivüli tehetségekkel 
megáldott férfiúban, most, utólag visszatekintve 
az ő életére, mely előttünk, idősebbek előtt 
folyt le (szül. 1835. f 1888.) nehezen lehet 
megmondani, mi volt nagyobb és hatalmasabb : 
a hittudomány körére lelkéből kiáradt rend-
kivüli világosság-e, vagy a keresztény hitélet 
bensőségben és melegségben való fokozá-
sára még halála u tán is szakadatlanul kiáradó 
páratlan mély hatása. 1860-ban nevezte ki őt, 
alig hogy Rómában 1859-ben bölcseleti és 
hittudományi tanulmányait elvégezte, Geissel 
bibornok a kölni papnevelő intézetbe a dog-
matika tanárává. Még ugyanabban az évben 
kilépett az irodalmi pályatérre és mint a 
szellemi küzdelmek igazi katholikus atlilétá-
iához illik, Mária köszöntésével kezdte irodalmi 

működését 1 A következő 1861-ik évben, mint 
a nemesi középkor hős lovagjai tették, sisak-
jának arezfedőjét lebocsátva megmutat ta ne-
mes arczát, hogy tudja mindenki, ki ő és mit 
lehet tőle várni. Valóságos programmot adott 
arról, hogy ő az emberi természet és az isteni 
kegyelem fenséges világának ismertetését és 
gondos mívelését miért választotta tanulmá-
nyainak és igyekezetének főtárgyává.2 Ekkor 
a nagy theologus lelkét apostoli gondolat 
kezdte megszálni. Azon kezdett töprengeni, 
hogyan lehetne az ember lelkében lefolyó 
isteni kegyelemélet fenségességót a legegy-
szerűbb hivő léleknek is felfoghatóvá tenni, 
vagyis azt népszerüleg előadni. „Nagyon, de 
nagyon feltűnő, — ezt írta 1862-ben Mária 
születése napján, — hogy az egész (hittudo-
mányi) irodalomban talán egyetlen egy nép-
szerű dogmatikai és hitbuzgalmi munkát sem 
találunk, a mely az isteni kegyelem fenséges-
ségeivel tüzetesen, vagy legalább is némi bőség-
gel és alapossággal foglalkoznék, holott alig 
lehet fontosabb, szebb, hálásabb tárgyat találni 

1 Marienblüthen au s dem Garten der h. Väter u n d christli-
cher Dich te r . Schaf ïhausen, 1860. 

2 Natur und Gnade, Versuch einer systematisch-wissenschaft-
lichen Dars te l lung der na tü r l i chen und überna tü r l i chen Lebens-
o r d n u n g im Menschen, Mainz, 1861. 

43 



338 RELIGIO. LXIV. évf. 1905. 

annál, melyet az isteni kegyelemről szóló ta-
nítás nyújt ." O, azt mondja tovább, nagyon 
érezte ennek a tárgynak a nehézségét, a mely 
valószínűleg m á r sokakat visszariasztott az ily 
vállalkozástól. Hogy ő nem riadt vissza mint 
mások, azt ő ké t dolognak tulajdoní t ja . Első 
az, hogy a sürgős szükségesség világos felfo-
gásában kénytelen volt Is ten hívását felismerni. 
Abban pedig, hogy az isteni Gondviselés 
Nieremberg Özséb atya „De pretio inaestima-
bili divinae gra t iae" cz. az övével egyező czélra 
törekvő munká já t vele megismertet te , buzdí-
tás t látot t , hogy haladéktalanul lásson a mun-
kához. Nieremberg munká jának alapgondolata, 
szervezete és t a r t a lma nagyjában véve annyira 
imponál t neki, hogy nem m e r t tőle szabadulni. 
Közben-közben azonban annyi hiánynyal és 
tökéletlenséggel találkozott az átdolgozás foly-
tán, hogy „az oly önálló és sajátságos szellem,3 

aminő Scheeben volt, kénytelen új a lkotásokat 
végezni s az ilyenekhez való értésének páratlan-
ságát önkéntelenül is ragyogtatni . Igy született 
meg az annyira kívánatos munka Scheeben Istentől 
megihletet t agyából s 1863-ban „Die Herrlich-
keiten der gött l ichen Gnade" cz. alat t Freiburg-
ban Herdernél l á to t t napvilágot. Scheeben halála 
u tán a Herder-czég felkérésére a németországi 
katholikus hi t tudomány Scheebenhez méltó nagy 
alakja, Weisz Mária Albert dömés a tya vette 
át az időközben rendkívül kedveltségre szert 
t e t t munka gondozását s belőle idáig három 
kiadást rendezet t sajtó alá, az 5-től a 7-ig, 
mindig javítva r a j t a valamit, lényegét azonban 
úgy ahogy az t Scheeben rendkívüli tudása 
megalkotta, sohasem érintve.4 

E z t a nagy hitbuzgalmi irodalmi kincset 
hozta be magyar i rodalmunkba az 1904 5. isk. 
év a la t t a budapest i papnövendékek Magyar 
Egyházirodalmi Iskolája „Az isteni malaszt 
fensége" czimmel, gondos, jó magyar fordí-
tásban. Ilyen munká t fordítani nagy feladat, s 
lia sikerül, nagy dicsőség. A sugallat is, mely 
a la t t a fordítás történt, a felügyelet is, mely 
sikerét biztosította, a lelkes itjuság lelki veze-
tőségének fenkeltségére vall. 

3 F r . Albert M. Weise: 0 . Fr . az 5. kiadáshoz í r t elősza-
vában. 

4 I r t Scheeben e könyv után sokkal nagyobbszabásu, egészen 
Önálló munkákat , pé ldául a „Mysterien des Christent'nums" és a 
„Handbuch der ka th . Dogmatik" cziműeket, melyekkel a legna-
gyobb dogmatikusok sorába lépett. Mint hitbuzgalmi író hírnevé-
nek csúcspontját Nieremberg atya művének átdolgozásával érte el. 

Az már vele születet t sa já tsága ennek az 
Is tentől megáldot t munkának , hogy mennél 
többen dolgoztak ra j ta ú j kiadásokban, annál 
tökéletesebb lett. Ri tka például áll, mondja 
Weisz atya, ez a munka az egész irodalom-
tör ténetben, az által, hogy négyen (Nieremberg, 
Janin , Scheeber. Weisz) dolgoztak ra j ta , mint 
szerzők, és mégis egy és ugyanazon remek 
munka m a r a d t lényegében, a lka tában, szel-
lemében, csakis külső a lak jában tökéletesbiilve 
fokra-fokra. 

Ez a könyv keresztény emberre nézve 
valóságos életforrás. A végtelen lelkiépülés 
üdén csergedező forrása. 

Tolle, lege ! 5 

A bibliaolvasás korlátozásának története a 
trienti zsinatig. 

(Folytatás.) 

A Reiner szavaiban vázolt képhez hasonlót tár 
elénk III . Incze pápának a metzi keresztényekhez ós 
püspökhöz az 1199. évben intézett ke t tős levele.1 

Ezekben a levelekben közli a pápa a metzi püspök jelen-
tését, mely szerint hívői közül igen sokan a Szentírás 
egyes részeit franczia nyelvre fordították, azt titkos 
összejöveteleiken felolvassák s az egyház tanítói hatal-
mát bitorolva, vegyest férfiak ós nők prédikálnak, lelki-
pásztoraik figyelmeztetését pedig a Szentírásra hivat-
kozva visszautasít ják. A pápa a metzi hívőkhöz intézett 

5 Teljes cz ime: Az isteni malaszt fensége. P . Nieremberg 
nyomán i r ta Scheeben M. József dr. Weisz A. M. 0 . Pr. hetedik 
jav í to t t kiadása u t á n fordí tot ta és k iadja a budapes t i papnöven-
dékek Magyar Egyházirodalmi Iskolája . Budapest , Stephaneum, 
1905. 8-r. XXXI, 588 1. 

1 Innoeenti i III . Regestrorum 1. 11. CXLI. CXLII. ep. Migne, 
Pat rologiae Tom. 214. Universis Christi fidelibus t a m in urbe 
Metensi quam ejus Dioecesi consti tutis. — Cum ex injuncto nobis 
apostolatus officio fact i simus, secundum Apostolum, sapientibus et 
insipientibus debitores, pro universorum salute nos oportet esse 
sollicitos ; u t et malos rc t rahamus a vitiis, et bonos in virtutibus 
foveamus. Tunc a u t e m opus est discretione majori , cum vitia sub 
specie viritut.um occulte sub in t ran t , et angélus Satanae se in 
angelum lucis s imula te t ransformat . Sane significavit nobis venera-
bilis f ra ter noster Metensis episcopus per l i t teras suas quod tam 
in dioecesi q u a m urbe Metensi laicorum et mul ie rum multi tudo 
non modica t r ac ta quodammodo desiderio Scr ipturarum, Evangelia, 
Epistolas Pauli, Psalterium, moral ia lob et plures alios libros sibi 
feci t in Gallico sermone transferr i , translationi hujusmodi adeo 
libenter, ut inam a u t e m et prudenter , intendens, u t secretis con-
ventionibus ta l ia inter se laici et mulieres e ruc ta re praesumant 
et sibi invicem praedicare : qui et iam aspernantur eorum con-
sortium, qui se similibus non immiscent et a se r e p u t a n t alienos, 
qui aures et animos talibus non apponunt ; quos cum aliqui 
parochial ium sacerdotum super his corripere voluissent, ipsi eis 
in faciem rest i terunt , conantes rat iones inducere de Scripturis, 
quod ab his non deberent a l iquatenus prohiberi. Quidam etiam ex 
eis simplicitatem sacerdotum suorum fastidiunt ; e t cum ipsis per 
eos verbum salutis proponitur , se melius habere in libellis suis et 
prudent ius se posse id eloqui, submurmuran t in occulto. Licet autem 
desiderium intel l igendi divinas Scripturas, et secundum eas, studium 
adhor tandi reprehendendum non sit, sed potius commendandum, 
in eo tamen appa ren t merito arguendi , quod tales occulta conventi-
cula sua celebrant, officium sibi praedicationis usurpant , sacerdotum 
simplicitatem e ludun t et eorum consortium aspernantur , qui talibus 
non i n h a e r e n t . . . . Nos ergo, filii, qu ia paterno vos affectu diligimus, 
n e sub prae textu veritatis in loveam decidatis erroris, et sub specie 
v i r tu tum in l aqueum vitiorum, universitatem ves t ram rogamus 
at tent ius, monemus et exhortamur in Domino, in remissionem vobis 
peccatorum in jungentes , quatenus ab iis, quae super ius reprehen-
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levelében a többek között azt írja, hogy a Szentírást 
olvasni nemcsak nem hiba, hanem dicséretes dolog, 
abban azonban hibáztak, hogy titkos összejöveteleket 
tar tot tak, az egyház tanítói hivalába illetéktelenül bele-
avatkoztak ós papjaikat gúny tárgyává tették. Majd a 
Szentírásból vet t idézetekkel cáfolja tévedéseiket. A 
püspöknek pedig a kapott levél utasítása szerint vizs-
gálatot kell indítania, hogy ki a fordítás szerzője, mi-
féle czélból készült, minő meggyőződéssel használják, 
vá j jon az illetők a szentszéket ós az egyházat tiszte-
le tben t a r t j ák -e? Később adandó rendeleteit a vizs-
gálat eredményétől teszi függővé. 

III . Incze tehát nem ti l t ja be a metzi kereszté-
nyeknek a franczia nyelvű Szentírás használatát és 
később sem adott ily értelmű rendeletet . Nem a fordítást 
rosszalta, hanem hogy t i tokban s az egyház jóváhagyása 
nélkül készítették és használták azt a fordítást.2 Bár 
bővebb források híján nem állapítható meg, mindazon-
által nagyon valószínű, hogy a metzi keresztények már 
az albigai és valdi eretnekek hatása alatt állottak. 

A gombamódra keletkezett szentírásfordítások 
szinte a gondolat sebességével ter jesztet ték a tévelyt; 
Romboló szereplésük tanulságaként ik ta t juk ide Feneion 
franczia érsek szava i t : 3 „A tudat lanság és a zendülés, 
mely a világiak között uralkodott , igazolta, hogy mily 
veszélyes volt odaadni a Szentírást a népnek olvasni 
abban az időben, a mikor a lelkipásztorok a Szentírás 
magyarázatában sem a régi tekintélylyel, sem a régi 
idők éberségével nem bírtak és a mikor a nép meg-
szokta, hogy pásztorait egyszerűségük miatt lenézze." 
Valóban az egyház nem nézhette tótlen a Szentírással 
űzöt t visszaéléseket. Midőn már minden jóakaratú fol-
világosítás eredménytelen maradt, hogy az örök élet 
igéje lélekölő méreggé ne váljék kezeik között, lúvette 
a nép kezéből a Szentírást, mely neki saját hibái folytán 
nem üdvösségére, hanem lelki romlására volt. Az 1229. évben 
ta r to t t toulousei részleges zsinat ugyanis megtiltja,4 hogy 

sibilia denotavimus, l inguam et an imum revocetis, fidem catholicam 
et regulám ecclesiasticam observantes, ne vos verbis fallaoibus 
circumveniri vei et iam circumvenire cont igat ; quia nisi correctionem 
nos t ram et admonit ionem pa te rnam receperitis humiliter et devote, 
nos post oleum infundemus et vinum, severitatem ecclesiasticam 
apponentes ; u t qui noluerint obedire spontánéi, discant acquiescere 
vel inviti. 

Episcopo et Capitulo Metensibus. — . . . Discretioni vestrae 
per apostolica scripta mandamus a tque praecipimus, qu'atenus eos 
commonere diligentius studeatis, rationibus et exhortat ionibus 
innitentes, ut ab his, in quibus apparen t reprehensione notabiles, 
omnino désistant, nec officium sibi vindicent alienum. Inquirat is 
et iam sollicite veri tatem : quis fueri t auctor t r ans la t ions illius, 
quae intentio transferentis, quae fides utent ium, quae causa docendi, 
si sedem apostolicam et catholicam Ecclesiam venerentur ; u t 
super his et aliis quae necessaria sunt ad indagandam plenius 
ver i ta tem per l i t teras vestras sufficienter instructi , quid s ta tu i 
debea t melius intelligere valeamus. Revocandi autem eos et 
convincendi secundum Scripturas super his quae reprehensibilia 
denotavimus, viam vobis in litteris, quas communiter illis dirigimus, 
aperimus. 

2 V. ö. Dr. Vargha Dezső, 111. Ince és kora, Budapest , 1893. 
509.1., és Hurter, Geschichte Paps t Innocenz des Dritten, Hamburg, 
1842. IV. 501. 1. 

3 Aug. Hölscher, Über das Lesen der heiligen Schrift, Müns-
ter, 1885. 87. 1. 

4 Prohibemus ne libros veteris et novi Testamenti laici 
pe rmi t t an tu r habere, nisi forte psal ter ium aut breviárium pro 
divinis officiis, au t horas beatae Mariae aliquis ex devotione ve'i t 
habere . Sed ne praemissos libros habean t in vulgari translatos, 
severissinio inhibemus. Concil. Tolos. can. 14. Malou, i. m. I. 5. 1. 
jegyzet . 

a világiak az anyanyelvükre ford í to t t ó- és újszövet-
ségi Szentírást bir tokolják vagy olvassák, kivételt csak 
a zsoltárokkal tesz. Hasonló értelemben határozot t a 
Tarragonában 1233. évben tar to t t spanyol tar tományi 
zsinat is. 

Ez tehát az első eset, a midőn az egyház a Szent-
írás olvasását korlátozta. Azonban ez a tilalom nem 
kötelezte az egyetemes egyházat, hanem csak a két 
részleges zsinat alattvalóit, a k iknek lelki érdekében 
törtónt a korlátozás. 

A valdiak ós albigaiak tévedéseit a XIV. század 
vége felé Angolországban újból felelevenítette Wiclif. 
Egyéb eretnek tanain kivül szerinte a Szentírást min-
denki veszély nélkül olvashatja, sőt a bibliaolvasás az 
üdvösségre feltétlenül szükséges ; csak a sátán, vagy az 
antikrisztus t i l that ja meg, hogy a nép a sa já t anya-
nyelvén olvashassa a Szentírást, az efajta tilalom me-
rénylet az Isten igéje ellen ; a papság azon panasza, 
hogy az angol szentírásfordítások megzavarják az ország 
békéjé t s az alat tvalókat lázadásra ösztönzik fejedelmük 
ellen, merő rágalom. 1380. évben közre is bocsát ja for-
dítását, a melyben a saját czóljaira elferdítve és meg-
csonkítva adja a nép kezébe a Szentírást. Tanainak 
hatása korán jelentkezik. Nemsokára ezután ugyanis 
heves pórlázadás tör ki Angolország több részében. A 
felizgatott jobbágyok a Szentírás szavaival érvelve szá-
mos főúr i kastélyt dúl tak fel s a többek közt magát a 
prímást is meggyilkolták. A Szentírással űzött visszaélések 
élé gátat az 1408-ban tartott oxfordi zsinat emelt, mely az 
eretnekekre kiszabott büntetés t e rhe alatt elti l t ja a 
Wiclif-féle fordítás használatát s kimondja, hogy ezentúl 
a nép nyelvén csak a megyés püspök, vagy a tarto-
mányi zsinat jóváhagyása mellett szabad a Szentírást 
kiadni. Rendeletének sz. Je romos tanúságára hivat-
kozva, azzal adja okát, hogy a Szentírást más nyelvre 
átültetni nehéz és veszélyes dolog, mert a fordításnál a 
valódi értelmet adni vissza nem könnyű feladat.5 

Az a korlátlan szabadság, melyben a valdiak övéi-
ket a Szentírás olvasásában és értelmezésében részesí-
tették, végre is oly szabadosságokra vezette őket, hogy 
még a világi hatalom is szükségesnek tartot ta a beavat-
kozást í g y I. Jakab , aragoniai király 1276-ban meg-
tiltja alattvalóinak, hogy a Szentírás spanyol fordítását 
maguknál tartsák. Utódai megúj í to t ták e tilalmat ; Fer -
dinánd és Izabella (1474—1516) törvénybe is iktat ták. 
Csakis ilyen bölcs gondolkodással óvhat ták meg alatt-
valóikat azoktól a lelki megrázkódtatásoktól , melyek 

5 Malou-Ludwig Clarus, das Lesen der Bibel I. 6. lapjáról : 
Concil. Oxon. an. 1403. cap. VII. : „ne t ex tus aliquis S. Scr ipturae 
in l inguam Anglicanam de cetero t r ans fe ra tu r per viam libri au t 
t rac ta 'us . Periculosa quoque res est t e s t an t e beato Hieronymo, 
textum S. Scripturae de alio in aliud id ioma transferre, eo quod 
in ipsis translationibus non de facili idem in omnibus sensus 
retinetur, p rou t idem s. Hieronymus, etsi inspiratus fuisset, se in 
hoc saepius fa te tur errasse. Statuimus ig i tu r et ordinamus, u t nemo 
deinceps al iquem textum S. Scripturae auctoritate sua in l inguam 
Anglicanam, vel aliam tans fe ra t per viam libri, libelli, aut t ractatus , 
nec l ega tu r aliquis hu jusmodi über, libellus, aut t rac ta tus , j am 
noviter t empore dicti Joann is Wyclif, sive c i t ra compositus, aut in 
posterum componendus, in parte , vel in toto, publice vel occulte, 
sub major is excommunicationis poena quousque per loci dioecesanum, 
seu si res exegerit, per concilium provinciale ipsa translatio fueri t 
approbata . Qui contra fecerit , u t fautor haeresis et err oris similiter 
puniatur." 

4 3 ' 
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más országokban a hitbeli egységet oly sajnálatos mó-
don szétdúlták. 

Az eddig jelzet t intézkedések csak helyi vonat-
kozásúak voltak, az egész egyházra nem te r jed t ki az 
érvényük. Általános és az egész egyházat kötelező tör-
vény t a tri en ti zsinat hozott. 

Hol és hogyan szórakozzék a téli estéken 
a nép? 

Erre a kérdésre, mondja a „Tiszántúl"-ban nagy 
helyesen ,.h", a lelkészkedő papságnak és a katholikus 
intelligencziánák kell megadni a feleletet. Papok, tanitók, 
földesttrak, gazdatisztek, orvosok, közigazgatási elöl-
já rók tegyék hasznosakká, üdvösekké a keresztény 
magya r nép számára a téli estéket. 

Alakitsanak katholikus köröket , ifjúsági-, legény-
es munkásegyesületeket, valamint keresztény szövet-
kezeteket mindenütt, ahol csak ta la ja van a tömörülés-
nek. Még mindig sok a parlagon heverő, fölszántatlan 
terület , amelyen a katholikusok dominálhatnának, vagy 
legalább a keresztény elem vezethetne, de az illetékes 
körök nem szervezik őket. 

Lehet bizony eredményt produkálni városban is, 
falun is, csak akarat kell hozzá. Kivált falun. Ahol 
egyesületeink vannak, ott a téli esték folyamán falusi 
katholikus liczeumokat kell és lehet tar tani egy-egy 
esperesi kerület papjainak, tanitóinak, intelligencziájá-
nak. Igy "kiszámíthatatlan hatással lehetünk a népre. 

A Központi Katholikus Legényegylet már megálla-
pí tot ta a maga nagyszabású téli programmját . Követi 
a többi legényegyesület. Igy is kell. A körülmények-
hez képest mindenüt t je löl jünk ki magunknak munka-
kör t s ami fő, töltsük is be a tél folyamán. Csak igy 
várhatunk majd biztató tavaszt, üde kikeletet. 

Dolgozzatok, mig mécsetek ki nem alszik!* 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 17. Felhívás az „ Uj Lap" részvény-

társaságának pártolására. A Kathol ikus Egyesületek 
Országos Szövetségének igazgatósága, az U j L a p jelen-
legi tulajdonosa, elhatározta az „ Uj Lap részvénytársa-
ság" megalakítását. Ezzel a kath. sajtó ügye arra az 
ú t ra lépett, a melyre már régen kellett volna s a 
melyen a kath. sajtó befolyásának megizmosodását leg-
biztosabban lehet megindítani. 

Nagy czélokat csakis nagy tökével és a lehető 
legnagyobb érdekkör bevonásával lehet elérni. Ezt a 
modern gazdasági élet igazolja, mert ha figyelemmel 
kísér jük azokat a törekvéseket, amelyek nagyobb inté-
zetek ós vállalatok alakítását czélozzák, azt tapasztal-
juk , hogy ezeket a vállalkozásokat mind társulási ala-
pon óhaj t ják sikerültté tenni. Sőt nem egy magánvál-
lalkozó, kinek fényesen jövedelmező vállalata van, 
alakít ja azt át részvény- vagy egyéb társulattá, hogy 
vállalatánál szélesebb érdekkör legyen lekötve ós igy 
nagyobb tőkével is rendelkezvén, vállalata verseny-
képesebbé legyen. 

* Ha nem dolgozik a papság , m a j d dolgozik a szabad-
kőművesség, a „népakadémia" és szocziáldemokráczia ; de akkor 
á m ugyancsak h a m a r benne leszünk a franczia á l lapotokban . 

Szerk. 

Ugyanígy vagyunk az U j Lappal is. Nagy cél 
elérésére alapít tatott , azonban hiányzott a tőke és a 
széles érdekkör, mert pár t fogóink és terjesztőink meg-
lehetősen csekély számban vannak. Hogy pedig minél 
többen legyenek és az U j L a p érdekköre minél nagyobb 
legyen, a legkönnyebben részvénytársaság alakításával 
érhető el. Ugyanis mindenki, aki részvényt jegyezni 
fog, már csak azért, hogy részvényének értéke foko-
zódjék, azon lesz, hogy minél több U j L a p fogyjon. 
Sok alacsony névértékű részvényt fogunk kibocsájtani, 
hogy mennél többen legyenek azok, kik az U j L a p 
ter jedése i ránt már a sa já t szempontjukból is érdek-
lődni fognak. 

A részvénytőke czólszerű gyümölcsöztetóse által 
szert teszünk egy nagyobb összegre, melylyel az „Uj 
Lap" -o t versenyképesebbé tehet jük. El fogjuk érni azt, 
hogy az „Uj L a p " képpel, nagyobb ter jedelemben és 
nagyobb betűkkel je lenhet ik meg és akkor bizo-
mányosainknak is könnyebb lesz a lap terjesztése. 

Igazán modern, versenyképes katholikus néplapot 
akarunk t. olvasóközönségünknek a kezébe adni és 
ennek a kiviteléhez szükséges az „Uj L a p " részvény-
társaság megalakítása. 

Mindazokhoz a magyar katholikusokhoz szólunk, 
kik a katholiczizmus ügyét szivükön viselik, járul janak 
hozzá ahhoz, hogy ezen te rv keresztülvihető legyen. 
Husz koronás névértékű részvény is lesz, hogy a keve-
sebb anyagi javakkal rendelkezők is jegyezhessenek 
részvényt. A részvényjegyzőktől fog függni , hogy be-
fekte te t t tőké jük minél nagyobb kamatot hozzon. H a 
minden részvényes az U j L a p elterjedését is szivén 
fog ja viselni, akkor az U j Lap részvénytársaság néhány 
éven belül egyike lesz a legvirágzóbb vállalatoknak. 

A Kathol ikus Egyesületek Orsz. Szövetségének 
igazgatósága a lapkiadó-részvénytársulat megalakításá-
val a kathol ikus nagyközönség kezébe te t te át a 
katholikus népies sajtó jövőjének sorsát. Kívánatos, 
hogy minden falu, minclen plébánia, minden leány-
egyház százával hozza be a 20 koronás részvényesek-
nek, a kiknek ez a pénze ket tős kamatot fog hozni, 
a rendeset és azt a kiszámíthatatlan rendkívüli nyere-
séget, mely a katholikus népies sajtó nagyhatalommá 
való emelésében rejlik.* 

Budapest, okt. 24. A Szent István-bazilika meg-
nyitása. A templom építésének költsége. — 

A főváros közönségének sürgető kérésére a város-
nál végre le te t tek arról a tervről, hogy a bazilikát a 
király jelenlétében szenteljék fél. Ma délelőtt Lung 
György tanácsosnál értekezlet volt a megnyitás dol-
gában, amelyen Lollok Léná rd lipótvárosi plébános azt 
a javaslatot tet te , hogy a bazilikában novembor 9-ón, 
csütörtökön tar tsák az első nagy ünnepi misét meg-
hívot t közönség jelenlétében. A plébános azzal okolja 
meg a kérdéses határnap kitűzését, hogy a római late-
ran i t emplom: a „Mater Omnium Ecclesiarum" felszente-
lése is november 9-én törtónt s igy ez a nap neves évfor-
duló az egyház történetében. A csütörtöki ünnepi misére 

* Időközben Dudek J ános dr. 1000 koronás adományával 
a d o t t lelki fe jede lmi példát, hogy kinek-kinek mi t kell tenni . Sztrk. 



35. sz. RELIGIO. '341 

4783 meghívót adnának ki, amelyből 783 ülőhelyre, 
4000 pedig állóhelyre szólana. A templom és az egyházi 
tárgyak felszentelése november 6-án kezdődnék s tar-
tana 7-én ós 8-án, november 9-én lenne az ünnepi 
nagymise : Missa Solemnis, november 9, 10 és 11-én 
folytatnák az egyházi ünneplést ós november 12-én 
nyi tnák meg a bazilikát a nagyközönség előtt. Ezen 
a napon egész nap volna kis és nagymise, szentbeszéd, 
délután vecsernye, este pedig ünnepi Te Deum. Ezzel 
aztán .befejeződnék a hatalmas templom megnyitásának 
nyilvános ünneplése. Az értekezlet elfogadta a javas-
latot, amelyet csütörtökön ter jesztenek a tanács elé. 

A főváros számvevősége e napokban összeállította, 
hogy mibe kerül t a fővárosnak ezen monumentál templom 
építése, a mely még 1851-ben kezdődött. Az összes 
költség 9,053.201 korona, a melyhez az országos vallás-
alap 1,350.000 koronát adott , a bazilika sorsjáték jöve-
delme 99.800 korona, a templom mellett volt üzletek 
bérjövedelme 834.274 korona volt. Ajándékok és hagyo-
mányok czimén 676.813 koronát kapott a temlomépítő-
alap, az időközi kamatok 258.109 koronával gyarapí-
to t ták a jövedelmet, a főváros pedig 5,036.005 koronával 
já ru l t az építés költségéhez. 

Kassai egyházmegye. Bérmálás a hegyalján. -
Áldott ki az Ur nevében j ö n ! Fischer Colbrie 

Ágost dr. kassai segédpüspök ígéretéhez képest, melyet 
a nyár folyamán Sárospatakon tett , amikor is az ottani 
állami férfi kópzőintézet kathol ikus növendékei t Mária 
gyermekeivó avat ta — megjelent a hegyalján, hogy a 
már sokaknál régóta hiányzó lelki szükségletet kipó-
tolja, a bérmálás szentségét kiszolgáltassa. 

Agg főpásztorunk bármennyire is óhaj to t ta volna 
lelki gyermekei t e szentségben részesíteni, nem ju tha-
to t t hozzá, mer t éppen a spiritus promtus mellett a 
caro infirma akadályozta őt meg ebben. Azért kérte 
maga mellé a segítséget és a királyi kegy méltóbbnak, 
buzgóbb főpásztornak, Fischer püspöknél, nem adhatta 
e magasztos tisztségét. Nagy és széleskörű tudománya, 
leereszkedő, alázatos, de mindenben tiszteletreméltó 
alakja, modora, buzgósága, a legkellemesebb benyo-
mást éreztet te mindazokkal, kik közelébe ju tha t t ak . 

Sátoral jaújhelyen kezdet te meg terhes bérma-
út já t , ahol is elárasztották a tisztelet ós hódolat mind-
ama nyilvánulásaival, amelyeket nyúj tha t egy tisztelő 
kebel a főpásztor iránt. Innen a kies fekvésű Bodrog-
kereszturt tün te t t e ki látogatásával. Ugy itt, mint a 
vadregényes Erdőbényén, a számosan jelentkező bér-
málkozók lelki ellátása után egy beteg i f jú t és leányzót 
is megbérmált súlyos betegágyokban. Megható jelenet, 
teljes díszben, baldachinum alat t indult el a főpásztor 
jó távol a templomtól a szegényes házhoz, kísérve a 
község apraja s nagyjától , harangzúgás és ének zen-
gedezése mellett . Ki tudná leirni a hálafohász szavait, 
melyeket a súlyos betegségben vonaglók kifejeztek, 
előttök látva a megerősítő krizmával a főpapot ! ? 

Ki is fe j te t te egyik bérmabeszédében, hogy öröm-
mel rót ta le azon fáradtságot, mer t főkép a betegnek 
van szüksége a hi t vigaszára. Ott kell erősítő malaszt, 
mer t a nyavalya, a szenvedés, a nyomor könnyen két-

ségbeesést szül, ha nincs a szivben hit, mely egy túl-
világi jobb élet reményében, a küzdéshez erőt nyúj t , 
bizalmat kelt I s tenben és jelzi, hogy e szenvedések 
sokáig nem ta r tha tnak és azok keresztény módon való 
elviselés,e örök jutalommal járnak. 

Bérma-út jába ej te t te azután, Tolcsvát, Olaszliszkát, 
Erdőhorvát i t , Herczegkúta t és végül Sárospatakot . Min-
denüt t prédikálva, keresztény taní tás t tartva, iskolákat 
lá togatva és min thogy október hava lóvén — az olvasót 
buzgón a néppel együt t imádkozva, szívélyesen gyón-
ta tás t is végezve. Megindultan néztük ő méltóságát 
mily kegyesen ava to t t fel mintegy 100 leánykát Mária 
gyermekeivé. Fele j thete t len lesz főkép a felavatott keb-
lekben a kegyesség, melyet a főpásztor Sárospatakon 
velük éreztetett. 

Úgy itten, mint több helyen maga köré gyűj tvén 
a legénységet, miu tán kikérdezte tőlük a hit főigaz-
ságait, kéz a kézbe, megfogadta t ta velük, hogy az 
ördög italát többé nem iszszák, többé részegek nem 
lesznek. Teljes t isztelet és némi meghatot tsággal tet ték 
meg az ígéretet! Va jha a főpap nemes szándéka valóra 
válna. Nagyon alkalomszerű volt itten megtótetni a 
fogadalmat, mert népünk sajnos, nagyon átadta magát a 
szeszes ital élvezetének. Belátva az alkohol pusztításait 
maga a tanuló i f jú ság jó példával j á r elő Sárospatakon, 
amikor mértékletességi egyesületet alkottak, melynek 
tagja i úgy a korcsmától, mint minden nyilvánossági 
helyektől, távol t a r tand ják magukat . 

Sátoral jaújhelyen és Sárospatakon a küldöttségek 
hosszú sora t isztelgett a tisztelve szeretett főpap előtt. 
Kivál t ezek során Beregszászy Is tván Zemplén vár-
megyei tanfelügyelő vezetése alat t felekezeti különbség 
nélkül, a tanítók kara. S itt alkalomszerűnek találom 
megjegyezni , hogy a „Magyar Állam" október 7-ki 
számában közlött — Apát ós tanfelügyelő — czikkely 
szerzője nem ismerhet i egyéniségét a református val-
lású Beregszászy Is tvánnak, amikor azt írja róla : hogy 
mindez ideig nem adta jelét a katholikus iskolák iránti 
jó indulatának ! 

Ellenkezőleg, mi mindnyájan papok, kik gyakori 
összeköttetésben állunk vele, csak jól nyilatkozhatunk 
felőle. Be kell őszintén vallanunk, hogy hitvallásos 
iskoláink nagyobb perczentben, kri t ikán aluliak. Ha 
most nem volna közünk ily jó indulatú tanfelügyelő, 
már a nagyobb részének az iskoláknak államivá kel-
let t volna lenniök. Szigorúan j á r el a vizsgálatnál, de 
tanácscsal is szolgál ; segélyt eszközöl ki, útmutatással 
szolgál, hogyan t a r tha t juk meg jel legét kath. iskoláink-
nak. Csakis ott szorgalmazza az államosítást, ahol tel-
jesen szegény a nép, ahol a magyar nyelv mostoha 
sorsban részesül, min t keservvel tapasztalja Zemplén 
megye felvidékein. Nyelvében él a nemzet! I t t már 
felemeli szavát és a magyar állam iránti szeretetet 
első sorban a nyelven kezdi a gyermekek szivében be-
oltani. Tehát ő erre a megjegyzésre nem szolgált reá. 

Az újhelyi kerületből a Bodrogközre ment sze-
re te t t főpásztorunk, erősíteni a h iveket liitökben, mint 
te t te azt már a nyár folyamán Sáros és Zemplén bér-
ezés sok, majdnem megközelíthetetlen helységeiben. 
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Is ten vezérel je őt fáradtságos, bugó ú t j á b a n ! Le-
gyen áldás miuden szaván és te t tén . Kassa méltán 
örvendhet Fischer jogutódlásának. 

Veszprém, 1905. október 14. Kanenas Ferencz 
jubileuma. — 

Minden zaj nélkül, teljes csöndben mondotta el 
Kemenes Ferencz, pápai praelatus, nagyprépost úr f. 
hó 8-án, a Magyarok Nagyasszonyának ünnepén arany-
miséjót a székesegyházban. A délelőtti órákban a szé-
keskáptalan tagjai jelentek meg ö Méltósága előtt, a 
hol dr. Palotay Ferencz praelatus kanonok úr tolmá-
csolta a káptalan jókívánságait . A káptalan után a 
veszprémi központi papság tisztelgett a jubiláns főpap 
előtt, a kit dr. Molnár Dénes theologiai tanár üdvözölt 
a következő magas szárnyalású beszéddel: 
Méltóságos és fc. Praelatus ós Nagyprépost Ur ! Egyh.-

megyónk mólyen tisztelt Püspöki Helynöke ! 
Midőn a mai nagy napon szeretett paptársaimmal 

Mságod szine előtt megjelenem : sok, igen sok az, 
ami lelki világom előtt elvonul. Felmerül előttem ama 
zsenge sz. mise-áldozat, melyet Méltóságod ötven évvel 
ezelőtt Isten dicsőségére bemuta to t t esedezve a Kö-
nyörületes Mindenhatósághoz Annak testi és lelki, 
menyei és földi áldásaiért. Azóta egy félszázad folyt le s 
beigazolódott, hogy Isten az igazak imádságát meg-
hallgatja. I t t áll Mságod nemcsak magas rangjának, 
hanem ami a fő, egyúttal papi erényeinek s érdemei-
nek fényében. Hálá t ad a Mindenhatónak, de hálákat 
adunk mi is, kiket az Ö határtalan bőkezűsége Méltó-
ságoddal megajándékozot t s velünk együtt az egész 
szép egyházmegye. A mit a római remekiró mondot t : 
„Generosos animos labor nutr i t . Laborem si recuses, 
parum esse potes. Non est viri t imere sudorem", azt 
Mságod fáradhat lan tevékenységében megtestesülve 
szemléljük Lá t j uk önfeláldozó kötelességérzetét, mely-
nek pár ja kónyelemszerető korunkban alig akad, lát-
juk részrhajlat lan igazságosságát, msgyar nyiltszivüsé-
gót, egyeneslelküségét. lát juk Méltóságodban a „iustum 
et tenacem propositi virum" a maga erejében s követke-
zetességében. A helybeli angolkisasszonyok fényes inté-
zetének évkönyvei egy nagylelkű adományról is fogn 
ak emlékezni, mely Mságod áldott nevéhez fűződik. Nemes 
szivének jövőben valósítandó terveiről mit mond jak? 
Csak annyit emelek ki, hogy egytől-egyig meg vagyunk 
győződve: „Ponet monumentum aere perennius." 

Nem ismeri Méltóságodat, ki nem hiszi, hogy Mél-
tóságod intézkedéseinek fénysugarai egykor századokon 
át fognak ragyogni s át törnek időn enyészeten. De 
hog}Tan hallgathatnám el lángoló hazaszeretetét? „Dulce 
et decorum est pro patria mori" mondák a régiek. Nincs 
közöttünk, aki ne tudná, hogy Méltóságod i f jú életét 
a csaták mezején, szorongatott magyar hazánk védel-
mében, áldozatul felajánlotta, is ten irgalmasságának kö-
szönhet jük, hogy bár nem sértetlenül, de a drága élet 
megmaradt s hogy Méltóságodat magunkénak nevez-
he t jük . — Ha akarnám sem tudnám hallgatással mel-
lőzni azt, amit mindnyájan ismerünk s tapasztalunk, 
Méltóságodnak fényes társadalmi tulajdonait , minden 
ember t megbecsülő leereszkedósót. Még kevésbé hagy-
hatom méltatás nélkül emelkedett lelkületét, melylyel 
a szent költészet terén egyházunkra dicsőséget árasztott. 
Az Is ten fenséges tökéletességei, a Cherubok, Szeráfok, 
angyalok tisztasága és szeretete, a bold. Is tenanyának, 
magyar hazánk Nagyasszonyának ártatlansága, kegyes-
sége és méltósága, a szentek hitereje, önmegtagadása s 
önfeláldozása, a vér tanuk küzdelmei s állhatatossága, 
az anyaszentegyház szenvedései és győzedelme, szent 
h i tünknek mysteriumai, a Gondviselésnek örök végzései 
a megtestesülésnek, megváltásnak s az egykori meg-
dicsőülés t i tkai ihlették egy Dante Alighierit , egy 

aquinói sz. Tamást, egy Manzonit, egy Torquato Tassot, 
egy Cellano Tamást , egy Giacopone da Todit, „a Sta-
bat Mater dolorosa" szerzőjét, egy Yenantius For tu-
natust , egy s. E p h r e m Syrust s más nagyja inka t ; ezek 
vol tak forrásai remekeinek. Ugyanezek ragadták ma 
gasba Móltóságod nemes ideális lelkét s késztették 
hj 'mnusokra. 

De bocsásson meg Méltóságod, ha ismert szerény-
ségéhez nagyon is közel léptem. Tudja be ünnepi han-
gulatomndk, mélységes t iszteletemnek s azon köriil-
ménynak, hogy nemcsak magam, hanem szeretet t pap-
társaim érzelmeit is tolmácsolom. Egész bensőmet 
á tha t j a a meggyőződós, hogy egyházamnak, hazámnak 
egy kitűnősége előtt állok, kit Krisztus Urunk földi 
helytar tója k i tün te te t t s kit egyházmegyénk kegyes 
főpásztora bizalmának letéteménj 'esóvó választott . Sza-
bad legyen tehát nekünk is az érdemnek hódolnunk és 
arany miséjének nagy napján kegyeletünk koszorúját 
le tennünk. Amit a római költő hangoztatot t , azt mond-
j u k mi is : „Serus in coeluin redeas diuque laetus inter-
sis populo Quirini." Kér jük a Mindenhatót, hogy az 
örök koronán kivül, kegyelmének sugarai még sokáig, 
igen sokáig aranyozzák be Méltóságod földi életének 
pillanatait, hogy minket sokáig szerethessen s mi viszont 
szerethessük, s hogy egyházi, hazafiúi, társadalmi eré-
nyeivel, fönkelt szellemével még számos évekig, mint 
egy égő nap világítson, ragyogjon fölöttünk, hevítsen 
és lelkesítsen. — Is ten Móltóságodat éltesse ! 

0 móltósága kegyes szavakkal köszönte meg a 
papság kifejezett jókívánságai t . Tisztelegtek még ugyan-
azon délelőtt folyamán a kegyesrendi tanári kar kül-
döt tsége Takács József igazgató, a helybeli római kath. 
tani tói kar Nagy Lajos igazgató vezetésével és igen 
sokan a város előkelőségei közül. V. H. 

Köln. Papi biztosító egyesület vPaxu név alatt — 
j ö t t létre Németországban a biztosításnak minden módja 
számára. Az előkészítő gyűlés Strassburgban volt, ahol 
megválasztot ták a központi bizottságot, a mely Köln-
ben mult hó végén megkezdte az egyesület működését. 
A kormányzó bizottság mindenek előtt a legjobb bizto-
sítási intézetekkel lépett összeköttetésbe, ugy hogy 
Németországban azok a papok, kik a „Pax" nevű 
egyesületbe belépnek, a legkedvezőbb feltételek mellett 
ju tha tnak életbiztosításra. A biztosítás többi módjai 
gyors egymásutánban fognak életbe lépni. 

Páris. Templomban bankettezö vallásügyi miniszter. 
Községi elöljáróság állásfoglalása a szent kereszt melleit. 
Készülődés a vallás és állam teljes szakítására. — 

Bienvenu-Martin kultuszminiszter okt. 1-én poli-
t ikai barátait banket t re hivta össze a maristák avran-

j chesi kápolnájába, a melyet vallási czélokra használni 
tilos, de vallásügyi miniszternek bankettezni benne 
szabad. Az ú jmódi vallás-szabadság! — Frambouhau 
faluban, Doubs megyében, az iskolákból a kereszteket 
felsőbb rendeletre eltávolították. Mikor ezt a községek 
elüljárója, a maire, meghallotta, kapta magát s a keresz-
t eke t visszahelyezte. Árulkodó nem hiányzott, s a köz-
ségi biró a megyefőnök előtt volt kénytelen számot 
adni tettéről. Vienot — ez a derék ember neve — azt 
felelte, hogy nincs törvény, mely a keresztet az isko-
lából kitiltaná, a falubeliek pedig keresztet akarnak az 
iskolában. A képviselő-testület — két szabadkőműves 
kivételével - a biró párt jára állt. — A sensi érsek 
körlevelet intézet t papságához, hogy minden nagykorú 
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férfiútól ós nőtől nyi latkozatot Írassanak alá, hogy a 
separatio életbeléptetése esetében ők a kath . vallás 
fenntar tása mellé állnak. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A budai katholikus ifjuságpártoló-egyesület 18-án 

gyűlést tar tot t Kohl Medárd dr. püspök tiszteletbeli 
elnök elnöklete alatt. Je len voltak : Rauch József 
pénzügyminiszteri számtanácsos, Milakovszky István 
hit tanár, Ott Antal magyar államvasuti főellenőr, 
Kra tzer Rezső pénzügyminiszteri számvizsgáló, Lász 
Károly állampónztári tiszt, Molnár László segédlelkész, 
F á b a Rezső jegyző, a t isztikar részéről. A választ-
mányból Nemes Antal dr. prelátus, Heydnik Gyula 
főellenőr, Kubesch János főmérnök, Gombos Géza 
min. számvizsgáló stb. Kohl Medárd dr. püspök elnöki 
megnyi tója után, melyben különösen a jellemes fiatal-
ság képzését, felkarolását a jánlot ta az egyesület figyel-
mébe, Molnár László ter jeszte t te elő t i tkári jelentését, 
mely élénk színekkel tanulságosan festette az egyesü-
let működését. Kratzer Rezső pénztáros jelentése sze-
r int u jabban különösen a főpapság tagjai karol ják fel 
az egyesületet. Az egyesület által fentartot t Jconvütus-
ról Bussay Tivadar számolt be. Harmincz növendéke 
van, u jabban csinos egyenruha hozatott be és visele-
tök példás. Thym Adolf az egyesület által támogatot t 
ifjúsági kongregácziókról számol be. Ha t óv előtt alakult 
meg nyolcz i f júval a kongregáczió és most ötszáz-
ötven i f jú látogatja . A kongregáczió összes eddigi ki-
adásai 5619 korona 41 fillér, bevételei 5464 korona 
90 fillér. Az ülés végén Andriska Antal miniszteri tit-
kár, választmányi tag, lelkes szavakkal köszönte meg 
az elnöklő püspök meleg érdeklődésót az egyesület 
i rányában. 

I R O D A L O M . 
= Katholiczizmus és Protestantizmus. A hitszaka-

dás és következményei. Előadások müveit férfiak részére. 
I r t a Kolb Viktor, Jézus-társasági áldozópap. Németből, 
a II . bővítet t kiadás után. 8 r. 176 old. Ára 2 korona. 
Kapha tó Wunderl ich Nándor, óvóintézeti igazgatónál. 
Budapest , VIL, Rózsa-utcza 23. 

E könyvben a nagytudományu és ókesszóló Kolb 
Viktor atya a katholiczizmust és a protestantizmust, a 
kereszt, tanösszel és erkölcsiség főbb pontjaiban, meg-
adva a feleletet a következő kérdésekre : Mit tar t a 
katholiczizmus és mit a protestantizmus Jézus Krisztus-
ról, mit a Szentírásról, a hit tá rgyának zsinórmértéké-
ről, az egyházi kormányzatról , a szentségekről ós az 
erkölcsi törvényről. Mind e kérdésekre igazságszeretet-
tel s egyszersmind nagy tudással és ügyességgel felel, 
u g y hogy teljes tá jékoztatást nyú j t a katholiczizmus 
és a protestantizmus különbségéről. Figyelmét főleg 
azokra a pontokra irányítja, melyek a hi t tudományi 
irodalomban, a saj tóban és közbeszédben minduntalan 
tárgyalásra ju tnak . A szerző mindig alapos, világos és 
érdekes. 

Minden papnak és minden katholikus és protestáns 
világinak ajánlatos könyv. 

= Megjelent a Jézus szts. Szive nagy képes nép-
naptár magyar nyelvű kiadása az 1906. évre, 11 nagy 
iv, 176 oldal ter jedelemben. Ez az Ízléses, csinos ki-
vi telű naptár Jézus szts. Szive tiszteletét ter jesztő 
tanulságos olvasmányokban bővelkedik. Ezenkívül olvas-
ha tunk benne tanulságos és épületes czikkeket, sok 
érdekfeszítő, szivet-lelket nemesítő eredeti elbeszélést, 
az ország és világ mult évi fontosabb eseményeit, 
hasznos tudnivalókat a mindennapi élet számára, fel-
vidító adomákat. Szöveg közé alkalmazott és gyönyö-
rűen sikerült aczélmetszetű képei egytől-egyig kifogás-
talanok és fölötte díszesek. Remek szép műmellóklete 
Jézus engesztelő áldozatát ábrázolja, mely keretbe fog-
lalva áhítatra gerjesztő s bármely szobának ékességül 
szolgálhat. Mindezek figyelembe vétele után bátran 
elmondhatjuk, hogy a Jézus legsz. Szive naptár ugy 
tartalmi, mint művészi szempontból kívánni valót nem 
h a g y hátra s bizonyára az ország legszebb, legsikerül-
tebb s egyúttal legolcsóbb naptára fog lenni. Bolti ára 
ós postán bérmentve 60 fillér, tömeges megrendelésnél 
a következő nagy árkedvezmény : 1 drb postán bér-
mentve 60 fillér, 10 drb 4 kor., 20 drb 6 kor. 60 fill., 
30 drb 10 kor., 40 drb 13 kor. 60 fill. ; 100 drb vasúton 
bérmentve 31 kor. 500 drb 150 kor., 1000 drb. 300 
korona. Megrendelhető az Egyházmegyei Könyvnyom-
dában Szombathelyen és minden könyvkereskedésben. 

— A kinyilatkoztatás története. I. Forrástanul-
mányok. (Szentírási kritika, kánon és hermeneutika). — 
Magyar nyelven adva elő hallgatóimnak a Szentírást, 
magyar nyelvű tankönyvet igyekszem kezükbe adni, 
mely ki ter jedjen mindenre lehetőleg, amit a szentirás-
tudományokból elsajáti tniok szükséges, hogy majd 
aztán kiki maga erejéből dolgozhasson tovább a jel-
ze t t irányban Elküldöm munkámat hazai hi t tudományi 
tanintézeteinknek, a katholikus hi t tudomány barátai-
nak, hogy ítéljenek felette. H a helyeslik törekvésemet, 
melylyel a Szentírás magyar nyelvű tanulmányozását 
óha j tom elősegíteni, ha munkámat megfelelőnek talál-
ják , bizonyára felkarolják az egyesek, s talán tankönyv-
vül alkalmazzák a hi t tudományi intézetek. Engem 
mindez igen nagy örömmel töltene el, s arra buzdítana, 
hogy megírjam az itt, ez első kötetben vázolt keret-
ben és irányban munkám következő részeit is. Ha igy 
munkám támogatás t nyer s Is ten a folytatáshoz erőt 
és alkalmat ad, már 1906 szeptemberére szeretném 
nyilvánosság elé adni II. könyvét e munkának, az 
ószövetségi kinyilatkoztatás tör téneté t s rá egy évre 
az újszövetségi részt. A hi t tudomány nyal foglal-
kozó magyar közönség ítéletét, s ha megérdemli, mun-
ká ja jóakaratú felkarolását kéri és reményű Nagy-
várad, 1905. október havában. Dr. Tóth Lajos, a 
Szentírás tanára. — Ára 3 korona, növendókpapoknak 
bérmentve 2 korona 50 fillér. 

= A Zászlónk IV. évfolyamának 2-ik száma jelent 
meg október 15-én u j czimlappal, gazdag tartalommal 
és sok szép képpel. Az i f júságnak a lapja ez, de a 
komoly férfi ós öreg is élvezettel olvashatja. 

Áz októberi szám sok érdekességgel lepi meg 
olvasóit. Érdekfeszítő czikkeket olvasunk abban, a 
'melyeket a Zászlónk földkörül utazó szerkesztője és 
munkatársa a távoli keletről küldött. „Tízezer kilo-
méte r a Csendes Oczeánon" cz. alatt a szerkesztő köz-
vet len tapasztalatait i r ja le a föld másik oldalán levő 
életről. „A győzelmes Japánból" czimü czikk dr. Sebők-
nek feljegyzéseit tartalmazza, a melyeket Kamakurában 
az óriási Buddha-szobor tövében irt a Zászlónk szá-
mára „Egy fejet len béka gondolatai" és „Hrrlló csilla-
gok," könnyed modorú tudományos fecsegések az élet 
ós az ég titokzatos tüneményeiről . „Üzent az Ur" nagy-
szabású modern költemény (LévayT-tól). „Morgan kapi-
t ány ka l and j a idban az aranykeresők érdekfeszítő ka-
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landjai vannak leírva. r Az én naplóm" (elbeszélés), 
„Sz. Mihály napja Augsburgban" (leirás), „Barátom-
hoz", „Az estharang" (költemények) mint kedves 
mozaikok élénkítik a lapot. A „Congregatiói életben" 
az ország szervezkedő congregatiói mutatkoznak be. 
A „Fakadó Rügyek" az i f júság irodalmi ós művészeti 
versenyeit muta t j a be szövegben és képekben 

A ki ihlettel, i f júi életkedvvel akar költekezni, az 
csak rendel je meg a Zászlónkat. Előfizetési ára a vilá-
gon a legolcsóbb. Egész évre csak 2 korona. Megren-
delhető a Zászlónk kiadóhivatalában: Budapest, VII. ker., 
Damjanieh-utcza 50. 

VEGYESEK. 
— Budapest hitélete köréből. Vaszary Kolos 

biboros-herczegprimás leiratot intézett a székesfőváros 
törvényhatóságához a józsefvárosi plebánosi állás betöl-
tése tárgyában. Amint már említve volt, nyolc pályázó 
jelentkezet t . A herczegprimás tuda t j a leiratában, hogy 
a folyamodók közül három ellen van kánonjogi kifo-
gása, amennyiben ezek a megfelelő vizsgálatot még 
nem tet ték le. Reflektál a herczegprimás leiratában a 
tisztviselő-telepbeli híveknek arra az óhajtására, hogy 
a VIII . kerület i plébánia kettéválasztassék s az egyik 
egyház a tisztviselő-telepen állíttassék föl. A herczeg-
primásnak ez ellen elvi kifogása nincs, azonban kívá-
natosnak tar t ja , hogy a kérdésben való határozathoza-
tal előtt töltsék be a most üresedésben levő VIII . 
kerület i plébánosi állást. Kívánja továbbá, hogy a 
ma jd megválasztott plébános bemutató oklevelébe 
vegyenek föl egy kötelező pontozatot , amelyben a 
megválasztott plébános kijelenti, hogy belenyugszik a 
józsefvárosi plébánia kettéválasztásába. A tanács be-
hatóan foglalkozott a herczegprimás leiratával és 
hozzájárul t ahhoz, hogy a kivánt pontozatot vegyék 
fel a bemutató oklevélbe, de a tanács ezenkívül annak 
a köteiezö felvételét is kívánja, hogy a Józsefvárosban 
a főistentiszteleteket kizárólag magyar nyelven tartsák. 

— A budapesti t. egyetem hittudományi karában 
változások történnek. A nagyváradi kanonokká kine 
vezett Karácsonyi János dr helyébe már megtörtént a 
hármas jelölés az egyháztörtónelmi tanszékre. A nyu 
galomba vonul t Klinger Is tván dr által 35 évig ellátott 
lelkipásztorságtani tanszékre pályázat hirdettetik nov. 
15-iki határnappal . 

— Az új plébániák ügye a fővárosban. A bíbo-
ros herczegprimás négy ú j plébánia felállítását kérte a 
főváros hatóságától. A tanács javasol ja , intézzenek fel-
iratot a herczegprimáshoz, kérve, nyugodjék meg abban, 
hogy ennek az ügynek a tárgyalását akkorra halaszszák, 
amikor a katholikus autonomia szervezése véglegesenbe 
lesz fejezve, mert ez nagyban befolyásolja a kérdést. 

— Az osztrák katholikusok kath. egyetemet ala-
pító mozgalma 1877-ben keletkezett az akkor Bécsben 
ta r to t t katholikus nagygyűlésben. A szokott osztrák 
nagyzás nem hiányzott a kezdeményezésből. Az ere-
deti terv úgy szólt, hogy „osztrák szabad kath. centrál-
egyetem legyen Bécsben az egész monarchia összes király-
ságai és országai számára". Tehát szerintök Magyarország 
számára is Az 1889-ben tar tot t második osztrák katho-
likus nagygyűlés szerényebb volt s azért határozata 
sikeresebb lett. Bécs s az egész monarchia összes 
királyságainak és országainak centralisztikus eszméje 
elmaradt s egyszerűen kimondották, hogy egyesületet 
szerveznek egy Salzburgban alapítandó szabad katho-

likus egyetem alapítása czéljából. Ezen a szerény és 
gyakorlat i alapon indult meg aztán a pénzgyűjtés, 
a mely most már tetemes összegre te t t szert. 

— Szász Károlyról, az evangélikus református 
felekezet nyugalmazot t elhunyt püspökéről olvastuk a 
„Kalocsai Néplap"-ban : Nem csak egyházát, hanem a 
magyar költészetet is szolgálta hosszú életében. Mint 
költő a legtermékenyebbek közül való volt. Erdeme 
főleg az idegen nemzetek költőinek magyar nyelvre 
való át tételében állanak. Tőle kap ta a magyar irodalom 
a két legnagyobb német költőnek, Schillernek ós 
Göthének költeményeit . A franczia és angol irodalom 
legremekebb alkotásait ő ül tet te át a magyar iroda-
lomba. A németből a Nibelung éneket, az olaszból a 
hatalmas Dante világra szóló Divina komédiájából előbb 
a Pokol , azután a Purgatór ium czimü részeket fordí-
tot ta magyarra . Hogy vallási téren miként működött , 
azt az ő felekezetében elfoglalt legmagasabb állása 
muta t ja . Feletébb jól esnék, ha ez alkalommal ö'em 
tolulna elénk az a küzdelem, melyet egyházunk ellen 
folytatot t . Mert a fegyver, mit ellenünk használj , nem 
volt az ő nagy szelleméhez méltó. Azt hirdette rólunk, 
hogy mi katholikusok a három Is ten mellé egy negye-
diket is áll í tottunk és ez a B. Szent Szűz. Mi, akik 
tudjuk, hogy csak egy Istent imádunk és a Szent 
Szüzet csak tiszteljük, de Is tennek tartani nem enged-
jük, nem fe le j the t jük el ezt az ő vádját . Megbocsátani 
kötelességünk. Adjon az Isten neki örök nyugodalmat! 

— línnep Kezdi vásárhely en. Nagy ünnepségek 
között ment végbe okt. 22-én Kézdi vásárhely en a róm. 
kathol ikus főgimnázium uj épületének alapkőletétele. 
Majláth Gusztáv gróf püspök t izenöt pap segédletével 
nagymisét pontifikált, mire nagy proczesszió vonul t a 
minoriták telkén lévő u j épülethez. Majláth püspök 
nagyszabású vallásos és hazafias beszédet mondott , mire 
az alapkőbe elhelyezték az emlékokmányokat. Az u j 
épülethez a kormány 240,000 kor. államsegélyt adott. 

— Schweitzer József prelátus, kalocsai nprópost a 
kalocsai rózsafüzérkészítő háziipar, föllendítésére tett 
10,000 kor. adományát a minap 1500 kor.-val növelte. 
A köztiszteletben álló volt plébánosnak szegény hívei-
ről való atyai gondoskodása és nagy áldozatkészsége 
nemcsak a kalocsaiakat fogja örök hálára lekötelezni, 
hanem az egész ország katholiczizmusának tesz nagy 
szolgálatot, mer t lehetővé teszi azt, hogy a Mária-
tisztelet egyik legelterjedtebb áj tatossága tárgya nem 
külföldről, hanem Kalocsáról kerül forgalomba. 

— Apró liirek. A veszprémi Kath. Kör, Ujváry 
Ferencz apátkanonok plébános egyházi elnök mellé, az 
elhunyt Hets Ferencz világi elnök helyébe világi elnökül 
közfelkiáltással dr Csolnoky Ferencze t választotta meg. 
— Az újvidéki róm. kath. hitközség Dr. Âmon Pá l plébá-
nosnak loOO kor. személyi pót lékot szavazott meg. Dr. 
Ámon köszönetet mondva kijelentette, hogy ezen pénzt 
arra és oda fogja fordítani, ahonnan és amire kapta. 
Egyszersmind az újvidéki templom helyreállítására 500, 
Kopper György síremlékére pedig 100 koronát ado-
mányozott . 

Figyelmeztetés t. olvasóinkhoz : A czimszalag száma 
előtt levő b és c betii azt jelenti, hogy az előfizetést a kiadóhivatal 
(Budapest , VI. Bajza-uteza 14.) mindennap várja. A viszonyok vál-
toztak, az előfizetést nem lehet más j á r a t á s i móddal helyettesíteni. 
Ha a fizetés megtör tén t , a b, c nem j e l en t semmit. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr. 
Segédszerkesztő: Yalnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest . 1905. Nagy Sándor könyvnyomdájából . (IV., Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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DALMI ES IRODALMI F 0 L Y 0 I R A T 
DIK ÉVFOLYAM. 

SZ. 1905. 

„Perge alaeriter tn coepio tuo : praeiiare praeiia Dommi. caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgenda 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo sujfragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus." 

IX. Pius a szerk . 1871. márc / . 27-én. 

„Additos t ibi amnios a u c t o r i t a t e Nost ra exoptamus , quibus exci ta tus a tque e rec tus . . . . rel igioni doct r inaeque provehendae felicius ineumbas." 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tarta lom. Vezéreszmék és tanulmányok: U j püspökeink. — Mit t ehe t egy igazi nagy h i t tudós a h i t t u d o m á n y és a h i t é le t körében. 
I r ta : ***. — Mi i n g a t t a m e g száz év e lő t t I. Napoleont a b b a n az öt le teben, hogy Rómától elszakítva külön nemzet i egyháza t alapítson 
nemzet i „franczia pápáva l" az élén ? — Hány milliót á ldoznak az é.-amer. egyes.-államokbeli ka thol ikusok egy év a l a t t templo-
mokra ? — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Főpásztor i vezetés a szocziális akczióban. — K a l o c s a : Az ú j főpásztor kinevezte-
tése fö lö t t a főmegye ö röme és méltó dicsekvése. — P é c s : Az egyházmegye öröme a káp ta lan i helynök a jka in az u j püspök kineve-
zése a lka lmából . — V á c z . Az é le t revalóság ta lá lékonysága k i fogyhata t lan , buzgósága k imer í the te t len . — P á r i s : X. Pius pápa 
levele Richard bibornok páris i érsekhez. — Hivatalos: Pá lyáza t i h i rde tmény. — Irodalom: Brevis explicatio Psa lmorum. Okta tó Nép-

könyvtár . Credo. U j a b b színművek Kathol ikus Egyle tek és Körök számára . „Borromeus." — Vegyesek. — A szerkesztő telefonja. 

püspökké kinevezem. Kel t Bécsben, 1905. évi 
október lió 17-én. Ferencz József s. k. Lukács 
György s. k. 

Vallás- és közoktatásügyi magyar minisz-
terem előterjesztésére Zichy Gyula gróf Bulcs 
mellet t i Szent-Mártonról nevezet t czimzetes 
apátot , pápai kamarás t pécsi püspökké kine-
vezem. Kelt Bécsben, 1905. évi október hó 
17-én. Ferencz József s. k. Lukács György s. k. 

Az u j föpász torok e f ényes névsorához, mely öt 
egyházmegyének hozza meg az árvaság megszűnésé-
nek mennye i örömeit , a l egmélyebb hódoló t isztelet 
ny i lvání tása mellet t az u j föpász torok i ránt , legyen 
szabad ezút tal csak két észrevételbe foglalni örömün-
ket . E lső az, hogy ezeken a szerencsés sugal la tú leg-
felsőbb kinevezéseken nyoma se látszik az egyházi 
v a g y o n t p rog rammjába befoglaló zsidó-szabadkőmüves-
socialista radikális akarnok u ra lomnak . Amiből nem az 
következik , hogy bizalommal ha j l í t suk f e j ü n k e t a 
nemzet lelkének kiölésére meg indu l t áramlat sugdosá-
saira. Második, amit kiemelni k ívánunk , az, hogy a 
budapes t i kir. magya r tudomány-egye tem h i t tudományi 
kara közvete t lenül a d j a egyik t a g j á t egyszerű pres-
byter i sorból a fedelmi püspöki t rón ra és ez által hat-
ha tósan hozzájárul annak a rossz és sokakra nézve 
megtévesz tő ha tású szokásnak a megszüntetésére, 
melynél fogva hazánkban püspök i t rónra j u t n i csak 
királyi s az ehhez vezető egyéb kegyek fokozata in át 
l ehe te t t eddig, holot t isteni rende le t szerint az áldozó-
papi mél tóságból a püspökibe való emelkedéshez nem 

44 

Uj püspökeink. 

A hivatalos lap okt. 27-iki száma a köve tkező 
királyi kézi ra tokat közöl te : 

Vallás- ós közoktatásügyi magyar minisz-
terem előterjesztésére Városy Gyula dr. székes-
fehérvári püspököt kalocsa-bácsi érsekké kine-
vezem. Kelt Bécsben, 1905. évi október hó 
17-én. Ferencz József s. k. Lukács György s. k. 

Vallás- és közoktatásügyi magyar minisz-
terem előterjesztésére Bálás La jos pápai prelá-
tust, czimzetes apátot , váczi kanonokot rozs-
nyói püspökké kinevezem. Ke l t Bécsben, 1905. 
évi október hó 17-én. Ferencz József s. k. Lukács 
György s. k. 

Vallás- és közoktatásügyi magyar minisz-
terem előterjesztésére Mayer Béla dr. bosoni 
vál. püspököt, kalocsai kápta lani helynököt és 
kanonokot szatmári püspökké kinevezem. Kel t 
Bécsben, 1905. évi október hó 17-én. Ferencz 
József s. k. Lukács György s. k. 

Vallás- és közoktatásügyi magyar minisz-
terem előterjesztésére Prohászka Ottókár dr. 
nyilvános rendes egyetemi t anár t , esztergomi 
főegyházmegyei áldozó papot székesfehérvári 
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kellenek hosszú fokozatos lépések, hanem isteni hiva-
tás a lapján csak egyszerű és méltóságtel jes átlépés. 
Ebben a tekintetben ez a kir. kinevezés monumentális, 
emlékszerű. Mint ilyent, papi szivünk egész melegével 
üdvözöl jük. 

Mit tehet egy igazi nagy hittudós 
a hittudomány és a hitélet körében. 

Interrogate patres vestros et dicent vobis. 

Mit tehe t? . . . Áta lak í tha t ja a hittudomány-
ban egész nemzedékek gondolkodását , a hit-
élet körében pedig Krisztushoz, a keresztény 
élet forrásához, nemzedékek hosszú sora által 
el nem kopta tható u ta t nyi tha t az üdvösségre 
áliitozó lelkek milliói előtt. 

Múltkori czikkünkben egy futó pil lantást 
ve te t tünk Scheebenre, a X I X . század egyik 
legnagyobb dogmatikusára, mint liitbuzgcdmi 
iróra, mint a keresztény ember isteni kegyelem-
életének csodás avatot t ságu tanítómesterére. 
Most vessünk egy kutató pillantást arra, 
hogyan lett Scheeben, a dogmatikus, az 
ember fensőbb, természetfölött i , kegyelem-éle-
tének ascetikus mívelője és tudományos gon-
dozója? Ki ós mi adta lelkének azt a zajos 
külvilági élet részéről észre n e m vett lökést, 
mely őt a „gratia divina" egyik legmalaszto-
sabb a jkú dicsőitőjévé te t te ? 

Ki volt a X I X . század derekán az a theo-
logus, az a hittudós, a ki az isteni kegyelem 
dicsőitésének tárogatójába oly hangosan és 
oly varázslatosan tudot t belefújni, hogy a fen-
séges dolgok i rán t oly fe j le t t érzékkel biró 
Sclieeben egész életén át n e m tudot t e ma-
gasztos eszmekeltés hatása alól szabadúlni? 

Ez az orpheusi vagyis é le te t keltő, és tyr-
taeusi azaz lelkesedést gyulasztó theologus a 
XIX. század derekán a h i t tudomány és a 
hitélet ú j virágzásra kel tésében a nagy férfi-
akban gazdag Jézus társaságának egyik ra-
gyogó nevű tagja, Kleutgen József a tya volt, 
a kit, napjának delelőjén, Scheeben „Thomas 
redivivus"-nak nevezett , XI I I . Leó pápa pedig, 
midőn 1888-ban halála hirét vet te , „princeps phi-
losophorum" czimmel tisztelt meg, azt mondva 
róla, hogy nem egy tekinte tben fog hiánya nehe-
zen pótolható lenni.1 Nevezetes az is, hogy XIII . 
Leó pápa mintaszerű theologiai tankönyv Írásával 
bizta meg őt, egészen Aquinói szent Tamás szel-

1 Ilurter, Nomenciator literarius, III. , 1223. V. ö. Katholik, 
1883. I. félév. 

lemében és módszerében. El is kezdte Kleut-
gen a munkát , de az első kötetnél (Instituti-
ones theologicae. Rat i sbonae 1881.) tovább 
nem ju tha to t t . Meggátol ta a halál. 

Ez a nagytehetségű és szerencsés isko-
lázot tsági! 2 férfiú Rómában let t a h i t tudomány 
és a bölcselet tanító nagymesterévé, nem 
tanszéken, hanem könyvirással, t an i tva nem 
kezdőket, hanem mestereket . 1843-ban ke-
rül t Rómába s hármas megbízást kapo t t : hogy 
a) a Collegium germanico-hungaricumban az 
Eloquent iá t tanítsa,3 b) hogy mint a Congregatio 
Indicis tanácsosa, a legkényesebb bölcseleti és 
hi t tudományi kérdésekben mondjon Ítéletet, c) 
hogy az al Gresú templomban lelkiatyai köteles-
ségeket teljesítsen. A szó teljes értelmében az 
élet i rányításának és a tudománynak élt. Ekkor 
fogan t meg lelkében a gondolat , bog}' különös 
tekinte t te l Németországra, a hol a katholikus 
tudósok körében a hagyományos katholikus 
tudomány elhanyagolása és a divatos protestáns 
és hitetlen bölcselkedések vak követése folytán 
oly fokra hágot t a zűrzavar , hogy magának a 
theologiának igaz értelme 4 és tulajdonképpeni 
t a r t a l m a 5 szinte elveszni látszott, tesz valami 
nagyot . Pusztu lásban volt a német katholikus 
tudósok tudományában a theologiának tulajdon-
képpeni tar ta lma, a természetfölötti , a malaszt, az 
isteni kegyelemélet fenséges nagy világrendje az 
emberben. E z t kellett visszaállítani és tudo-
m á n y á t a katholikus elmékben új virágzásnak 
indítani. Erre vállalkozott Kleutgen a tya . Terve 
gondolatnak is sok. Megvalósítása csaknem, 
vagyis valóban emberfelet t i dolog, mer t isteni, 
emberfelet t i dolgokról van benne szó. 1850-ben 
visszatérvén Rómába, a h o n n a n 1848-ban a pápá-
val menekülni volt kénytelen, egészen ennek 

2 Ein Theologe, mondja ró la Schätzler, im vollsten und 
gewichtigsten Sinne des Wortes, der in bester Schule durchgebildet 
in der al ten Theologie, aber auch durchgegangen durch die moderne 
Schule und der modernen Wissenschaf t völlig mäch t ig war. Neue 
Untersuchungen über das Dogma von der Gnade. 

3 Rhetorikai előadásai megje lentek 1847-ben „Ars diccndi 
priscorum potissimum praeceptis et exemplis i l lustrata, Romae" ez-
a la t t . 

4 Gengier, Über Verhältnis« der Theologie zur Philosophie, 
Landshut , 1826., azt fejtegette, hogy a keresztény theologia a 
keresztény philosophiával egy és ugyanaz a dolog. Ez a két név 
egy dolgot jelent . V. ö. K. Werner, Gesch. der k a t h . Theol. seit 
dem Trientcr Concil. München, 1889. 560 1. 

5 A legkiválóbb német dogmat ikusok egyike, Staudenmaier, 
a teremtésről szóló tani tás végén azt mondja, hogy az ember 
természetfölöt t inek mondot t felemélése a „természeti erők teljes 
kifejlesztésében áll." V. ö. Scheeben, Na tu r und Gnade. Mainz, 1861. 
25. 1. 1. jegyzet. Ugyanezt v i ta t ta később Kuhn, az u. n. német 
theologiának korában legelőkelőbb képviselője. 
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a gondviselóses gondola tnak és reform-tet tnek 
szentel te nemes életét. 1853-ban megjelent a 
„Theologie der Vorzeit" cz. korszakot alkotó 
munká jának az első, 1854-ben a második, 1860-
ban a harmadik kötete.6 Az egész egyház 
hosszú történetéből nagyon kevés esete t lehetne 
felhozni arra, hogy valaki tanszék nélkül, 
csupán könyvirással oly nagy javi tó ha tás t 
ért volna el a katholikus h i t tudomány terén, 
mint Kleutgen atya az ő kettős, hi t tudományi 
és bölcseleti igazi reform-munkájával . 

Mi most i t t csupán a „Theologie der Vor-
zeit" 1854-ben megjelent második kötetére 
szorítkozunk, mert csak erre van szükségünk 
annak k imuta tása czéljából, mily kiszámítha-
ta t lan ha tás t kel thet egy-egy igazi nag}7 liittudós 
nemcsak a tudomány, de a hitélet körében is. 

Alighogy Kleutgen a tya munká jának ez a 
köte te megjelent, a katholikus hit tudósok lel-
k é b e n — az egész világon — akkor szokatlan, u j 
pezsgés kezdet t megindulni. Miről is szól ez a 
kö te t? A. természetfölöttiről, annak igaz miben-
létéről, fenségéről s a vele szemben katholikus 
theologusok részéről elkövetet t tudatlanságok-
ról és eg}réb sérelmekről. Kleutgen könyvének 
ha tása a la t t a theologusok világa egyszerre 
ráve te t t e magá t a malaszt világrendjének be-
ható tanulmányozására s rövid két évtized 
a la t t m e g volt nyerve a csata. Kleutgen a tya 
legyőzte a kath. egyházban a hagyomány 
által megszentel t katholikus h i t tudomány ellen 
tusakodot t u. n. divatos, tévutakra tévedt, néha 
módnélkül gőgös álhi t tudományt . A mult szá-
zad 60-as és 70-es éveiben annyi értekezés és 
köny-v lá to t t a keresztény ember lelkében le-
folyó isteni kegy eleméletről világot, hogy azt 
külön feldolgozásnak kell fen ta r tanunk. Kleut-
gen a tya kettős, h i t tudományi és bölcseleti 
m u n k á j á t csakhamar olaszra és francziára is 
leforditot ták. 

Azok között, kikre Kleutgen theologiai 
reformja hatás nélkül nem maradt , nagy tehet-
ségeinél fogva első sorban Scheeben, a nagy kölni 
dogmatikus emlitendő. Világos nyomok mutat-
koznak az iránt, hogy Scheebent az isteni 
kegyelemélet irodalmának liitbuzgalmi míve-
lésére Kleutgen ébresztő theologiai munká-

6 1867—1874-ig á tdolgozta ezt a m u n k á t és 5 kö te tben adta ki 
ú j ra . Bevezetés e remek h i t t udomány i munkához , mely már theologiai 
i skolázot tságot feltételez, Kleutgen a t y á n a k második korszakot alkotó 
m u n k á j a , a „Philosophie der Vorzei t" . Münster, 1860 — 63. 2 k. U j 
k iadása 1878-ban jelent meg Innsbruckban , 2 kö te tben . 

j ának kiválóan második kötete serkentette. 
Scheeben akkor, midőn Kleutgen a „Theologie 
der Vorzeit" czimü munká t irta, Rómában, 
a Collegium germanico-hungaricumban tanult . 
I t t i smerkedet t meg annak szellemével, tar-
talmával, tij theologiai életet kel tő hatásá-
val. E ha t á s befolyása alat t i r ta , alighogy 
1859-ben Rómából visszakerült , 1860-ban 
„Natur und Gnade" czimű alapvető, programm-
szerű, kis, de igen t a r t a lmas és a maga részé-
ről ismét sokfelé hatásos munkájá t . 7 Ebben oly 
nyi la tkozatot tesz Scheeben, melyből világo-
san kitűnik, mily ha tássa l volt r eá Kleutgen 
az akkori, már szerinte 2 század óta hiányos 
theologia megjaví tásának szükségességére 
nézve. A z t mondja i t t Scheeben, hogy a ter-
mészetfölött inek megmagyarázására az ember-
ben nem elégséges csupán a velünk született 
életerő fokozását hangoz ta tn i ; az t csak egy 
fensőbb életerőből, a meglevő alaperőnek 
magasabb körbe való felemeléséből lehet meg-
érteni és megmagyarázni . Aztán bevallja, hogy 
ennek a dolognak megértésére nézve a theo-
logia kétszáz év óta elégtelenül magyaráz ta a 
Szentírást . A mi kétszáz év óta „hiányzott", 
az t „Kleutgen, úgymond, fényesen teljesítette a 
Theologie der Vorzeit második kötetében, név-
szerint a harmadik fejezetben, hol föltét len és tel-
j es természetfölött isége (die absolute Ubernatür-
lichkeit) a kereszténység által t e rmel t Istennel 
való közlekedésnek és egyesülésnek (Gemein-
schaft) nagy ügyességgel és eredeti módon van 
bebizonyítva".8 

Álljunk itt meg, m e r t hisz tovább mennünk 
nem szükséges. Igazolva van, hogy igazi nagy 
hittudós kiszámíthatat lan jó hatással szokott 
lenni a hi t tudomány és a hitélet továbbvitelé-
ben, 3 hogv Kleutgen ha tása Scheeben nagy-

7 N a t u r u n d Gnade. Vei 'such einer systematischen, wissen-
schaf t l ichen Dars te l lung der na tü r l i chen u n d übernatür l ichen 
Lebensordnung im Menschen. Von Dr M. Jos. Scheeben, Professor 
im erzbischöfl. Priesterseminar in Cöln. Mainz, 1861. 

8 N a t u r u n d Gnade 77. és 78. 1. — Mikor Kleutgen nagy 
h i t tudományi és bölcseleti r e f o r m m u n k á j á t befe jezte , Scheeben e 
m u n k a becsét a következő szavakba foglal ta össze : „Kleutgens 
W e r k ist uns t r e i t i g eine der herrlichsten Blüthen ech t katholischen 
wie echt deu t schen Geistes, ein fruchtbarer Same der gediegensten 
theologischen Wissenschaft und ein kraftvolles Ferment, das in der 
geist igen G ä h r u n g unserer Zeit manches ungesunde Element aus-
geschieden, die edleren Elemente zur Gel tung geb rach t und mit 
lebenvollen Strömung der im Schoosse der Kirche im Laufe der 
Jahrhunderte angesammelten Wahrheitsfülle in innigs te , segensreiche 
Verb indung g e b r a c h t hat" . Lit. ITandiv. 1867. decz. 20. A ki Kleutgen 
t u d o m á n y á t m a g á é v á teszi, az a theologus n a g y r a lehet vele, min t 
volt I. b. S te iner püspök. 

44* 
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szabású hitbuzgalmi működésén is világosan 
meglátszik. 

A tanulság pedig közvetetlenül reánk 
magyarokra nézve az egészből az, hogy egyet-
len hazai hi t tudományi karunkra , a budapest i 
egyetem hi t tudományi karára, nagy, az eddigi-
nél jóval nagyobb figyelmet kell az illetékes 
felsőbb köröknek fordítani. Neki az ő fejlő-
désére szükséges ötévi tanfolyamot mielőbb 
meg kell adni ; most pedig sürgősen kiváló 
új tanerőkről kell gondoskodni, miután ké t 
sietős előléptetés, az egyik, — igaz, nagy öröm-
mel hirdet jük — magasabb érdekekből, a 
másik, bizony, nem magasabb ragyogásra, 
egyszerre két oszlopától és dicsőségétől fosz-
to t t a meg Pázmány Pé te r hi t tudományi kará t . 

* 
* * 

Mi ingatta meg száz év előtt I. Tíapoleont 
abban az ötletében, liogy Romától elszakítva 
külön nemzeti egyliázat alapítson nemzeti 

„franczia pápával" az élén? 
A párisi „Gaulois", vonatkozással a most erőszakolt 

elválására a franczia államnak a kath . egyháztól, igen 
érdekes tör ténet emlékét frissíti fel I . Napoleon idejé-
ből. Ez a hatalmas és erőszakosságra hajlandó imperátor 
szintén, mint a mai franczia epigonok, separatiót, sza-
kadást tervezett Rómától . Tervének minden áron meg-
akar ta nyerni a püspököket. Mgr de Barra i toursi érsek-
kel beszélgetve e tárgyról, azt kérdezte e főpap tó l : 
„hiszi-e, hogy ezen (a megismertetett) alapon Franczia-
országot a pápától el lehet szakítani?" Az érsek röviden 
csak ennyit mondott : „Oh igen, hogyha a hadsereg is el-
szakítani engedi magát felségedtől." Napoleon nem szólt 
semmit. De hogy mily jól megér te t te az érseket, mu-
ta t j a az, hogy az érsek, midőn székhelyére visszaérke-
zett, asztalán egy teljes püspöki ornatust talált, elis-
merésül a császártól a teljesen meggyőző felvilágosí-
tásért . = 

Hány milliót áldoznak 
az é.-amer. egyes.-államokbeli katholikusok 

egy év alatt templomokra? 
Erre a kérdésre a „Newyork Freemans Journa l " 

konstatál j a, hogy az éjszakamerikai Egyesült-Államokban 
lakó katholikusok áldozatkészsége ós adakozása a szó 
szoros értelmében bámulatos és a világon párat lanul 
áll. 1904-ben összesen nem kevesebb mint 18 székes-
egyház és 100-on felül másféle kath. templom épült az 
E.-Á. területén. A kath. templomok ama csoportja 29, 
eme csoport ja 41 millió márkába kerül t . Ez a rengeteg 
összeg a katholikus hivek közadakozásából jö t t össze. 
Nevezetes, hogy az amerikai katholikusok által épí te t t 
templomok az európai templomok ós dómok mintá jára 
épülnek. Eltérés, eredetiség sehol sem mutatkozik. Leg-

ú jabban Denverben (Colorado) l l / 4 és San-Francisco-
ban 2 millió márka költséggel terveznek székesegyház 
építését. A. P. Z. 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Uudapest, okt. 26. Főpásztori vezetés a szocziális 

ákczióban. — 
A Keresztény Szocziális Egyesületek Országos Szö-

vetsége ezidei közgyűlésén Városy Gyula drt, Székes-
fej érvár, most már Kalocsa apostoli lelkű püspökét 
védnökévé választotta. O méltósága volt ugyanis a ma-
gyar püspöki karban az első, aki nemcsak rokonszenvvel 
kísérte a keresztény munkások szervezkedését, hanem 
nyíltan a munkások mellé állva, azok érdekében pásztor-
levelet is adott ki. Mivel nálunk, Magyarországon, nem-
csak a munkások iránt, hanem általában a szocziális 
eszmék iránt is bizonyos elfogultság tapasztalható, két-
szeresen fontos volt Városy püspök úr nyílt állásfogla-
lása. A munkások ügyé t felkaroló főpásztor nemes-
lelküségét némiképp meghálálandó, a Keresztény 
Szocziális Egyesületek fővédnökükké választották meg 
Városy Gyulát. Ebből az alkalomból ő méltósága a 
következő levelet intézte Giesswein Sándor dr. kanonok, 
országgyűlési képviselőhöz, mint a nevezett szövetség 
elnökéhez : 

Nagyságos Apát, Kanonok, E lnök Úr ! A Keresz-
tény Szocziális Egyesületek Országos Szövetsége ez 
évi közgyűlésének azon becses figyelme által, melynél 
fogva csekélységemet a nagyra h iva to t t Szövetség fő-
védnökévé megválasztani szives volt, nemcsak meg-
örvendeztetve, hanem ki is tün te tve érzem magamat . 

Az egyház szolgájának ugyanis nem lehet nagyobb 
öröme, mint látni, hogy azon társadalmi osztály fiai, 
mely Krisztus jegyesének szivéhez legközelebb áll, az 
ő anyai oltalma alá helyezkednek ; a magyar hazafi 
lelkét pedig nemes büszkeség tölti el annak szemléle-
ténél, hogy a hazáért dobogó szivet fedő egyházi ruha 
kedves honfitársai szemében nemcsak akadályt nem 
képez, hanem inkább őszinte bizalmat gerjeszt. 

Úgyis , mint az egyház szerény munkása, úgyis 
mint a magyar hazának igénytelen polgára, őszinte 
hálával fogadom a Keresztény Szocziális Egyesületek 
Országos Szövetségének felém forduló szívességét és 
ünnepélyesen igérem, hogy a derék szövetséget nem-
csak védeni , hanem nemes czéljának megvalósításában 
tőlem telhetőleg szóval és tettel támogatni is fogom. 

A szövetség lelkes vezetőire és összes kedves tag-
jaira I s ten bőséges áldását kívánó kiváló tiszteletem 
őszinte nyilvánítása mellet t maradok Nagyságodnak 

Székesfejérvár, 1905. okt. 23. 
alázatos szolgája 

Városy Gyula, 
székesfejérvár i püspök . 

Kalocsa, okt. 29. Az új főpásztor láneveztetése fölött 
a főmegye öröme és méltó dicsekvése — a „Kalocsai Nép-
l a p é b a n következő lángoló nyilatkozatban nyer t kife-
jezést : 

Méltó ós igazságos, hogy hálát adjunk az Úrnak ! 
Az anyaszentegyház ezen hálaadó szavai tolulnak 
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önkénytelenül ajkainkra ; mer t örömünnepe van ma a 
kalocsai egyházmegyének. 

Megszűnt á rvaságunk! Az isteni gondviselés bölcs 
intézkedése folytán a pápai és királyi kegy dr. Yárosy 
Gyiüát emelte a kalocsai érseki székbe. 

Lelkünk gondolata, szivünk vágya kezdettől fogva 
feléje fordult, kit jóságáért szeretni, erényeiért becsülni 
és tudományáér t nagy tisztelettel övezni már akkor 
tanul tunk, mikor még körünkben élt Mikor pedig eltá-
vozott tőlünk, még akkor sem szűnt meg az összekötő 
kapocs ; mert az egyház ós haza érdekében kifejtett 
működéséért az egész ország hálás t isztelettel adózott 
neki. Távellóte azt eredményezte, hogy nagy, jeles 
tulajdonai t egyházmegyéjén kivül az egész országban 
megismerték. 

Yógre tel jesült óha junk ; sőt bátran mondhat juk, 
hogy teljesült az egész ország óhaja, mer t a katholikus 
közvélemény egyértelmű kívánsága volt, hogy dr. Városy 
Gyula, a katholikus elveknek egyik vezérbajnoka emel-
tessék az ország ezen elsőrangú főpapi székébe. 

Múlt jának dicsősége, eddigi pályájának fénye, nagy 
lelkének alkotásai már előre bocsáj t ják a fénysugarakat ; 
ez záloga a mi jogos örömünknek és büszkeségünknek, 
mit afölött érezünk, hogy őt Atyánknak, Pásztorunknak 
mondhat juk . 

Záloga ez annak is, hogy a kalocsai érseki szék, 
melyet annyi lánglelkű vér tanú ós a hi tér t , hazáért 
életet és halált egyformán áldozűi tudó elődnek emléke 
szentelt meg, a régi fényben fog ragyogni s ezen fény 
mellett a katholikus hit melegét fogja kiárasztani, mely 
az isteni kegyelem erejével megtermékenyí t i a sziveket. 

Annál nagyobb örömmel gondolunk erre, minél 
inkább érezzük a szükségét a mai szomorú állapotok 
között a gondos atyai kéznek, mely bölcsességgel és 
szeretettel munkálkodjék a bajok orvoslásán. 

Lá t juk , hogy egyházunk ellenségei mindig szapo-
rodnak, hü gyermeke pedig kevés van; szegény hazánkra 
a súlyos megpróbáltatások napjai virradtak ; a társa-
dalmi osztályokat pedig egyenetlenség és gyűlölet vá-
lasztja el. 

Hogyne üdvözölnők százszoros örömmel ily nehéz 
időkben a Krisztus szive szerinti főpapot, a lánglelkű 
hazafit, a társadalom sebeinek gyógyítására vezető ke-
resztény szocziális mozgalmak apostolát ? 

0 , ki egyházának törhet len hű szolgája, első sor-
ban van hivatva szavával ós példájával felolvasztani a 
szívek jegé t s megtanítani Krisztus tanának követésére. 

0 , ki a tör ténet tudomány fáklyája mellet t hatolt 
be a nemzeti mult ismeretébe ós annak lelkes hirdetője 
volt, kinek honszeretete a nagy elődök példájából táp-
lálkozott, leginkább képes az önzetlen, munkás haza-
szeretetre megtanítani . 

A szocziális mozgalmak vezére, ki az evangélium-
ból tamil t szeretettel karolja fel a legalsó néposztályok 
ügyét , példát ad arra, hogyan kell egymáson segítve, 
megszüntetni az ellentóteket, a visszavonást a társada-
lomban. 

Kér je tek és megnyeri tek, hogy örömetek teljes 
legyen. (Ján. XYI . 24.) 

Könyörögtünk, ós örömünk teljes lett. Áldot t legyen 
az Ur neve ; áldott, ki az O nevében j ö n hozzánk! 

Pécs, okt. 28. Az egyházmegye öröme a káptalani 
helynök ajkain az uj püspök kinevezése alkalmából. — 

VV. Fratribus Sacerdotibus Dioecesis Quinquc-Ecclesi-
ensis Salulem! 

Quod supplici devotione per duos annos et ul tra 
deposcebamus, miserentis t andem Dei gra t ia impetravi-
mus. Laetus quippe adveni t nuntius lugenti matri 
nostrae Ecclesiae Quinque-Ecclesiensi pro visum esse 
de sponso, filiis orphanis de pâtre, et universo gregi 
fidelium de pastore. 

Sua nimirum Maiestas Sacratissima, Rex noster 
Apostolicus, ope AltissimaeResolutionis ddto 17. Octobris 
a. c. Episcopum Quinque-Ecclesiensem nominare dig-
natus est Illustrissimum Dominum Julium e comitibus 
Zichy abbatem tit. S. Martini prope Bulcs, Camerarium 
Pontificium. 

Pro felici hoc eventu Deo optimo grat ias agentes, 
Praesulem illustrissimum, tarn pietate quam sacra 
scientia praeclarum, qui R o m a e in aedibus Vaticanis 
Sanctissimo Domino Nostro Leoni XII I . et actu feliciter 
regnanti P io X . servitia praesti t i t , humili et devoto 
obsequio, exultantique spiri tu episcopum nostrum salu-
tamus et excipimus, bene conscii, quod I l lum Spiritus 
Sanctüs posueri t regere Ecclesiam Quinque-Ecclesiensem. 

„Locum Episcopi t enere monet S. Gregorius M., 
grandis est honor , sed grave est pondus ist ius honoris." 
Omnibus omnia esse ; Ecclesiae Dei diligentiam habere ; 
suorum sacerdotum et fidelium in se suscipere curam ; 
mansuetum esse ad omnes, docibilem, pat ientem ; corri-
pere eos qui resistunt veritati ; res litigiosas complanare ; 
ecce, quae const i tuunt onus angelicis humeris formi-
dandum, — quod humeris Ejjiscopi imponitur . Quod 
onus non modicum aggravatur temporum hodiernorum 
iniquitate, quo fit, ut salutaribus et legitimis Episcopi 
dispositionibus non raro obices ponantur variaeque 
difficultates, imo acerbae vexationes admoveantur. 

Quae cum ita sint, d ignum omnino est, nos fer-
ventissimis ad thronum Grat ia rum accedere precibus, 
Deum exorando, u t tribuat praesuli nostro auxilium de 
Sancto, quo iura Ecclesiae for t i animo defendere, reli-
gioni et pat r iae firmissimum fulcrum esse va lea t ; 

ut Spir i tus Sancti v i r tus et interiora eius repleat 
et exteriora circumtegat ; 

u t a b u n d e t in eo constantia fidei, puri tas dilectionis 
et sinceritas pacis ; 

ut mores suos ab omni malo temperare ; castitatem 
et sobrietatem custodire et docere ; in divinis semper 
esse negotiis mancipatus ; humil i ta tem et patientiam in 
seipso custodire et alios similiter docere ; pairperibus 
et indigentibus propter nomen Domini atïabilis et 
misericors esse possit et valeat . (Pont. Rom.) 

Rogo i t aque V. Y. Fra t res , ut ab hodierno die, 
omissa Collecta pro eligendo Episcopo, a. 1903. sub 
No. 2761. praescripta, usque ad diem, qua clementissime 
nominatus Praesu l Sedem suam episcopalem capessi-
verit , — sumant Collectam de Spiritu Sancto in quavis 
missa, quando r í tus plures orationes admitt i t . 
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Deo ter optimo, qui mira suae circa nos pietat is 
dignatione mutavi t luctum in gaudium, sit sempiterna 
laus, honor et grat iarum actio nunc et semper! 

Da tum Quinque-Ecclesiis di 28-a Octobris a. 1905. 
Antonius Walter m. p. 

vicar ius capitularis. 

Vácz. Az életrevalóság találékonysága kifogyhatatlan, 
buzgósága kimeríthetetlen. — 

Ezt az igazságot tüntet i fel a „Váczi Közlöny"-nek 
az az eljárása, melylyel „Hármas kérelem" czim alat t 
tevékenységet indít meg a kath. ügynek három téren 
továbbvitelére. 

A fenkölt szellemtől sugallt czikk szövege ez : 
Bizalommal ké r jük lapunk nagyrabecsül t olvasóit, 

elsősorban pedig egyházmegyénk lelkészkedö papságát 
ós taní tóságát az alábbi hármas kérelmünk figyelmes 
átolvasására és szives teljesítésére. 

1. A szocziális mozgalom immár országszerte olyan 
hatalmas hullámokat vert , hogy moraj ló zúgása fel-
köl thet te a mély álomban szendergőket is. Munkára 
van szükségünk, hogy az árban el ne vesszünk, hanem 
a kormányos szerepét a jövőben is megtartsuk. Ez 
azonban csak egyönte tű és czóltudatos munka által 
érhető el. I t t egymásra vagyunk u ta lva hogy tan í t sunk 
és tanul junk. A tanuláshoz azonban könyv szükséges. 
Legyen tehát ilyen könyv a mi lapunk ! Kérve-kér jük 
azért egyházmegyénk minden egyes lelkészét ós taní tó-
ját , hogy legyen kegyes röviden l apunk számára leirni 
a plébániája ós községe területén levő szocziális egye-
sületeket, azoknak keletkezésével, alapszabályával és 
működésével egyetemben. Igy mi collective fog juk 
nyú j tan i egyházmegyénk valamennyi szocziális intéz-
ményét, amelyeknek leírásából és életéből minden 
bizonynyal sok hasznos és üdvös dolgot t anulunk 
mindannyian és ki tudunk majdan dolgozni egy hatal-
mas szocziális programmot, melyet egyházmegyénk 
minden egyes pont jának megmentésére alkalmazhatunk. 

2. A második kórelmünk az iskolák ügyére vona t -
kozik. Tudvalevő dolog, hogy az ál lam csak az alkal-
mas pil lanatot keresi felekezeti iskoláink elállamositá-
sára és elvételére. H a lehetne, egyszerre leosapna min-
denhová. De mivel i lyen hatalmas alkalma nincs, az 
egyes alkalmakat használ ja fel vércse módjára a. lecsa-
pásra, amit a község vagy körülmények és személyek 
nyúj tanak . Iskoláink megvédése ped ig a jövő nemzedé-
kének megmentése ! Szeretettel k é r j ü k tehát ú jó lag a 
lelkész és tanító urakat , kegyeskedjenek röviden tuda tn i 
lapunkkal, hogy miféle útonmódon mentet ték ők meg, 
vagy veszítették el iskoláikat, s ál talában mit ta r tanak 
legczélhozvezetőbbnek e kényes kérdés megoldásában? 

3. A harmadik kérés a párbér kérdése. K e m é n y 
dió, amelynek feltörése ugyancsak megpróbál ja az 
embereket . J ó in tézmény volt valaha, de a je lenben 
már hűbéri jelleget visel magán s bizony egyes helye-
ken nagy u tán járásba kerül a behaj tása . Altalános 
a mozgalom a párbér megváltása ügyében. K é r j ü k 
tehát ismételten azon lelkész urakat , akiknek plébániá-
ján e nehéz kérdés már megvan oldva s a párbár meg 
van váltva, tudassák lapunkkal, h o g y miféle módoza-

tokkal eszközölték azt s általában mit tartanak a leg-
jobbnak ezen ügy r e n d e z é s é b e n ? ! 

D e ezeket nemcsak azért ir tuk ide, hogy 
írott malaszt maradjon, hanem, h o g y szavunk vissz-
hangra találjon. Mi é le te t és eszmecserét akarunk, ezt 
pedig n e m érjük el akkor , ha felszólításunkat és kérel-
münke t a lelkészkedő papság és taní tóság felelet nél-
kül hagy ja . Kérve-kér jük azért ismételten ós ismétel-
ten őket, hogy ragad janak tollat, hal l ják meg szavunkat 
ós t e g y ü n k valamit ! Hiszen az Ú r igazaiért akarunk 
küzdeni, amely az ő igazuk is, amely igazságból az 
élet csöpög. Szeressük ezeket az igazságokat, mer t 
akkor szeretni fog juk vele az életet , a tevékeny, a 
munkás, a dolgozó, fárasztó és önmagát feláldozó éle-
tet is ! 

Még egyszer : to l la t a kézbe ! 

Páris . okt. 22. X. Pius pápa levele Richard bibornok 
párisi érsekhez. — 

A n n a k a nagy találgatásnak, hogy mi lehet a fel-
fogása X . Pius pápának a Francziaországban készülő 
állami, nemzeti elszakadás ügyében, hogy mit gondol, 
mit tervez, mi a szándéka : ennek a nagy találgatásnak 
egyszerre vége szakadt. Végét ve te t te maga ő szentsége 
az i t t je lze t t levelével. Ezzel a levéllel a szentatya 
igazolta azt a felfogást , melyre a „Religio" ismételve 
felhívta a figyelmet, t . i. hogy X. P ius pápa, míg a 
szenátus *) a separatio tvjavaslatának ügyében nem 
dönt, határozott állást a teendőkre az alapon való szer-
vezkedésre nézve elfoglalni nem kivan ós nem fog. Az 
magától érthető, hogy ő szentsége az állam aposta-
siáját fölöttébb helytelení t i ós mólyen fájlalja. Leve-
lében gyengéden bár , de szigorú igazságmondással 
rámuta t arra, hogy a fenyegető ba jnak a franczia katho-
likusok egyenetlensége és erélytelensége az oka. Egyéb-
iránt hal l juk a pápai levelet magát : 

Szeretett F i u n k ! 
A komoly események, melyek Francziaországban 

tör ténnek a vallás legfőbb érdekeit fenyegetve Nekünk 
szakadatlan megfontolásunk tá rgyát képezik. Minden 
igyekezetünk daczára, hogy Francziaország egyházától 
a csapásokat, melyek már elkerülhetetleneknek látsza-
nak, távol tartsuk, áldatlan nyakassággal folyik az 
igyekezet a ti nemes és hőn szerete t t hazátok szent 
és dicső hagyományainak lerombolására. Mi kellő idő-
ben és megfelelő he lyen egész véleményünket nyi lvá-
ní tani fogjuk és Francziaország papságának és világi 
híveinek meg fog juk adni az utasításokat, melyeket 
szükségessé fog tenni ama szomorú helyzet, a mely nem 
a Mi munkánk, melyér t tehát Mi — a mint minden 
becsületes és felvilágosult lélek elismeri — semmi tekin-
te tben sem vagyunk felelősek. 

Addig is, és h o g y a közel jövő egyre növekvő 
nehézségeivel bátran szembeszállhassunk, igen élénken 
érezzük szükségét Magunk részéről és a ti részetekre 
annak, hogy azért a felvilágosításért ós segedelemért 

*) A szenátus n e m a k a r Hübele Ba lázs módjára e l j á rn i s a 
ku l tuszminis te r tő l az egész országból a d a t o k beszerzését k í v á n j a a 
t e r v e z e t t változás országos ha tása i ra nézve. Szerk. 
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esedeztünk, melyet csak Isten adhat . Ha az U r az ő 
véghetetlen irgalmasságában arra hí fél minket, hogy 
a Mi különös szükségeinkben hozzá forduljunk : annál 
inkább hívhat juk Őt segítségül az összes népélet szük-
ségeiben és azokban a fölöt tébb komoly pillanatokban, 
midőn a vallás és haza forognak veszedelemben. 

A mi ügyünk utóvégre is Is ten ügye, és azok a 
szavak, melyeket az Ur az ő hű népéhez intézett , mely 
Jozofá t király idejében térden állva esdekelt előtte, 
bizonyára a franczia kathol ikusokra is alkalmazhatók : 
„Nolite timere, nec paveatis hanc multi tudinem ; non 
est enim vestra pugna, sed Dei." (II. Par . X X , 15.). 
Azért , szeretett fiunk, azt k ívánjuk ezuttai, hogy F ran -
cziaország valamennyi egyházmegyéjében nyilvános 
imádságokat rendel je tek el, hogy hazájokra az isteni 
irgalmasságnak áldásait és az egyházra az 0 különös 
oltalmát esdjék le, ama megpróbál tatásokkal szemben, 
melyek jelenleg mind a ket tőt fenyegetik. Azonban Mi 
t u d j u k : Isten csak a bűnbánat által megtisztult lelkek 
imájára hallgat, mer t írva v a g y o n : „Non est speciosa 
laus in ore peccatoris." (Eccl. XV, 9.) E miat t kívá-
natos, hogy e napokban minden hivő a szentségekhez 
járul jon, hogy igy imájok a vezeklés gyakorlása által 
hatásosabbá tétessék. 

Abban a reményben, hogy Francziaország minden 
hivője ezt az imára való felhívást buzgó lélekkel 
fogadja , és hogy Is ten az Ön drága hazájának forró 
kívánságait meg fogja hallgatni , Önre, szeretett fiunk, 
haj landóságunk je léül apostoli áldásunkat adjuk. 

A Vatikánban, 1905. október 4-én. 
X. Pius PP. 

H I V A T A L O S . 

P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 
A budapesti királyi magyar tudományegyetem 

hit tudományi karán a lelkipásztorkodástani rendes tan-
szék megüresedvén, betöltésére ezennel pályázat hir-
det tet ik. 

E tanszókkel egybe van kötve : 6000 korona évi 
fizetés, további szolgálat után ötödévenként 800 koro-
nával emelkedő, legfeljebb 4000 korona korpótlék, nem-
különben 1600, a harmadik évötödös korpótlék esedé-
kességénél 2000 koronára emelkedő lakáspénz, végül 
az 1904. évi I. t.-cz. alapján já ró 400 korona személyi 
pótlék. 

A pályázó katholikus egyházi rendbeli férfiak 
korát , végzett tanulmányait , megfelelő theologiai kép-
zettségét, irodalmi munkálkodását és eddigi működését 
igazoló okiratokkal s püspöki elbocsátó levéllel fel-
szerelt folyamodványok, a magyar királyi vallás- ós 
közoktatásügyi miniszterhez czimezve, 1905. november 
hó 15-éig a budapesti tudományegyetem hi t tudományi 
karának dékáni hivatalánál nyúj tandók be. 

Budapesten, 1905. évi október hó 25-ón. 

I R O D A L O M . 
= Brevis explicatio Psalmorum usui elericorum 

in Seminario Tridentino accomodata auctore Josepho 
Niylutsch S. Theologiae Doctore et Professore. Editio 
tenia emendata. Cum approb. celsmi ac rssmi Episcopi 
tridentini.. Tridenti, typis Joannis Seiser, 1905. 8-r VI, 
348 lap. Ara 4 kor. 

Minden papnak mindennap van dolga a zsoltá-
rokkal. Kezdetben legalább, mindenkinek elkel egy kis 
magyarázat , hogy ezt az inspirált költészetet megértse. 
Er re a czélra kitűnő szolgálatot tesz ez a könyv. Min-
denkinek a legmelegebben ajánl juk használatát és ter-
jesztését. 

Az Oktató Népkönyvtár tanulságos, népies folyó-
irat X1V/1905. X —XI—XII . száma a következő érde-
kes tartalommal j e len t m e g : 

Credo. „Hiszek egy Istenben . Az apostoli hi t-
vallás értelmezése. Wetzel Xav. Fe rencz u t án : Domon-
kos Is tván. — Mulattató. 

A mű havonkint 4 iven jelenik meg ós érdekes 
olvasnivalókon kivül hasznos tudnivalókat is hoz. 
Kath . körök, egyesületek nagy lelkihaszonnal j á ra t j ák . 
E g y évre 4 kor. Megr. Oktató Népkönyvtár szerk. 
Budapest , VII., Csömöri-út 16. Ugyanot t Bolanden K. : 
„Noé bárkája" czimü kitűnő regény 2 koronáér t 
kapható . 

— Ujabb Színművek Katholikus Egyletek és 
Körök számára. Ez alatt a gyűj tő czim alatt az eszter-
gomi papnövendékek Magyar Egyházirodalmi Iskolája 
a következő ú j darabokat fordítot ta le és adta ki : 

1. Aki másnak vermet ás. Vigjáték 3 felv. I r t a 
Hoherlein M., 43 1. Ára 42 fill. 

2. A nihilisták. Bohózat 3 felv. I r ta Hoffmann-
Schamburg György, 43 1. Ára 38 f. 

3. Szerencsés véletlen. Szinmű 4 felv. I r ta Krausz L., 
32 lap. Ára — f. 

4. Szalmaözvegy. Bohózat 1 felv. I r ta Schlüter F., 
21 1. Ára 26 f. 

5. Azok az asszonyok. Vigjáték 2 felv. Irta Grubert 
Ottó, 28 1. Ára 28 f 

6. A mostoha. Vigjá ték 2 felv. I r t a Benker Bódog, 
14 1. Ára 16 f. 

7. Dóra. Vigjá ték 4 felv. I r ta Krausz L., 37 lap. 
Ara 38 f. 

8. Nem házasodunk. Vigjáték 3 felv. I r ta Pfudel 
Frigyes, 39 1. Ára 38 f. 

— A „Borromeus" czimü, Győrött , Gerebenics 
Sándor, győri székesegyházi hitszónok gondos szer-
kesztésével megjelenő predikácziós havi folyóirat ez 
évi utolsó füzetéhez csatolt tar ta lomjegyzék tanúsko-
dik arról, hogy a jeles folyóirat kiváló segédeszköz a 
lelkészkedö papság kezében, mert csupa korszerű, 
életbevágó tárgyat dolgoz föl tökéletes formában a 
vasár- és ünnepnapokra, valamint a legkülönfélébb 
alkalmakra közölt szentbeszédekben. Méltán rászolgál 
e derék folyóirat a legteljesebb elismerésre, amiben 
részesítették is neves, előkelő egyházi férfiak. Igy 
Dr. Podraczky István, rozsnyói káptalani helynök, aki 
maga is elsőrangú munkatársa, igy nyilatkozott r ó l a : 
„a közmegelégedésre ki tűnően szerkesztett Borromeus." 
Dr. Dunst Ferencz, keszthelyi apátplébános meg a 
szentbeszódek populari tását magasztalja ekképpen: 
„A Borromeus a hitszónoklati fotyóiratok között az 
első helyet foglalja el, a választékos tartalom és azon 
kiváló tulajdonsága miatt , hogy városban ugy, mint 
földműves nép között egyaránt ki tűnően használható." 
Különösen említést érdemel a folyóirat keresztény-
tanítások rovata. Tel jes elismerésre és pártolásra méltó 
a szerkesztő ama terve, hogy az egész katekizmust 
föl készül dolgozni templomi keresztény-tanítások 
alakjában. A lelkészkedö papság ama tagjainak, akik 
segédeszközt keresnek a szószéki sikeres működésre, 
jobba t nem tudunk ajánlani a Borromeusnál, amely 
havonta 5 ives füzetekben jelenik meg, és á ra : 8 
korona. Megrendelési czime : Gerebenics Sándor, Győr. 
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VEGYESEK. 
A kassai vértanúk első ünneplése az eszter-

gomi fömegye területén. Vaszary Kolos bibornok, hg-
primás érsek ur főp. rendelete szerint f. hó 27-ón, 
28-án és 29-én folyt le leirhatatlan áldások közepette. 
Az esztergomi bazilikában 27-én ós 28-án reggel szent-
mise volt a főoltárnál és este a Bakács-kápolnában 
szent beszéd, rózsafüzér, loretói litánia, 29-én Kohl 
Medárd dr püspök ur pontifikált és ünnep i szent beszéd 
volt, délután a szokott áj tatosság Te Deummal. 

— A péterfillérek eredetéről az „Osservatore 
Romano" azt mondja, hogy az első péterfilléreket az 
angol szászok adták. A angolok tisztele sz. Pé ter apostol 
és az ő főpapi széke i ránt ős idők óta igen nagy volt. 
A 16. században 1033 templom volt Angolországban 
szent Pé ter tiszteletére szentelve. Közbejö t t az erőszakos 
elprotestansosítás. Mért? Mert a pápa nem akarta a 
buja VIII . Henriknek érvényes házasságát felbontani. 
A póterfillérek küldése Rómába Angolországból 320— 
390 közt j ö t t divatba. 

— Hírességre érdemes regényt írt Bourget Pál, 
a franczia akadémia tag ja „Un divorce" (Egy házasság-
bontás) czimmel. A „Der T a g " cz. német lap azt mondja, 
hogy : „az 1904 ik óv franczia saj tótermékei közt Pau l 
Bourget „Un divorce" ce. regénye kétségkívül első 
helyen áll." Bourget a házasság felbonthatat lansága 
mellett tör pálczát. Majd meglátjuk, hogy fogja magát 
törni Bourge t regényeér.t az elzsidósodott magyar 
regény-iró és olvasó közönség. 

— Francziaországban, ha a separatio törvénye 
életbe lép, az egyház előtt két ú t áll nyi tva : elfogadni 
az állami törvényekben körvonalazott u. n. kultus-
egyesületeket, vagy megtar tani az eddigi plebániai-
kereteket, melyekről az állam nem akar tudni, melyeket 
az államnál nem kell bejelenteni. Ez az utóbbi eljárás, 
világos, hogy a passzív ellenállás eljárása. Szerintünk 
ez a valószínű. Ez látszik X . P i u s pápa szándékában lenni. 

— Protestáns vélemény. A híres londoni Daily 
News vi lágújság egy protestáns munkatársa nemrég a 
londoni katholikus székesegyházban egy ünnepélyes 
istentiszteleten vet t részt, a melyről lapjában igen szé-
pen és méltó módon emlékezett meg. Ott nyert benyo-
másairól beszámolva ezt i r ja többek közö t t : „A tem-
plomban nem messze tőlem egy férfit láttam, körül-
belül 35 esztendős lehetet t ; foltos-rongyos kabát ja 
gallérját egészen felhúzta a nyakára, de igy sem tudta 
elrejteni inggallérja hiányát . A mint ez az ember tér-
delt, észrevettem azt is, hogy czipősarkai egészen lukasak 
voltak. Arczárói szegénynek leritt a levertség, a sok 
gond és nyomorúság, a mely oly szomorú ellentétben 
állott finom, intelligens vonásaival. A sok imádkozó 
közül azonban egy sem lehetet t nála áj tatosabb. Nem 
megy ki emlékezetemből ez a látvány. — A mi tem-
plomaink közül ugyan hányba engednének be téged, 
ha nem vagy szemnek tetszetősen kiöltözve s hányan 
adnának helyet neked ? ! I t t azonban nyugodtan leül-
hetsz a legelegánsabb hölgy mellé is, a nélkül, hogy 
csak egy kíváncsi pillantás is éreztetné veled nyomorú-
ságodat." (M. V.) 

— Az ungvári Katholikus Kör választmánya a 
mult nap Benkő József apát-plébános elnöklete alatt 
ülést tar tot t . Elhatározta, hogy a kör részére zászlót 
szerez, melynek költségeit a télen tánczmulatság és 
felolvasások rendezéséből szándékszik bevenni. Mész-
lény i Gyulának, az egyházmegye nagyemlékű püspökó-
neíí emlékezetére felolvasó estét rendez, az emlékbeszéd 

elmondására Fibiger Sándor dr. főgimnáziumi hit tanárt 
kér te föl. A kör volt elnökeinek : Hehelein Károly prae-
látus kanonoknak és néh. Nehrebeezhy Györgynek arcz-
kópeit a kör helyisége részére elkészítteti. A legény-
egyesület tagja i részére rendezendő felolvasásokat a 
kör támogatni fogja. 

— Kitüntetett kanonokok. A miniszterelnök elő-
terjesztésére a király, egyházi és közművelődési téren 
kifej te t t buzgó szolgálatainak elismeréseül Kemenes Fe-
rencz, a veszprémi székeskáptalan nagyprépost jának és 
püspöki helynökének a II., dr. Palotay Ferencz ugyan-
ottani olvasókanonoknak és körtvólyesi apá tnak pedig 
a I I I . osztályú vaskorona-rendet, mindket tő jüknek díj-
mentesen adományozta. 

— A budapesti Szent István-bazilika megnyitása. 
A főváros tanácsa véglegesen abban állapodott meg, 
hogy a Szent Is tván-templomot november 19-én, Er -
zsébet-napján nyi t ja meg. Egyút ta l elhatározta a ta-
nács, hogy küldöt tség u t j án kéri meg a herczegprimást, 
hogy a templom fölszentelósóről intézkedjék. 

— Villanyfény Pannonhalmán. Pannonhalma ősi 
monostorában ez ősztől kezdve villany szolgáltatja 
a világítást ós teljesíti a vizhajtást . A telep a Csejder-
kutnál épült s onnét vezették föl az áramot a szent-
hegyre. A munkálatokat , amelyeket áprilisban kezdtek 
meg, a Ganz ós társa czég végezte. 

— Apró hirek. Az ú j bukaresti érsek, don Netz-
hamer Raymund benczés a tya püspökké szentelése nov. 
25-én lesz Rómában a benczések sz. Anzelm kollé-
giumának templomában. — X . Pius Pápa engedelmével 
Ferrari bibornok milanói érsek tartományi zsinat elő-
készítését rendel te el. Borromei sz. Káro ly ideje óta 
nem volt i lyen zsinat Milanóban. — X. Pius pápa 
szobrát szülőhelyén, Rieseben, okt. 22-ón nagy ünnep-
séggel avat ták fel. — L e g ú j a b b statisztikai adatok 
szerint az észak-amerikai egyesült-államokban 1904-ben 
6842 katona-szökevény volt, minden 100-ra 10 szöke-
vény esett. A zászlóhoz való hűtlenség esete 5 év alatt 
27,388 esetre rúgot t . Horribilis ! — A váczi kath. lyceumi 
bizottság ú j elnöke, főpásztori beleegyezéssel Galesek 
György dr. kanonok és papnevelő-intézeti kormányzó 
lett. — A rozsnyő-egyházmegyei papság autonomiai kép-
viselőjévé az elhunyt Kovács Nándor helyébe Káposz-
tássy Imre pápai kamarást, karancs-keszii plébánost 
választotta meg. — A gyulafehérvári növendékpapság 
Pakk Endre tb. kanonok esperes-plebánostól tete-
mes összegű könyvet kapot t könyvtára fölöslegéből. 
A lelkes leviták e tetten felbuzdulva kérelmet intéznek 
az erdélyi egyházmegye papságához, hogy könyveik 
feleslegével hasonló eljárást kövessenek. 

A szerkesztő telefonja. 
K. I.. A római bibliai Congregat iónak első t i t ká ra Fleming 

Dávid sz. Fer . r. a tya , második t i tká ra szept. 25-ike óta Jarnsens 
Lőrincz sz. Ben. r. atya, a híres thomis ta dogmatikus. 

Or Sz. I. K.-Üz. Pótlólag értesitem, hogy a p á p a Katekiz-
musa, körülbelül a mi elemi, közép és nagy katekizmusunknak 
megfelelően, 3-féle kidolgozásban j e l en t m e g : a Prime nozioni kez-
dőknek, a Catecliismu Breve első gyónásra és áldozásra készülőknek, 
a Catechismo Maggiore fe lnőt tebbeknek s templomi ok ta tás ra van 
szánva. 

Bág^ Figye lmeztetés t . olvasóinkhoz : A czimszalag szá,ma 
előtt levő b és c betű azt jelenti, hogy az előfizetést a kiadóhivatal 
(Budapest, VI. Bajza-utcza 14.) mindennap váija. A viszonyok vál-
toztak, az előfizetést nem lehet más j á ra tás i móddal helyettesíteni. 
Ha a fizetéâ megtör tén t , a 6, c nem je len t semmit. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr . 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Tulajdonos és k i a d ó : B r e z n a y I î é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest . 1905. Nagy Sándor könyvnyomdájából . (IV., Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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1 Megjelenik e lap 1905. 
: kezdeté tő l he t enkén t 
ï egyszer : c sütörtökön . 

j Előfizetési dij : 
ï egész évre helyben s 
ï postaküldéssel 10 k o r . 
: Szerkesztő lakása : 

Budapest , 
1 VI., Bajza-uteza 14. sz., 
[ hova a lap szellemi 
j részét i l lető minden 
: kü ldemény ezimzendő. 

„Perge alacrtter tn coepto tuo : praeliare praeha Domini, caritatem incende, pietatem fcrve, unitati promovendae et arctius compmgenda 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo sujfragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impçrtimus." 

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

„ Additos t ibi animos a u c t o r i t a t e Nostra exoptamus , quibus exc i ta tus atque e rec tus . . . . re l igioni doct r inaeque p rovehendae fel icius incumbas." 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept . 5-én. 

T a r t a l o m . Vezéreszmék és tanulmányok: X. P ius p á p a ka tek izmusa . — A bibl iaolvasás ko r l á tozásának t ö r t é n e t e a t r ient i z s ina t tó l XII I . 
Leóig. — Viszhang a p i u m desideriumra. I r t a : N e m o . — Egyházi Tudósítások : f Kemenes Ferencz. — E s z t e r g o m : Az u j püspökök 
kinevezéséről az „Esz te rgom* nyi la tkozata . — K a l o c s a : A kápta lani he lynök je lentése az ú j főpásztorról és a sa já t előléptetéséről . 
— V á c z : Lyceumi b izo t t ság i ülés. — C h i c a g o : Templomszentelés . — L i n z : Püspöki szózat a „Fre ie Schule" nevű egyesület 
a k n a m u n k á j a a lka lmából . — Irodalom: A Szent - I s tván-Társu la t IMAKÖNYVE F r a Angelico képeivel. P A P S T P I U S X. in Leben und 
Wor t . Li te rar i sche Rundschau . A keresztény mér tékle tességi t á r su la t t agság i és vezérkönyvecskéje. — Vegyesek. Rómából . E g y h á z i hirek. 

A Szent - Is tván-Társula t . Generálisból közlegény. 

i . 

Előfizethetni 
minden 

I kir. postahivatalnál : § 
i Budapesten a szerkesz- § 
j tőnél, és Nagy Sándor f 
; könyvnyomdájában , I 
j IV., Papnövelde-utcza [ 
= 8. sz. a la t t , hova a 1 
I netaláni rec lamat iók is, | 
; bérmentes ny i to t t | 
I levélben, intézendők. ? 

X. Pius pápa katekizmusa. 
Compendio della Dottrina Cristiana prescritto 

da Sua Santità Papa Pio X alla Diocesi della pro-
vincia di Roma. (A Keresztény Taní tás rövid 
kézikönyve, melyet ő szentsége X. Pius pápa 
a római egyházi t a r tomány egyházmegyéi 
számára elrendelt.) 

Ez a la t t a czim alatt j e l en t meg Rómá-
ban, a vat ikáni nyomda betűivel, 16-rétű 416 
lapoldalon, egy három részből álló kis könyv,1 

mely esetleg még igen nagy szererepet fog 
já tszani az anyaszentegyház történetében, mivel-
hogy X. Pius pápa, akinek gyakorlat i érzéke 
pára t lan és máris világhírű, evvel a kis könyv-
vel az egységes római katholikus katekizmus-
nak óha j t j a a lap já t megvetni. 

Mindenek előtt szem előtt t a r tandó e neve-
zetes könyv ér tékének latolásánál az a pápai 
levél, melylyel X. P ius pápa ezt a katekizmust 
a római püspöki egyházmegye és a római 
egyházi t a r tomány egyházmegyéi számára köte-

1 Kapha tó e könyv a vatikáni n y o m d á b a n megrende lve a 
maga egészében köte t lenül 50 centesimoért , kötve 70 centes imoér t . 
Egyes részeinek külön az á r a következő: az 1-ső részé, melynek 
czime Prime notioni, kö te t l enü l 5 cent., kö tve 16 cent . ; a második 
részé, melynek czime Catechismo breve, kö te t l enü l 10, kötve 26 cent . ; 
a ha rmadik részé, melynek czime Catechismo maggiore, kö te t l enü l 35, 
kötve 53 cent. Vitelbér, i l letve könyvárusi i l leték czinién t ö b b e t kell 
fizetni. A mi természetes . 

lezővé tette, avval az óhajtással, hogy leg-
alább is egész Olaszországban egységes tan-
könyvül elfogadtassék. 

Eredet i olasz szövegéből hűségesen lefor-
dítva ez a levél, melyet X. Pius pápa római 
püspöki lielynökéhez, Respighi bibornokhoz 
intézett , magyaru l így szól : 

Bibornok Ur ! 

A n n a k s z ü k s é g e , h o g y a s e r d ü l ő i f j ú s á g v a l l á s o s 

o k t a t á s á r ó l t e h e t s é g ü n k s z e r i n t g o n d o s k o d j u n k , a z t 

j a v a l t a N e k ü n k , h o g y o l y K a t e k i z m u s t n y o m t a s s u n k 

k i , m e l y s z e n t h i t ü n k e l e m e i t é s a z o k a t a z i g a z s á g o k a t , 

m e l y e k h e z é l e t é t m i n d e n k e r e s z t é n y n e k s z a b n i a k e l l , 

v i l á g o s a n f e j t s e k i . A z o l a s z o r s z á g i e g y h á z m e g y é k b e n 

h a s z n á l a t o s s o k f é l e t a n k ö n y v e k e t m e g v i z s g á l v á n , N e k ü n k 

j ó n a k l á t s z i k c s e k é l y v á l t o z t a t á s o k k a l e l f o g a d n i a z t a 

s z ö v e g e t , m e l y e t k ü l ö n f é l e é v e k ó t a P i é m o n t , L i g u r i a , 

L o m b a r d i a , E m i l i a é s T o s c a n a p ü s p ö k e i e l f o g a d t a k . 

E n n e k a s z ö v e g n e k h a s z n á l a t a a n y i l v á n o s é s m a g á n -

t a n í t á s n á l k ö t e l e z ő l e s z a r ó m a i e g y h á z m e g y é b e n é s a 

r ó m a i e g y h á z i t a r t o m á n y v a l a m e n n y i m á s e g y h á z m e -

g y é j é b e n . B í z u n k b e n n e , h o g y m á s e g y h á z m e g y é k i s 

h a s z n á l a t b a f o g j á k v e n n i , a b b ó l a c z ó l b ó l , h o g y — a m i 

k ö z ó h a j t á s t á r g y a — e g y s é g e s t a n k ö n y v ü n k l e g y e n , 

l e g a l á b b e g é s z O l a s z o r s z á g b a n . 

E b b e n a z é d e s r e m é n y b e n a d j u k t e l j e s s z í v v e l 

ö n r e b i b o r n o k ú r a p o s t o l i á l d á s u n k a t . 

A V a t i k á n b ó l , 1 9 0 5 . j u n i u s 1 4 - é n 

X . Pius PP. 
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354 RELIGIO. LXIV. évf. 1905. 

Ebben a pápai levélben, mondja a római 
Civiltà Cattolica2 négy különféle dolgot kell 
figyelmünkre mél ta tn i : 1. Hol kötelező a pápa 
katekizmusa jelenleg. 2. Hogy az ; csekély vál-
toztatással , ugyanaz, mely már Olaszország 
megnevezet t vidékein el van fogadva. 3. 0 
szentsége várja, hogy Olaszország minden 
egyházmegyéje elfogadja. 4. A n n a k ajánlásával , 
hogy legalább egész Olaszország számára legyen 
egységes katekizmus, 0 szentsége elég világo-
san kifejezi abbeli óhajtását , hogy előbb-utóbb 
az egész anyaszentegyháznak egységes kate-
kizmusa legyen . . . 

E szerint szentséges a tyánk X. P ius pápa, 
ki szakadat lanul azon van, hogy mindenek meg-
újuljanak Krisztusban, kiváló gondot fordí tva a 
keresztény nép vallásos oktatására , a nagy 
apostol példája szerint, bölcs ós előrelátó építő-
mester módjára j á r el s a hi t nagy épületének 
szilárdságát az alapok megerősítésével eszközli, 
s ugyanazon apostollal e lmondha t j a : ut sapiens 
architectus fundamentum posui.3 — 

A bibliaolvasás korlátozásának története a 
trienti zsinattól XIII. Leóig. 

A protestantizmusnak a Szentírás felől val lot t elvei 
és ezeknek az elveknek gyakorlati alkalmazása, a kinek-
kinek szabad tetszésére és értelmezésére bízott Biblia, 
úgy az egyesék, mint a társadalom vallási és erkölcsi 
életében szükségképen a legnagyobb zavarokat idézték 
elő. A Biblia korlátlan olvasásából támadt veszedelmet 
növel ték azok a gyors egymásutánban keletkezett for-
dítások, melyek az eredeti szent szöveget csonkán és 
elferdítve adták a nép kezébe. A protestant izmus böl-
csőjénél készült fordítások egyrészt az elsietett munka, 
másrészt a rosszakaratú hamisítás bélyegét viselik ma-
glikon. Igazolásunkra a protestánsok vezéralakjainak 
nyilatkozatai t idézzük.1 Lu thernek szentírásfordítását 
Z W I N G L I így b i r á l j a : „Isten igéjét , Luther , megfer-
tőzteted ; a Szentírásnak közönséges és nyi lvános hami-
sítója vagy." Viszont L U T H E R a zwinglikövetők Tiga-
rina Bibliáját (zürichi Biblia) e lvetet te s szerzőit anti-
krisztusoknak ós csalóknak nyilvánítot ta . B É Z A a pro-
testánsok bázeli Bibl iá ját „sok helyén istentelennek" 
találta. Ugyanő Castalio (Castellio Sebestyén) fordításait 
szentségtörő, istentelen, pogány műveknek mondja. 
Kálvin fordítása MOLINAEUS (Dumoulin) tanúsága 
szerint hozzáadásokkal s a szavak felcserélésével vét a 
hűség ellen. Ugyancsak Molinaeus azt áll í t ja, hogy 
Béza a szent szöveget elferdíti. Különben Bézáról már 
CASTALIO is azt hirdette, hogy a fordításában talál-
ható hibái nagy kötete t töltenének be. A genfi fordí-

2 1905. 7. o t tobre , 63. lap. 
3 I. Cor. III, 10. 
1 V. ö. Joannes Gonterius, Lap is Lydius cont rovers ia rum 

fidei, Agriae, 1779. 77. 1. 

tás t I . J A K A B angol király a valaha készült fordítá-
sok legrosszabbikának bélyegeztp. A három első anglikán 
fordításról (Tyndall, Coverdale és az Erzsébet királynő 
alat t készült „The Bishop's Bible" fordítások) maguk 
az anglikánok ú g y nyilatkoztak, hogy azok „a legna-
gyobb hibákkal tel t , néhol abszurd, másból az Isten 
igéjét megcsonkító, elferdítő, elhomályosító és megha-
misító" fordítások. Az I. J a k a b által k iadot t úgyneve-
zet t hivatalos fordítás is Lowth , Newcombe, "Wescefield 
és más anglikán hit tudósok szerint teli van hibával.2 

Az összes hibás fordí tásoknak birálatába nem bocsát-
kozhatunk. Hogy azonban némi fogalmat alkothassunk 
magunknak azoknak a hibáknak természetéről és czél-
zatosságáról, szükségesnek t a r t j u k legalább a protestán-
sok legtekintélyesebb fordításának, a Luther- fé le for-
dításnak hiányait és ferdítéseit röviden bemutatni .8 

Luther 1522 ben adta ki az újszövetség német 
fordítását. Az egész Szentírás '1534-ben kerü l t ki Luff t 
J ános wit tenbergi nyomdájából . E fordításnak a német 
nyelv tör ténetében kiválóan fontos szerepe van. Mint 
fordítás azonban hűtlen tolmácsa az eredeti szövegnek. 
Mialatt népies előadásra törekedet t , kemény és a Szent-
írás méltóságát sértő kifejezések csúsztak be nyelve-
zetébe. Ezenfelül tévedések, hanyagság (például kife-
le j te t te belőle Ezekiel 41. részének 20. versét), sőt 
nyí l t és czélzatos ferdítések is észlelhetők benne. „Az 
eredeti szöveg szavai és gondolatai ellen nemcsak az 
ószövetség nehezebb könyveiben fordulnak elő kétség-
bevonhatat lan tévedesek, hanem itt-ott még a könnyebb 
részletekben is", i r ja róla Hopf. + A szöveget elveihez 
idomítja. Hozzátoldásokkal, kihagyásokkal s változta-
tásokkal a szent szöveget meghamisít ja. Különösen sz. 
Pá l levelei ellen vétet t az „allein" és „nur" szócskák 
erőszakos betoldásával. A rómaiakhoz írt levél 3. részé-
nek 20. versét így fordította : „Durch das Gesetz kömmt 
nur Erkenntniss der Sünde" ; ugyanezen levél 4. részé-
nek 15. versét pedig így adta vissza: „Das Gesetz richtet 
nur Zorn an". Az eredeti szövegben a nur szócska alkal-
mazására semmi alapot sem fedezhetünk fel. A protes-
tánsok magyar nyelvű Bibliájában sincs benn a jelzett 
ké t helyen a csak szócska. A toldásnak k i tűnő példája 
a rómaiakhoz í r t levél 3. részének 28. versébe bele-
csúsztatott „allein" szó, mivel a megigazulásról szóló 
tanításának akar t alapot teremteni . Alaptanítása ugyanis 
Luthernek, hogy a hit jócselekedetek nélkül is üdvözít. 
Áll í tását a Szentírással aka r ja igazolni. Sz. Pál jelzett 
helyére hivatkozik. Azonban hiába ! Az eredeti szöveg 
magyar fordítása így hangzik : „Mert azt áll í t juk, hogy 
az ember hit által igazúl meg a törvény cselekedetei 
nélkül". Igy fo rd í t j a ezt a he lyet a vizsolyi Biblia is. 
Ámde ez a monda t még a szövegből kiszakítva sem 
igazolja Luther tanítását. Sz. Pá l ugyanis i t t a mózesi 
törvény elévülését akarja hangsúlyozni s ezért a ker. 
hit szükségességét szembe állí t ja a hatá lyát vesztett 
ószövetségi tö rvény felesleges voltával. Nem a jócsele-

2 Lásd Pe r rone , Prael . theo l . III . k. 166. 1. 
3 V. ö. J ans sen , Geschichte des deutschen Volkes, Fre iburg 

im Breisgau, 1893. VII . k. 553, és köv. 1. 
4 Janssen i. m. 553 1. 
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kedetek feleslegesek tehát az újszövetségben, hanem a 
mózesi törvény megtartása. De az idézett szavakat sz. 
Pá l tanításába illesztve, még kevósbbé kedveznek azok 
a Lu the r „sola fides"-ének. Sz. P á l ugyanis ugyancsak 
a rómaiakhoz irt levélben (2, 13.) világosan kimondja) 
hogy nem a törvény hallgatói igazak az Istennél, ha-
nem a törvény cselekvői igazulnak megu , ugyani lyen 
értelemben nyilatkozik a galatákhoz és korinthusbe-
liekhez intézett leveleiben is (Gal. 5, 6., I. kor . 7, 19.) 
s a többi leveleiben is a jócselekedetekben nyilvánuló 
hit szükségességét hangoztat ja . Sz. Pá l szavai tehát, a 
mint az eredeti szövegben vannak, nem felelnek meg 
Luther ozéljainak. Ámde L u t h e r nem jön zavarba Köz-
beiktat ja az „allein" szócskát s a közönbös helyből 
perdöntő idézetet csinál. S ha kérdezzük, hogy mivel 
igazolja elfárását, egyéniségét jel lemző szavakkal vála-
szol: „Ha valami pápista az „allein" szóba ú j r a bele-
kötne, mondjá tok meg neki jó alaposan : Dr. Lu the r 
Márton így akar ja és azt mondja : Pápista ós szamár 
— az egyre megy ; így akarom, így parancsolom, legyen 
magyarázata az én akaratom. Mert mi nem akarunk a 
pápistáknak sem tanítványai , sem követői lenni, hanem 
mesterük és birájuk. Egyszer már tegyünk ki mi is 
magunkér t , bán junk el ezekkel a szamárfejekkel". 8 

Nemcsak betoldásokkal, hanem kihagyásokkal is 
vétet t Luther a szent szöveg épsége ellen. H a mun-
kája közben olyan helyre akadt, mely ellenkezik taní-
tásával, egy-két szó vagy mondat kihagyásával segít a 
dolgon. Pázmány nyomán bemuta tunk pár példát.6 

Luther szerint egyedül a hitetlenség dönt kárho-
zatba, a hi t egymagában is elegendő az üdvösségre. 
Ezzel a tanítással nyíltan ellenkezik az Ur figyelmez-
tetése : „Hogyha ti meg nem bocsátotok, a ti Atyátok, 
ki mennyekben vagyon, sem bocsát ja meg bűneiteket".7 

Legyen tehát bármilyen erős a haragtar tó hite, meg-
igazulást csak az ellenségével kibékülve remélhet. Az 
ellenmondást Lu the r úgy oldotta meg, hogy az idézett 
verset egyszerűen kihagyta a fordításából. 

Kihagyta Lu the r a „mert" szócskát az Ú r követ-
kező szavaiból : „Akkor így szól majd azoknak is, kik 
balfelől lesznek : Távozzatok tőlem, . . . . mert éheztem 
és nem adtatok ennem; . . . 8; úgyszintén a követ-
kező he lyen : „Boldogok a lelki szegények; mer t övék 
mennyeknek országa" 9 hogy valaki az okozati össze-
függésből a jó cselekedetek érdemszerzö vol tára ne 
következtethessen, törülte a „mert" szócskát. 

Szent Pé ter intelméből: „Annakokáórt , atyámfiai, 
annál inkább igyekezzetek, hogy a jó cselekedetek állal 
bizonyossá tegyétek hivatástokat és választatásto-
kat. . .",10 mert megczáfolhatat lanul sürgeti a jó csele-
kedetek gyakorlását, minden lelkiismereti furdalás nél-
kül törli a kitételt „a jócselekedetek által." D e minek 

5 Döllinger, die Reformation, III. 139—156. Idézve I íap ai es, 
Egyetemes egyháztör ténelem, Eger, 1886. 111. 24. 1. j egyze t . 

6 Pázmány, Hodoegus , Budapest , 488. 1. 
7 Márk 11, 26. 
8 Máté 25, 41. 
9 Máté 5, 3. 
10 II . Pé te r 1, 10. 

folytassuk tovább ? Ez a néhány adat eléggé igazolja, 
mekkora hűséggel adta vissza L u t h e r az eredet i szö-
veget. 

A hol pedig sem toldással, sem kihagyással nem 
idomíthat ta elveihez az írás szavait, ott a nyelvszokáson 
elkövetet t sérelem árán is más je len tés t tulajdoní t egyes 
szavaknak, hogy a szent szöveg ne czáfolja meg az ő 
tanításait . Igy például sz. Pál azt tanácsolja a szüzek-
nek, hogy őrizzék meg szüzességüket.11 Ámde Luther 
rendszeréből kiköszöbölte az evangéliumi tanácsokat. 
Könnyen segít a ba jon „a consilium-tanács" szót „véle-
kedésu-sel fordít ja, mintha sz. P á l csak vélekednék s nem 
színigazságnak ta r taná , hogy a szüzesség tökéletesebb 
állapot a nős állapotnál. 

Tagadja L u t h e r a tanító és tanuló egyház között 
fennálló különbséget ; szerinte Kr isz tus a lelkihatalmat 
a községeknek ad ta és csak a község közvetítésével 
j u tnak a papok a lelki joghatóság birtokába. Ezért , a 
hol a Szentírás az egyházról beszél, soha sem használja 
a „Kirche"-egyház szót, hanem a „Gemeinde"-község 
kitétel t . A „Kirche" szó nála csak az ószövetségben 
fordul elő s ott is csak a pogány templomok és az 
Izrael i ták törvényellenes szentélyeinek jelölésére. 

ízléstelen t r é fáka t enged m e g magának a szent 
szövegben. A „Pfaffen"-papok szót csak a pogány papok 
és jövendőmondók jelölésére használja . Baruk jöven-
dölésének szavait elferdítve ad ja vissza, hogy a kath. 
papok ruházatát ós hajviseletét g ú n y tárgyává tehesse. 
Az eredeti szöveg szószerint így hangzik : „De miért 
is h ivatnának i s teneknek? Talán mivel az asszonyok 
tesznek valamit az ezüst-, arany- és faistenek elé? S 
mivel azok házaiban papok ülnek szakadozott köntös-
ben, lenyírt fővel és szakállal ós fedetlen fővel ? Ordí-
tanak, kiáltván is teneik előtt, min t a halotti t o r b a n ? " l a 

L u t h e r ezt a helyet így adja vissza : „Und die Priester 
sitzen in ihren Tempeln mit wei ten Chorröcken, schee-
ren den Bart ab und tragen P la t ten , sitzen da mit 
blossen Köpfen, heu len und schreien vor ihren Götzen". 
(Es a papok azok templomaiban ülnek bő kar ingekbe 
öltözve, lenyírják szakállukat, ha jadon fővel ü lnek ott, 
ordí tanak és k iá l tanak az ő is teneik előtt.) 

Ezzel azonban még korántsem merítet tük ki Luther 
ferdítéseinek sorozatát . Emser Je romos , Luther kortársa» 
1400 rosszakarattal becsúsztatott h ibát állapított meg 
a L u t h e r fordí tásában. Tetézte ő a Szentírás ellen elkö-
ve te t t merényletét még azokkal az erőszakos ós czól-
zatos magyarázatokkal is, melyekkel a külsőleg sértet-
lenül hagyot t szöveg értelmét te l jesen meghamisította 
és egyes szent könyveknek, az úgynevezet t deutero-
kanonikus könyveknek a hitelét követői előtt teljesen 
aláásta. Luther u g y a n nem hagyo t t ki egyetlen szent 
könyvet sem, de ú g y az ó-, mint az újszövetség több 
könyvének természetfölött i je l legét kótsógbevonta. így 
tagadta az ó-szövetség könyvei közül Baruk, Tóbiás, 
Jud i th , a Makkabeusok két könyvének, Sirák fiának, 
a Bölcsesóg könyvének teljesen, azonkivül Dániel és 
Esz ter könyve egyes részeinek sugalmazott vol tá t . Az 

11 I. Kor. 7, 25. 
12 Baruk 6, 29—31. 
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újszövetség könyveiből elvetette a zsidókhoz írt levelet, 
Júdás levelét és a Jelenések könyvét . Sz. J a k a b levelét 
pedig, mivel a levél tartalma ellene mond az egyedül 
üdvözítő hitről szóló tanításának, sz. Pá l leveleihez 
képest közönséges „szalmatekercs"-nek mondot ta . Bár 
a felsorolt szent könyvek olvasását, mint hasznos ós 
üdvös dolgot, a jánlot ta követőinek, tagadásával mégis 
előkészítette a talaj t , hogy a későbbi kiadványokból 
teljesen kiküszöböljék azokat a könyveket. 

Visz hang a pium (lesideriuinra. 
Az Alk. nov. 7-iki számában F . J . azt az eszmét 

vet i fel, hogy a Sz. I. T. Tud. ós írod. Osztálya adja 
ki a közsajnálatra oly hirtelenül elhúnyt Kemenes Fe-
rencz veszprémi volt nagyprépost összes költeményei 
közöl a legszebbeket és legér tékesebbeket . . . . Há t ez is 
j ó volna és jó szolgálatot tenne. De nekünk többre 
van szükségünk. É p p most érkezet t hozzánk egy orszá-
gos jóhirü női rendházból az a panasz, hogy mily nehéz 
katholikus vallásos költők munkái t megszerezni — és 
azoknak épületes élvezetét terjeszteni. Mindszenty 
költeményei például aranyért se kaphatók. Ped ig az 
ő ós a többi katholikus vallásos költők munká i t az 
i f júság és a családok mindennapi olvasmányává kellene 
tenni. Jó l mondja F . J . „Pium desideriumu-ában, hogy 
„ha Kemenes — és a mi róla áll, áll a többiekről is —, 
nem katholikus pap, hanem, t együk fel, protestáns lel-
kész lett volna, nevét talán Szász Károlyénál is jobban 
magasztalná valamennyi irodalomtörténet s az elhúnyt 
költőt tagjaként gyászolná az Akadámiától kezdve vala-
mennyi irodalmi kör-1 és — társulat . Kathol ikus vallá-
sos költőink munkái t nem érti, nem becsüli meg a világ. 
Becsül jük meg tehá t mi. Valaki szenteljen időt és fárad-
a magyar vallásos katholikus költészet termékeinek 
összegyűjtöt t kiadására. Nemo. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

K e m e n e s Ferencz . 

A magyar katholikus papság fejedelmi gondol-
kozású tagjai közül való volt, életében és halálában 
egyaránt , Kemenes Ferencz, a veszprémi egyházmegye 
disze és oszlopa, kit oly véletlenül ragadt ki a halál 
az élők sorából. Végrendeletében összes vagyonát , fél-
milliónál többet, egyházmegyei-, tanügyi- és nevelési 
czélokra hagyta . Temetése f. hó 4-én volt. Holttestét 
megyés püspöke szentelte be. R. i. p. 

Esztergom. Az új püspökök kinevezéséről az „Esz-
tergom" nyilatkozata. 

A kalocsai érsekséget, úgymond, nem kortes-
szolgálatnak juta lmául dobták oda, hanem természe-
tes előléptetéssel az odavaló és köztiszteletben álló 
fehérvár i püspöknek Ítélték oda. Szatmárra a ka-
tholikus tanügy egy szakavatott vezérférfia, a katho-
likus nagygyűlés szépszavu szónoka, dr. Mayer Béla 

kerül . Az u j püspök-jelöltek között van továbbá az, 
k iér t a kath. magyar közönség, papság és világiak, 
egyaránt leginkább rajong, dr Prohászka Ottokár. 

Kóstoló akar -e ez lenni az autonómiából? midőn 
a profán és ellenséges miniszteri kezek helyett a 
püspöki kar ós az autonomiai testület fogja kiszemelni 
a legméltóbb je lö l teke t? A mindenütt bojkot tá l t ál-
miniszterium nópszerüségkeresésének, vagy Lukács 
miniszter privát vallásos érzületének tulajdonitsuk-e, 
h o g y a katholikus ügy legszentebb érdekét respektálni, 
a katholikus közvéleményt szinte megkérdezni szíves-
kedtek a püspök-jelölésnél ? ! 

Az udvarnak már korábban kellett volna teljesí-
teni a katholikus közvélemény legsürgetőbb óha já t : 
meghagyva a minisztériumnak az őt illető törlési jogot,* 
kivenni kezéből a kandidácziós jogot és illetékesebb 
kezekbe tenni azt. Akkor nem állana a papság szeke-
rének rúdja a 48 felé. (!) 

Balázs L a j o s váczi oldalkanonok kinevezésénél, 
m in t a „Kirchenzeitung" megjegyzi, egyrészt szeren-
csés anyagi körülményei j ö t t ek tekintetbe. A rozsnyói 
püspökség jövedelmei u. i. Ivánkovits h ibájából még 
sokáig le lesznek kötve. Különben a múl tban nagy 
h ive volt Gajár inak . 

Zichy Gyula gróf, Zichy János gróf öcscse, rész-
ben a Vatikánban és a királyi udvarnál való kedveltsé-
gónek köszöni korai előmenetelét, mint ugyanazon kül-
földi lap irja. D e örülhetünk, hogy ily pur i tán elvű, 
buzgó pap kerül a pécsi püspöki székbe, ha meggon-
doljuk, kik járkálnak a miniszteri előszobákban egy-
egy megüresedett püspöki szék után. Komlósi Ferencz 
dr is benne volt megint ezúttal a miniszteri lisztában 
a pécsi püspökségre felterjesztve. De él Róma, áll a 
Va t ikán még! Ki lett mondva rá, mint néhai bádeni 
druszájára, F r anz Xavér Kraussra : per sempre impos-
s i b l e ! ** 

Kalocsa. A káptalani helynök jelentése az új főpász-
torről és a saját előléptetéséről. — 

Sua sacratissima Caesarea et Regia Apostolica 
Majestas luctui sedis metropoli tanae Colocensis, per 
mortem Georgii Császka archiepiscopi viduatae, finetn 
imponere dignata est, quum die 17-á hu ju s mensis 
Illustrissimum ac Reverendissimum Dominum J U L I U M 
VÁROSY de Veszprém, Episcopum Albaregalensem, 
SS. Theologiae Doctorem, archiepiscopum ecclesiarum 
Colocensis et Bacsiensis canonice perpetuo uni tarum 
clementissime nominavit . 

Eadem ego ipse die, E jusdem Sacratissimae Ma-
jestat is clementissima dispositione episcopus Szatmar-
iensis creatus i t aque archidioecesi Colocensi et Bacsi-
ensi jam jam valedicturus, nul la sane magis congrua, 
jucundiora nulla possim ad P . T. Clerum almae hujus 
archidioeceseos facere verba, quam ad Eundem tam 
laetum novi Archipraesulis nunt ium perferre, sincere-
que gratulari, quod diuturnis adeo fervidisque precibus 

* A törlés j o g a sok ; t a lán e lég lehetne az észrevételezés. 
Szerk. 

** így távol ró l nézve a dolgot : affl icto addere aff l ict ionem — 
t a l á n fölösleges ! N e m ? ! Szerk. 



35. sz. R E L I G I O . '357 

talem ac tantum a divina bonitate meruit Archiprae-
sulem impetrare. 

Scimus quantae sint Excellentissimi Domini vir-
tutes, modestiâ fulgentissimae, quibus sacerdos quon-
dam hujus archidioeceseos, sive quum duobus piae 
memoriae Praedecessoribus Suis in tenendo archidio-
ceseos gubernaculo íidissima praestaret servitia sapien-
tissimaque daret consilia, sive quum imbuendo bonis 
moribus scientiisque clero juniori navaret crperam, 
immortalia aeque sibi coram Deo mérita compara vit, 
ac insolitam apud clerum laicosque, apud optimum 
quemque Sui s ta tusque clericalis existimationem civi t ; 
neque ea, Eundem in sede episcopali Albaregalensi 
decorabant, eximia viri apostoliéi ornamenta quemlibet 
adeo la ten t : u t sit supervacaneum in causis justi 
omnium gaudii exponendis multum immorari, a tque 
magna praesagire emolumenta, quorum spe nos inscru-
tabilis illa, cui Excellentissimus Archipraesul adeo 
deditus est, divina providentia donavit, quum Eundem 
huic archidioecesi reddidi t atque praefecit . 

Yere dignum est maximas divinae Majestati pro 
tanto dono referre grat ias ejusque incolumnitatem a 
divino animarum Pas to re ferventissimis precibus 
exorare. 

I taque proxima die Dominica, in ecclesia metro-
politana, in omnibus item parochialibus religiosorumque 
ecclesiis, monito praevie populo, Sacro solemni (quod 
poteri t esse vot ivum „pro grat iarum actione", u t in 
missali habetur inter votiva) praemit ta tur hymnus 
Ambrosianus cum oratione atque populus ad funden-
das pro novo Archiepiscopo preces omni meliore 
modo provocetur. 

Coloczae, 30. Oct. 1905. Adalbertus Mayer, 
Vicarius Capitularis. 

Vácz. Lyceumi bizottsági ülés. —-
Okt. 20-án este a váczi lyceumi bizottság gyűlésre 

j ö t t össze a Kath . Kör . helyiségében, amely gyűlésen 
Csősz Imre dr. lovag, főgimnáziumi tanár ékes szavak-
kal muta t ta be Galcsek György dr. szemináriumi kor-
mányzót, mint a lyceumi bizottság u j elnökét, kinek 
megválasztásába kegyelmes püspökatyánk a legkészsé-
gesebb örömmel és jóindulat tal beleegyezett . Csősz 
Imre dr. szavai után az u j elnök emelkedett szólásra 
és lebilincselő szavakban köszönte meg a bizottságnak 
beléje helyezett bizalmát, majd a megboldogult elnök 
nagy érdemeiről és a lyceum áldásos működéséről 
emlékezett meg. Lelkes szavait a bizottság még lel-
kesebb éljenekkel honorálta. Az elnök beszédének be-
fejezte után szomorúságának adott kifejezést Varjú 
János főgimnáziumi tanárnak azon elhatározása fölött, 
hogy megrongált egészségi állapotára való tekintet tel 
az eddig betöl töt t jegyzői tisztségéről visszavonhatat-
lanul lemond. Miután a bizottság a kitűnő jegyző 
érdemeit évi jelentéseinek lapjain megörökíteni elhatá-
rozta, ú j jegyzőt választot t egyhangú lelkesedéssel az 
elnök indítványára Lukács József főgimnáziumi tanár 
személyében, ki azt el is fogadta, csak arra kérte a 
bizottságot, hogy legyen iránta elnézéssel, ha több-
rendű elfoglaltsága miat t állását nem töltené be egy-

ben-másban mindenkinek kívánsága szerint. Ebbeli 
aggodalmait azonban csakhamar eloszlatta a jeles volt 
jegyző, ki mindenben segédkezet igért utódának, bár-
miben is fordul jon hozzá. A jegyzőválasztás megejtése 
után a jövő évi munkarendről s egy- és más a bizott-
ságot érintő dologról esett szó. A bizottság végül el-
határozta, hogy 2 hét múlva ismét gyűlést tart , amikor 
is végleges programmját áll í t ja össze az ez évi cyc-
lusra. 

Chicago. Templomszentelés. — 
Örömnapja volt, igy olvassuk a M. Y.-ban, a 

chicagói magyarságnak október 8-a. Ekkor szentelte fél 
ugyanis ftdő Qugley chicagói érsek ur O ekszczellen-
cziája a magyarok Nagyasszonya templomát. Már a 
kora reggeli órákban érkeztek a vidéki vendégek, ré-
szint a templomszentelési ünnepély fényét emelni, 
részint pedig a bérmálás szentségében részesülni. Fé l 
kilencz órakor érkezett a templomhoz a South Chicagói 
Szent Is tván Betegsegélyző Egyle t testületi leg s innen 
a templomtól az ő vezetésök alatt indult el a kelet 
felöl érkezett számos vendég az érsek ur fogadtatására ; 
a 93. és Cot tage Growe Ave.-n pedig csatlakoztak a 
már ott várakozó egyletekhez és onnan a rézbanda és 
lovasbanderium vezetése mellet t indultak a szép szám-
ban egybegyűlt egyletek és körülbelül 4000-nyi ember-
sereg a Chicago Dauphin P a r k nevü depothoz, a hova 
pontban 9 óra 40 perczkor érkezet t meg a magas vendé-
gekkel a vonat . Mikor az érsek ur a vonatból kiszállott, 
riadó Wellcome, éljen- és tapsvihar fogadta. A réz-
banda rázendítet t az American-ra és u tána a magyar 
Himnusz-ra, melyek után a magas vendég kíséretével 
helyet foglalt a számára kirendel t díszhintóban, a másik 
díszfogatban pedig a konzulátus foglalt he lyet kíséreté-
vel, mig a harmadikban a hitközség négy képviselője. 
Most elindult a 24 tagu lovasbanderium, u tána a hintók, 
ezek után a rézbanda, követve 24 megjelent díszesnél-
diszesebb egylet, végül az egyleten kivül állók, mint-
egy háromezren. Ugy a Cot tage Growe, mint pedig a 
93. Ave.-n a villamos kocsik közlekedése egy fél órára 
teljesen megakadt . A templom előtt feláll í tott diadal-
kapu alatt fogadták a fehérbe öltözött koszorusleány-
kák szeretett főpásztorukat, élükön főtisztelendő Biró 
Mihály south bendi plébános úrral s ekkor egy kis 
koszorusleányka, Sánta András leánya, szép szavakkal 
tolmácsolta a róm. kath. magyarság ragaszkodását egy-
háza, lelkiatyja és főpásztora iránt, kérte 0 ekszczellen-
cziáját, hogy oly bizalommal és szeretettel lépjen ez u j 
magyar egyház hivei közé, mint bármely más már rég 
megalakult egyház hivei közé, hiszen mi is megmutat tuk, 
ha bár nem is tudunk jól beszélni angolul, hogy Isten 
dicsőségét mi is emelni aka r juk és ha szerény haj lékot 
épí tet tünk dicsőségére, de ragaszkodni fogunk hozzá 
s lelkiatyánkhoz ugy, mint bárki más és be is akarjuk 
bizonyítani, hogy mi is számottevő nemzet vagyunk. 
Befejezvén beszédét azzal, hogy „Isten hozta hiv 
nyájához a főpásztort ós Atyát" , elindult a magas 
vendég a számára berendezett szobákba s ot t egyházi 
ornátusba öltözvén, kíséretével fölment a templomba. 
Az oltártól visszafordulván, főpásztori áldását adta 
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az egész közönségre. Áldás után következett a föl-
szentelés, melynek végeztével a főpásztor egy lelkes 
buzditó szónoklatot intézett a kath. magyarsághoz, 
bizonyítgatva lelkes szép szavakkal a templomok szük-
ségességét, hiszen csakis a templomok és iskolák fejleszt-
hetik a gyermekeket istenfélő katholikusokká, azokban 
tanulja megbecsülni az ifjúság és követni az erényeket. 
A férfiak itt nyernek enyhülést a he t i súlyos munka 
után és itt kérik a Mindenhatót, hogy adjon nekik erőt 
és kitartást a szenvedésekben és i t t adnak hálát mind-
azok Istennek a vet t jókért , kikben a vallás érzülete 
előtérben van mindenek felett. I t t hirdetik Isten igéjét 
és most már ti kötelesek vagytok, kedves magyarjaim, 
mindnyájan idetartozni, mert itt az Isten igéjét saját 
édes anyanyelveteken hallhatjátok. I t t nyernek enyhülést 
az élet göröngyein eltévedt bűnösök. I t t nyernek 
malasztot a szentségekben, hogy csakis jót, szépet, 
nemeset követvén, üdvözülhessenek. Boldog a ti édes 
hazátokban a róm. katholikus, mert volt nektek egy 
apostoli szent királytok, ki behozta az egész szép 
országban a róm. kath. vallást, azt javadalmakkal gaz-
daggá tette. Vannak ezen szent királytoknak még ma 
is követői, kik javaikról lemondva, azt az egyházak 
fentartására adják, sőt még a kormány is támogatja a 
szegény egyházakat. Lássátok ez itt nincsen, itt minden 
nemzetnek magának kell fentartani egyházát. Azért én 
bizton el is mondhatom, hogy ti sokkal nagyobb javak-
kal lesztek áldva, mint óhazai magyar testvéreitek, mert 
mig azok csak a kész és fényes templomokba mennek 
imádkozni, addig ti, kedves magyarjaim, fáradsággal 
szerzett czentjeiteken épittek templomot Isten dicsősé-
gére, hogy abban a ti édes anyanyelveteken hallhassá-
tok Is ten tanítását. Szemeitekből látom, hogy ti fenn 
akarjátok tartani e templomot és biztos vagyok abban, 
hogy e szép magyar hitközség virágozni fog s magam 
is kívánom nektek, hogy virágozzék. 

Ezután kezdődött az ünnepi szentmise, melyet 
főt. Grósz Ferencz plébános celebrált. Evangelium 
után főtisztelendő Biró Mihály south bendi plébános 
lépett a szószékre ós lelkes buzdító beszédében elő-
állította a kath. magyarok példányképét, szent Is tván 
első magyar királyt, kinek kövessék az amerikai ma-
gyarok is példáját és akkor bátran elmondhatjuk első 
szent királyunkkal, ha „Isten velünk, ki ellenünk." 
Hasonlította az egyházat egy plántához, a mely, ha az 
üvegfalak között gondosan van ápolva, hirtelen fejlő-
dik, de ha eltávolítjuk körüle az üveg védőfalakat, a 
legkisebb vihar is eltöri, elhervasztja, mig ellenben az 
olyan plánta, mely kint, a szabad természetben kél ós 
növekszik, ha lassan is bár, de biztosan ós mólyen 
ereszti le gyökereit, melyek oly erőt kölcsönöznek 
neki, hogy a legnagyobb viharral is megbirkózik. 
Azon nézetének ad kifejezést, hogy különösen itt 
Amerikában, a mely egyház már zsenge korában meg-
próbáltatásoknak van kitéve, az biztos alapra épül s 
meg fog küzdeni a legnagyobb viharral is ; kéri azért 
a magyarságot, ne tekintsék azt, hogy távol van a 
templom avagy, hogy nincs tornya, vagy talán, hogy 
a lelkipásztor Ízlésének nem felel m e g : ezeket mind 

a közérdekért félre kell tenni és akkor ezen hitközség 
virágozni fog. És most te legnagyobb Anya, Te ma-
gyarok Nagyasszonya, Te, ki itt e szerény oltáron 
szeretettel terjeszted ki szent karjaidat felénk, taposd 
szét a te szerető magyarjaid szivében a rosszakarat 
kígyóját, fojtsd meg csirájában az egyház ellen törek-
vők szándékát, leborulva előtted, esdekelünk : kedves 
országodban, a mi szeretett magyar hazánkban meg-
védted magyar egyházaidat az ellenségek ellen, biza-
lommal ajánljuk pártfogásodba ezen egyházat és mint 
édes hazánknak szeretett Nagyasszonya vagy, fogadd 
hódolatunkat, végy kegyes pártfogásodba, légy itt a 
távolban is a mi oltalmazó Nagyasszonyunk. Nézd mi 
is magyarok vagyunk, mi is oly szeretettel, oly biza-
lommal futunk oltalmad alá, terjeszd azért ki reánk is 
védő karjaid, fogadj minket is oltalmadba, védd meg 
a mi egyházunkat is az ellenségtől, hisz tudjuk azt, 
ha te bennünket pártfogolsz, szent fiadnál ügyünk, 
igyekezetünk áldva lesz. Buzdíts bennünket dolgunk-
ban, áldozatkészségünkben. Életünkben és holtunk 
után vezess bennünket szent Fiadhoz ! Amen. 

Szentmise végeztével az érsek ur nyolczvan ájta-
toskodónak osztotta ki a bérmálás szentségét, kikhez 
ismét buzdító beszédet intézett, hogy legyenek az 
egyháznak hű katonái, azért vették a Szentlelket, hogy 
bátorságot nyerjenek megvallani hitöket és ha kell, 
még érette vérüket is ontani. 

Bérmálás után ismét megáldotta szeretett főpász-
torunk különösen a megbérmáltakat és ezekkel együtt 
az összes magyarságot, mely áldás alatt a világegyház 
himnuszát énekelte a kántor a hívekkel és végül az 
összes nép az „Isten áldd meg a magyart" éneklése 
mellett kivonult a templomból. 

Istentisztelet u tán az iskolateremben egy 25 terí-
tékű díszebéd volt magyar fogásokkal és szívből eredő 
tüzes tósztokkal, melyek során mindenki örömteljes 
meglepetéssel hallgatta ftdő Grósz Ferencz plébános 
szép angol nyelven mondott pohárköszöntőjét. Az ízle-
tes magyar ételek és kitűnő magyar borok az összes 
angol vendégek tetszését megnyerték. Az egyletekről 
sem feledkezett meg a hitközség, ugyanis a templom 
melletti nagy sátorban volt bőven jó étel-ital ós onnan 
hangzott „Galuska" kitünö hegedüzenéje, mely egész 
a késő órákig mulattat ta a nagy számban megjelen-
teket. Kimer Elch kántortanító. 

Linz. Püspöki szózat a „Freie Schuleu nevű egyesület 
aknamunkája alkalmából. — 

Doppelbauer püspök papságához igen erélyes fő-
pásztori levelet intézett, melyben a „Freie Schule" 
nevű osztrák iskolaegyesületről kímélet nélkül lerántja 
a leplet s papságát erélyes buzgóságra inti az if júság 
vallásos nevelésének védelmében és biztosításában. 
Bebizonyítja a linzi püspök a nevezett egylet alap-
szabályaiból, hogy 3Z klerikalizmus túlkapásai az 
iskolaügy terén" ártalmatlannak látszó ezógér alatt 
minden iskolai nevelés és tanítás elkereszténytelenitésén 
kalózkodik. Kötelességévé teszi a püspök minden pap-
jának őrködni és mindent elkövetni, hogy a nevezett 
egyesület a linzi egyházmegye területén gyökereket ne 
verhessen. Ajánlja továbbá a „Kath. Schulverein" 
támogatását és pedig úgy hogy minden hitközségben 
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szerveztessék a Kath . Schulvere innek külön csopor t ja . 
Nagyon j ó l mond ja a püspök úr ( W e b e r Dreizehn-
l inden- jéböl idézve:) „A keresz t - török összetörik a 
koronáka t is.u 

I R O D A L O M . 
. A Szent-István-Társulat, I M A K Ö N Y V F r a Ange-

l ico képeivel cz. alatt , oly imádságos könyve t adot t a 
ka thol ikus hivek kezébe, mely valóságos drága gyöngye 
magyar h i tbuzgalmi i roda lmunknak és könyvkiadá-
sunknak. Szöveg és diszités felülmúl mindent , a mi t 
eddig e t é ren a magyar h i tbuzgóság u j a b b időben ter -
melt . J ö v ő számunk egy hosszabb i smer te tés t közöl róla. 

= Az einsiedelni Benziger et Comp, kiadóczég az egész 
kathol ikus vi lágban kel lemes fe l tűnést kel tő díszmun-
ká t ad ki németül , a köve tkező czim a l a t t : P A P S T 
P I U S X . in Leben und Wort. Geschicht l iche S tud ie 
von seinem f rüheren Zögl ing, Mgr. Dr . Angelo Marchesan, 
Professor u n d Vice-Studienpräfekt im bischöfl. Seminar 
von Treviso stb. Autor i s ie r te Ube r se t zung von P . 
Ko lumban Artho 0 . S. B. Nagy 4-r., tele szebbnél-szebb, 
é rdekesebbnél -érdekesebb képekkel . A 2. füzet Sa r to 
József k ispap korának végé ig ju t . 12 füze tbő l fog állni az 
egész. Egy-egy füz. 1 m á r k a 60 fillér. A t isztes szegény 
sorsból pápává emelkedet t X . P iushoz illő egyszerű 
fenség je l lemzi e d íszmunkát . 

= Megjelent a Literarische Rundschau für das 
kathol ische Deutschland. Herausgegeben von Dr J o s e p h 
Sauer, ao. Professor an der Univers i tä t F r e i b u r g i. B r . 
E inunddre iß igs te r J a h r g a n g : 1905. 12 N u m m e r n zu j e 
40 Sp. 4° M 9.— F r e i b u r g im Breisgau. Herdersche 
Ver lagshandlung . 

A 11. sz. tartalma: Be i t r äge zur neue ren deutschen 
Li te ra turgeschichte . (Herter.) — Schiaparel l i , Die Ast ro-
nomie im Alten Tes tament . Überse tz t von Ph . W 
L ü d t k e. (Betzinger.) — Pe te r s , Liber I e su filii Sirach 
sive Ecclesiast icus hebraice . (Vetter.) — Boerner, D ie 
Annalen und Akten der Brüder des gemeinsamen 
Lebens im Lüch tenhofe zu Hildesheim. (Linneborn.) — 
Thomae H e m e r k e n a K e m p i s Opera omnia. Ed. P o h l . 
Vol. VI. (Meier.) — De San, Trac ta tus de divina T r a -
di t ione et Scr iptura . (Dörholt .) — v. Glanvell, D i e 
Kanonessammlung des Kardinals Deusdedi t . I. B d . 
(Sägmüller.) — Foers ter , Technik und E th ik . (Walter.) 
— Veui l lot E., Louis Veuil lot . Tome I I I . (Brémond.) 
— Houssaye , 1815. I I I : L a seconde abdicat ion. 12e édit . 
(Schulte.) — Grüner, Das Schulwesen des Netze-
dis tr ikts zu r Zeit F r iedr ichs des Großen. (Dittrich.) — 
— Gnauck-Kühne , E i n f ü h r u n g in die Arbei te r innen-
frage. (Rost.) — Müller, Kathol ische Arbei ter innen-
vereine. (Rost.) — Angeli , Mino da Fiesole . (Klein-
schmidt.) — Hoßfeld, S tad t - und Landk i rchen . (Schnei-
der.) — Espenberger , Die apologet ischen Bes t rebungen 
des Bischofs H u e t von Avranches . — Lese , Die Idee 
im Drama. (Clemenz.) — Coutel le-Bodenstedt , P h a r u s 
am Meere des Lebens . 26. Aufl. (Metzger.) — Nach-
r ichten u n d Zei tschr i f tenschau. -— Bücher t i sch . 

A keresztény mértékletességi társulat tagsági és 
vezérkönyvecskéje: összeáll í totta Szentiványi Károly, a 
M. K. E g y . Orsz. Szövetségének igazgató ja . A n a g y 
gonddal összeáll i tott füze tecske u tmu ta t á s t nyú j t arra, 
h o g y mikén t lehet a leghatásosabban védekezni az 
alkohol e l len : Keresz tény elvek a l a p j á n ; társula tokba 
egyesülve. Fö l l kell v e n n ü n k a harcot az alkohol ellen 
az egész vonalon társadalmi szervezkedéssel, mert csak 
igy men the t j ük meg különösen a munkásosz tá ly t az 
annyira romboló alkohol veszedelmétől . Szentiványi 

Károly, a magyarországi alkoholellenes mozgalom leglel-
kesebb apostola , a védekezés igen p rak t ikus m ó d j á t 
ajánl ja a t á r su la tokba va ló egyesülés által. Füze tecs -
kéjét a legmelegebben a j á n l j u k olvasóink f igyelmébe. 
Megrendelhető az Orsz. K a t h . Szövetségnél (Budapest , 
VIII . Szentkirályi-u. 28). Á r a 14 lillór. Tömeges rende-
lésnél tetemes á rkedvezmény. 

VEGYESEK. 
— Rómából nem kedvező hír é rkeze t t az Olasz-

ország számára nagy buzgósággal megind í to t t kathol ikus 
népegyesüle t i mozgalom felől. A szervezéssel megbizot t 
3 úr, Medolago-Albani , Toniolo és Per icol i sokszorosan 
elhibázták a dolgukat és ha vissza nem vonulnak, nagy 
zavart t ámasz tha tnak és sok ba j t okozha tnak az olasz 
püspöki ka rnak . Hiába minden, alkalmas emberek né lkül 
nem megy semmi. A szervező t a l en tumoka t és fá radha-
tatlan m u n k a e r ő k e t meg kell becsülni. 

— Egyházi hirek. Székesfehérváron a kalocsai 
főegyházmegye részéről Boromisza T ibor dr. prelá tus és 
Macskovics P á l dr. apá tkanonok , va lamin t a kalocsai 
képviselőtestület t i zenké t tagu küldöt tsége j á ru l t Városy 
Gyula dr. u j érsek elé első hódolatra. Mondani se kell, 
hogy a hódo la t és annak fogadása igen szívélyes volt . 
— Prohászka Ot tokár dr., a ki t t isztelői üdvözle tekkel 
szinte e lhalmoznak, a j e l en iskolai fé lév végéig ha j -
landó e lőadásai t a dogmat ikából fo lyta tni . Természetes 
és magátó l é r the tő dolog, hogy ő mél tóságá t a buda-
pesti egye t em h i t tudomány i kara is ü lésében lelkes 
ováczióban részesi tet te p ü s p ö k k é tö r t én t k inevezte tése 
alkalmából. — A veszprémi egyházmegyében dr. Hornig 
Károly bá ró megyés püspök u r ál talános he lynökkó az 
elhunyt K e m e n e s he lyébe Palotay Fe r encz dr. prelátus-
ő rkanonokot nevezte ki. — A m a g y a r theologusok 
Innsb ruckban magyar énekekkel ünnepe l t ék meg sz. 
Imre n a p j á t . — A váczi egyházmegyében a király 
Rózsahegyi G y u l a kanonoko t albeyi cz. p répos t t á nevez te 
ki. — Szmrecsányi Pá l nagyvá rad i püspök u r a békés-
csabai t emp lom épi tésére 30.000 k o r o n á t adott . — 
A közokta tás i miniszter Mayer Béla szatmári püspök-
nek, a ka locsa- főegyházmegyei Tani tók Háza j a v á r a 
te t t 25.000 koronás adományáér t és a kalocsa-főegy-
házmegyei szegény tan i tók felsegélyezésére tet t 80.000 
koronás a lapí tványáér t , köszöneté t fe jez te ki. 

— A Szent István-Társulat tudományos és irodalmi 
osztálya 1905. november 9-én (csütörtök) d. u. 5 órakor 
osztály-gyűlést tart , melyre az osztály t. t ag ja i t és az 
érdeklődő közönséget az e lnökség nevében tisztelettel 
meghívja dr. Notter Anta l t i tkár . T á r g y s o r o z a t : 1. Fo lyó 
ügyek. 2. Fe lo lvasás : Kincs I s tván : I zene t a menny-
országba. (Elbeszélés.) 

— Generálisból közlegény le t t Wöl f l ing L ipó t 
svájezi polgár , a ki ezelőt t főherczeg és az osztrák 
ármádiában generális vol t . Mind Svá jcz polgára ő is 
köteles u j hazá ja katonai gyakor la ta iban részt venni . 
Részt is vesz pontosan min t közvitéz, és azt i r ják a 
német lapok, hogy ú j r a n g j á b a n igen jó l érzi magát . 
H á t igaz, hense jében re j l ik az ember ér tékének az 
alapja. 

Eig" Figye lmeztetés t. olvasóinkhoz : A czimszalag száma 
előtt levő b ós c betii azt jelenti , hogy az előfizetést a kiadóhivatal 
(Budapest, VI. Bajza-utcza 14.) mindennap várja. A viszonyok vál-
toztak, az előfizetést nem lehet más jára tás i móddal helyettesíteni. 
Ha a fizetés megtör tén t , a b, c nem je lent semmit. 

Főszerkesztő : B r e z n a y B é l a d r . 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Tulajdonos és k iadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest , 1905. Nagy Sándor könyvnyomdájából . (IV., Papnövelde-utcza 8. az.) 
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Megjelenik e lap 1905. \ 
kezdetétől he t enkén t ; 

egyszer : c s ü t ö r t ö k ö n . ; 
Előfizetési dij : \ 

egész évre helyben s \ 
postaküldéssel 10 k o r . î 

Szerkesztő lakása : l 
Budapest, 

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

küldemény ezimzendő. : 

Előfizethetni 
minden ? 

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

könyvnyomdájában, ; 
IV., Papnövelde-utcza ; 
8. sz. ala t t , hova a • 

netaláni reclamatiók is. ; 
bérmentes nyi tot t I 

levélben, intézendők. { 
IIIMiniMllllllltlIllllllllllllillllllllHHiütr 

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

Budapesten, november 16. 

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

SZ. 1905. 

uPerge alicriter tn coepto tuo : praeiiare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgenda 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et iis, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus." 

IX. Pius a szerk . 1871. m á r c í . 27-én. 

„ Addi tos tibi animos auc to r i t a t e Nos t ra exoptamus, qu ibus exei ta tus a tque e rec tus . . . . rel igioni doct r inaeque provehendae fel icius incumbas ." 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept . 5-én. 

Az ország szivének templomszentelése. 
- Nov. 19. -

Nép, mely Is ten t ismer, el nem veszhet. 

Félszázados munkával, 9,053,201 korona költséggel, Budapest, szent István magyar 
birodalmának fővárosa, i t t az ország szivében, országos ós magánadakozás támogatásával, 
Isten dicsőségére, szent István apostoli királyunk tiszteletére, templomot épített, mely a fő-
városnak „leghatalmasabb, legmonumentálisabb temploma",1) az országnak pedig „dísze és 
büszkesége." 

Ezt a fényes templomot, melyet tévesen bazilikának neveznek, f. hó 19-én, árpádházi 
szent Erzsébet ünnepén, elhunyt és eléggé meg nem siratható nemzetszerető Erzsébet király-
nénk nevenapján avatja fel első ünnepi miséjével Vaszary Kolos bibornok-bgprimás, koronás 
királyunk távollétével, irgalmas Istenünk jelenlétében. 

Az első, a mi az ország szivének e századokra szóló vallásos ünnepén a bűnös 
emberi nemet megváltó Istenben hivő ember lelkét megszállja, az — a lélek ellenállhatatlan 
kívánkozása, hogy az idők s emberek mindenható és irgalmas Ura előtt imádással hálaadásra 
leboruljon. A második, a mire az ember a főváros e vallásos ünnepén az Isten végtelen irgal-
mában való elmerültségből felocsúdik, az — mélységes mély tisztelet a főváros vezető férfiai-
nak ama nemes gondolkozású alakjai iránt, kik e monumentális építkezésben két emberöltőn 
át részt vettek s a zivataros időbe újra kisodort magyar nemzet vallásosságának ezt a nagy-
szerű és vigasztaló, igazán katholikus szent ünnepét előkészítették, megszerezték. 

Isten áldjon meg minden embert, aki ennek a templomnak építéséhez és fölszentelé-
séhez, hacsak lelkének egy imádságos óhajával-sóhajával is, hozzájárult! 

A budapes t i S z e n t - I s t v á n t e m p l o m . Az ép í tés re felügyelő b izo t tmány megbízásábó l i r ta Tliold Orbán Imre. 1905. 
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Selfmademan sog az anyaszentegyházban. 
Non qui seipsum commendat ; sed 
quem l)eus commendat ! 

Ugyan mit akar ez az angol-amerikai 
csodabogár, gondol ja magában valaki, i t t 
Magyarországon és az anyaszentegyházban ? 

Azonnal meglát juk, csak egy kis türelem, 
a mig ennek a szónak értelmébe behatolunk. 

Se l fmademannek nevezi az ó- és újvilág-
ban a világ egyik legéletrevalóbb fajának 
bizonyult angol RZtj cl ki a benne rejlő erők-
nek megfeszítésével, lehető legteljesebb kifej-
lesztésével, t ehá t önerejéből és nem mások, 
ősök, protektorok és holmi csúszó-mászó esz-
közök t ámoga tásának kiaknázásával alkot magá-
nak felsőbb, független, ríri, a maga körében 
uralkodó helyzetet polgártársainak oldala 
mellett . 

A selfmademanség tehá t igen becses pol-
gári erény ; neki a polgári, társadalmi, állami 
életben van tula jdonképen helye; az anyaszent-
egyházban, a hol szent P á l apostol tani tása 
szerint mindenkinek azt kell mondania és 
t a r tan ia magáról „grat iaDei sum id quod sum," 
a világban való boldogulásnak arról az tatjá-
ról, melyet selfmademanségnek nevezünk, abban 
az értelemben, a melyben annak a polgári 
életben helyes és igazi dicsőségre vezető értelme 
van, le kell mondani . 

De jól értsük ám meg a dolgot! Mert, 
bizony, az anyaszentegyházban is van helye, 
még pedig kötelezőleg, valami olyfaj ta erény-
nek, a minő a polgári életben a selfmademan-
ség, a maga erejéből és emberségéből való 
tökéletesedés, gyarapodás és boldogulás erényes-
sége. Bizonyíték erre az, ami a „Religio" mult 
számában a chicagói érseknek az ot tani magya-
rokhoz intézet t beszédében foglaltatik. Az 
amerikai katholikusoknak kiváló erényül tudja 
be ft . Lugley érsek azt, hogy ők önalkotta és 
önfentartotta templom okban végzik vallási köte-
lességeiket, mig „az óhazai magyar testvérek", 
úgymond, „csak a kész," a mások adományából 
és gondoskodásából álló „fényes templomokba 
mennek imádkozni." Az a kérdés tehát , mi a 
külömbség a polgári és a vallási selfmademan-
ség, önérvényesítés közöt t? 

A jóságos Úristen, a ki az emberiség bol-
dogitására az ál lamot és az egyházat alapította, 
ennek és amannak szervezésében különféle-
képen j á r t el. Az állam alapításánál szigorúan 

megha tá rozván a polgári együtt lét és élet alap-
elveit, a többiekben úgyszólván szabad kezet 
engedet t az egyéni kezdeményezésnek és érvé-
nyesülésre való törekvésnek, úgy hogy az állami 
élétre is ráilleni látszik a Szentírás ismeretes 
mondása : I s ten „a világot á tad ta az ő (em-
berek) vi tá jának." 1 Az egyházban folyó ter-
mészetfölött i életben annál tüzetesebben meg-
határozza és körülgondozza az Isten az emberek-
nek minden lépését, minden gondolatát , minden 
mozdula tá t . I t t , mint szent Pá l apostol mondja, 
O, és csak 0 a kezdeményező ; 0 ad ja az üdvös 
gondolatot , O adja az akarás t és a befejezést. 
„Deus est enim, qui operatur in vobis et velle, 
e t perficere, pro bona voluntate ." 2 Az állami 
élet körében például valaki minden rendbontás 
és fennhéjázás nélkül tűzhet i ki maga elé czélul, 
hogy tudós, gazdag, államminister, köztársaság-
b a n államfő vagyis elnök lesz. Az inicziatíva, a 
kigondolás, az akarás rá van hagyva. Az anya-
szentegyházban folyó természetfölött i élet köré-
ben azonban bizony m á r tűrhete t len rend-
bon tás és I s ten t kihivó hiú fenhéjázás volna, 
ha valaki avval a j e lmonda t ta l lépne ki a 
nyilvánosság elé: én nagy hittudós,3 szent, 
püspök, pápa akarok lenni. Ezekhez Isten 
malaszt ja , természetfölöt t i kiválasztása, meg-
hívása és különös t ámoga tása kell. A polgári, 
világi élet gazdagait és hata lmasai t főleg a 
maguk ernyedetlen igyekezete emeli, minden 
esetre áldásosán csakis Is ten segítségével, ér-
vényre és befolyásra ; az egyházi, keresztény hit-
élet lelki gazdagai t és ha ta lmasa i t ellenben főleg 
az Isten malasz t ja j u t t a t j a lelki tökéletességek-
ben való gazdagságra és másokra való jótékony 
befolyásra. E z t az u tóbbi t azonban koránsem 
úgy kell ám érteni, mint Luther Már ton értette,: 
hogy az ember Isten kezében faragat lan s 
tunyán fekvő, semmittevő „tuskó" legyen, 
hanem úgy kell érteni, hogy még a zseni, még 
az egész világ mozgatására elég erővel fel-
ruházot t a k a r a t is tel jes önodaadással vagyis 
minden erejének megfeszítésével já ru l jon hozzá 
az isteni kegyelem kezdeményezéséhez, sugalló 
buzdí tásához ós mindent a legfőbb tökéletes-
ség felé ha j t ó támogatásához. 

1 Eccle, I I I , i l . 
2 Fil ipp. II, 13. 
3 A hit I s t en adománya. E nélkül nagyeszű ember, mint p . 

Döll inger vagy Harnack , a h i t körében csak nagy konfúzió-mester 
lehet , de nagy h i t t udós nem. A v i lágban akadémiai elnök, sőt kultus-
minis ter is lehet belőlük, a m i n t Ha rnackná l l á t juk . 
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Teliát — még egyszer megál lapí t juk — 
a természetfölött i rendben, a hitélet körében 
is van helye és értelme a selfmademanségnek, 
vagyis annak, hogy kiki maga nagy erővel, 
saját erejével és igyekezetével munkálkodjék 
például élete pályájának, e pálya u t j ának ki-
építésén. Á m d e nagyon elhibázott dolog volna 
az, hogyha valaki ezen a téren, ezen az uton 
a maga ötletét , a maga tetszését, a maga 
Ítéletét t a r t a n á az építésnél a legfőbb ténye-
zőnek, az Ítéletnél döntő törvényszéknek. Az 
egyházi élet körében, mint Szent P á l apostol 
mondja , minden arravalóság és elégség Isten-
től van.3 Non volentis, neque currentis, sed 

tr 
miserentis est Dei.4 Tehá t az 0 „ajánlására" 
kell a fősúlyt fektetni. 

Az egyházi életpályákra való igyekezetek-
nek megfigyelése arra az örvendetesnek nem 
mondható tapasz ta la t ra vezetett , mintha a 
lelkekben az isteni kegyelem és az emberi 
igyekezet közti összhang itt-ott zavarogni kez-
dene, vagy máris megzavarodot t volna. 

A lelkek egyensúlyjára, békét lehellő s 
boldogságot ter jesztő összhangzatosságára, ha 
valahol, Magyarországban van manapság nagy 
szükség. Ebben ne inogjon meg egyházi férfiú 
soha! Hogyan lehet t ámasza az emberek lelki-
egyensúlyjának az, akinek sajá t lelkében meg-
ingott az isteni kegyelem és az egyéni akarás 
közt az összhangzás ? ! 

Non qui seipsum commendat ; sed quem Deus 
commendat! 

A bibliaolvasás korlátozásának története 
a trienti zsinattól XIII. Leóig. 

Luthe r önkényes fordítása s a szent szöveg értel-
mének elferdítésében tanúsí tot t vakmerősége nem elszi-
getelten álló jelenségek. Ugyanezt tet ték a protestánsok 
többi bibliafordítói ós értelmezői is. Megengedjük, hogy 
a fordításokban előforduló hibák közül sok véletlenség-
ből, a fordítók gondatlanságából, vagy tudatlanságából 
csúszott be a szent szövegbe, de igen sok hiba czél-
zatos ferdítés eredménye. Er re enged következtetni az 
a körülmény, hogy a kath. és protestáns fordítások 
között rendesen azokon a helyeken észlelhetők a kü-
lönbségek, a melyek a kath. ós protestáns hi t tan vitás 
kérdéseihez nyú j t anak szentírási bizonyítókot. Ez a 
tény a rosszakarat és czólzatosság jogos gyanú já t kelt-
heti fel mindenkiben. 

3 Non quod sufficientes simus cogi ta re al iquid a nobis, quasi 
ex nobis ; sed sufficientia nos t ra ex Deo est. II. Cor. III. 5. 

4 Bom. IX, 16, 

Ezeknek a fordításoknak ter jedését az egyház nem 
nézhet te közönyösen. Nem őrködöt t volna eléggé hívői-
nek lelki üdve fölöt t , ha a h i t épségét és tisztaságát 
fenyegető veszedelemmel szemben néma maradt volna. 
A széles körben te r jedő s a társadalom minden rétegét 
fenyegető áradat ellen erélyes és általános védelmi 
intézkedésre volt szükség. Ezér t a trienti zsinat a Szent-
írás használatára nézve az eddig érvényben volt helyi 
érdekű intézkedések helyett az egész egyházat kötelező 
szabályzatot állapított meg. 

A trienti zs inat ugyanis a IV. Pius által megnyi-
tot t harmadik szakában a 18-ik ülésen, 1562. február 
16-án bizottságot küld ki a gyanús és veszedelmes 
könyvek la js t romának elkészítésére. A bizottság tizenkét 
különféle nemzetiségű püspökből állott s egyes kiváló 
hi t tudósok véleményét is kikérte . A huszonötödik ülé-
sen 1563. deczember 3-án számolnak be küldetésükről. 
A zsinat asztalára teszik a tiz pontból álló szabályzatot 
s a t i l tot t könyvek jegyzékét. A feloszlófélben levő 
zsinat mindket tőt elfogadva a pápa jóváhagyása elé 
terjeszti .1 IV. P i u s Dominici gregis eustodiae bullájával 
1564. márczius 24-én meg is erősíti s általánosan köte-
lezővé teszi.-

Bennünket közelebbről a szabályzat 3. ós 4. pont ja 
érdekel.3 A harmadik pont szerint ugyanis „az ószö-
vetségi könyvek fordításai csak j ámbor s tudós embe-
reknek és csak a püspök Ítélete alapján engedhetők 
meg ós egyedül azon feltétel alat t , hogy ők azokat a 
fordí tásokat csupán, mint a vulgata jegyzetei t a Szent-
írás megértésére használják, nem pedig mint önálló 
szöveget. Az eretnekektől származó fordításokat (mint 

1 Sacrosanc ta S y n o d u s in 2.-a sessione sub sanct iss imo 
Domino nostro Pio IV. celebrata, delect is qu ibusdam pat r ibus 
commisit , u t de variis censuris, ae l ibris vel suspectis, vel pernici-
osis, qu id facto opus esset , considerarent , a tque ad ipsam sanctam 
S y n o d u m referrent , aud iens nun huic ope r i ab eis ex t remam manum 
imposi tam esse, nec ta rnen ob l ibrorum var ie ta tem et mu l t i t ud inem 
dis t incte e t commode poss i t a sancta Synodo dijudicari, praecipit , 
u t qu idqu id ab illis p raes t i tum est, sanct iss imo Romano pontifici 
exhibea tur , u t ejus jud ic io , a tque a u t h o r i t a t e t e rmine tu r e t evul-
ge tur . Concil. Tr id. Sessio XXV. Enchi r id ion Scr iptur is t icum 
T r i p a r t i t u m . Didacus a S. Antonio. 527. p. Tom. I. 

2 A Dominici g reg i s bulla szavai : Cum ex ips ius synodi 
decreto is index nobis ob la tus fuisset, u t ne ante edere tur , quam 
a nobis approba tus fu i sse t . . • ipsum ind icem una cum regul is ei 
praeposi t is , auc tor i ta te apostolica, t eno re praesen t ium, approbamus , 
impr imique ac divulgari et ab omnibus univers i ta t ibus catholicis 
ac qu ibuscunque aliis ub ique suscipi, easque régulas obse rva» 
m a n d a m u s Bullar. ampliss . collectio torn. IV. pars. II. p a g . 174. 
Malou I. 38. 

3 De libris prohibi t i s regulae decem per Pat res a T r iden t ina 
synodo delectos conc inna tae , et a P io p a p a IV. comproba tae . 
Regula III. Versiones scr iptorum e t iam ecclesiasticorum, quae 
hac tenus edi tae sunt a damnat i s auc tor ibus , modo nihi l contra 
sanam doctr inam con t inean t , p e r m i t t u n t u r . Librorum a u t e m veteris 
t e s t amen t i versiones viris t an tum doct is e t piis judicio episcopi 
concedi poterunt , modo hujusmodi vers ionibus t a n q u a m elucidatio-
n ibus vu lga tae editionis ad intel l igendam sacram sc r ip tu ram, non 
au tem t a n q u a m sano t e x t u u tan tur . Vers iones vero novi t e s t ament i 
ab auc to r ibus pr imae classis hujus indicis fac tae nemini concedan-
tur , qu ia util i tatis p a r u m , periculi vero p lu r imum lec tor ibus ex 
ea rum lect ione m a n a r e solet Si q u a e vero anno ta t iones cum 
hujusmodi , quae p e r m i t t u n t u r , versionibus, vel cum vulga ta edi t ione 
circumferunt.ur, expunct i s locis suspectis a facul ta te theologica. 
alicuius universi tat is ca thol icae aut inqus i t ione generali , permi t t i 
eisdem pote run t , qu ibus et versiones. Quibus condit ionibus to tum 
volumen bibliorum, q u o d vulgo biblia V a t a b l i dicitur, a u t par tes 
ejus concedi viris piis e t doctis po t e run t . Ex bibliis vero Isidori 
Clarii Brixiani prologus e t pro legomena praec idan tur ; e jus vero 
t ex tum nemo tex tum vu lga t ae editionis esse existimet 

Regula IV. Quum experimento mani fes tum sit, si sacra 
biblia vulgar i l ingua pass im sine discrimine pe rmi t t an tu r , p lus inde 
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a Luther , Kálvin, Zwingli stb. fordításait) senkinek 
sem szabad használni, mert azok olvasása kevés ha-
szonnal és még több kárral jár . H a azonban a meg-
engedet t fordításokkal, vagy a vulgata jegyzeteivel 
együt t je lennek meg és hogy ha belőle a gyanús helye-
ket valamelyik egyetem theologiai fakultása kitörülte, 
ez esetben olvashat ják mindazok, a kiknek a fordítások 
használata egyébként is meg van engedve. Ezen felté-
telek alatt a jámbor és tudós férfiak a bibliafordítást» 
a mely Vatablus b ib l iá ja 4 néven szerepel, te l jes egé-
szében, vagy egyes részeiben használhat ják." 

Még fontosabb a szabályzat negyedik pont ja . Igy 
hangzik szószerint : „Mivel a tapasztalat tanúsága sze-
rint, ha a Szentírás olvasása a nép nyelvén különbség 
nélkül mindenkinek megengedtetnék, abból az emberek 
vakmerősége mia t t több kár, mint haszon származnék, 
ezért a püspök, vagy a hitnyomozó ítéletétől függ, hogy 
a katholikus szerzőktől a nép nyelvére á tül tetet t Szent-
írás olvasását a lelkipásztor, vagy a gyóntató tanácsára 
azoknak megengedje, a kikről tud ja , hogy a Szentírás 
olvasása nem kárukra, hanem a hi tben és jámborságban 
való előhaladásukra fog szolgálni. Ez t az engedélyt 
írásban kell megkapniok. A ki pedig ilyen engedély 
nélkül a népnyelvre fordított Szentírást akár olvasni, 
akár magánál tar tani merészelné, míg azt lelkipászto-
rának át nem szolgáltatja, addig vétkeiből föl nem 
oldozható. A szerzetesek pedig csak elüljáróik előzetes 
engedélye u tán olvashatják, vagy vásárolhat ják meg." 

A szabályzat szavainak tanúsága szerint t ehá t nem 
a Szentírás olvasását tiltotta meg az egyház, hanem a 
magyarázó jegyzetek nélkül közrebocsátott ós különösen 
a protestánsoktól elferdített bibliafordításokat vet te ki 
a hit dolgaiban járat lanoknak a kezéből. A Szentírással 
űzött visszaélések megszüntetése végett a zsinat hatá-
rozata óta a püspök, vagy a hitnyomozó állapította 
meg, hogy kik olvashatják lelki haszonnal a szent 
könyveket . Ezzel az egyház megnehezí tet te ugyan a 
Szentíráshoz való férkőzést, de erre a korlátozásra a 
körülmények miatt úgy a szent könyveknek, mint a 
hívőknek szükségük volt. Az egyház tehát nem rej te t te 
el hivői elől a Bibliát, hanem csak őröket állított, a 

ob h o m i n u m t emer i t a t em detrimenti , q u a m util i tatis oriri, hac in 
pa r t e judicio episcopi aut. inquisi toris s tetur , u t cum consilio 
pa roch i vei confessari i bibliorum a catholicis auc tor ibus versorum 
lect ionem in vulgar i l ingua eis concedere possint, quos intel lexerint 
ex hu jusmod i lect ione non damnum, sed fidei a tque p ie ta t i s aug-
m e n t u m capere posse ; quam f a e u l t a t e m in scriptis habean t . Qui 
a u t e m absque ta l i facu l ta te ea legere seu habere praesumpser i t , 
nisi p r ius bibliis ordinar io redditis, pecca to rum absolut ionem perei-
pere non possit . Bibliopolae vero, qu i praedic tam faeu l t a t em non 
haben t i biblia id iomate vulgari conscr ip ta vendiderint vei alio quovis 
modo concesserint, l ibrorum p re t i um in usus pios ab episcopo 
eonver tendum a m i t t a n t , aliisque poenis p r o delicti qua l i t a t e ejusdem 
episcopi arbi t r io subjaceant . Regulä res vero non nisi facu l ta te a 
praela t is suis h a b i t a ea legere a u t emere possint. Canones e t 
décré ta sacrosancti oecumenici Concilii Tridentini , Ra t i sbonae , 1874. 

4 Va tab lus Ferencz ( tu la jdonképen François Wateb led ) a 
páris i Collège royal-on a héber nyelv t a n á r a a XVI. század elején. 
Rober tus S t ephanus az 1545. évi b ib l iak iadásában, az „editio 
mi r i f i ca ' -ban Va tab lu s t ud t án kivül az ő előadásai n y o m á n jegyze-
teke t f űzö t t a szent szöveghez. V a t a b l u s a l egha tá rozo t t abban til ta-
kozot t , hogy őt t a r t s ák a jegyzetek szerzőjének s bebizonyí to t ta , 
hogy Rober tus S t e p h a n u s az ő j egyze te ihez sok p ro tes táns szellemű 
m a g y a r á z a t o t csatol t . Helytelenül nevez ték tehá t az eml í te t t ki-
adás t Va tab lus b ib l iá jának . Vatablus valódi s ké tségte len jegyzetei 
a sa lamanca i t aná rok 1584-ben k i a d o t t bibl iá jában szerepelnek. 
Kirchenlexicon, XII . 597. lap.) 

Szentíráshoz, mint a hit forrásaihoz, hogy a rosszaka-
ratú, vagy tudat lan ember be ne mocskolhassa s a saját 
vesztére vissza ne élhessen vele. 

V. Sixtus pápa szigorúbbá te t te a szabályzatot ; 
mivel ugyanis egyes püspökök a Szentírás olvasására 
könnyedén adták meg az engedélyt, megvonta tőlük 
ezt a jogot és a könyvvizsgáló bizottságra (Congre-
gat io indicis) ruházta . VIII. Kelemen pápa ezt a szi-
gor í tás t az index 4. szabályához fűzött ú jabb rendele-
tében megerősítette.5 A körülmények változtával azon-
ban az engedélyezés joga újból a püspökre szállott vissza. 

A bibliaolvasás korlátozásának vázlatos történel-
méből nem hagyha t juk ki a ka th . egyháznak a janze-
nis ták és a prato-pistojai álzsinat tévedéseivel szemben 
tanúsí to t t magatar tásá t sem. A XVII . század közepén 
ugyanis az egyháznak saját fiai közül ú jabb ellenségei 
támadtak a janzenistákban. Közel másfél századon át 
nyugtalaní tot ták az egyház béké jé t és szaggatták annak 
egységét. A franczia forradalom azonban elseperte őket 
s tévedéseik ma már csak az egyház szomorú emlékei. 
A hi t tisztaságát sértő elveik mellett a Szentírást is 
meghamisítot ták. A Por t -Royalban készült janzenista 
szellemű mons-i ú j - tes tamentum ellen I X . Kelemen 
emelte fel tiltó szavát s 1668-ban kárhoztatva azt, hasz-
ná la tá t betiltotta. Ez t a kárhozta tot t fordítást használta 
fel Quesnel 1671-ben kiadott művében, mely a négy 
evangelium franczia fordítását tartalmazta rövid jegy-
zetekkel. A munka később te temesen megbővülve több 
kiadást ért s kezdetben sima nyelvezete és áj tatosságra 
hangoló tartalma révén széles körben ter jedni kezdett . 
De csakhamar kiderült , hogy a szép külső gyilkoló 
mérge t takar. X I . Kelemen már 1708. jul ius 13-án kelt 
Universi dominici gr égis brévéjével megtil t ja annak hasz-
ná la tá t és terjesztését . A pápai rendelet azonban Noailles 
La jos , pálisi érsek és biboros botrányos magatar tása 
mia t t nem érte el az óhaj tot t sikert. Végre X I . Kelemen 
X I V . Lajos és a franczia püspökök kérésére Quesnel 
U j tes tamentumát egy bizottságnak adja ki megbirálás 
véget t . A bírálat következménye az 1713. szept. 8-án 
megjelent Unigenitus kezdetű bulla, melyben Quesnel 
Ú j tes tamentumát kárhoztat ta és belőle 101 tételt , mint 
hamisat, botrányost , félrevezetőt, vakmerőt, tévését, 
lázítót, istentelent, eretneket stb. elvetett.6 

Bennünket közelebbről Quesnelnek a Szentírásra 
vonatkozó tévedései érdekelnek. Ezek az Unigenitus bulla 
7 9 . - 8 5 . kárhozta to t t tételei alatt szerepelnek. Ide iktat-
j u k szószerint a hé t elitélt á l l í tás t : 

79. Minden időben, minden helyen és minden 
r endű egyénre nézve hasznos és szükséges, hogy a 
Szentírásban búvárkodjék ós annak szellemét, jámbor 
ta r ta lmát és t i tka i t ismerni tanul ja . 

80. A Szentírásnak olvasása mindenkinek jogos 
igénye. 

81. Az Is ten igéjének homályossága nem elégséges 
ok arra, hogy a hivők annak olvasása alól magukat 
felmentve érezzék. 

5 Per rone i. m. III. 162. 1. 
c V. ö. Rapa i c s : Egyetemes egyháztör ténelem, III . k. 357. 

és követk. 1. 
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82. A keresztényeknek a vasárnapot á j ta tos olva-
sással, mindenek előtt pedig a Szentiratok olvasása által 
kell megszentelniök. Káros dolog a keresztényt ettől 
az olvasmánytól elvonni. 

83. Csalódik, ki azt véli, hogy a hi t t i tkoknak 
ismeretét nem szabad a Szentírás olvasása által a nők-
kel közölni. Nem a nők együgyűségéből, hanem a férfiak 
felfuvalkodott tudásából támadt a Szentirással való 
visszaélés és keletkeztek az eretnekségek. 

84. Ha a hívőknek a kezéből kivesszük az újszö-
vetséget, vagy pedig előttük t i tokban tartva azt, meg-
foszt juk őket a Szentírás megértésének lehetőségétől, 
úgy reá juk nézve Krisztus száját tömjük be. 

85. A keresztényeknek megti l tani a Szentírásnak, 
különösen pedig az evangéliumok olvasását annyi, mint 
a világosság gyermekeinek megtil tani világosság hasz-
nálatát és azt eredményezni , hogy ők valamely egyházi 
büntetés alá essenek." 

A janzenizmus szellemét és irányát képviselte az 
f786-ban tar tot t prato-pistojai ál zsinat is. VI. P ius 1794. 
augusztus 28-án kelt „Auctorem fidei" kezdetű bullá-
jával az álzsinat határozatai közül 85 tételt kárhozta-
tott . A 67. tétel szerint a zsinatnak az „az állítása, 
hogy a Szentírás olvasásának kötelezettsége alól csak 
a valódi képtelenség ment fel és hogy ezen parancs 
elhanyagolása a vallás alapigazságainak elhomályosu-
lását vonja maga után, hamis, vakmerő, a hivek nyu-
galmát veszélyeztető és Quesnel kárhozta to t t elveivel 
azonos tanítás.7 

A trienti zsinat szabályzatát tetemesen enyhí te t te 
XIV. Benedek. Az előnyösen vál tozott viszonyokra való 
tekintet tel ugyanis 1757. junius 13-án megerősít i a 
könyvvizsgáló bizot tság (Congregatio) egy határozatát . 
Ezzel a rendelettel megengedi XIV. Benedek minden hívő-
nek az élőnyelvre átültetett Szentírás használatát, ha az vagy 
az apostoli szentszék jóváhagyásával, vagy pedig a szentatyák, 
avagy a kath. tudósok irataihói vett jegyzetekkel kerül ki a 
sajtó alól.9 Ez a rendelet szabályozta a Szentírás hasz-
nálatát egészen a X I I I . Leó intézkedéséig. Ez t a külön-
ben enyhe határozatot ugyanis XIV. Benedek utódai 
is szükségesnek ta r to t ták teljes egészében fönntar tani 
azok miatt a visszaélések miatt, melyeknek a Szentírás 
XIV. Benedek óta ki volt téve. A X I X . században 
legtöbbet vétet tek a Szentírás ellen az úgynevezet t 
bibliatársulatok. Ezekről kell még pár szót ej tenünk. 

A kath. egyház Krisztustól nyert küldetését „tanít-
satok minden nemzeteket" mindenkor híven betöltötte. 
Az egyháztörténelem lapjai tanúskodnak arról az önfel-
áldozó buzgóságról és a krisztusi szeretettől táplált 
hősi bátorságról, melylyel a kath. egyház szolgái a 
messze ismeretlen t á j ak nápeit az evangelium tanainak 
megnyerni iparkodtak. Alig van század, mely ezen a 
téren kiváló sikerekkel ne dicsekedhetnék. Az evan-
gélium túl ment az óczeánokon s nyomában a keresz-
tény műveltség helyet kér t magának Amerika renge-

7 Wetzer -Wel te , Kircbenlexicon II . Aufl. II. B. 682. S. 
8 Quodsi hu ju smod i Bibl iorum versiones vu lga r i l ingua 

fuer in t ab apostolica sede approba tae , au t edi tae cum adnota t ion ibus 
desumptis ex SS. ecclesiae P a t r i b u s vel doctis ca thol ic isque viris, 
conceduntur . Index l ib rorum proh ib i to rum, Taurini , 1889. XX. lap. 

tegeiben s Ausztrália őserdeiben is. 1622-től kezdve 
XV. Gergely intézkedéséből egy külön bizottság a 
„Congregatio de propaganda fide" gondozta a hitter-
jesztés ügyei t ; ehhez VIII. Orbán 1627-ben kiváló sze-
mináriumot (Collegium Urbárium) csatolt. Ez az intézet 
a pápák ós egyes magánosok nagylelkű alapítványaival 
gazdagítva folyton számos papot képez a térí tés nagy 
munkájára . Nagyszerű könyvtára mellett kiváló sajtója 
is van, honnan a térítés alatt levő nép nyelvén készült 
Szentírások és más szent könyvek kerülnek ki. Az 
olasz kormány 1884-ben lefoglalta ugyan a Propaganda 
ingat lan javait, azonban a ka th . világ jó tékony ado-
mányai biztosít ják az intézet fennállását. A római hit-
ter jesztő intézet mintá jára másut t is keletkeztek hasonló 
intézetek, így Olasz-, Franczia- , Német-, Angolország-
ban ós Belgiumban is.9 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 15. A főváros templom-szentelő 

ünnepe. — 
A székesfőváros törvényhatóságától a következő 

levelet kaptuk : 
Ngs Dr Breznay Béla u rnák 

Budapesten. 
A SZENT ISTVÁN-TEMPLOM építésének ós 

belső berendezésének munkála ta i befejeztetvén, a 
templom felszentelése alkalmából az első ünnepélyes 
szent mise főmagasságu V A S Z A R Y K O L O S bibor-
nok-herczegprimás, esztergomi érsek ő Eminentiája 
által f. ó. november hó 19-ón — boldogult ERZSÉ-
B E T K I R Á L Y N É N K névünnepén — d. e. 10 órakor 
fog megtar tatni . 

Az ezen ünnepélyre szóló meghívót s a templom 
építésének vázlatos történetéi csatolva, oly kórelemmel 
küldöm meg, hogy ezen ünnepélyes istenitiszteleten 
megjelenni szíveskedjék. 

Budapest , 1905. november hó 10-én. 
A székesfőváros törvényhatósága nevében : 

Halmos János s. k., 
polgármester . 

I t t mint a „Religio" szerkesztője mondva köszö-
ne te t a főváros törvényhatósága fejének megtisztelő 
meghívásáért , s ietünk az építés történetét ismertető 
munka kezdő és záró sorait közölni, a mint közetkezik: 

„Fővárosunk leghatalmasabb, legmonumentálisabb 
temploma készen áll „ad maiorem Dei glór iám!" Több 
mint félszázados munkának koronája , mely dísze, büszke-
sége úgy fővárosunknak, mint az országnak. 

Ez a templom központos elrendezésű kupolás 
templom, melynek alaprajzában a szárak egyenlő hosz-
szuságával a görög kereszt érvényesül Alaprajzai el-
rendezésében a római Szent P é t e r templom, Bramante 
ideájának kisebb mása. A félkörben záró szentélyhez 
a félkörű sekrestye kívül oszlopsorozatban tagozva 
csatlakozik: a főhomlokzat elé nagy ívben nyíló elő-
csarnok és mindkét oldalt karcsú torony van iktatva. 

0 V. ö. Rapaics , Egyetemes egyház tör téne lem III . k. 248., 
692. és 825. lapja i t . 
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A csarnokhoz, mely a mantuai Szent András templomá-
hoz hasonlít, szabad lépcsőzet vezet föl. 

A templom stylje olasz renaissance. Az épület-
tömeg rhythmikus tagozása ós elosztása, — amely jel-
legzően kiemeli mind az egész épületnek, mind részei-
nek rendeltetését , — a tagozatok ritka szépsége és 
harmóniája jellemzi a nagyszabású alkotást. Alig kép-
zelhetni a renaissanceban szebb tornyokat , mint aminők 
itt a gyönyörűen tagozott és fölséges silhouettel bíró 
nagy kupolát kisérik. 

A kupola dobjá t hatalmas íves ablakokat záró 
oszlopsorozat tagozza átlós irányban és figurális szobrot 
tar tó fülkéket képez, melyek fölöt t második, kisebb 
átmérőjű dob emelkedik ki, melyet laterna koronáz ; 
ez a végződés a kisérő tornyoknál ismétlődik, meg-
felelően redukál t mértékben és egyszerűsítéssel. 

A templom szabad terrasson áll ós 4147 m- terü-
letet foglal el. Az egész templom 86 méter hosszá, 
55 méter széles. A nagy kupola átmérője 22 méter, 
egész magassága a Duna 0 pont já tó l számítva 96 m. 
Ezen monumentál is épület 9.053,201 koronába került . 
Hagyományokból , adakozásokból, gyűj tésekből befolyt 
mintegy 700.000. A vallásalapból nye r t segély 1.350,000. 
A Bazil ika-sorsjáték 998,000 ^koronát jövedelmezett . A 
templom körül fennállott boltok mintegy 850,000 koro-
nát jövedelmeztek. A város pedig mint kegyúr 5.036,005 
koronát áldozott. A templom építésének tör ténetében 
3 korszakot különböztetünk meg, és pedig : Hild 
Józsefé t 1851-1867. , Ybl Miklósét 1867- 1891., Kauser 
Józsefét 1891—1905-ig, vagyis az épités be fe j ezése ig . . . 

Emberöltő kellett ahhoz, míg e l jutot tunk a magyar 
katholiczizmus e nagyszerű ünnepéhez. A vezető férfiak 
hosszú sora kidőlt és ezt a félszázados nagy munkát 
egy ú j nemzedék ju t t a t t a befejezéséhez. A technikai 
tudás nagyságai s ezernyi ós ezernyi kéz vállvetett 
fáradozásának eredménye ez a csodálatos alkotás." 

Is ten áldása legyen rajta, és aki építette, a fővá-
roson ! 

Budapest, nov, 12. Protestáns tudomány-egyetem 
állami költségen. — 

Protes táns atyánkfiai, a mily élelmesek, még 
kitelik tőlük, hogy ezt fogják megcsinálni : Debreczen-
ben protestáns egyetemek állami költségen. Körülbelül 
ez jön ki az ev. ref. rendkívüli egyetemes konvent 
most ta r to t t gyűlésének tárgyalásából. A konvent 
ugyanis Bánffy Dezső báró világi és Antal Gábor 
egyházi elnökök vezetése alatt, miután elhatározta, 
hogy Kálvin születésének négyszáz éves évfordulójára 
(1909-re) a konvent, a dunamenti egyházkerület és a 
budapesti egyház számára együttesen egy központi 
palotát építtet, (valószínűleg ezt is állami segélylyel), 
át tért az iskolaügyi szakbizottság előterjesztésének tár-
gyalására, amely következőkép folyt le : 

Dóczi Imre, mint az iskolaügyi szakbizottság 
referense, előterjeszti a debreczeni bölcsészeti fakultás 
és protestáns egyetem felállítása ügyében a bizottság 
javaslatát. A bizottság a bölcsészeti fakultáson kivül 
a theologiai és jog i fakultás felállítását javasol ja . A 
költségvetés szerint a bölcsészeti fakultás felállítása 

esetében a személyi kiadások 251.310 koronára, a dolo-
giak pedig 64.121 koronára rúgnának, úgy hogy a többi 
felmerülendő kiadásokkal együt t a fedezetlen szükség-
let mintegy 250.000 koronát tenne ki. A tervezet 
15 tanszéket a bölcsészeti és 10 tanszéket az esetleg 
felállítandó jogi fakultás részére ve t t számításba. Három 
fakul tás felállítása esetén 514 556 koronát tenne az évi 
kiadás, ugy hogy ez esetben 363.648 korona hiány 
mutatkozna évenkint . Degenfeld József gr. kifejezi 
azon aggályát, h o g y ilyen nagyszabású tervezet emlí-
tésével az egész debreczeni egyetem létrejöt te veszé-
lyeztetik. Szerinte csak a bölcsészeti fakultás felállítá-
sáról lehet ma szó. Hegedűs Sándor felszólalása után 
Sass Béla előadja, hogy maga a konvent utasí tot ta az 
iskolaügyi bizottságot, hogy terjeszszen elő javaslatot 
egy egyetemi, korszerű színvonalon álló három fakul-
tású egyetem felállítására mindkét protestáns egyház 
fiai számára. Ezt megtet te a bizottság s ezért kéri az 
ü g y e t átteni a közös bizottsághoz, amely viszont kér-
j en az államtól megfelelő összegű segélyt az egyetem 
felállítására. A konvent Váró Ferencz, Fe jes István, 
Nagy Dezső dr. és Antal Gábor felszólalása után a 
bizot tság jelentését a zsinat elé utalni rendelte. 

Kalocsa. Pestmegye felirata az új érsekhez. — 
Pest-Pil is-Solt-Kiskun vármegye állandó választ-

mányának nov. 11-i üléséből veszprémi Városy Gyula dr. 
kalocsai érseket a vármegye következő felirattal üdvö-
zölte : 

Örömteljes megnyugvással értesült Pes t Pilis-Solt-
Kiskun vármegye közönsége ö felsége azon legfelsőbb 
elhatározásáról, hogy méltóságodat a kalocsa-bácsi 
érseki megye fe jévé kinevezni méltóztatott . A leg-
mélyebb tisztelet hang ján üdvözöl jük méltóságodat ezen 
rendkívül fontos közjogi méltóságában, mint a fele-
kezeti türelmesség, áldásos béke és apostoli szeretet 
kiváló képviselőjét s fölzaklatott közéletünk küzdelmes 
szinteréről kér jük a bölcs főpapot, árassza a hit mély-
séges erejét, a béke és kiengesztelődés jó tékony melegét 
sokat hányatot t hazánk veszélyeztetett a lkotmányáért 
küzdők táborára. Az állandó választmány üléséből 
Fazekas Ágost főjegyző. 

Szatmár. Az uj főpásztor köszönete. — 
A szatmári egyházmegyének u j püspöke Pemp Antal 

kápta lani helynökhöz, ki az egyházmegye nevében üdvö-
zölte, a következő táviratot intézte : 

Méltóságos Pemp Antal káptalani helynök urnák. 
Köszönettel vet tem szives üdvözletöket. Magam 

is kérem a jó Is tent , hogy közös és szeretetteljes 
együt tműködésünkre adja az Ö bő áldását. 

A székesláptalan üdvözletére következőleg válaszolt: 
Rendkívüli örömmel »vettern szives üdvözletöket 

és hálás köszönettel leszek szeretetteljes támogatá-
sukért . 

A Sz. H. szerkesztőségéhez a következő táviratot 
intézte : 

Nagy figyelmességeért szívélyes köszönet. Vajha 
olyan volnék, a milyennek magasztal tak. Imádkoz-
zanak velem együt t , hogy várakozásuknak legalább 
némileg megfelelhessek. 



35. sz. RELIGIO. '367 

A róm. kath. elemi iskola tantestületének üdvöz-
letére a következő levélben válaszol t : 

Üdvözlő sorait örömmel vettem. A szent hi tünk-
höz való tántorí thatat lan ós mély meggyőződéstől 
fakadó ragaszkodás, nemkülönben a lelkes hivatás-
szeretet, melyet hozzám intézet t szavaikban kifejez-
tek, élénk visszhangot kel tet tek szivemben s nagy-
ban erősbítették abbeli reményemet, hogy egyház-
megyém ügybuzgó, tet tre képes és kész tanítóiban 
a keresztény erkölcs és a magyar nemzeti eszme 
terjesztésének fáradhatat lan bajnokai t fogom minden-
kor mellettem látni és hogy a gondjaimra bízott ú j 
körben a nevelés és oktatás szent ügye férfias kezekbe 
van letéve. 

Kérem a jó Istent, áldja meg azt az ügyet, 
melyet a legnagyobb Tanító reánk bízott és melylyel 
lelkem teljesen összeforrt s á ldja meg önöket, eme 
nagy horderejű hagyomány munkásait . 

Fogadják hálás köszönetemet üdvözletükért . 
Jóakaró főpásztoruk 

Mayer Béla. 
Strassburg, nov. 10. Mit hozott magával Bómából 

az apostolok sírjától Fritzen dr. püspök? — 
Mindenek előtt dicséretet azért, hogy a német-

országi katholikusok ezidei strassburgi nagygyűlése oly 
remekül sikerült. A pápa azt mondta a németországi 
katholikusok szervezettségéről, hogy ez minta a világ 
összes katholikusai számára. Evvel kapcsolatosan Fri tzen 
dr. strassburgi püspök az őt római ú t ja alkalmából 
üdvözlő küldöttség előtt, melyben csak világiak vet tek 
részt, híveinek szívökre kötötte, hogy a német kath. 
népegyesületet egyházmegyéjének minden hitközségé-
ben alakítsák meg. Kívánja , hogy ennek az egyesület-
nek minden kath. férfiií. tagja legyen. Ez az egyesülés 
biztosítja a katholikusok összetartásának állandóságát, 
legyőzhetetlenségét.*) 

I R O D A L O M . 
„A tanítók Védőszentje." A legnagyobb egyházi 

társulat az iskolatestvérek kongregatiója. Indiának 
pálmaleveles ligeteiben ép úgy működnek iskolatest-
vérek, mint a zord észak havas bérczei közt. Ez t a 
társulatot, mely párat lanul áll az egész v i lágon: de la 
Salle sz. János alapítot ta. De minő küzdelmek, minő 
szenvedések közöt t ! Hányszor állott az alapítás idején 
közel a feloszláshoz. Mennyit szenvedett az alapító ! 
Ra j t a is teljesedésbe ment, hogy aki vallási társulatot 
alapít, annak a szenvedés út ján a Golgotára kell mennie. 
Midőn kanonoki állásáról lemondott s családi vagyonát 
a szegények közt osztá szét, hogy egész életét tanítók 
képzésére s a gyermekek nevelésére fordí tsa: rokonai 
szemére vetették, hogy szégyent hoz családjukra, a 
világ gúnyolta, azt mondva, hogy agyrémek u tán sza-
ladgál. De a legtöbb fájdalmat, legnagyobb szenvedést 
nem a világtól, hanem egyházi férfiaktól kellett elszen-
vednie. S éppen ez az, ami de la Salle életét oly 
érdekessé teszi. Folytonos szenvedés, állandó küzdés 
volt élete. Egyházi hatósága ártat lanul elítélte, lelki 
fiai közt akadt J ú d á s ki elárulta, az irástanítók kifosz-

s ) Nálunk is ezt kel l tenni, így kell el járni . Minden hitköz-
ségben ka thol ikus népegyesüle tbe kell összegyűjteni a k a t h férfia-
k a t — mind. Szeri\ 

tot ták iskoláit stb. De bármennyit üldözték, az üldözések 
közt is nagyszerű műveket alkotott : mint gyakorlat i 
pedagógus alapítot t elemi-iskolákat, vasárnapi-iskolát, 
reál-iskolát, javító-intézetet , ujonczjelölt-intézetet, s 
ujoncz-intézetet és kétféle tanító-képzőt, külön a test-
vérek számára s külön a világi tanítók részére. Mint 
elméleti pedagógus u j neveléstani és módszertani elve-
ket hirdetet t ; mint író maradandó becsű műveket ha-
gyott hátra. Méltán megérdemli tehát, hogy bámulatos 
életével foglalkozzunk Az első ter jedelmes magyar 
életrajzot az iskolatestvérek egyik volt tanítványa, az 
első magyar pap, ki az iskolatestvérek intézetéből ke-
rül t ki, dr. Csókás Vidor i r ta meg. A munkán meg-
látszik, hogy a szerző szeretettel, lelkesedéssel tanul-
mányozta tárgyát , s úgy írta meg müvét, mint aki 
lelkében hősével ólt, beszélt hosszú időn át. Előadása 
mindenüt t könnyű, kellemes, mintha csak társalogna 
velünk. Az életrajz után megemlékezik a szerző a tár-
sulat rövid történetéről, az iskolatestvérek elterjedé-
séről hazánkban ; utasítást nyú j t azoknak,-kik a társu-
latba óhaj tanak lépni stb. A csinosan kiállí tott kötetet 
ha t szép kép díszíti (230 oldal 8"). Ára fűzve 2 kor., 
diszes vászonkötósben 2 korona 60 fillér. Megrendelhető 
a szerzőnél Nagybányán. 

Megjelent a „Néppárti Naptár" 1906-ik évre szóló 
V-ik folyama. Mint eddig, úgy most is tele van hasznos 
czikkekkel, érdekes elbeszélésekkel és csinos képekkel. 
Nagyon melegen ajánl juk, annál is inkább, mert igen 
olcsó, úgy hogy öt vagy több egyszerre megrendelt 
példány darabja csak 20 kr, a postaköltséget már bele-
számítva. Megrendelhető : a „Néppárt" ú j ság kiadóhi-
vatalánál, Budapest , IV. Ferencz József rakpar t 27. 

—Megjelent a Stimmen ans Maria-Laach. Katholische 
Blätter. J ah rgang 1905. Zehn Hef te M 10.80 (oder 
zwei Bände zu je M 5.40). Fre iburg im Breisgau. 
Herdersche Verlagshandlung. — Durch die Post und 
den Buchhandel . 

A 9. füzet tartalma: Die Ents tehung des Christen-
tums im Lichte der Geschichtswissenschaft. (I. Blötzer 
S. J.) — Die Gleichstellung von Arbei tgeber und 
Arbeitnehmer in der Großindustrie. II. Schluß. (H. Koch 
S. J .) — Der Einfluß der Phantasie auf Empfindung 
und Spontanbewegung. (I. Beßmer S. J.) — Japanische 
St immungen und Hoffnungen. II . Schluß. (A. Huonder 
S. J.) — Die Werke der Gräfin Hahn-Hahn . I. (A. 
Stockmann S. J ) R e z e n s i o n e n : Mocchegiani, Iuris-

Ï
rudentia ecclesiastica. Tom. I (A. Holtschneider S. J.) ; 

Irkundenbücher der geistlichen St if tungen des Nieder-
rheins. I . (0 . Pfül f S. J.) ; Beccari, Re rum Aethiopi-
carum Scriptores Orientales. Vol. I I (A. Huonder S. J.) ; 
Gander, Benzigers Naturwissenschaft l iche Bibliothek. 
Schöpfung und Entwicklung. I—III . (E. Wasmann 
S. J.) ; Geiges, Der alte Fensterschmuck des Fre iburger 
Münsters. Lfg. 1 - 3 (St. Beissel S. J.). — E m p f e h -
l e n s w e r t e S c h r i f t e n . — M i s z e l l e n : Spiritis-
tisches ; Skeptizismus und Unsterblichkeit . 

Y E GTE SEK. 
— Rómából érkezett tudósításunk szerint a Vati-

kánban nagyon fel tűnt Fogazzaro „II Santo" cz. regénye, 
mely az u. n. reform-katholiczizmus szellemében tár-
gyalja a katholikus egyháznak olyatén divatosítását, 
hogy esetleg dogmák is alakuljanak át. Hir szerint ez 
a regény már Indexbe került. 

— Püspöki tanácskozás Budán a primási palotában 
november 16 án és 17-én püspöki tanácskozás lesz, 
a melyen már az u j püspökök is részt vesznek. A 
tanácskozáson fontos egyházi ügyek kerülnek napi-
rendre. 
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— Francziaországban az állam elszakítását az 
egyháztól j an . 1-éig szeretnék az azt pártoló elemek 
nyélbe ütni . Az a három parlamenti pá r t (progresszisták, 
radikálisok, szoczialisták), mely a separatiót akar ja , az 
1906-iki választásokkor okvetetlenül szét fog válni, 
össze fog veszni, mert a szocziálisták a magán vagyon 
megsemmisítését s helyet te a communizmust akar ják 
behozni. Ez t a másik két pár tárnyala t nem akar ja . 
Azért erőltetik a separatiót jan. l - ig . Ez a bábeli 
nyelvzavar kicsiben. Ez fogja az istentelenség ú j tervét 
meghiúsítani. 

— Filii hnius saecnli prudentiores sunt íiliis 
lucis. A protestáns atyafiak a sa j tó pártolásában 
nagyobb okosságot és ügybuzgóságot fejtenek ki, mint 
az egyedül igaz egyház tagjai. Muta t j a a következő 
eset. A lutheránusok magyar hivatalos egyházi köz-
lönye, az „Evangélikus Őrálló", melyet Kovács Sándor 
pozsonyi ág. ev. theologiai tanár szerkeszt, az első 
évben 8000 kor. deficzittel végződött. (Hallatlan nagy 
összeg, i lyen lapnál !) Ennek az összegnek fedezését a 
négy egyházkerület vállalta magára, jövőre nézve pedig 
mind a négy egyházkerület haj landónak nyilatkozott 
arra, hogy a lapot 600, tehát összesen 2400 korona 
subvenczióval fogja támogatni. A most ülésezett egye-
temes gyűlés ezenfelül felhívja az összes egyház-
községeket, hogy az „Orálló"-ra előfizessenek. Ez aztán 
összetartás ! 

— Az új budapest-józsefvárosi plébános. A fő-
város képviselő testülete f. hó 8-án 294 szavazatból 
162-vel Krizsán Mihály pápai kamarást , a közp. pap-
nevelő-intézet h. kormányzóját választot ta meg. Gratu-
lálunk ! A többi szavazatok mind érdemes férfiakra 
estek. Leg több szavazatot kapott Ková t s Kálmán, 81-et, 
utána következtek Metzker József 21, Tálos Gyula 19, 
Szentgyörgyi Imre 8, Bleszkány Ferencz 2, Bundala 
János 1 szavazattal. 

— A győri egyházmegyei központi papi nyugdij-
bizottság Mladoniczky Ignácz olvasó-kanonok elnöklésó-
vel ülést tar tot t . Előadó Varga J á n o s kanonok volt. 
Megjelentek Fáder Rezső soproni nagyprépost , Uuschek 
Antal kanonok, Manninger Mihály magyaróvári prépost 
plébános, Németh J ános kapuvári prépost, Kovács La jos 
gyömörei esperes, Vcninger u jszőnyi esperes, Németh 
József beöi plébános és a központi papságból Molnár 
Ignácz rector . A bizottság elé három kérvényt terjesz-
tettek, amelyeket mind kedvezőleg intéztek el. Nyugal-
mazásukat kérték és elnyerték Wolf József hegyes-
halmi plébános, Lacza Gyula lébenyszentmiklósi plé-
bános, pápai kamarás ós Berghofer Is tván csávái 
plébános, a koronás aranykereszt tulajdonosa. — A 
fáradt ember méltó a tisztes nyugalomra. 

— Szent István lovasszobra. A budavári halász-
bástyán már felállították szent I s tván király bronz 
lovasszobrát. A hatalmas érczöntvény elhelyezése min-
den baj nélkül tör tént meg. A stilizált lovon fejedelmi 
ornátusban ülő király alakja nagyszerűen hat a remek 
kivitelű faragott kőtalapzaton ós pompásan illik bele a 
Mátyástemplomot övező művészi építménybe. Az ércz-
szobrot télire faburkolat alá helyezik ós a tél folyamán 

végzik el r a j t a az összeillesztési és csiszolási munkákat . 
A leleplezés a jövő évben leszországos ünnep keretében. 

— A ker. felebaráti szeretet modern példái. 
A „New-York Sun" beszéli, hogy egy Hughes nevű 
munkás 6 hét előtt forró olajba esvén, egyik egész 
lábának minden bőrét elvesztette. Sebét az orvosok 
minden igyekezete képtelen volt a gyógyulás ú t jára 
terelni. Nem maradt más hátra , mint hogy más emberek 
adjanak neki áttelepítés czéljából testükről bört . Tizenöt 
munkástársa vállalkozott erre a czélra. l l / 2 óra alatt 
vágták le az orvosok a 15 egészséges ember testéről 
külön-külön a szükséges 15 czentiméter hosszú bőr-
szalagot. Egyiket sem kellett elaltatni. Teljes öntadattal 
hozták meg az áldozatot. Sebük 14 nap alatt gyógyul t be. 

— A katholikus missiók ügyében október hó 
első felében az egész világon hálóját kivető német 
gyarmatosítás ügyével kapcsolatosan összesen öt ünnepi 
nagygyűlés volt Berlinben különféle nagy helyiségben, 
a hol Berlin kath. lakosságából legalább is 15,000 em-
ber értesült és lelkesült a kath. missiók ügyében. Ma-
gyarok közül ket ten vet tek részt a kath. hitbuzgóság 
e megnyilatkozásaiban, Zafféry Károly szaléziánus, és 
gróf Vay Pé te r apostoli pr.ítonotárius. Ez utóbbi arról 
beszélt, hogy a német gyarmatosok példájukkal igye-
kezzenek hatni a pogányokra megnyerőleg. Igy na-
gyon elősegítik a misszionáriusok kemény munkájá t . 

Apró liirek. Mibe kerül a franczia par lament? 
A „Journal des Débats" szerint évenkint 7.900,000 
frankba. Ebből személyi kiadás 5.500,000 f rank, a többi 
dologi kiadás. Érdekes, hogy kölni vizre évenkint 
1500 frankot fordítanak, — a nélkül hogy jó szagot tud-
nának az épületben állandósítani. — IV. Miklós pápa 
misemondó ruhá jának ügyében fordulat állt be. Ëz a 
rendkívül értékes casula az ascolii székesegyház kincs-
tárából eltűnt. Utóbb kisült, hogy Morgan amerikai 
milliomos vet te meg műkincs-tol vaj októl. Most Mor-
gan az olasz kormánynak ajándékozta az értékes 
casulát. Ezzel az ügy még korán sincs elintézve. — 
A port-mihuri orosz hadsereg betegápolásáról igen 
érdekes és tanulságos könyv jelent meg egy irgalmas 
betegápolónőtől a következő czim alatt : Tagebuch 
der barmherzigen Krankenschwester vom russischen 
roten Kreuz, Olga von Baumgarten, Strassburgban, 
Singeméi. Ára 3 -50 márka. 

A szerkesztő telefonja. 
1$. K. Igaza van. Bölcseleti I s tentant önállóan töhb szerző 

dolgozott ki. U jabb időből emlí thetem Boedder J. t. a tya „Theologia 
natural is sive Philosophia de Deo in usum scholarum" cz. mun-
ká já t , mely igen alapos és t a r ta lmas munka, világos és velős latin 
stílusban. — Az u. n. Reformkatholicismusról a jánlom Weisz „Die 
religiöse Gefahr" cz. munká já t . 

B ä f Figye lmeztetés t . olvasóinkhoz : A czimszalag száma 
előtt levő b és c betű azt jelenti , hogy az előfizetést a kiadóhivatal 
(Budapest, VI. Bajza-utcza 14.) mindennap várja. A viszonyok vál-
toztak, az előfizetést nem lehet más já ra tás i móddal helyettesíteni. 
Ha a fizetés megtör tén t , a 6, c nem je lent semmit. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr . 
Segédszerkesztő: Yalnicsek Béla. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok: Selfmademanség az anyaszentegyházban. I r t a : *** — A bibliaolvasás korlátozásának tör ténete 
a tr ienti zsinattól XIII. Leóig. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A főváros templom-szentelő ünnepe. — B u d a p e s t : Protestáns 
tudomány-egyetem állami költségen. — K a l o c s a : Pes tmegye felirata az u j érsekhez. — S z a t m á r : Az u j főpásztor köszönete. — 
S t r a s s b u r g : Mit hozo t t magával Rómából az apostolok sírjától Fritzen dr. p ü s p ö k ? — Irodalom: „A tanítók Védőszen t j e / Néppár t i 
Naptár . St immen aus Maria-Laach. — Vegyesek. Rómából. Püspöki tanácskozás. Francziaországban. Filii huius saeculi prudent iores sunt 
filiis lucis. Az ú j budapest-józsefvárosi plébános. A győri egyházmegyei központi papi nyugdijbizot tság. Szent István lovasszobra. A ker. 

felebaráti szeretet modern példái. A kathol ikus missiók ügyében. Apró hirek. — A szerkesztő telefonja. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest. 1905. Nagy Sándor könyvnyomdájából . (IV., Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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Budapesten, november 23. 
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D I K É V F O L Y A M . 

SZ. 1905. 

„Perge alacriter tn coepto tuo : praeiiare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingenda 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus." 

IX. P i u s a szerk. 1871. márcz. 27-én. 

„ Addi tos t ibi animos auc to r i t a t e N o s t r a exoptamus , quibus exc i ta tus a tque erectus . . . . religioni doc t r inaeque p rovehendae felicius incumbas ." 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok : Apo logé ta az orosz egyházban . — A győr i ka th . in te rná tus . — A bibl iaolvasás kor lá tozásának 
tö r t éne te a t r ient i zsinat tól XIII . Leóig. — Egyházi Tudósítások : f Troli Paula i Ferencz . — B u d a p e s t : A főváros Szent - I s tván- temploma 
s fe lavatásának ha tása . — B u d a p e s t : A püspöki konferencziáról . — B e s z t e r c z e b á n y a i e g y h á z m e g y e : Főpásztor i szózat 
a ker. szocziális egyesületek é rdekében a p a p s á g teendőiről. — K o l o z s v á r : Az ezidei s tá tusgyülés megny i tó ja . — V á c z : Főpász tor i 
l á toga tá s és misszió-beszéd Csongrádon . — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység : Főpásztori levelek ker. munkásegyesü le tek ügyében . 
— Vegyesek. X. P ius p á p a legbiza lmasabb embere inek egyike. A hol t kéz jó t ékonysága . Fe jedelmi adomány. D r Városy Gyula. Szent 
Imre herczeg születési n a p j á n a k ki lenczszázados évfordulója. A ny i t r a i Szt. Ágoston-egyesüle t közgyűlése . A m a g y a r kegyes t an i tó - rend 
gyásza. Keresztény munkásegyesü le t Nyi t rán. A szombathelyi egyházmegyének n a g y ünnepe. A világ egyik legnépesebb theologiai kara . 

Világi ember , a ki e g y m a g a székesegyházat épit. Apró h i rek . — A szerkesztő telefonja. 

Apologéta az orosz egyházban. 
A keresztény gondolatnak kiváló harczosa 

akadt az orosz egyházban. E jelenség figye-
lemreméltó és szokatlan. Hozzá szoktunk 
ahhoz, hogy az orosz egyházban a vallás 
védője legyen a czári hatalom szavával lesújtó 
szinódus. Az orosz főpapságtól mást nem vár-
tunk, minthogy nagy pompát fejtsen ki egy-
házi ünnepségeken az erre a czélra kiutalvá-
nyozott évi járadékból, az alsó papságtól pedig 
mit kivánhattunk volna, mikor műveltsége 
akkora sem volt, hogy a nyomtatot t és appro-
báczióval megjelenő prédikácziókat hibátlanul 
és értelmesen felolvassa hiveinek. A papság 
csekély műveltebb része pedig a raczionáliz-
mus tanításának hódol. Ily körülmények közt 
mindenesetre csodálatot keltő egy Petrovnak 
fellépése és működése, ki orthodox felfogásá-
val, kiváló képességeivel, hatásos működésével 
előkelő helyet biztosít magának a keresztény 
világnézet modern védelmezői közt. Nincs az 
a művelt orosz és nincs az a szentpétervári 
egyszerű munkás, ki Petrovot nem ismerné. 
Csodálkozással mondják róla: Petrov leg-
nagyobb szónokunk és theologusunk, ilyen 
még nem volt egyházunkban. Égető szüksége 
volt már az orosz egyháznak ily férfira, ki 

műveltségével, tudományosságával és fárad-
hatat lan buzgalmával hatást gyakoroljon a 
Kantot, Schoppenhauert, de főként Nitzschét 
mesterének valló orosz intelligencziára, de a 
ki másrészt paptársainak is irányt mutasson, 
miként kelljen hivatásukat a modern kor 
viszonyai közt felfogniok. 

Három évvel ezelőtt még Oroszországban 
is kevesen ismerték Petrovot. Egy szentpéter-
vári ismeretes újságíró mondja, hogy három 
évvel ezelőtt arcképet látott valami orosz 
képes lapban azzal az aláírással : Petrov, a 
híres szónok, született 1868-ban. „Híres", s ő 
még semmit sem hallott róla. Érdeklődni kez-
dett e „híres" szónok iránt és érdeklődésót 
nem bánta meg. Petrov Spiridonovics Gregorij 
született 1868-ban Jamburgban, Pétervár kö-
zelében. A theologiát a pétervári szeminárium-
ban végezte, 1891-ben felszentelték s ekkor 
Pétervárot t gimnáziumi hitoktató lett. 1893-ban 
főlelkésze a Szent-Sándor templomnak és hit-
tanárja a Mihály tüzérségi akadémiának. Fel-
tűnő képességei a tanárságra ismeretesek let-
tek, a minek következtében több főiskolánál 
megbízták a hittanítással, úgy hogy majdnem 
egész idejét igénybe veszi az oktatás. Szemé-
lyes befolyása nagy, összeköttetésben áll Orosz-

47 
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ország összes kiválóbb íróival és művészeivel. 
Ismeretei nagyok. Beutaz ta ma jdnem egész 
Európát , F iúméban is megfordult . Nincs a 
tudománynak vagy művészetnek az a tere, 
melyen ot thon nem volna. A költő lantját , a 
festő ecsetjét, az író tollát , a szobrász vésőjét, 
a tudós laboratóriumát, a család tűzhelyét, a 
munkás műhelyét , szóval mindent az evangé-
lium világába helyez. 

(Vége következik.) 

A győri katli. internátus. 
Századok előtt országosan hires püspöki 

konviktusa volt Győr városának. De a létért 
vívott szabadságharczok k özött, a törökök ga-
rázda hódoltsága idején, min t annyi más nemes 
intézményünk, ez is az enyészetnek eset t mar-
talékul. Csak az eszméje marad t fen, amelyet 
dr. Széchényi Miklós gróf püspöki trónfoglalá-
sakor Győrött ú j ra életre h i vott. Czéljai között, 
amelyeket akkor kitűzött , helyet foglalt a kath. 
in ternátus létesítése is. 

Az internátusok fontosságát mél ta tnunk 
fölösleges. De arra mégis rá kell muta tnunk , 
mily nélkülözhetet len az Győr városában ! E 
forgalmas kereskedelmi városban, amelynek 
püspöki vol tát mind hódítóbban elnyomja az 
üzlet i jel leg és szellem. Tanintézete i túlnyo-
mólag államiak és községiek, s így az oktatás 
sem megbízható. A nevelés pedig tel jesen elha-
nyagolt , sőt olyik magánhelyen veszedelmes. 
Emel le t t a messze vidék lakossága reá van 
utalva, hogy Győrbe küldje iskoláztatni gyer-
mekét . Az internátus létesítése tehá t múlha-
ta t l an szükséget képez, hacsak az if júságot 
szemünk lá t t á ra nem akar juk hitközönyössé, 
vagy vallásellenessé válni. 

Az internátus jelentőségét Győröt t egyéb-
kén t legjobban az domborí t ja ki, hogy létesí-
tésének hírére a szabadkőművesek nyomban moz-
ga lma t indítot tak egy szabadkőműves internátus 
alapítására. Ezzel kettős czéljuk volt. Egyrészt, 
hogy az eszmét maguknak kisa já t í t sák; más-
részt, erőszakos gyűjtésükkel kimerítsék alakos-
ság áldozatkészségét. . . . A terrorizmusnak 
minden eszközét felhasználták, hogy a polgárok 
adományai t kicsikarják, s egyben elriasszák a 
keresztény intézmény pártolásától . Világítsa 
m e g a győri állapotot az, hogy iskolás fiuknak 
ozsonna-pénzét, munkások kenyérfilléreit össze-
szedték a maguk czéljaira. 

I t t t e h á t tenni kellet t . Sürgősen és bát ran ! 
Erre az apostoli fe lada t ra vállalkozott Széchényi 
Miklós gróf püspök, s e czélból nagy értekez-
letre gyű j tö t t e egybe egyházmegyéje vezető 
férfiait. Ha ta lmas beszédben ál l í tot ta eléjük a 
helyzetet, örökérvényű szavakkal u ta l t a ke-
resztény internátus fontosságára, s lelkes fel-
hívását ekkép fejezte be : 

„Egy nemes, vallásos és hazafias szándék 
megvalósítása vezérel bennünket . Sok szo-
ros kapocs fűz egymáshoz mindnyájunkat , mi 
fűzhetné még szorosabbá a kapcsot, ha nem 
a mi mindnyájunk, a családnak, a hazának, 
az egyháznak legdrágább kincse, gyerme-
keinknek, i f jainknak biztosítandó jövője ! 
Nem kérünk mindenkitől erre a czélra pénz-
adományt , de kérünk mindenkitől támogatás t , 
ez a t ámogatás bőven javunkra esik, ha a 
kath. nevelés fontossága és üdvös volta át-
megy ismét a köztudatba . Sürgessük ezt 
minden téren, internátussal és internátuson 
kivül is. Támogassuk e szent czélt, s távo-
lítsuk el annak akadályá t megfeszí te t t erő-
vel. Bontsuk ki nyí l tan a keresztény nevelés 
zászlóját, hiszen százaknak, ezreknek szemei 
függenek raj tunk, kik sovárogva várják a 
kath'. act ió megindulását ." 

Széchényi Miklós gróf püspök szavaira 
megmozdul t az egész terem és az országfen-
tar tó magyar kereszténység nevében fogadal-
m a t tett , hogy a szabadkőművesek minden akna 
munká ja ellenében létesíti Győrött a keresztény 
in te rná tus t ! Mert ha Győrött elvesztjük a val-
láserkölcsi nevelést, elvesztet tük az egész felső 
Dunán tú l t ! Es ha i t t d iadalmaskodnak a sza-
badkőművesek, ezt nemcsak Győr sínyli meg, 
hanem u t á n a minden keresztény városban a 
páholyok harczra kelnek a vallásossággal. Meg-
bénítva, akkor már va jmi kevésre mehetünk. 

Azér t tegyünk le most a veszély küszöbén a 
széthúzásról, a közönyösségről és egybeöltött ka-
rokkal szálljunk a szabadkőművesekkel szembe. 
Lássák, hogy a jövendőért , gyermekeink neve-
léseért sem áldozattól, sem küzdelemtől nem 
tar tózkodunk. Ha a keresztény nevelést kivon-
t ák befolyásunk alól, más i rányban bármily 
sok in tézmény legyen ha ta lmunkban, mégis 
Magyarország val lástaní tása azzal már befeje-
ződött . Nem győri érdek ez csupán, hanem 
országos ügy. A keresztény hazafiasság új erős-
séget emel egy veszélyeztetet t ponton a val-
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lásnak, s visszaveri a szabadkőmivesek orszá-
gosan tervezet t föllépését. 

A katholikus in ternátus mozgalom intézé-
sét egy külön bizot tság lá t ja el, amelynek élén 
fáradliat lan ügyszeretet tel Mladoniczky Ignácz 
győri olvasókanonok működik. 

Kegyes adományok az ő czimére küld-
hetők. De a nemes czélra való tekinte t te l lapunk 
is megnyi t ja a gyűj tést . A jeligénk az, hogy a 
legcsekétyebb adomány is fölötte becses, mer t 
egyrészt kis összegek alkotják a nagy tőkét , 
másrészt s ez a fontosabb, az adakozó lelkü-
letéről tesznek hitvallást és igazolják, hogy 
mellet tünk és velünk a közvélemény. 

A bibliaolvasás korlátozásának története 
a trienti zsinattól XIII. Leóig. 

A kath. egyháznak a hit terjesztés körül elért sike-
rei fölött a protestáns felekezetek kezdetben csak 
gúnyolódtak. Kálvin tanításával különben is határozot tan 
ellenkezik a hitterjesztós. Mert ha mindenki születésekor 
magával hozza elkerülhetet len sorsát, mint azt Kálvin 
tanít ja, akkor az ember üdvözítósére irányuló minden 
törekvés hiú kísérletezés, sőt Isten rendelése ellen való 
harcz. A kit Is ten a választottak közé helyezett , tigy 
sem üdvözül. 

Mindazonáltal a kath. egyház példáján felbuzdúlva 
már a XVII . században a protestánsok is gondot kezd-
tek fordítani a hit terjesztésére. Azonban míg a kath. 
hittérítők leszállva a nép közé, velük együtt^ élve s 
őket fáradhatat lanul oktatva törekszenek a vallás és 
erkölcs igazságait velők megismertetni és a Bibliát 
csak akkor adják a kezükbe, mikor már eléggé művel-
tek, hogy azt lelki haszonnal olvashassák, addig a pro-
testáns hit teri tők törekvése leginkább oda irányul, hogy 
minél nagyobb számmal oszszák szét a pogányok kö-
zött a nép anyanyelvén készült Bibliákat, vagy evan-
géliumokat. Nem törődnek azzal, hogy a pogányságban 
nevelkedett , nem ri tkán félig vad nép a keresztény 
igazságokat vagy nem érti meg és kineveti, vagy félre-
érti ós romlására lesz. 

A nyomtatványok költségeinek fedezésére bibli'i-
társulatok keletkeztek. Ezek között a legkiválóbb helyet 
a Londonban 1804-ben alakult angol és külföldi biblia-
társulat (the British and Fore ign Bible Society) foglalja 
el. A társulat czélja a Bibliát Angolországban ós 
minden más országban, legyen az keresztény, moha-
medán, vagy pogány, minél szélesebb körben elterjesz-
teni. A társulat tagjai évente legalább egy guinea tag-
sági di jat fizetnek. A londoni társulat mintá jára alig 
egy évtized leforgása alatt nemcsak Angolországban, 
hanem Európa majd minden országában társegyesületek 
keletkeztek. Működésót jellemzi, hogy a X I X . század 
folyamán mintegy 180 millió Bibliát osztott szét 324 
nyelven. 

Nem czélunk a bibliatársulatok terveinek, sikerei-
nek és kiadványainak bírálatába merülni. Malou több-

« 

ször idézett művének I I . kötetében ós a Kirchenlexicon 
II. kötetének 647. 666. lapjain kellő tájékozódást sze-
rezhet az érdeklődő. Csak röviden jelezni akar juk az 
egyháznak magatar tását a bibliatársulatukkal szemben. 

Kihívták a bibliatársulatok maguk ellen az egyház 
kárhoztató Ítéletét azzal az alapelvükkel, hogy a Szent-
írás olvasása az üdvösségre mindenkinek szükséges, de 
még inkább azzal a vakmerőségükkel , hogy a szent 
szöveget megcsonkítva, sok helyen meghamisítva és 
magyarázó jegyzetek nélkül adták a nép kezébe. Leg-
először VII. P ius emelte föl ellenük til takozó szavát s a 
gneseni érsekhez 1816. jun . 29-én s a mohilewi érsekhez 
1816. szeptember 3-án intézet t brévéiben a bibliatár-
sulatok törekvéseivel szemben éberségre figyelmezteti 
a főpásztorokat s egyúttal a ker. hívőknek a bibliatársu-
latok kiadványainak a használatát szigorúan megtiltja. 
Ugyanezt a tilalmat megú j í t j a XII . Leó 1824. május 
5-én kelt „Ubi pr imum" körlevelével. VIII. Pius 1829. 
május 24-ón adja ki „Tradit i humilitati" kezdetű kör-
levelét ugyanebben a tárgyban. XVI . Gergely „Inter 
praecipuas machinationes" körlevelében csatlakozik elő-
dei rendeleteihez 1844. má jus 8-án. I X . P ius pedig két 
körlevelében is foglalkozik ezzel a tárgygyal , 1846. 
nov. 9-én „Qui pluribus" ós 1849. deczember 8-án 
„Noscitis et Nobiscum" kezdetű körleveleiben s azon-
kívül kárhozta t ja a bibliatársulatokat az 1864. deczember 
8-án közzétet t Syllabusának 4. §-ában. A felsorolt apos-
toli rendeletek csak a bibliatársulatoktól olcsó pénzen 
árult Bibl iáknak olvasását t i l t ják el, a XIV. Benedek 
rendelete szerint közzétett kiadványokat bárki olvas-
hatta. 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 

Tro l i P a u l a i Ferencz . 

A pécsi székeskáptalan mélyen szomorodott szív-
vel tudat ja , hogy szeretve tisztelt tagtársa : méltóságos 
ós főtisztelendő Troli Paulai Ferencz, a pécsi székes-
káptalan nagyprépost ja , választott t rebinjei püspök, 
apostoli protonotárius, 0 Szentsége a római pápa házi 
praelátusa, a Szt. Szaniszlóról nevezett sárosi cz. apát, 
az egyházmeg37ei alapí tványi hivatal főnöke, a I I I -ad 
osztályú vaskoronarend lovagkereszt jének és a jeruzsá-
lemi szt. sirrend csillaggal díszített kereszt jének tulaj-
donosa, X I I I . Leó pápa „pro Ecclesia et Pontif ice" 
aranykereszt jének commendátora, római árkász és a 
tiberi akadémia tagja, a zsinati vizsgálóbizottság és a 
középtanodai hi t tanárokat kópesitő vizsgálóbizottság 
elnöke, Pécs szab. kir. város bizottsági tagja , gyémánt-
misós áldozár, a pécsi egyházmegye nesztora, folyó hó 
17-én, délután 23/4 órakor, a haldoklók szentségének 
áj tatos felvétele és Is ten szent akaratában való példás 
megnyugvással elviselt szenvedés után, életének 87-ik, 
áldozó papságának 63-ik évében a boldogultak hónába 
költözött. Az elhunytnak porhüvelye folyó hó 19-én, 
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délután 3 V2 órakor a Káptalan-utcza 6. számú gyász-
házban szenteltetet t be ós onnét a székesegyházi sír-
boltba helyeztetet t örök nyugalomra. 

Az engesztelő szent mise-áldozat az e lhunytnak 
lelki üdveért , a halott i zsolozsma elvégzése után, folyó 
hó 20-án, délelőtt 9 órakor muta t t a to t t be a Minden-
hatónak a pécsi székesegyházban. 

Az örök világosság fényeskedjék neki ! 
Budapest, nov. 19. A főváros Szent-István-temploma 

s felavatásának hatása. — 
A ki Á rpádházi szent Erzsébet-napján a budapest-

lipótvárosi plebánia-templom első ünnepélyes miséjén 
jelenvolt , lehetetlen, hogy magasztos hatás nélkül távozott 
volna a szent-István apostoli királyunk dicső nevéhez iga-
zán méltó szent helyről. A bíboros hprimás helyett Városy 
Gyula dr kalocsai érsek úr pontifikált, Kohl Medárd dr és 
Fischer-Colbrie Ágoston dr fölsz. püspök urak segédle-
tével. A püspöki karból Firezák Gyula dr, gr. Majláth 
Gusztáv dr és Fehér Ipoly dr pannonhalmi főapát 
iirak voltak jelen. A királyi családból József főherczeg 
és családja jelent meg. Maga a templom igazán fensé-
ges, monumentális. Csak a király ne hiányzott volna ! 
Különben a zárókő betéteiénél pótolni fogja a mulasz-
tást. Adja I s t en ! 

A mi a templom ünnepélyes megnyitásának hatá-
sát illeti, az — megbecsülhetetlen. Hangosan, száza-
dokra kihatólag nyilvánvalóvá lett, hogy Isten és az ő 
tisztelete nélkül az emberiség el nem lehet, s ha emel-
kedni, tisztúlni, lelkük szükséglete szerint boldogulni 
akarnak az emberek, Istenhez kell fordulniok. Gyönyö-
rűen nyilatkozik meg az emberi lélek nélkülözhetetlen 
vallásossága egy finomabb gonddal szerkesztett estilap 
következő szavaiban : 

„Ezzel a tegnap megnyilt templommal, — így ír az 
E. U., — a magyar főváros egy adósságot fizetett meg, 
amelylyel Istennek és magának tar tozott . A művelt világ 
minden nagyvárosának megvan a maga nagytemploma. 
Remeke a monumentális művészetnek, méltó és a maga 
nagyszerű vol tában világraszóló megnyilatkozása egy 
hatalmas embersokadalom Istenhez érzett hódolatának, 
hálás és bízó szeretetének. Egy az ihlet művészi for-
máiba öntöt t örök, nagy imádság, kőben és ércben az 
alkotó erő ós anyag legnemesebb értékeiben. Van ilyen 
temploma minden metropolisnak, tanúságot téve róla 
és hirdetve, hogy az emberek, akik ott laknak, tudják , 
kinek tar toznak első sorban az életért, a virulásért, az 
áldásért, amely városukat tart ja , emeli, növeli és Neki 
hálájukkal, szeretetükkel, Benne való bizodalmukkal 
hódolni kívánnak a legszebb módon, a hogy véges 
tehetségű embertől telik. Városuk legszebb házát neki 
építik és földíszítik a legnemesebb ékességgel, amely-
lyel művészeik lelke Is ten dicsőségének szolgálhat. 

Van ilyen nagytemploma Rómának, Londonnak, 
Párisnak, Milánónak, Kölnnek, Bécsnek, Berlinnek, van 
immár Budapestnek is. A sok milliót, a mibe ez a mi 
nagytemplomunk került , ne sajnálja se hívő, se — hitet-
len. Bármennyit áldozunk Istennek, nagyon, de nagyon 
csekély kamatját fizetjük annak, amit tőle kaptunk és — ezt 
is ő adta nekünk. De Isten visszafizeti ezt is busásan 

és százszorosan még pedig nemcsak megfoghatat lan 
javakban, hanem megfoghatókban is." 

Boldogok azok az egyházi férfiak, kik ennek a 
templomnak építésében és felavatásában közvetetlenül 
közreműködhettek. Épü l t három prímás, Scitovszky, 
Simor, Vaszary Kolos idejében. Fölszentelte Kohl 
Medárd dr püspök. A volt l ipótvárosi plébánosok 
(Simon, Róth) között a templomnak, különösen disz ét 
tekintve, legtöbbet köszönhet a jelenlegi plébánosnak, 
Lollok Lénárd prépostnak, a ki t isztult műérzékkel 
vezette, illetve befolyásolta a templom művészi kidiszí-
tósét. Érdemei t egy külön megjelent munkája is fennen 
hirdeti. 

Erősí tse a jóságos Isten a főváros szent-István-
templomának üdvös hatásait nemzedókről-nemzedékre 
fokozódó mértékben ! ? ? 

Budapest, nov. 18. A püspöki konferencziáról. — 
Tegnap és ma (16-án és 17-ón) püspöki konferen-

czia vol t Vaszary Kolos bibornok-hgprimás és eszter-
gomi érsek iir elnöklésével a budavári primási palotá-
ban. H o g y a nm. püspöki karnak mintegy csak fele 
vett részt, annak, a betegeskedők esetét nem számítva, 
egyik oka az, hogy a még nem prekonizált főpapok nem 
kaptak meghívót, ellenben a káptalani helynökök mái-
nem akar tak megjelenni. A jelenvolt főpásztorok névsora : 
Városy Gyula dr kalocsai érsek, Csáky Károly gróf váczi 
püspök, István Vilmos dr szombathelyi püspök, Széchényi 
Miklós gróf győri püspök, Badnai Farkas dr besztercze-
bányai, Párvy Sándor dr szepesi püspök, 1. szertartá-
snak, a görög szertartású főpapok közöl megjelentek : 
Mihályi Viktor dr érsek, Vályi János dr, Firezák Gyula 
dr, Badu Demeter dr, és Hosszú Vazul dr püspökök. 
Jelen volt Fejér Ipoly dr, pannonhalmi főapát is. 

A püspökök 10 óra tá jban gyülekeztek a herczeg-
primás vörös termében, hol Kohl Medárd dr püspök és 
Berger Márk t i tkár fogadták és üdvözölték az érkezőket. 
Pon tban 10 órakor megjelent Vaszary Kolos herczeg-
primás, k i t a püspökök hódolattal üdvözöltek, mire a 
herczegprimás rövid ima elmondása u tán megnyitot ta 
az ülést s a jegyzőkönyv vezetésére Badnai Fa rkas 
beszterczebányai püspököt kérte föl. Az elnöklő herczeg-
primás je lentet te , hogy úgy az állandó előkészítő bizott-
ságban, valamint az egyes kérdések tá rgyában kiküldött 
bizottságokban több hely megüresedet t több püspök 
elhunyta vagy állandóbb betegeskedése folytán s igy a 
bizottságok kiegészítésre szorulnak. Erre a bizottsági 
helyek betöltettek. A herczegprimás ezután jelentést 
te t t a püspöki karhoz érkezett több kérvényről, me-
lyeket részben elintézett, részben az állandó bizottság-
hoz utal t . 

Ezu t án a konferenczia tanügyi kérdésekkel és az 
alapítványok ügyével foglalkozott. Tudvalevő ugyanis, 
hogy az alapí tványokra vonatkozólag a minisztérium 
ú j rendelkezéseket akar életbe léptetni, nevezetesen 
hogy a belügyminiszter jóváhagyása legyen szükségés 
az alapítványoknál. A konferenczián a püspökök kifej-
tet ték erre vonatkozólag álláspontjukat s meghatározták 
követendő eljárásukat. Szó volt még a kivándorlás ügyé-
ről is. Az Amerikába kivándorló magyarok lelki gon-
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dozásáról van i t t szo. Er re nezve a püspöki konferen-
czia már régebben akcziót indított , melynek feje ós 
vezére Szmrecsányi püspök volt. Szmrecsányi püspök 
betegsége folytán most e kivándorlás ügyét Pá rvy 
Sándor dr szepesi püspökre bizta a konferenczia. Szóba 
kerül t még a jeruzsálemi zarándokház ügye is. Tudni-
illik Jeruzsálemben van egy osztrák-magyar zarándok-
ház, melyre már I I . Is tván te t t alapítványokat. Ezek 
azonban elvesztek s mivel a nevezett zarándokházban 
magyar papok is működnek, nemrégen is magyar pap 
volt direktora, ezért a magyar püspöki kar anyagi 
támogatását is kérelmezték. A püspökök e kívánságot 
méltányosnak találták, de azzal a kikötéssel, hogy a 
szóban forgó intézménynek akkor a magyar jellege is 
kellőleg kidomboríttassék. 

A pénteki (17-iki) konferencziáról, mely szintén 
r. 10 órakor kezdődött , a váczi és győri püspök urak 
kimentették elmaradásukat, megje lent azonban Majláth 
Gusztáv gróf erdélyi püspök úr, a ki a katekizmus ós a 
budapest i k. m. tud. egyetem hit tudományi karának 
tanulmányi tervezetéről ter jesztet te elő véleményes jelen-
tését. Ezeknek letárgyalása után szóba keriilt a keres-
kedelmi iskolák ama tanterve, a mely szerint a hi t tan 
kizáratnék a tan tá rgyak sorából. Ezenkívül a konfe-
renczia a kultirszminiszterium több átiratával foglal-
kozott az elemi, polgári, középiskolai hit tanításra vo-
natkozólag. Szóba került azután a preparandiák ügye, 
kapcsolatban a te rvbe vet t kizárólagos állami képesí-
téssel. Végül a püspöki konferenczia jóváhagyta több 
városi autonom szervezetű hitközség alapszabályait, illetve 
szervezetét. Több kérvény és kisebb jelentőségű ügy le-
tárgyalása u tán a konferenczia röviddel 1 óra után ért 
véget. A herczegprimás köszönő szavakat intézett a 
megjelentekhez s rövid imát mondot t . 

Beszterczebányai egyházmegye. Főpásztori szózat 
a ker. szocziális egyesületek érdekéhen a papság teendőiről. — 

Már püspöki székfoglaló beszédemben felhívtam 
volt Kedvelt Pap ja im figyelmét a „szoczialismus" neve 
alatt nagy léptekkel előre törő, különben keresztóny-
telen és hazátlan társadalmi mozgalomra ; s ezzel szem-
ben hangoztat tam annak szükséges voltát, hogy a lelki-
pásztorok, — azon benső viszonynál fogva, melyben a 
gondjaikra bízott hívekkel állniok kell, — körükben 
ezen társadalmi ba j megelőzésének vagy már orvos-
lásának munkájában közvetlenül és tevékenyen vegye-
nek rész t ; különösen, hogy a munkásnépnek evangé-
liumi alapon tömörítését állítsák szembe a munka 
kizsákmányolására irányuló féktelen önzéssel ; a keresz-
tény szeretet áldozatkészségét vigyék harczba a szere-
tetlen, erőszakos anyaghoztapadás és a keresztény igaz-
ságot azon hamis tanok mételye ellen, melyeknek a 
legtöbbször rosszhiszemüleg ámító szóvivői a nyomasztó 
helyzetéből jobb sors u tán türelmetlenül vágyódó mun-
kást, kisiparost és kisgazdát ezen alapbontó mozgalom 
örvényébe ragadják. 

Most már azt is lá that juk, hogy e rohamos táma-
dás legszomorítóbb mozzanatai azok, hogy nagyobb 
részben nem azok ellen irányul, kik a ba j t t a la jdon-
képen okozták és okozzák ; — hogy az orvoslatot nem 

ott és abban keresi, ahol ós amiben lényegileg talál-
ható ; — és hogy magának előnyöket oly mértékben 
követel, melylyel késznek látszik az általa fölpanaszolt 
állapotba jut ta tni a megtámadot ta t : képes levén tenni 
másnak, amit magának nem kiván. 

Lá tha t j ák tehát ós érezhetik t. Papja im is, hogy 
i t t a legfőbb ideje a fölvidékünk határain is már átcsa-
pott , hol titkon, hol nyíltan szított ezen mozgalommal 
szemben tett leg munkára kelniök. 

Azért, amint a legnagyobb örömömre szolgált, 
székvárosomban keresztény munkásegyesületek meg-
alakulását, sőt rövid idő alatt felvizágzását láthatom s 
anyagilag is támogathatnom ; úgy másfelől most már 
t. Papja imtó l is elvárom, hogy lcötelességök tudatában 
nem fognak visszariadni a valláserkölcsi és hazafias 
szempontból sok he lyüt t sürgősen kívánatos keresztény 
munkás- ós iparos-egyletek létesítésének sokszor tagad-
hata t lanul fáradságos, de a mindnyá junk szeme előtt 
lebegő szent czél érdekében feltótlenül szükséges, ered-
ményében pedig vigasztaló munkájától . — Egyházme-
gyénkben sok a föld csekélységét és silány termőké-
pességét pótolni h iva to t t ipartelep s általában sok a 
szegény munkás, kikben a lélek nyugalmát megőrizni, 
de anyagi helyzetén is közvetítéssel, társalatok, szövet-
kezetek alakításával, sokféle önzetlen, ingyen munkával 
könnyíteni a lelkipásztornak jelen időnk követelte leg-
sürgősebb teendője. 

Ezen társadalmi akcziónak hazánkban minél hat-
hatósabb előmozdítására alakult a Keresztény Szocziális 
Egyesületek Országos Szövitsége (központi irodája : Buda-
pesten, VIII . Szentkirályi-utcza 28.), melynél a lelkészek 
szocziális tevékenységükben kellő útbaigazítást, irá-
nyí tás t és erkölcsi támogatás t találandnak. — Ezen 
Országos Szövetség t a r t j a fenn továbbá az „Igaz Szó" 
czímen megjelenő, rendkívüli olcsósága mellett kitű-
nően szerkesztett heti lapot, mely hivatva van a keresz-
tónytelen szoczialisztikus i ránynak a nép minden réte-
gében el ter jedt irodalmi tevékenységét ellensúlyozni. 
(Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest , VIII . Szent-
királyi-utcza 28. a. I I . 12. — Előfizetési ár : egész évre 
3-60 kor., félévre 1'80 kor., negyedévre 1 kor.) 

Minthogy azonban ezen Országos Szövetség épúgy, 
mint említett hetilapja is, (bár szerkesztői és munka-
társai teljesen díjtalanul fáradoznak) a megfelelő anyagi 
eszközök hiján, alig volna képes a már szervezett szo-
cziáldemokracziával sikeresen megküzdeni : — azért a 
keresztény magyar társadalmi megújhodás e két ténye-
zőjót a legmelegebben ajánlom t. Pap ja im pár tolásába; 
főpásztori kérő szavammal fordulván hozzájuk, hogy a 
nevezet t hetilapot, — melyből az egyleti működésre is 
lelkesedést és irányítást merí tendnek, megrendelni 
s híveik között terjeszteni, a Ker. Szocziális Egyesü-
letek Szövetségét pedig kezdeményező, önzetlen s 
áldásos munkájában anyagi hozzájárulással, képessé-
gökhöz mérten támogatn i szíveskedjenek. 

Végül a fentiekkel kapcsolatban, gyakorlat i szem-
pontból, sőt már szomorú tapasztalatból fölötte üdvös-
nek, sőt szükségesnek tartom Kedvel t Pap ja imnak 
gondoskodását arra felhívni, hogy saját hatáskörükben 
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csak oly építészeknek és mestereknek adjanak munkát 
vagy vállalatot, akik kötelezik magukat , hogy szocziál-
demokrata szervezetben álló munkásokat nem alkal-
maznak ; viszont lehető előnyben részesítik a keresztény 
szakszervezetbe lépett munkásokat , k iknek szerződte-
tésére az Országos Szövetség készséggel ajánlkozik. 

Garamszentkereszt, 1905. nov. 4. 
Wólfgangus m. p. 

Eppup. 

Kolozsvár. Az ezidei státusgyülés megnyitója. — 
Meghívót kapott 67 egyházi, 134 világi, összesen 

201. Megjelent 41 egyházi, 52 világi tag. Reggel 9 óra-
kor volt Yeni Sancte. 10 órakor Majláth Gusztáv gróf 
püspök úr a gyűlést következő beszéddel nyi tot ta meg ; 

„Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus ! 
Mélyen Tisztelt Státusgyülés ! 

Az Úr Jézus szentséges nevében szeretettel üd-
vözlöm az idei státusgyülésre összesereglett egyházi és 
világi képviselőket. Segítségül hívtuk a Szentlelket, az 
Úr Jézus kegyelme legyen velünk, hogy a mai napon 
is jó munkát végezhessünk. 

Nem tehetem, hogy a státusgyülést megnyissam 
anélkül, hogy meg ne emlékezzem a magam részéről 
is azon súlyos veszteségekről, melyeket a mi státus-
gyülésünk a lefolyt éven átélt. Kornis Yiktor gróf az 
igazgatótanácsnak alelnöke, Mohay Sándor, Biró Béla, 
az igazgatótanácsnak tagjai költöztek át az örökkévaló-
ságba. Hiszen az igazgatótanács jelentésében megemlé-
kezett ezen férfiakról, de élénk emlékezetben vannak 
ezek nálunk is. Kornis a jóságnak, szeretetreméltóság-
nak s áldozatkészségnek mintaképe, Mohay Sándor, aki 
az ő éles elméjével sokszor világot vete t t tanácskozá-
sainkra, Biró Béla mindnyájunknak jó embere volt. 
Legyen szabad az ő emléküknek a magam részéről 
legalább e néhány rövid szót szentelni és legyen szabad 
arra kérni a státusgyülést, őrizze meg kegyelettel ezen 
kiváló férfiak emlékét. 

De nemcsak a halottakról kell megemlékeznem. 
Sokan vannak, akik távolmaradtak a státusgyüléstől, 
részint betegség, részint más akadályok miatt. Az elsők 
között legyen szabad megemlítenem, hogy a mélyen 
tisztelt s tá tusgy ül esnek alkalma legyen értük is imád-
kozni és a jó Is tent kérni, hogy egészségüket adja 
vissza és tar tsa meg számunkra. Az egyik Szabó Jó -
zsef, akit sútyos betegséggel látogatott meg a jó Isten 
s ő ezt példás türelemmel viseli. 

Tegnap erősítettem meg az Úr Isten kegyelmével 
ós részesítettem a szentségek vígasztalásában. Mint a 
15-ös bizottság elnöke nagyon sokat használt a státus 
ügyeinek; lelkének jóságával és szellemének képessé-
geivellebil incselt mindnyájunkat . A másik Nemes János 
gróf, aki közel szomszédunkban nagyon nehéz beteg-
ségben van, rosszul esik, hogy nem láthatom itt, aki 
kitartó volt s i t t szokott ülni az első padban, mindig 
szívesen el jöt t gyűlésünkre és ha kath. ügy előmozdítá-
sáról volt szó, sohasem zárkózott el, amint tapasztaltuk 
a közel múl tban is a nagy Nemes-alapítvány tárgyalá-
sánál. K é r j ü k a jó Istent, adja vissza státusgyülésünk-
nek e két erős támaszt. 

Még egy dologról kell je lentést tennem. Olyan az 
idők járása, hogy örvendetest nem igen mondhatok. 
A mi kedves világi elnökünk, a kit a státusgyülésnek 
felszólításából és egyhangú határozatából értesítettem 
arról, hogy a státusgyülés nem fogadta el lemondását, 
azt írja, hogy lemondásához ragaszkodik, mert a világi 
elnöki t isztet nem tar t ja csak megtiszteltetésnek, sine 
curának, hanem nagy gondnak és ő nem érzi magát 
arra képesnek, hogy ő ezt a nagy gondot magára 
vegye ós felelősségót viselje. Legyen szabad kérnem a 
státusgyülést, hogy ne vegye tudomásul a világi elnök 
ezen lemondását . (Helyeslés minden oldalról), mert 
bízunk abban, hogy azt az odaadó munkát , melyet 
eddig nekünk szentelt, ezután sem fogjuk nélkülözni. 
Addig, amíg ő excellenciája egészsége teljesen helyre-
áll, alkalma lesz a státusgyülésnek éppen ezen gyűlés-
ből kifolyólag egy munkabíró, erejét teljes odaadással 
ügyeinknek szentelő alelnököt választani. 

Ezen rövid elnöki előterjesztések u tán kérem a 
tisztelt státusgyülést, hogy az igazgatótanácsnak évi 
jelentésót vegye tárgyilagos bírálat alá, hiszen nem 
azért jö t tünk össze, hogy egymásnak hízelegjünk és 
szépet mondjunk , hanem az őszinte ós tárgyilagos bírá-
lat által ügyeinket előbbre vigyük. (Helyeslés.) 

A státusgyülést megnyi tot tnak nyilvánítom." 
Vácz. Főpásztori látogatás és misszió beszéd Cson-

grádon. — 
Valóra vált, ami után oly régen epedett Csongrád-

nak hi tbuzgó lakossága : a váczi püspök, Csdky Károly 
Emmánuel gróf mult hó 31-én városunkba érkezett. 
Oexcellentiája kívánságára a fogadtatásra nagyobb elő-
készületek nem tétettek. Mindazonáltal két diszkapu is 
áll í t tatott fel üdvözlő feliratokkal. A vasútnál a város 
előkelőségei várták, élükön Faragó Antal országgyűlési 
képviselővel, ki az érkezett magas vendéget lendületes 
szavakkal üdvözölte a város nevében. Ezután mintegy 
100 fáklya k'séretóben megindul t a menet a plébániára, 
fényesen kivilágított utczákon, hol mindenüt t a hivők 
százai szorongtak és kisérték éljenezve az egyházfőt a 
plébániáig, hol a hivek ezrei várták egyházmegyénk 
főpásztorát . Harangzúgás közepet t szép és magasztos 
volt a bevonulás, mert jól lehet a nemesszivű püspök 
minden hivatalos fogadtatást mellőztetni kért, mégis 
megnyi la tkozot t Csongrád hagyományos vendégszere-
te te és örömmel üdvözölte körében a régen óhaj tva 
vár t kedves vendéget. 

A parochia előtti diadalkapunál a helybeli papság 
és a kerületi esperes, méltóságos Ulár I s tván dr. pápai 
praelatus, szentesi plébános és Korpás Pá l szegvári plé-
bános fogadták az excellentiás főpásztort, a díszesen 
kivilágított plébániai kapuban pedig Porubszky József 
pápai kamarás, csongrádi plébános üdvözölte hódolattal 
magas vendégót. A plébániai lak ez alkalommal diszes 
lampionokkal volt világítva s a falakat nagy ízléssel 
előállított élő virág-füzérek övezték. Oexcellentiája az 
estét papja i körében töl töt te el. 

Mindenszentek reggelén a főpásztor 3/47 órakor 
áj tatos misét tar tot t a plébániai templomban, 1/., 10 óra-
kor pedig szentbeszédet intézett a templomot zsúfolásig 
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megtöltő hívekhez. Meggyőző erővel, ihlettel fej teget te 
mindenszentek ünnepének magasztos eszméjét. Szivek-
hez férkőzött minden szava és szép szónoklatával tel-
jesen lebilincselte hallgatóit, akik x l i \2-\g a legnagyobb 
figyelemmel csüngtek ajakán. Azután pápai áldásban 
részesítette a h íveket és visszavonult a parochiára. A 
pápai áldás teljes búcsúját az egész héten át sokan 
megnyerik, mivel a hivek tömegesen gyónnak és ál-
doznak. 

Délben szűkebbkörű ebéd tartatott , melyen az 
egybegyűlt papság, dr. Cicatricis vármegyei alispán, 
ludrovai Tóth I s tván községi biró és Sóhlya Gyula 
főjegyző vettek részt. Ebéd u tán diszes kocsisor ban-
dériummal kisérte ki a magas vendéget a vonathoz, 
ahol szívélyesen mondot t Istenhozzádot Csongrád város 
közönségének. 

Megyés főpásztorunk őnagyméltósága csongrádi 
apostoli út járól visszajövet, a délutáni csongrádi vo-
nat ta l Félegyházára érkezett . A megyés főpásztort az 
ottani papság testületileg fogadta az állomáson és kísé-
re tükben jö t t be a városba. Elsősorban az ú j plébániára 
ment, ahol félórát időzött papjai társaságában. Onnan 
az ó plébániára ha j ta to t t , ahol szintén jó fél órát töl-
tö t t el kedélyes beszélgetés között . Az ó plébániáról a 
vasút i állomáshoz haj ta to t t , ahonnan negyed öt órakor 
a gyorsvonattal Budapes t re utazot t . 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Főpásztori levelek ker. munkásegyesületek ügyé-

ben. A szombathelyi ker. munkásegyesületek Városy 
Gyula kalocsai érseket és dr Prohászka Ottokár székes-
fehérvári püspököt kinevezésük alkalmából üdvözölte. 
Mindkét főpásztor meleghangú levélben köszönte meg 
az üdvözlést. Városy Gyula érsek levele a következő : 

Tisztelt Elnökség! 
Fogad ja a fenttisztelt Elnökség hálás köszönetem-

nek kifejezését kalocsai érsekké törtónt legkegyelmesebb 
kineveztetésem alkalmával nyilvánított , mélyen meg-
ható üdvözletóért. 

Nagy vigasztalásomra és őszinte örömömre szol-
gál a keresztény munkásnóp szeretetének és ragaszko-
dásának megnyilatkozását élvezhetni. Ebből is erőt 
merítek az érdekükben való további munkálkodásra. 

S minél fényesebb múl t ja van a szombathelyi 
keresztény munkásegyesületnek, annál többre becsülöm 
nemeslelküségüket, mely vallásos szellemtől á thatot t 
szivekre enged következtetni . 

Ha Szentséges Atyánk jelszavának megfelelően, 
mindent Krisztusban megújí tani akarunk, akkor első 
sorban a társadalomnak a munkásosztályba lefektetet t 
alapjait kell megerősítenünk és megszentelnünk. Az 
erre törekvő szombathelyi keresztény munkásegyesületet 
bensőséges örömmel üdvözlöm s mindannyiukra Isten 
bőséges áldását kivánom. 

Igaz tisztelettel és őszinte szeretettel maradok, 
Székesfehérvár, 1905 november 12. A Tisztelt Elnök-

ségnek szives lekötelezett je Városy Gyula, legkegyel-
mesebben kinevezett kalocsai érsek. 

Prohászka Ottokár püspök pedig az alábbi saját-
kezüleg irt levélben mond köszönetet. 

Mélyen Tisztelt Elnök Ú r ! 
A „szombathelyi keresztény munkásegyesület" 

üdvözletét, mellyel kineveztetésem alkalmából megtisz-
telt, örömmel vet tem s azért őszinte köszönetemet 
nyilvánítom. Szívből kivánom, hogy a fej lemények s 
tevékenységem kimélyítsék s fokozzák az érzéseket, a 
bizalmat s a reményt, mellyel működésem elé néznek 
s hogy te t tekkel rászolgáljak a ragaszkodásnak s lel-
kesedésnek az érzelmeire. A keresztény szociális irány-
zat érdekeit az egész vonalon nagy odaadással és kitar-
tással iparkodom majd szolgálni, bogy fejlesszük intéz-
ményeinket , s emeljük és biztosítsuk munkásainknak 
jólétét . Ezek egyikének vallom magam, a közös czólok 
s törekvések hitvallása fűz engem hozzájuk. Ké r jük e 
törekvésekre Is ten áldását s tar tsunk ki komoly, ön-
tudatos munkának alapján a jobb jövő reményét lengető 
zászló alatt. 

Mély tisztelettel maradtam mindnyájuk hive 
Próhászka Ottokár. 

VEGYESEK. 
— X. Pius pápa legbizalmasabb embereinek 

egyike Vives y Tuto bibornok, akit legújabban avval 
bizot t meg ő szentsége, hogy a franczia egyház álla-
potai t a helyszínén tanulmányozza. 0 emja mint tan-
könyvíró is hírnevet szerzett. — Befejezet t dolog, hogy 
Magyarországot ő szentsége ki akarja tüntetni azáltal, 
hogy Eger nagytudományu főpapját , Samassa József dr 
érsek urat a legközelebbi consistoriumban bibornokká 
kreálja. 

— A holt kéz jótékonysága — szakadatlanul 
folyik. 0 emja, Vaszary Kolos bibornok, hgprimás, 
esztergomi érsek úr az imelyi leégetteknek 1000 koro-
ná t küldött. Az esztergomi főkáptalan a győri kath. 
internátusra 3000 koronát szavazott meg. Az imént 
fölszentelt beret tyó-ujfalusi róm. kath. templom 55,000, 
a plébánia és iskola 30,000 koronába került, mely ösz-
szegnek „oroszlánrészét", mint a „Tiszántúl" irja, 
Palotay László kanonok fedezte. 

— Fejedelmi adomány. Báró Hornig Károly dr 
veszprémi püspök úr ő exja 51, mondd 51 iskoláját 
nagy egyházmegyéjének részesítette ezidén ajándékban. 
Taneszközöket a jándékozot t a következő iskoláknak: 
Alsópáhok, Andocs, Ádánd, Bánd, Bécz, Büssü, Csehi, 
Csicsó, Egregy, Felsősegesd, Felsőpáhok, Gyimót, 
Halimba, Kallós, Kaposkeresztur, Karakószörcsök, 
Kenese, Kisberóny, Kisjenő, Kup, Lajoskomárom, 
Látrány, Liszó, Mindszentkála, Nagyanna, Nagypócsely, 
Nemesdéd, Noszlop, Oroszi, Örvényes, Ősi, Pamuk, 
Patosfa, Rád, Rendes, Sántos, Simonyfa, Simonyi, 
Szabadi, Szentbákálla, Szent jakab, Szőcz, Tekenye, 
Torna, Tótgyugy, Tótszentpál , Tótvázsony, Túr, Vajas-
kér, Vámos, Zseliczkislak. 

— Dr Városy Gyula kalocsai érsek úr ő exja eddigi 
hirek szerint csak január havában fog Kalocsára menni. 
A pápai consistorium ugyanis csak decz. 22-én lesz s 
igy ő exja az érseki palliumot csak karácsony körül 
kapja meg. 

— Szent Imre lierczeg születési napjának kileiicz-
százados évfordulója. 1907. évben lesz kilenczszáz éve, 
hogy szent Imre herczeg, a magyar i f júság védőszentje 
született. A katholikus főiskolai hallgatók szent Imre 
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körében fölvetődött az a nagyszerű eszme, hogy a 
magyar i f júság emlékezzék meg ez alkalommal védő-
szentjéről szent Imréhez méltó, országra szóló nagy 
ünneppel és örökítse meg emlékét valami maradandó 
alkotással. Ennek előkészítésére a budapest i szt. Imre 
kör elhatározta, hogy decz. 8-ára az egész ország 
katholikus egyházi és világi i f júságát gyűlésre hivja össze, 
mely a kilenczszázados évforduló megünneplését részle-
tesen megbeszéli és a szent Imre herczeg tiszteletére 
emelendő emlékmű érdekében országos mozgalmat indit. 

— Á nyitrai Szt. Ágoston-egyesület közgyűlése. 
A nyitrai róm. kath. főgimnázium mellett fennálló Szt. 
Ágoston-egyesület Bobok József dr. kanonok elnöklete 
alatt folyó hó 12-én tar tot ta X X I . rendes közgyűlését. 
E humánus egyesület erejében évről-évre gyarapodik. 
Törzsvagyona beleszámítva a tankönyveket , meghaladja 
a '36,000 koronát . A folyó tanévben 283 tanulót közel 
2500 darab tankönyvvel segélyezett. 

— A magyar kegyes tanitó-rend gyásza. Hajnal 
Imre kegyes tanitórendi áldozópap és főgimn. rendes 
tanár , a budapest i társház tagja, e hó 11-én életének 
55-ik, szerzetesi életének 36-ik évében meghalt Buda-
pesten. Temetése e hó 13-án volt. 

— Keresztény munkásegyesület Nyitrán. Nyitra 
város hazafiasan gondolkodó keresztény érzületű mun-
kásai, mivel a „hazátlan bi tangok" kormány zsoldos 
hadát növelni nem akarják, egy keresztény munkás-
egylet alakítását határozták el, mely régi óhajuk f. hó 
12-én testet öltött . Egy munkaadókból és munkásokból 
álló 6 tagu bizottság már előbb kidolgozta az alakítandó 
munkásegylet alapszabályait, s azok megvitatása képezte 
az összehívott gyűlés tárgyát . E. hó 12-én d. ü . 4 óra-
kor a városháza nagytermében a zord idő daczára 
sokan jö t tek össze a munkások és munkaadókból, töb-
ben vet tek részt a papság köréből. Csernyák József 
helybeli iparos szívélyesen üdvözlé a megjelenteket és 
elnöknek a jánl ja Jeszenszky Alajos apátkanonokot, jegy-
zőül pedig dr Kaszala Jánost . Az elnök jelzi a gyűlés 
czélját, majd dr Franásey Lajos t kéri föl, hogy ismer-
tesse az alapszabályokat, ki bevezetésképpen egy maga-
san szárnyaló eszmékkel tel t beszédben kimutatta, hogy 
szükség van a hazátlan szocziáldemokrácziával szemben 
szervezkedésre a kereszt jele alatt, ós a szocziálizmus 
ügye nemcsak a munkásoké, hanem az egész társada-
lomé, mely actióban minden embernek ki kell vennie 
a maga részét. A felolvasott alapszabályokat csekély 
módosításokkal elfogadták, ezeket magyarázta tót nyel-
ven dr Kaszala János. Ismertetése u tán megalakított-
nak jelentet ték ki a nyitrai ker. munkásegyletet , ós 
12 tagból álló, munkaadókból ós munkásokból álló 
bizottságot küldtek ki, mely a további intézkedéseket 
megteszi. Az alapszabályok már a belügyminisztérium-
ban vannak. (Ny. Sz.) 

— A szombathelyi egyházmegyének nagy ünnepe 
van 23-án ; ezen a napon lesz 60 esztendeje annak, 
hogy Stegmüller Károly dr pápai praelatus, székesegy-
házi nagyprépost , püspöki helynök, egyházmegyei fő-
tanfelügyelő, az áldozópapi rendet fölvette. E neveze-
tes évforduló alkalmából a „Sz. U." a következő gyö-
nyörű nyilatkozatban fejezi ki az egyházmegye örömét, 
tiszteletét, há l á j á t : Minden állásban nagy dolog és 
rendkívüli kegyelem, ha valaki hatvan éves működés-
ről beszélhet, de kétszeresen nagy dolog, ha valaki 
hatvan éves feddhetlen papi múltra tekinthet vissza. 
Mily sokat fáradozott és dolgozott e ha t évtized alatt, 
a mi egyházmegyeszerte hódoló tisztelettel környezett 
gyémántmisés nagyprépostunk a hivek lelki javára, az 

egyház dicsőségére mint hit tanár, mint lelkiigazgató, 
lelkipásztor ós kanonok ! Az élet könyvében vannak 
megörökí tve mindezek az érdemek és fáradozások. Ahol 
az egyház javát , a hitélet emelését czélzó, a közügye-
ket előbbre vivő dologról van szó, ot t mindig és min-
denüt t kivet te részét gyémántmisés nagyprépostunk, 
kit örvendező lelkesedéssel vallunk magunkénak. Most, 
mikor végtelen szerénységben, te l jes visszavonultság-
ban ünnepli gyómántmisójót, hódoló tisztelettel üdvö-
zöljük őt, mint egyházmegyénk igaz gyöngyét , a pap-
ság tündöklő példánykópét és szivünk mélyéből kér jük 
az Ur Jézust , az örök főpapot, hogy egyházának és 
hazánknak jólétére, egyházmegyénk díszére még igen 
sokáig boldogan éltesse ! 

— A világ egyik legnépesebb theologiai kara, 
az Alpeseken innen a legnépesebb, — az innsbrucki. 
A nagyérdemű Jézus-társaságiak alkotása. A legújabb, 
1905/6-ról szóló kari Értesítő (Catalogus) szerint a kar-
nak van két tiszteletbeli (honorarii), 8 rendes, 1 rend-
kívüli, 3 magán tanára. A tanfolyam, beleértve a filo-
zófiai kiképzést is, 5 év. A hallgatók száma 336, köztük 
33 fölszentelt pap. Világi (egyházmegyei) 235, szerzetes 
101. Belföldi 163, külföldi 173, és pedig németországi 
89, az É.-A.-E.-Á. ból 40, svájczi 30, Albániából 4, 
oroszországi 3, franczia 2, skót 2, belga 1, spanyol 1, 
olasz 1. Lat . szert. 320, ruth. sz. 15. Convictusban lakik 
263 (áldozópap 20), convictuson kivül 73 (áldozópap 
13). Magyarországiak : egri 2, kalocsai 1, körösi ruth . 
sz. 2, csanádi 1, szombathelyi 1, zengi 1, esztergomi 2, 
erdélyi 2, zágrábi 2 ; szerzetesek : zirczi 3, sz. Eer . r. 
2, Jéz. t. 4. Van összesen 24 magyar. Magyarul jól 
beszól még 2 J . t. (egy belga, egy lengyel), 1 porosz 
externista grófnövendókpap. 

— Yilági ember, a ki egymaga székesegyházat 
ép it. Amerikában történik a dolog, a hol a nagy-
vagyonú emberek nagy dolgokat szoktak mívelni. 
Richmondban Thomas V. liyan 3 millió korona költ-
séggel építteti az ottani székesegyházat azzal a kivált-
sággal, hogy a főoltár alatt a megyés főpásztorokéi mellé 
sírboltokat építtet családjának elhunyt tagjai számára. 

-— Apró hirek. Troli Ferencz, az elhunyt pécsi 
nagyprépost jótékonyczólu adományai és alapítványai 
meghaladják a 600,000 koronát. A boldogult a „Religio" 
régi gárdájának oszlopos tagja volt. Több mint fél-
század óta támogat ta a papságnak ezt a vezető lapját . 
R á sose illet, hogy „iuventus — ventus" . —• Dr Kaszala 
János erős leckét tar t a Ny. Sz.-ben a kath. sajtó 
magasztos feladatával kapcsolatban a püspöki tekintély 
előtt való olyatén tömjénezós ellen, a mely a tekintélyt 
„feketére füstöli". A leczke erős, de jó. — A mai világ-
ban már nem is ember az, a ki nem szocziális, vagyis 
valamely szocziális, másokra ható tevékenységet nem fejt 
ki. Lehetet len, hogy a sok jó szocziális tevékenység 
sorából ki ne emeljük Tauber Sándor dr. szombathelyi 
felolvasását a „Vasvárm. Kath. Körben" az „emberről" 
az emberek között. Szellemes és finoman hatásos. 

A szerkesztő telefonja. 
Innsbruck. V. I. Szives figyelmét melegen köszönöm. 
U. O. M. A. Hasonlóképen. 

KífT° F i g y e l m e z t e t é s t . olvasóinkhoz : A czimszalag száma 
előtt levő b és c betii azt jelenti, hogy az előfizetést a kiadóhivatal 
(Budapest, VI. Bajza-utcza 14.) mindennap várja. A viszonyok vál-
toztak, az előfizetést nem lehet más j á r a t á s i móddal helyettesíteni. 
Ha a fizetés megtör tént , a b, c nem je len t semmit. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr . 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest . 1905. Nagy Sándor könyvnyomdájából . (IV., Papnövelde-uteza 8. sz.) 



1 Megjelenik e lap 1905. ï 
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minden 
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; levélben, intézendők. • 

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

Budapesten, november 30. 

DALMI ÉS IRODALMI F 0 L Y 0 I R A T . 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. 1905. 

„Verge alaeriter in coeplo tuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingenda 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et »;«, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus." 

IX. P ius a szerk. 1871. m á r c . 27-én. 

, Additos tibi animos auc to r i t a t e Nos t ra exoptamus, quibus exei ta tus a tque erectus . . . . religioni doc t r inaeque provehendae felicius incumbas ." 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok : A keresztény tökéle tességek gyakor lása . I r t a : *** — Apologéta az orosz egyházban . I r t a : 
M a r t i n Aurél. — Az egyház mai fegyelmi szabá lyza ta a Szent í rás olvasására vonatkozólag. I r t a : Dr. I v á n o v i c h Emil . — Mit 
kívánunk az egyetemi t e m p l o m r a v o n a t k o z ó l a g ? I r ta : Ovrig- — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A r e fo rmá tus atyafiak miről zsinatol-
nak je lenleg ? — B u d a p e s t : A Szt. Imre-egyesület növendékeinek felhívása. — S z o m b a t h e l y : S tegmül le r Károly dr nagyprépos t 
gyémántmisé je a lka lmából . -— P á r i s : A f rancz ia papság készül az állam tel jes e lkeresztényte lenedésére és üldözésére. — R ó m a : A 
pápa követe Tokióban. Az or leánsi szűz beatif icat iója. Hányan lesznek bibornokok ? Magyar püspökök felszentelése a V a t i k á n b a n . — 
Kath. Nevelés és Tanitásügy : A Taní tó i Orsz. K a t h . Segélyalap közp. bizot tságának közgyűléséről szóló jegyzőkönyv. — Irodalom : 

Felhívás . — Vegyesek. 

népek sorsának intézője világszerte csaknem 
mindenüt t Krisztus-ellenes befolyás alá került , 
a keresztény tökéletességről sokszor és igen 
hangosan szükséges beszélni, és pedig ket tős 
irányzattal , t. i. hogy az emberek, — a kereszté-
nyek, — a keresztény tökéletességet necsak 
ismerjék, de gyakorol ják is teljes erejökkel 
egész életökben. 

Erre a czélra igen hasznavehető könyvet 
bocsáj t Magyarország minden rendű keresztény 
hivőinek rendelkezésére a magyar hi tbuzgalmi 
i rodalomnak hazánkban egyik nagy mestere, 
a Jézus-társaságbeli Tóth Mike atya, a Jézus 
Szents. Szive Hírnökének s a magyar Mária-
Ker tnek szerkesztője, a ki P á z m á n y irásmiivé-
szetének iskolájából való és nagyon érti azt, 
hogyan kell a legszentebb dolgoknak is magya-
ros csínt és zamato t adni, hogy azok a magyar 
lelkeket vonzzák és teljesen kielégítsék. 

Rodriguez a tyának 1609-ben spanyol nyel-
ven kiadot t könyve a keresztény tökéletesség-
ről Európának ta lán valamennyi nyelvére le 
van már fordítva. Épp most dicsekedik a jeles 
római „Civilta Cattol ica" (Nov. 4.) azzal, hogy 
ezt a világhírű könyvet a fiumei kapuezinusok 
buzgósága a horvát irodalomba is átül te t te . 

Magyarul most harmadszor és legtökéle-
48 

M. t. olvasóink szives figyelmébe 
ajánl juk a következő sorokat : 

Minthogy 1906. elejévelmegszünök a „Religio-
Vallás"- 1 szerkeszteni, de az óriás feladat elé 
került „Egyetemes Kritikai Lapok" szerkesztését, 
a mig fizikai erőim engedik, egyelőre tovább 
óhaj tom foly ta tn i : a r ra kérem a m. t. olvasó-
közönséget, hogy előfizetni 1906-ra egyelőre 
csak az „i£. Kr. Lu-ra méltóztassék kizárólag 
nálam egész évre 2 ír t jával . A „Religio-Val-
lás"-ra való előfizetést méltóztassék Kará-
csony tá já ig függőben tartani . Addig a tár-
gyalások befejezést nyernek aziránt , hogy 
lesz-e, és mily arányú s alakú, t e h á t mily elő-
fizetésit folytatása a lapnak, a mely 64, az 
én szerkesztésem a la t t 27 évig szolgált, úgy-
ahogy, Magyarországban egyházunknak és ha-
zánknak. Egyelőre ennyit . 

Budapesten, 1905. nov. 80. A szerk. 

A keresztény tökéletességek gyakorlása* 
Ebben az elkereszténytelenedésnek induló 

világban, midőn az állami hatalom, tehá t a 
* Rodriguez Alfonz J . t . nyomány minden rendű és nemű 

keresztény hivek lelki olvasmányául szabadon á tdo lgoz ta Tóth Mike, 
Jézus t á r sa ságának tag ja . A kalocsai főegyházmegyei h a t ó s á g 
jóváhagyásával . Három köt . 039, 623, 692 lap. Kalocsán a „Hirnök"-
nél ára vászonkötésben és bé rmen te s küldéssel 9 kor., fűzve 7 kor . 
75 f. Könyvkereskedésben 25°/o-kal d rágább . 
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tesebb a lakban jelenik meg ez a munka . Első 
fordí tója (1688—1708-ig) Illyés András erdélyi 
püspök volt. Ez a forditás teljesen elavult. 
Másodizben, korunkban, az istenes Kubinszky 
szorgalmazásával (1874—77-ig) je lent meg a 
magyar Rodriguez. Az első két köte te t ekkor 
Jdky Ferencz, a harmadikat Tóth Mike atya 
fordí tot ta . De ez a kiadás 1900-ban teljesen 
elfogyott és — több oknál fogva kisebb-nagyobb 
kifogás alá esett . Tóth Mike a tya t ehá t arra 
ha tá roz ta el magát , hogy az „előbbi fordítások 
teljes mellőzésével" az egész munkának „egé-
szen önálló" átdolgozására válalkozik, hogy az 
„minden rendű és nemű keresztény híveknek 
lelki olvasmányul szolgálhasson." 

Nemes válalkozása lehetőleg teljes mérték-
ben sikerült. Rodriguez világhírű könyvében, 
Tóth Mike a tyának tapintatos, korunk mindenféle 
szükségletének megfelelő ós e mellet t teljesen 
magyaros átdolgozásában, a magyar keresztény 
hivek a legterjedelmeseb és leggazdagabb hit-
buzgalmi magyar vezérkönyvet kapják, mely 
a legvál tozatosabb lelki olvasmányok valóságos 
kincsesbányájának tekinthető. 

Nyájas olvasó, csak tőled függ, hogy lelki-
leg gazdagodjál . Tolle, lege! 

Apologéta az orosz egyházban. 
Pet rov Spiridonovits Gregorij nagy el-

foglaltsága mellet t fennmaradó idejét a fel-
nő t tek okta tására fordítja. Hetenkin t három-
szor t a r t konferencziát. Ezeknek látogatot t-
sága oly nagy, hogy Pé te rvá r legnagyobb 
termei sem bírják befogadni a hallgatósá-
got. Egy orosz író következőkép írja le 
egy ilyen konferenczia lefolyását. „Másfél órá-
val a konferenczia előtt érkeztünk meg. Az 
u tczán nagy tolongás volt. Mire nagy nehezen 
á tvergődtünk a sokaságon, az óriási termet 
már tömve talál tuk. A nagy tömeg csodás 
rendben és csendben vár ta a szónokot. Végre 
nyolczat ü tö t t az óra. Csendes mozgolódás 
t á m a d t a teremben. Petrov belépett . Barna, a 
közepesnél valamivel nagyobb, megnyerő kül-
sejü férfi lépet t az emelvényre. Csengő hangon 
el imádkozta a Miatyánkot s megkezdte elő-
adásá t az előbbi konferencziákon mondot tak 
összegezésével. Mindenki figyelt, senki sem 
akar t egyetlen szót sem elmulasztani. A szó-
nok minden té te le mély gondolatot re j t magá-
ban, melyet az tán találó példákkal világít meg. 

A gondolatok egymás mellé sorakoznak, egyik 
a másikból folyik s együttesen teljeset, össze-
függőt alkotnak, a mit mindenki szívesen visz 
magával haza. Hal lga t tuk a szónokot, csodál-
koztunk emlékező tehetségén és ismereteinek 
gazdagságán." 

De míg Pe t rov szóbeli tan í tása csak az 
orosz fővárosra ter jed ki, addig iratait az 
oroszok milliói olvassák Európában, Ázsiában, 
Finnországban, Turkesztánban és Szibériában. 
Számta lan kisebb irata mellett legfontosabb 
két nagy műve : „Az evangélium, mint az élet 
alapja" és „Oroszország költői és írói" czímű. 
Az előbbi már körülbelül 60 kiadást ért. Benne 
a szerző védelmét ad ja az evangéliumnak. A 
tudomány és műveltség egymagában boldog-
ságot nem nyúj t . Boldoggá és nagygyá az embert 
az aka ra t és szív nemessége teszi. H a oly nagy 
gondot fordí tunk a testi erők fejlesztésére, az 
ismeretek gyarapí tására, miért nem fordítunk 
hasonló gondot a szív tökéletesbítésére. Az 
erkölcsi nevelés ha ta lmas eszköze az evan-
gélium. A küzdelem az erkölcsi tökéletességre 
nehéz, de vigasztaló és örömteljes. Erőt ad a 
bizalom, hogy magunkban igen is megalkot-
hat juk az Is ten országát. Mint a művész keze 
ala t t a márványban tes te t ölt az eszmény, úgy 
az evangélium szellemében, az „igazság és 
szeretet" szellemében nevelt lélekben is meg-
testesül Is ten országa. Az evangélium lényege 
az igazság és szeretet szelleme. Ez az alap-
gondolata e munkának és ezt a gondolatot 
fejti ki gyönyörű vonásokban. 

„Az evangélium, mint az élet a lapja" 
czímű művében a tudománynyal és műveltség-
gel szemben veszi védelmébe a kereszténységet , 
másik munká jában pedig a m o d e m orosz írók-
kal és művészekkel szemben védelmezi a 
kereszténységet . Bírálja az összes ujabb orosz 
írók és művészek alkotásait, ha ta lmas csapá-
sokat mér az ezekben megnyilvánuló Nitzsche-
féle szellemre és megmuta t j a az irányt, melyen 
az orosz népben rejlő hatalmas szellemi erő 
igazán nagyot alkothat . Mariin Aurél. 

Az egyház mai fegyelmi szabályzata a Szent-
írás olvasására vonatkozólag. 

A Szentírás használatáról legutóbb a boldog em-
lékű XII I . Leó pápa intézkedett az 1897. január 25-ón 
közzé te t t Qfááorum ac inífflermn, kezdetű apostoli 
rendeletében. Ebben a rendeletében a tilos köny-
vek olvasására hozott szabályzatot a kor változott 
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viszonyaira való tekintettel módosította, kibővítette és 
határozot tabban körvonalazta. A Szentírás használatára 
a rendelet 5—8. ós a 48 - 49. pont ja i vonatkoznak. A 
5 — 8. pontok értésünkre adják, hogy kiknek ós minő 
szövegben szabad, vagy tilos a Szentírást használni ; a 
48. pont a szent szövegnek és a hozzá fűzö t t magya-
rázatoknak hiteles kiadását b iz tosí t ja ; a 49. pont pedig 
közli a szabály ellen vétőkre kiszabott büntetést . Ennek 
a rende le tnek 1 szellemében felsoroljuk a Szentírás hasz-
nálatára vonatkozó mai fegyelmi szabályzatot : 

L A Szentírás eredeti szövegét, a Septuagintát , a 
régi katholikus eredetű fordításokat (minők pl. a szír 
Pesito, a latin Itala és Yulgata), továbbá a holt nyel-
veken készült fordításokat (minők pl. a góth, az ó-szláv) 
még ha jegyzetek nélkül je lennének is meg, mindenki 
olvashatja, ha kath. kiadók révén kerülnek forgalomba. 
Ezekre nézve ugyanis a szabályzat semminemű tilalmat nem 
tartalmaz. 

II. Ha a szent szöveg akár az eredeti nyelven, 
akár valamely holt nyelven nem kath. kiadó vagy fordító 
ú t j án jön forgalomba, még ha különben hűségesen és 
csonkítás nélkül is adja vissza az eredetit, mindamel-
let t azt a szöveget csak a h i t tudománynyal , vagy a 
szentírási tanulmányokkal foglalkozóknak szabad hasz-
nálniok és nekik is csak abban az esetben, lia a szöveg 
bevezetése, vagy a hozzá fűzöt t jegyzetek a kath. hit 
tanításait nem sértik. Ennélfogva a hit tanhallgatók 
tanulmányaiknál külön engedély nélkül is használhatják 
a különféle kiadású polyglot tákat és szövegkritikai 
kiadványokat . De már a gymnasiumi tanulóknak a gö-
rög vagy héber nyelv tanulásánál (mint pl. Német-
országban) nem szabad használniok az efa j ta kiadvá-
nyokat . (Lásd S. C. Ind. 1898. május 23. és junius 

1 Décré ta genera l ia de proh ib i t ione et censura l ibrorum. 
Ti tu lus I. De prohibitione librorum. Capu t II. De editionibus textus 
originális et versionum non vulgarium sacrae Scripturae. Nr. 5. 
Edit iones t ex tus originális et a n t i q u a r u m versionum catholicarum 
sacrae Scr ipturae , e t iam ecclesiae orientális, ab acathol icis quibus-
cumque publicat.ae, etsi fideliter et in tegre edi tae appareant , iis 
dumtaxa t , qui studiis theologicis vei biblicis dan t operám, dum-
modo t a m e n non impugnen tu r in prolegomenis a u t adnotat ionibus 
cathol icae fldei dogmata , pe rmi t tun tu r . — Nr. 6. E a d e m ra t ione et 
sub i isdem condit ionibus p e r m i t t u n t u r aliae versiones sacrorum 
bibl iorum sive lat ina, sive alia l ingua non vulgari ab acatholicis 
editae. Cap. III. De versionibus vernaculis Sacrae Scripturae. Nr. 7. 
Cum exper imento manifes tum sit, si sacra biblia vulgari l ingua 
passim sine discrimine permi t tan tur , p lus inde, ob h o m i n u m temeri-
t a t em, det r iment i , q u a m uti l i tat is oriri ; versiones omnes in l ingua 
vernacula, e t iam a viris catholicis confectae, omnino prohibentur , 
nisi fuer in t ab apostol ica Sede app roba tae , aut edi tae sub vigilantia 
episcoporum cum adnotat ionibus desumpt i s ex sanct is Ecclesiae 
Pa t r ibus , a tque ex doctis, catholicisque scriptoribus. Nr. 8. Inter-
d icun tu r versiones omnes sacrorum bibl iorum quavis vulgar i l ingua 
ab acatholicis qu ibuscumque confectae, a tque illae praeser t im, quae 
per societates biblicas, a romanis Pont i f ic ibus non semel damnatas , 
d ivulgantur , cum in iis sa luberr imae Ecclesiae leges de divinis 
libris edendis fund i tus pos thabean tur . Hae nihi lominus versiones 
iis, qui studiis theologicis vel biblicis d a n t operam, pe rmi t tun tu r , 
iis servatis, quae supra (n. 5.) s t a t u t a sunt . 

Titulus II. De censura librorum. Cap. V. De poenis in decre-
torum generalium transgessores statuiis. Nr . 48. Qui sine Ordinarii 
approba t ione sac ra rum Scr ip turarum libros, vel e a r u m d e m adnota-
t iones, vel commentar ios impr imunt , au t imprimi fac iunt , incidunt 
ipso fac to in excommunicat ionem nemini reservatam. Nr. 49. Qui 
vero cetera transgre^si fuerint , quae his Decretis General ibus prae-
cipiuntur , p ro diversa rea tus g rav i ta te serio ab episcopo monean tu r 
et si oppor tunum videbitur, canonicis e t iam poenis cocrceantur. 
Index l ibrorum prol i ibi torum ssmi D. N. Leonis XIII . Romae, 1900. 
8. és 16. 1. 

21-én kelt rendeletét . Joseph Hilgers S. J . : Der Index 
der verbotenen Bücher 1904. 27. lap.) 

III . Szabad mindenkinek olvasni az élőnyelveken 
készült fordításokat, ha azok kath. fordí tóktól szár-
maznak ós ha vagy a szentszók jóváhagyásával , vagy 
pedig, ha a szentatyák s a kath. tudósok irataiból 
ve t t jegyzetekkel ós a megyés püspök felügyelete ós 
jóváhagyása mellett kerülnek ki a saj tó alól. 

IV. Az élőnyelvekre á tül te te t t szent szöveget, ha 
a fordítók nem katholikusok, még ha különben híven és 
teljesen adnák is vissza az eredetit, csak a hittudo-
mánynyal foglalkozóknak szabad használniok és nekik 
is csak akkor, ha a bevezetésben, vagy a jegyzetekben 
nincs a kath. tanítást sértő kifejezés. I lyen föltételek 
alat t a theologusok ós papok a bibliatársulatok kiad-
ványai t is használhat ják. 

Y. Tilos tehát a hívőknek használni : 1. az eredeti 
szöveget, ha nem kath. kiadó rendezi sa j tó alá; 2. a 
hol t nyelven készült kath. fordításokat, ha nem kath. 
kiadó bocsát ja közre ; 3. a nem kath. fordítóktól szár-
mazó latin és más holt nye lvű fordí tásokat ; 4. az élő-
nyelveken készült katholikus fordításokat, ha a pápa 
jóváhagyása nélkül, vagy pedig ha a püspök felügye-
lete, jóváhagyása és jegyzetek nélkül je lennek meg; 
5. a nem kathol ikus fordí tóknak, különösen a biblia-
társulatoknak élőnyelveken készült fordításait . 

VI. A t i l to t t kiadványt nem csak olvasni, hanem 
magánál t a r tan i is tilos. Kivé te l t csak a könyvtárak 
élveznek, de onnan is csak azoknak szabad kiadni, a 
kiknek engedélyük van a t i l to t t könyvek olvasására. 

VH. A ki a felsorolt szabályok ellen vét, bűnt 
követ el ; azonfelül a püspök a vétek nagysága szerint 
vagy megintheti , vagy még egyházi büntetéssel is sújt-
ha t ja . A szabályzat 49. pon t j a csak az egyházi bün-
tetésekről szól. A bűn nemét és nagyságát az erkölcs-
tannak általános érvényű szabályai állapít ják meg. Igy 
pl. súlyos b ű n t követne el az, ki engedély nélkül tanul-
mányozna egyet len megcsonkított , vagy elferdített szent-
írási helyet, mer t a súlyos anyag, mely a bűn t halálossá 
teszi, nemcsak az olvasott hely hoszzúságától, vagy 
nagyságától függ, hanem a veszélytől is, mi t az olva-
sóra nézve magában rejt . 

YIH. A szent szöveget, vagy az ahhoz fűzött ma-
gyarázatokat az egyházi ha tóság jóváhagyása nélkül 
sa j tó alá rendezni tilos. Ugy a nyomdatula jdonos (vagy 
a nyomda vezetője), mint a mű szerzője, kiadója és 
sa j tó alá rendezője azonnal senkinek fönt nem tartot t 
kiközösítés alá esnek. 

IX . H a azonban a megengedet t szentírási szöveg 
használata valakire nézve bármi oknál fogva lelki kár-
ra l járna, az illető a feloldozás megtagadásának terhe 
alat t eltiltható a Szentírás olvasásától. A vázolt szabá-
lyok ugyanis nem rontják le a természeti és tételes 
isteni tö rvénynek azt a rendelkezését, hogy a bűn 
alkalmát kerülnünk kell.- Dr Ivánovich Emil. 

F **T ' 
2 A szabá lyza t értelmezését lásd : Székely : Hermeneut ika 

b ibl ica 371. és köv. 11. Müller : Theologia morál i s I I . k. 48. és 
köv. 11. Joseph Hi lgers S. J. : Der I n d e x der verbotenen Bücher 1904. 
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Mit kívánunk az egyetemi templomra 
vonatkozólag ? 

A főváros világraszólóan fényes hajlékot épí te t t 
a Szent-István-templomban Is tennek a dicsőségére. A 
legutóbbi tanácsülés határozatilag kimondotta, hogy a 
„Szent-István-templom őrzését és t isztogatását fővárosi 
közegek végezzék", s egyúttal megszavazott 15,000 ko-
ronát, hogy a gregoriánus énekre külön ének- és zene-
kar t szervezzenek. 

A főváros hatóságának ez istenes vagyis az Is ten 
házának és az ő tiszteletének rendjót és fényét szivén 
viselő határozata bátorságot önt belénk, hogy szives 
engedelemmel az egyetemi templomra vonatkozólag 
egyet is, mást is elmondjunk. 

Köztudomásu dolog, hogy az egyetemi templom 
reggel 9 órától egész nap állandóan csukva van, vasár-
és ünnepnapokat és más alkalmakat kivéve. Ez az el-
járás Budapesten is már meghaladott ósdi, jozeíinisztikus 
álláspont, mely csak protestáns és más templomokra 
illik, a hol nincs Oltáriszentség, nincs tehát kit külö-
nös módon tiszteletünkkel körülvenni vagyis imádni. 

A belvárosban valamennyi templom belseje meg-
közelíthetőbb a hívekre nézve az egyetemi templomé-
nál. A barátok temploma, kivéve a déli időt, egész 
nap nyi tva áll. Van is benne szüntelenül ájtatos közön-
ség. A szervita atyák templomába is egész nap lehet 
imádásra és más imára bemenni. I t t rácsozat zá r ja el 
ugyan a templom hajóján át a szentélyig való hato-
lást, — a mi itt czélszerű is, — de azért mindenki, a 
ki bemegy, szépen elvégezheti áj tatosságát a rácson 
innen. 

Legyen az egyetemi templom is a hívek áj ta tos-
sága előtt egész nap nyitva, hogy a kispapok ne zárt, 
hanem nyi tot t templomot lássanak egész nap s hozzá-
szokjanak a templom nyitva tar tásának elvéhez. 

A mi a templom fűtését illeti, meg kell sürgetni 
a minisztériumnál az egyetemi tanács határozatának 
foganatosítását. Ovxig. 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, nov. 15. A református atyafiak miről 
zsinatolnak jelenleg? — 

Érdemes a dolgot megfigyelni A most ülésező 
református zsinat f. hó 23-án folytatólagosan ta r to t t 
ülésében, melyen Bánffy Dezső báró és Kán Ber ta lan 
„püspök" elnököltek, egy egészen reá nem tartozó és 
egy nagyon is ráillő dologgal foglalkozott. Az egészen 
reá nem tartozó dolog a magyar állam vallásügyi poli-
t iká ja volt és pedig az 1848. X X . t.-czikk alapján. Az 
atyafiak fejében ugyanis még mindig az a gondolat 
motoszkál, hogy a magyar állam még nem vet te el a 
kath . egyház javait s még nem adot t ezekből nekik 
„egyenlőség és viszonosság" szerint. Erre az ügyre 
vonatkozólag egy zsinati tudósítás igy szól: „A kerü-
letek azt kívánták, hogy a zsinat elsősorban az 1818. 
évi X X . és 1868. LII I . törvónyczikkekben lefektetet t , 
s a különböző vallásfelekezetek közt egyenlőséget és 

viszonosságot megállapító nagy elvek érvényre ju tása 
érdekében tegyen lépéseket, másodsorban az 1848. évi 
X X . törvónyczikknek az egyházi és iskolai szükségletek 
fedezésére vonatkozó tel jes végrehaj tásá t kívánták. A 
mi az egyenlőség ós viszonosság kérdését illeti, ez idő 
szerint még nem tehe t a zsinat k i ter jedtebb törvény-
hozási intézkedéseket, az 1848. évi X X . törvónyczikk-
nek az egyházi és iskolai szükségletek fedezésére vonat-
kozó részét illetően pedig a tárgyalások folyamatban 
vannak." Eddig a tudósítás. Világos belőle, hogy a 
zsinatoló atyafiak, egyházkerületeik kívánsága és saját 
kivánsánságuk szerint, „első sorban" nem Jézus Krisz-
tusnak körükben sokak által kétségbe vont istenségével 
foglalkoztak, hanem foglalkoztak a felekezetek állami 
egyenlősítésével, különös tekintet tel a földi javakra . 
Mit nekik Jézus Krisz tus is tensége? Anélkül ők el-
lehetnek ! 

Az a másik ügy, mellyel a református zsinat f. hó 
23-án foglalkozott és a mely egészen rájok illik, annak a 
kérdésnek eldöntése volt , hogy tulajdonképpen hogyan 
is nevezzék az atyafiak maguka t és vallásukat. 
Az erre vonatkozó vi táról ugyanaz a tudósítás ezt 
mondja : 

„Következett a részletes vita. Az első szakasznál 
hosszabb vita támadt. Ez a szakasz így hangzik : „A 
magyarországi evangelium szerint reformált (ev. ref.) keresz-
tyén egyház, amely régibb országos törvényeinkben helvét 
hitvallású evangélikusnak neveztetik, magában foglalja a 
magyar koronához tar tozó országok és tar tományok 
területén létező összes reformált egyházközségeket." 
Baksa La jos e pontnak következő módosítását a j án l j a : 
„ A magyar korona országaiban lakó, evangelium szerint 
reformált keresztyén hívek összesége alkotja a magyar 
reformált egyházat." Fe je s Is tván az eredeti szöveget 
elfogadhatónak tar t ja . Révész Kálmán úgy az evan-
géliumi mint a keresztyén jelzők kihagyását indítványozza. 
Szerinte csupán : magyar református egyház maradjon 
meg. Ebben az értelemben szólt Bar tók György püspök 
ós Hegedűs Sándor is. Nagy Károly, Antal Gábor, 
Dom'by Lajos, Garzó Gyula és Szabó Kálmán fölszó-
lalása u t án a zsinat többsége Révész Kálmán indítvá-
nyához csatlakozott." 

El tekintve attól, hogy „magyarországi evangelium" 
nincsen, igen jellemző az atyafiakra nézve, hogy ők 
az evangéliumhoz és a „keresztyén" jelzőhöz ragaszkod-
nak is, nem is. A dolog egyébiránt nagyon is érthető. 
Az „evangelium" és a „keresztyén" igen erős és sokat 
mondó kifejezések, és miután az atyafiak vallásában 
igen sok van már, a mi se nem evangelium se nem 
keresz tény: hát jó vol t ezeket k ihagyni és oly nevet 
felvenni, a mely igen sok is legyen, vagy semmi is 
egyúttal , t. i. a „magyar református" nevet, a melyben 
a „magyar" rengeteg sokat mond egy-egy magyar ember 
lelke előtt, és mégis valamint magában úgy a refor-
mátus jelzővel együt t véve is tu la jdonképpen semmit 
se je lent , mert az atyafiak kálvinista vallása bizony —, 
gondol ják csak meg jó l a dolgot! — se nem magyar, 
se — Krisztus egyházi alkotásának képére — nem 
reformált, hanem valami más. ? ? 
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Budapest. A Szt. Imre-Egyesület növendékeinele fel-
hívása — az ország összes főiskolai hallgatóihoz : 

Kathol ikus Magyar I f j ú ság ! Kedves ba rá ta ink! 
A mai kor társadalma az erkölcstelenség posvá-

nyába van lebilincselve. A bűn dicsőség, a hi t szolga-
lelkűség elkorcsosult szemében. Az emberiség halad az 
erkölcsi szétzüllós felé. Am ez a hanyatlás nem fogja 
czélját elérhetni, meg fogja akadályozni abban az ifju-
ság újjászületése. 

A nagy világ nem egy államában lá t juk már a 
nagy regeneráció előjeleit, amig forr, buzog minden, 
egy-egy zugban már képződik a közszellemet átalakító 
jövő társadalom. 

Mi magyarok, mi sem dicsekedhetünk szelídebb 
erkölcsökkel. Nálunk a szabadkőmivessóg, az atheiz-
mus, materializmus, szocziáldemokratizmus ós a társa-
dalom más rákfenéi uralkodnak. Az i f júságban azonban 
már ott van egy szebb és jobb jövő után való törek-
vés, vagyis a szent Is tván alapította Regnum Marianum 
visszaállítására. S e törekvést te t t fogja kisérni. 

Aczélos erő feszíti karjainkat , mert érezzük, mert 
tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Mellettünk áll az, 
ki hosszú kilencz századon keresztül megőrizte a ma-
gyarságot, tántorí that lan hitünket, nagy te t tekre edzett 
i f ju lelkünket, az első magyar királyi herczeg, szűz 
szent Imre. 

Hálával kell tehát magas pár t fogónk alakja felé 
fordulnunk, midőn további támogatásra akar juk kérni 
a nehéz évek e lőt t ! S mikor volna jobb alkalom e 
hálának lerovásái-a, mint az 1907. esztendőben, midőn 
szent Imre herczegnek 900 éves születési évfordu-
lója lesz. 

Az első magyar királyi herczeg és az egész magyar 
i f júság védőszent je iránt táplált hazafias és vallásos 
tisztelet indít minket arra, hogy e jubi leumnak minél 
méltóbb megünneplésére hívjuk fel az egész ország 
kath. i f júságát . Elhatároztuk, hogy emlékmű felállításá-
val fogjuk köteles hálánkat leróni, melynek létrehozá-
sára országos gyűj tés t indítunk az i f júság között . 

Hogy ügyünk az egész ország i f júságának lelké-
ből fakadjon, felhívjuk Magyarország összes főiskolái-
nak (egyetemek, akadémiák, theologiai szemináriumok 
stb.) hallgatóit, valamint az összes kath. diákegyesüle-
teket, hogy decz. 8-án d. u. 3 órakor a sz. Is tván-tár-
sulat dísztermében vagy személyesen, vagy egyes kép-
viselők megbízásával megjelenni szíveskedjenek meg-
alakulás és emlékmű-bizottság megalakítása czéljából. 

Budapesten, 1905. évi november hó 15-én, a buda-
pesti szt. Imre-kör választmánya megbizásából : V. 
Kerékgyár tó Árpád, az előkészítő-bizottság elnöke, 
Dreyer József, P in té r Ernő, Schimpl Károly, Seydler 
László, Simonyi Gyula, az előkészítő-bizottság tagjai . 

Szombathely. Stegmüller Károly dr nagyprépost 
gyémántmiséje alkalmából, — mely nov. 23-ára esett, 
István Vilmos dr megyés püspök ur a következő levelet 
intézte a jubilánshoz : 

„Méltóságos és főt. P. Praelátus, Nagyprépost Ur! 
Néhány nap múlva Méltóságod az egyházi pá-

lyán eltöltött életének oly magasztos ünnepét fogja 

ülni, melyet csak keveseknek ju t ta t osztályrészül az 
isteni Gondviselés jóságos kegyelme. 

Áldozópappá szenteltetósének 60-ik évforduló-
j á t fogja Méltóságod f. hó 25-én ünnepelni. 

Óhajom az volt, hogy a papság ólén személyesen 
üdvözölhessem Méltóságodat az ünnepen ; de Méltó-
ságod kiváló szerénysége ki térni kiván minden ünne-
peltetós elől és e nagy napon csak egyet óhajt , azt, 
hogy azzal, k inek 60 évvel ez előtt i f j u szivének 
egész odaadásával hangoztat ták szent örömtől resz-
ke tő ajkai : Dominus pars haereditat is meae et calicis 
mei, tu es, qui restitues haereditatem meam mihi, 
most ez ünnepélyes napon a lehető legnagyobb vissza-
vonultságban lehessen egyedül egyesülve és ennek 
az egyesülésnek bensőséges jel legét a külső ünneplés 
hangosan megnyilatkuzó jelenetei ne zavar ják. 

Jó l tudom, hogy olyan férfiú, aki min t Méltó-
ságod, egyszerű alázatosságával nemes szivének 
párat lan jóságával , fenkölt szellemének nagyságával 
mindenkor leg jobb igyekezettel iparkodott szolgálni 
az egyházat ós hazát, hasznos munkásságával elő-
mozdítani az egyházmegye érdekeit, mely büszkén 
val l ja magáénak, legszebb ju ta lmát abban a felemelő 
és nyugodt ön tuda tban találja, hogy megtevé mind, 
amivel csak ta r tozo t t ; mert egy Istentől kiváló kegy-
képpen adott hosszú életen át ugy hivatalos, mint 
közéleti pályáján, ugy a magán, mint a nyilvános 
élet terén csak egy nagy czél lebegett szemei előtt: 
az Isten dicsősége ós embertársainak boldogítása, 
melybe saját boldogságát is helyezte. 

Azonban mégis, ha végigtekintek Méltóságod 
áldásdus életében kifejtett munkásságán, ha látom, 
hogy mint theol. tanár és papnevelő intézeti lelkiigaz-
ga tó az egyházmegye papja inak kiképzése terén az 
egész egyházmegye életére annyira fontos tevékeny-
séget a legodaadóbb buzgósággal teljesíti ; ha látom, 
hogy mint lelkipásztor atyai gondoskodással és szere-
te t te l vezeti a reá bizott n y á j a t az üdvösség ösvé-
nyein ; ha látom, hogy mint a papnevelő intézet 
kormányzó h. igazgatója másfél évtizedet meghaladó 
időn át i rányí t ja az egyházmegye papnevelésének 
szent ügyét és végül, ha látom, hogy magas korának 
daczára fáradságot nem kímélve, mint püsp. helynök 
és egyházmegyei főtanfelügyelő mindenkor kész buz-
gósággal, gazdag tapasztalatokkal párosult nagy tudá-
sával segédkezik az egyházmegye kormányzásában: 
jól esik nekem, a főpásztornak, hogy Méltóságodnak 
ez ünnepélyes alkalommal főpásztori köszönetemet 
ünnepélyesen kifejezhetem azon biztosítással, hogy 
Móltóságod nagy ünnepnapján kérn i fogom a jó Istent, 
hogy Móltóságod sokáig élvezhesse gyémánt-miséjének 
kegyelmét egyházmegyém díszére és főpásztori örö-
mömre, ki á j ta tos imáiba a jánlot tan rokoni indulattal 
vagyok." Stb. 

Páris, nov. 24. A franczia papság készül az állam 
teljes elkereszténytelenedésére és üldözésére. — 

Folyó hó 21-ón a sulpiciánusok szemináriumában 
Richard bibornok elnöklete a lat t a párisi főegyház-
megye papsága gyűlés t tartott . Abbé Gardey, párisi 
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általános helynök, a papság nevében feliratot olvasott 
fel az érsek előtt, melyben a papság mély fá jda lmát 
nyilvánít ja ama viszonynak szétszakítása miatt, mely-
ben az egyház és állam Francziaországban 15 századon 
át élt. Végül ki jelentet te a papság egyhangúlag, hogy 
bármily szenvedések közepette h íven fogja követni az 
irányítást, melyet a pápa főpásztoruk által fog adni 
nekik. Hasonló feliratot intézett az autuni egyház-
megye papsága is Perraud bibornokhoz. 

Róma , nov. 24. A pápa követe Tokióban. Az orleánsi 
szűz beatificatiója. Hányan lesznek, bibornokok? Magyar 
püspökök felszentelése a Vatikánban. — 

Az „Osservatore Romano" jelentet te Tokióból, 
hogy a mikádó mgr. 0 'Conn el port iandi püspöknek, 
mint pápai követnek, kihallgatása u tán a „szent kincs" 
rendjelét , ké t kísérőjének pedig a „felkelő nap" rend-
jelét adományozta. E g y budhista a pápának Por t land 
püspöke u t j án 3 acre földet a jándékozot t székesegyház 
számára. O'Connel püspököt a trónörökös is külön 
fogadta, s t iszteletére a japán miniszterelnök banke t te t 
adott. — A szertartások pápai bizottsága nov. 21-én 
foglalkozott az orleánsi szűz bentificatiójával, Gotti, 
Ferrat.a és Mathieu bibornokok elnöklése alatt. A cso-
dák megvizsgálása elfogadtatott . — Érdekes a szabad-
elvű lapok híradása a legközelebbi consistoriumban 
kreálandó bibornokok számáról. E g y vatikáni prelátus 
összeszámította a lapok jelöltjeit s kitűnt," hogy össze-
sen 27 főpap kapot t a lapoktól jelölést, holott csak 5 
főpap kap jelenleg bibort. Jellemző, hogy Samassa 
érsek jelölése soha el nem maradt . — Decz. 21-én 
fogja ő szentsége fölszentelni az ú j magyar püspököt . 
Tünte tő ki tüntetés Magyarország számára. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 

A Tanítói Orsz. Katii. Segélyalap közp. bizottságának 
közgyűléséről szóló jegyzőkönyv. 

A magyarországi latin és görög szertartású róm. 
kath. tanítók Segélyalapja központi bizottságának f. 
évi augusztus hó 24-én tartot t X X I . közgyűléséről 
fölvett ter jedelmes jegyzőkönyvből közöljük a követ-
kezőket : 

VII . Elnök jelenti , hogy a középponti bizottság 
mult évi gyűlésének határozatából kifolyólag felhívást 
intézett az ország valamennyi taní tói köréhez a segély-
alap felkarolása érdekében. A felhívás eredménye gya-
nánt jelzi, hogy bár igen sok kerületből je lentkeztek 
ú j tagok, a felhívásnak nem vol t meg az óhaj to t t 
sikere. 

VIII . Elnök bejelenti a mult évre vonatkozó szám-
adásokat és kéri a felmentvény megadását. 

a) Évközben kiadható segélyekre nála maradt 
(m. évi jkönyv X V I I I . pontja szerint) 1427 kor. 64 fill. 
Ezen czélra, továbbá nyomtatványok és postaköltsé-
gekre kiadatot t 1336 kor. 50 fillér. Maradt 91 korona 
14 fiílér. 

b) Ösztöndíjra megszavaztatot t (mult évi jkönyv 
XVIII . pont ja szerint) 3000 kor., kifizettetett 2550 kor. 
Maradt 450 korona. 

e) Segély- és gyám pénzekre folyósítva let t (mult 
évi j könyv XVII I . pont ja szerint) 3200 kor., kifizette-
te t t 3160 kor., m a r a d t 40 korona. E számadások szerint 
az elnöknél rendelkezésre áll összesen 581 korona 
14 fillér. 

Miután az i t t k i tüntetet t bevételi ós kiadási téte-
lek okmányokkal kellően igazolva vannak és így rend-
ben ta lál ta t tak: a középponti bizottság mély köszöne-
tének kifejezése kíséretében az elnöknek a felmentvényt 
megadja . 

X I I . Elnök, hivatkozással arra, hogy az alapsza-
bályok 8. §-ában nincs intézkedés arra nézve, váj jon 
az ösztöndij élvezete mely ideig ter jed és vá j jon azon 
esetben, ha az ösztöndíj élvezőjéről egyébként péld. 
papnöveldébe való belépés által van gondoskodva, 
kiadható-e az ösztöndíj : elvi határozatot kór arra nézve, 
mely ideig terjed az ösztöndíj élvezete és megtartható-e 
az ösztöndíj azon esetben, ha az ellátásról egyébként 
van gondoskodva. 

A bizottság a felvetett kérdésekre nézve határo-
zat i lag k imondja : 

a) az oly tanuló, kinek ellátásáról gondoskodva 
van, az ösztöndíjban nem részesülhet ; 

b) az ösztöndíjas ösztöndíját mindaddig élvezi, 
míg tanulmányait teljesen be nem fejezte. 

XI I I . Elnök bemuta t ja az alapot kezelő egri 
főkáptalan képviselője, Begovcsevich Róbert v. püspök, 
egri kanonok úr által beter jesztet t 1904. évi számadá-
sok kivonatát. Egyú t t a l felhívja a jegyzőt, hogy azt 
egész terjedelmében olvassa fel. A számadások kivo-
na ta a következő : 

I. 
1. Egyes egyházmegyék részéről beküldött időközi 

kamatok 13 kor. 22 fillér. 2. Ér tékpapírok és takarék-
pénztár i betétek 1904. évi kamata i 7293 korona 64 fill. 
3. Pár to ló tagoktó l évenkénti díjak czimén bejöt t 
212 kor. 80%-tól i ja 169 kor. 60 fillér. 4. Rendes tagok-
tól évenkénti d í jak czimén befolyt 4253 kor. 24 fill. 
80°/0-tólija 3402 korona 64 fillér. Összesen 10879 kor. 
10 fillér. 

I I . 
Az 1905. évben fölosztás alá eső eme 10879 kor. 

10 fillérből az ú j alapszabályok 7. §-a szerint j u t : 
1. Ösztöndíjazásra (a fenti összeg 3/io része) 3263 kor. 
73 fii. 2. Segélypénzekre (a fent i összeg 4/io része) 
4351 kor. 64 fii. 3. A létesítendő országos árvaház 
a lapjának gyarapí tására (2/10 rész) 2175 kor. 82 fill. 
4. A netán létesítendő országos tápintézet alapjára 
(710 rész) 1987 kor . 91 fii. Összesen: 10879 kor. 10 fii. 

XIV. Elnök a bemutatot t gondnoki számadás 
a lapján előterjeszti költségvetését, a mely szerint a 
folyó évben ösztöndíjakra (úgy mint a múl t évben) 
3000 kor., segélyekre (400 koronával több, mint tavaly) 
3600 kor. Ezenkívül az 1. alat t i összegből 263 kor. 
73 fil., a 2. alat t i összegből 751 kor. 64 fii., úgyszintén 
a VII . a) b) c) 581 kor. 14 fii. Összesen: 1596 korona 
51 fillér évközben történendő segélyezésre, nyomdai 
költségek és más kiadások fedezésére kér megálla-
pí t ta tni . 
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A bizottság az elnök költségvetését elfogadja. 
Egyút ta l fölhatalmazza az elnököt, hogy a rendelke-
zésre fönmaradt 1596 korona 51 fillérből évközben 
sürgős segélyeket utalhasson ki és a bizot tság intéz-
kedései szerint fizetéseket eszközölhessen. 

XVI . Elnök bemuta t ja kimutatását , amely szerint 
régi ösztöndijas lesz '20, akik közül l - nek já r 200 
korona, 19-nek jár 100 koronájával 1900 korona, be-
töltendő 9 hely 100 koronával 900 korona s így az 
ösztöndíjakra kiutalt 3000 korona kimerí t tetet t . 

XVII . Elnök jelenti, hogy a megüresedet t kilenc 
helyre összesen 68 kérvény érkezett be, amelyekről 
kivonatos kimutatást te r jesz t a közgyűlés elé. 

J egyző egyenként felolvasván a kérvényezőket 
és kérésüket, valamint a kérést támogató okokat, a 
bizottság beható tárgyalásba bocsátkozott , amelynek 
eredményeként az ösztöndíjakat a következőknek ítélte 
oda : Sterbák Győző zólyomszentandrási (Besztercze-
bányai egyházm. tanító) Emilia nevű leányának stb. 

XVII . Elnök folytatólagosan jelenti , hogy az 
alapból leendő segélyezés véget t összesen 189 kérvény 
érkezett be, melyek közül 8, miután nem a felhívásban 
közöltek értelmében küldet tek be, figyelembe vehető 
nem volt. 

A bizottság a folyamodványokat tüzetesen átvizs-
gálta és elhatározta, hogy 90, azaz kilencven folyamo-
dót egyenként 40, azaz negyven korona segélyben részesít. 

Ezek u tán a föntebb említett 40 — 40 korona a 
következő folyamodóknak lőn megszavazva. 

Beszterczebányai egyházmegye: Petrovszky Ferencz, 
Garamszentmiklós, Stubnya Ignácz, Sálfalva, Holicska 
János, Bábaszék stb. 

A megszavazott segély rendes bélyeggel ellátott nyug-
tára Esztergomban az elnökségnél vehető föl. 

Mindazon segélyösszegek, amelyek folyó évi deczem-
ber hó 31-ig föl nem vétetnek, az alap javára maradnak. 

Fölszólí t tatnak továbbá a segélyezettek, hogy a 
zavarok kikerülése végett , tisztán írják ki lakhelyüket, 
az utolsó postát és az egyházmegyét, amelyhez tartoznak. 

XVII I . Elnök befejezet tnek nyi lvání tván a segé-
lyek kiosztására vonatkozó tárgyalást, fölhívja a bizott-
sági tagokat netáni indítványaik előterjesztésére. 

Bertalan Vincze hosszabb indokolás kíséretében a 
következő indí tványokat ter jeszt i a bizottság elé : 

1. „Elérkezettnek látván az árvaház létesítésének 
idejét, küldjön ki a középponti bizottság egy perma-
nencziában működő kisebb bizottságot a kezdő lépések 
megtételére. 

2. Készíttessen a középponti bizottság egy terve-
zetet, amelynek alapján az országos tápintézet hova-
hamarább felállítható volna. 

3. Hogy az évi számadások mérlegező kivonata 
és a középponti bizottság munkálata az előző évről 
külön kis füzetekben lehetőleg április havában az 
összes tanítói köröknek megküldessenek, hogy így 
azok a tavaszi közgyűlések tárgyát képezzék." 

Tóth Géza pártoló felszólalása u tán dr. Walter 
Gyula elnök a maga részéről is óhajtván, hogy Bertalan 
Vincze indítványa minél nagyobb sikerrel valósíttassók 

meg, kéri a bizottságot, hogy a szóban forgó szűkebb 
bizottság t ag ja i t megválasztani szíveskedjék. 

A bizot tság az árvaház és a Budapesten létesí-
tendő in ternátus munkálatainak előkészítésére a követ-
kező tagokat küldi ki a b izot tságba: 

Baksay Károly, Bertalan Vincze, Bobory János, 
Döbrössy Alajos, Stark Gyula, Szentiványi Károly és 
Szőke Sándor. 

I R O D A L O M . 
Felhívás. 

A katholikus publiczisztika egjűk nagyérdemű 
vezéralakjának következő felhívására nagy ajánlással 
h ívjuk fel a m. t . olvasóközönségünket : 

Most négy éve „ Vergődés" czímmel kiadtam költe-
ményeimet. Akkor ugyanezen az uton fordultam a 
katholikus olvasóközönséghez, támogatását kérvén köny-
vem kiadásához. Kérelmem nem hangzot t el hatásta-
lanul, sőt ellenkezőleg, személyes ismerőseim, barátaim 
s azok is, akik csak hírlapírói működésem után ismer-
tek, igazat szó lván: tömegesen tiszteltek meg kötetem 
megrendelésével. Minthogy azóta nem volt kellő alkal-
mam e nagy érdeklődést és áldozatkészséget megkö-
szönnöm, je len körlevelemben mondok köszönetet volt 
megrendelőimnek szives pártolásukért . 

Egyben ú j a b b előfizetést bátorkodom hirdetni és 
pedig ezúttal szépirodalmi prózai munkáim egy köte-
tére, mely deczember közepén kerül ki sa j tó alól. 

Aggodalommal bocsátom közre ezt a könyvet a 
mostani dult politikai és szűkös pénzügyi viszonyok 
közt, hogy há tha balul üt ki vállalkozásom, s akkor 
veszteségeim romlásba sodornak. Úgyis nagy a könyv-
piacz termelése és a közönség csak a leg jobb hang-
zású irodalmi nevekben bízik s legnagyobb íróink 
művei t is csak mérsékelten veszi. Ezek a körülmények 
okozzák aggodalmamat. De viszont, a költemény-köte-
temmel iigy a saj tóban, mint a közönség körében elért 
sikerem ; továbbá az, hogy kathol ikus i rányú elbeszélő 
művek aránylag csekély számmal jelennek meg, holott 
katholikus közönségünk szivesebben venné ezeket, 
csak kapna e legendőt ; s végül az a jóindulat , melylyel 
jóakaróim, ismerőseim s a kathol ikus napi- és hetilapok 
olvasói irántam viseltetnek : mindez arra bátorí t , azzal 
biztat, hogy ha nagy koczkázat árán is, ad jam ki prózai 
munkáim e köteté t . 

Isten nevében hallgatok a bátorításra, biztatásra 
ós „Amerre én járok" czímmel körülbelül tizenegy 
íven a magam költségén kiadom elbeszélő kötetemet, 
melynek előkelő kiállításáról, sikerült arczképmellék-
lettel, a Szent-István-Társulat „Stephaneum" műintózete 
gondoskodik. E g y példány ára : fűzve 2 kor. 40 fillér, 
díszes kötésben 4 korona. 

Arra kérném tehát T. O.-t, hogy előfizetési szándé-
kát czímemre lehetőleg minél hamarább bejelenteni mél-
tóztassék, h o g y t . előfizetőim száma így is növekedhessék. 

Az előfizetési ár előre is beküldhető, de a könyv 
vétele után is kiegyenlíthető. 

Maradok T. C.-nek 
Budapest, 1905. november havában 

kiváló tisztelettel 
Auer István, 

az , 0 r s z á g o s Pázmány-Egyesü le t " t i tkára, 
az r A l k o t m á n y " segédszerkesztője. 

Budapest , VIII . , Baross-utcza 48., II. 3. 
Ü. i. „Vergődés" czímű köl temény-kötetem még 

mintegy ötven példányban szintén 'kapható nálam. Ára 
fűzve '2 korona. A kötött példányok mind elfogytak, 
i lyennel tehát nem szolgálhatok. 
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VEGYESEK. 
— Nagy ember nagy elhatározása. Prohászka Ot tokár 

dr székesfehérvári püspököt, mint a Budapesti Ka th . 
Kör alelnökét, f. hó 24 én ünnepel ték a kör tag ja i 
díszülésben és tes tvér i lakomával. Az ünnepelt kiváló 
egyházi férfiút ifj . Zichy János gróf elnök üdvözölte. 
Az ünnepel t nála szokásos emelkedett szellemű beszéd-
ben válaszolt. Az ünnepi est legnagyobb eseménye 
azonban, a mely hazánk kath. hi téletében uj korszakot 
jelez, a lakoma végére maradt s röviden Prohászka 
Ottokár dr püspök urnák abban a rövid kijelentésében 
foglaltatik, hogy ő — „alelnöke lesz a Körnek továbbra 
is, s küzdeni akar a Kör tagjainak sorában". A viharos 
éljenzés, melyet e szavak keltettek, mutatja, hogy az 
emberek a főpapi eltökélés fenségét megértették. 

— Friss parázs-vita keletkezett a debreczeni „Prot . 
Lap" és a budapesti „Világosság" cz. állítólag szabadon 
gondolkodó lap közt . Széki Ákos ev. réf. theologus a 
debreczeni lapban megtámadta a „Világosság" két 
álnevű munkatársának „biblia- ós istenellenes" czikkeit,. 
Emiat t a „Világosság" Csik -B.-ja felfortyant s a követ-
kező érdekes statisztikával adott leczkót a debreczeni 
tógátusnak a megalomaniáról : „A dinasztiával való 
kiegyezés óta vagy 12 hosszabb-rövid (sic) életű minisz-
terelnökséget számlálunk; ebből négye t kálvinisták töl-
tö t tek be, akik az 1867. év óta lefolyt 38 esztendőből 
22 évig álltak az ország ügyeinek ólén. Nem is számítva 
tehát a kebelükből kikerült rengeteg sok szakminisztert, 
erre a felekezetre esik a vezető miniszterségek egyhar-
mada s az alkotmányos időnek legalább fele, sőt ennél 
is több. Lehetet len ezt a magas állami funkczióban 
való aránytalan túltengést valami élelmi túlsúlynak tulaj-
donítani, mert hiszen mindennapos érintkezésből tudjuk, 
hogy a kálvinista át lagban semmivel sem intelligensebb, 
tehetségesebb, tudósabb vagy művel tebb a vele közel 
rokon ágostai hitvallásúnál, vagy a gör keleti vallásu-
nál s a zsidónál (katholikust a felvilágosult ú r már 
ismerni se akar), akik (t. i. ágostaiak) közül pedig az 
első csak elvétve adott egy-egy szakminisztert az 
országnak, a másik kettő pedig még ilyet sem. Ha 
tehát nem hiszünk olyan predesztináczioban, mely a 
kálvinistákat más felekezetek rovására képesítené az 
„országházi" tisztre, nem marad más racionális ok a 
politikai prepotenczia magyarázatára, mint a fentebb 
már jelzet t s t réber- temperamentum, vagy ha úgy tet-
szik megalománia, mely meg nem áll, míg az elérhető 
legmagasabb rangot , állást meg nem kaparint ja ." Igy 
fizet a zsidó az atyafiaknak a n a g y zsidó-barátságért ! 

— Az Erzsébet-Örökimádás-Tenplom-Egyesület évi 
közgyűlése nov. 20-án volt a Központ i Oltáregyesület 
ú j székházában az Üllői-úton. Zichy Nándor gróf elnök 
megnyi tó beszédében különösen azt a gondolatot hang-
súlyozta, hogy h i tünk és hazafias érzésünk legméltób-
ban a felejthetetlen királynénk emlékére emelendő 
Örökimádás-templommal rója le a hálás kegyeletnek 
adóját . A tárgysorozat további pon t j án Heinrich Aladár 
ellenőr azon reményének ad kifejezést, hogy a tem-
plom a kitűzött időre elkészül. Aigner Sándor műépítész 
az építésnek eddigi előhaladásáról számol be. A két 
szárnyépület készen áll, a templom tető alatt van ; a 
jövő évre a torony felső részének felépítése s a belső 
díszítése marad. Miután dr. Zlinszky János ügyész a 
jogi ügyekről számolt be, Glattfelder Gyula az Erzsé-
bet-Orökimádás-Templom-Egyesület pénztári állapotáról 
szóló kimutatást olvasta föl. E szerint az utolsó köz-
gyűlés óta az egyesület bevétele 19.219 kor. 97 fillér. 

Épí tésre kiadatott 451.508 kor. 17 fillér. Az egyesület-
nek jelenleg 320.297 kor. 93 fillérnyi vagyon áll ren-
delkezésére. Az épüle t tömb egész költsége lesz 840.000 
korona. Fedezetre szorul 185.000 korona. Ez alkalom-
mal az elnök figyelmeztetett arra a körülményre, hogy 
az Oltáregyesület sa já t költségén építet te föl házát, a 
zárda Mailáth Györgyné grófné 200.000 koronás ado-
mányábó l épül t ; az apáczák eltartása teljesen a saját-
jukbó l történik. 

— Köszönettel vettük a Pannonhalmi Szent-
Heuedek-rend legújabb Névtárát s belőle kiemeljük a 
következő adatokat : Rendfőnök Fehér Ipoly dr főapát 
úr, aki az apátok sorában a 75-ik. A rend élő t a g j a i : 
a főapát , 5 apát, 155 áldozópap, 48 növendék. A rend-
tagok közül doktori babéros 28, tanári diplomás 113. 
A rend 3 főgymnáziumban 1174, 2 kisgymnáziumban 
557 növendéket tanít , 25 plébániában 101 fiókközség-
gel 38,552 hívőt gondoz. A rend Nesztora Vincze Paul in 
István, aki 1814. ápr . 18. született s 1832. szept. 15-ón 
öltözött be. 

— Az olasz papság védőegyesiilete megalakult . 
A bergamói püspök beleegyezett, hogy az ottani káp-
talan legyen az egyesület ügyvezető középpontja. Egy-
úttal felhívás ment szót külföldre is, hogy az olasz 
papság és egyházmegyei intézmények sérelmei ügyében 
a következő czimmel kell je lentést tenni : „Segreta-
riato del Clero, Curia Vescovile di Bergamo, I tal ia." 

— Apró hirek. Firenzében f. hó 21-én egyház-
megyei zsinatot ny i to t t meg az ot tani érsek. 1732. óta 
nem vol t ott ilyen gyülekezet. — Bécsben f. hó 18-án 
nyil t meg az V. egyetemes osztrák kath. nagygyűlés, 
a pápai nuntius, 2 bibornok, 3 (mind a három lem-
bergi) érsek, 11 megyés püspök, Marschall fölsz. és 
Mayer udvari plébános, cz. püspök jelenlétében. A 
német katholikus nagygyűlés nevében Löwenstein hg 
üdvözölte az osztrák kath. nagygyűlést . Azt mondta a 
többi között, hogy „a német katholikusok már régen 
elaludtak volna, ha évenkint kath . nagygyűlés nem 
élénkítené fel őket." — Ausztrália püspökei közös fő-
pásztori levélben szólították fel híveiket, hogy az angol 
királyi esküben a katholikusokat sértő rész törlését 
sürgessék. — A franczia szenátus nov. 18-án 171 sza-
vazat ta l 108 ellen kimondotta a szeparáczió tvjavasla-
tának sürgősségét és 195 szavazattal 97 ellen belement 
a részletes tárgyalásba. — Prohászl:a Ottokár dr székes-
fehérvár i püspök a következő 4 vasárnapond. u . 6 órakor 
tar t ádventi szentbeszédet Budapesten az egyetemi tem-
plomban. — A legú jabb hi t tudor Bezák István a nyitrai 
egyházmegyéből, a kit nov. 25-én promoveáltak a 
budap. k. m. tudomány-egyetemen. Avató értekezésé-
nek czime : „Az Oltáriszentség mibenléte és hi t tani 
erőssége." — Ba j van a müncheni theologiai fakultáson. 
A több mint egy év óta üresedésben levő patrologiai 
és régészeti tanszékre nem akad alkalmas erő, ellenben 
az országból hangok hallatszanak, hogy a neveléstan 
és a hitoktatástan számára tanszéket állítsanak. — A 
bukaresti érseki megye híveinek a száma 70.000. 

F i g y e l m e z t e t é s t. olvasóinkhoz : A czimszalag száma 
előt t levő b és c betű azt jelenti, hogy az előfizetést a k iadóhivata l 
(Budapest , VI. Bajza-utcza 14.) mindennap várja. A viszonyok vál-
toztak, az előfizetést n e m lehet más j á ra tá s i móddal helyettesí teni . 
Ha a fizetés megtör tént , a 6, c nem j e l en t semmit. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr. 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k . m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1905. Nagy Sándor könyvnyomdájából . (IV., Papnövelde-uteza 8. sz.) 
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„Perge alaeriter in coepto tuo : praeliare praeiia Domini, caritatem incende, pietatem, főve, unitati promovendae et arctius compmgenda 
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XVIII . század vége óta rohamos hanyat lásnak 
indult, annyira, hogy ugyanezek az evangé-
liumok a ku ta tók bizonyos köreiben ma már 
csak legendaszámba mennek. 

Ez az ép oly érdekes, mint tanulságos 
sorsfordulat t á rgya a jelen fej tegetésemnek. 

I. 
A hitúj í tás korában igen nagy volt a tekin-

tély ök. Ér te t ték r a j t a a hitszabályt,vagyis a szent-
i ratoknak s köztük az evangéliumoknak azt az 
irányító szerepét, mely szerint ők az isteni 
kinyi latkoztatásnak nemcsak egyedüli forrása, 
hanem egyedüli b í rá ja is egyúttal , oly értelem-
ben, hogy minden embernek joga és köteles-
sége, minden más emberi tekintély ós forrás 
kizárásával, egyedül csak a szentiratokból me-
rítenie keresztény hitét.1) 

A szent i ratoknak s köztük az evangéliu-
mok tekintélyének ez a szokatlanul magasra 
való becsülése — szerintünk túlbecsülése — 
képezte a XVI. században s hivatalosan ma is 
képezi a nagy elválasztó vonalat a protestánsok 
és a katholikusok között . 

M. t. olvasóink szives figyelmébe 
ajánl juk a következő sorokat : 

Minthogy 1906. elejóvelmegszünök a „ Religio-
Vallásu-1 szerkeszteni, de az óriás fe ladat elé 
kerül t „Egyetemes Kritikai Lapok" szerkesztését, 
a mig fizikai erőim engedik, egyelőre tovább 
óhaj tom folytatni : arra kérem a m. t. olvasó-
közönséget, hogy előfizetni 1906-ra egyelőre 
Csak az „ÉJ. Kr. Lu-ra méltóztassék kizárólag 
nálam egész évre 2 ír t jával . A „Keligio-Val-
lás "-ra való előfizetést méltóztassék Kará-
csony tá já ig függőben tar tani . Addig a tár-
gyalások befejezést nyernek aziránt , hogy 
lesz-e, és mily arányú s alakú, t ehá t mily elő-
fizetést! folyta tása a lapnak, a mely 64, az 
én szerkesztésem alatt 27 évig szolgált, úgy-
ahogy, Magyarországban egyházunknak és ha-
zánknak . Egyelőre ennyit. 

Budapesten, 1905. nov. 80. A szerk. 

Az evangéliumok tekintélye. 
Irta Dudek János dr. 

Evangél iumaink a XVI . század óta, a 
protes tant izmus körében, rendkívül küzdelmes 
pályát fu to t t ak be. Előbb a lehető legmaga-
sabbra emelkedet t a tekintély ök, némelyek még 
a betűiket is ihletei teknek t a r to t t ák ; majd a 

') Art iculi Schmalkaldenses , úgysz in tén a F o r m u l a Concor-
diae szerint : Regu l ám al iam non habemus , u t videlicet verbum 
Dei condat ar t iculos fidei et prae te rea nemo, n e angelus quidem. 
L. H e t t i n g e r : F u n d . Theologie. 1879. i l . 211. 1. 
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A katholikusok ugyanis máskép fogják fel 
a szentiratok értékét, következéskép a szere-
pűket is a keresztény vallásrendszerben. Ok 
állandóan a Péter-apostoli tanító-testület élő-
szóbeli taní tását (amint az a pápákban és a 
püspökökben, mint az apostolok törvényes utó-
daiban, folytatódik) tekintik Krisztustól rendelt 
lntszabálynak, irányító elvnek, amelyre hall-
gatniok s amelyet követniök kell. A szentírás 
s így az evangéliumok is nekik pusztán a kinyi-
latkoztatás egyik forrása (a másik a hagyo-
mány) ; de abból sem ők magok olvassák ki s 
alapítják meg, hanem az illetékes tanító-tes-
tület hirdeti nekik Krisztus romlatlanul meg-
őrzött tanait.2) 

Ezzel szemben a hitujítók — elvileg kizár-
ván bármely tanító-testület illetékességét — 
egyszerűen a bibliára mutat tak rá, mint amely-
ből kiki, a szabad vizsgálat utján, megállapít-
hat ja magának az üdvösségre vonatkozó hien-
dőket és teendőket egyaránt. 

Ez a tani eltérés azonban az evangéliumok 
kritikai értékét, történeti hitelességét egyáltalán 
nem érintette, sőt egészében, mint megdönt-
hetetlen tényt föltételezte. Katholikus és pro-
testáns egyképen kegyelettel vette körül a szent-
könyveket, hitt nekik, sőt más emberi iratok-
tól megkülönböztetve, istenileg sugalmazott, 
ihletett szerzők műveinek, egyszóval Isten igé-
jének tar tot ta . Egyik még magasabbra emelte, 
mint a másik. 

Hogy miért kellett ennek a tani eltérésnek 
a XVI. század elején bekövetkeznie, ismeretes 
a történelemből. Lutheren kezdve, a hitujítók 
önigazolása te t te azt szükségessé. A szentírás 
kizárólagos tekintélyének a hangoztatása u t ján 
szabadulhattak csak meg a pápa és a püspökök 
tekintélyétől, vonhatták ki magukat a fennálló 
egyház szervezete alól s ezen az új, demokra-
tikusnak hirdetet t alapon szervezkedhettek új 
egyházzá: a kié a föld, azé a vallás jelszó alatt 
menekülvén a fejedelmek védő szárnyai alá. 

De azt is tud juk egyúttal, hogy a katholikusok-
nak nem volt nehéz az írj álláspont tar thatat lanságát 
nyomban magukból a nagyrabecsült szentíratokból 
kimutatniok.3) 

Az evangéliumok szerint ugyanis Krisztus maga 
nem irt semmit, tanait nem foglalta irásba, hanem kizá-

2) Kleutgen : Theologie der Vorzeit . 1867. I. 46—150. 1. 
3) Bel larmin : De controversiis fidei. Opera omnia . Edi t . 

Févre, 1870.1. 200.1. - P á z m á n y : Hodoegus. Egye temi kiadás . 1898. 
I I . 71—140. 1. 

rólag élőszóval hirdette. Apostolainak sem azt paran-
csolta, hogy : leülvén, í r ják le tanítását a nemzetek 
számára : ellenkezőleg úgy szólt a rendelete : elmenvén 
tanítsatok minden nemzeteket . (Máté 28, 19.) Könnyű 
volt továbbá kimutatniok, hogy a szentkönyvek egytől-
egyik mind egyszerű alkalmi iratok, egyes hitközsé-
gekhez, többször egyes személyekhez, az akkor fel-
merült szükségletekre való tekintetből, intézve ; melyek 
magok is többször utalnak íróik előző szóbeli taní tá-
sára, mint a fennforgó kérdést jobban megvilágító kom-
mentárra s egyáltalán nem igénylik magoknak azt a 
fontosságot, hogy a keresztény tan akár egész, akár 
rendszeres összefoglalásának tekintessenek.4) 

Szóval, a fennálló ősi gyakorlatot tagadó u j állás-
ponttal szemben éppen nem volt nehéz a katholikusok-
nak kimutatniok, hogy a szentiratok — a többi között 
sz. Pál klasszikus mondása : fides ex auditu, a hallásból 
származó hitről (Róm. 10, 17) — magok hár í t j ák el 
magoktól a teljesen szokatlanúl nekik szánt s a könyv 
holt betűivel egyáltalán meg nem férő hitszabály sze-
repét. 

Ez volt a kérdésnek, az evangéliumok tekintélyé-
nek a jelentése a m ú l t b a n : csupán a katholikusok és a 
protestánsok között fennforgó s őket egymástól elvá-
lasztó dogmatikus eltérésre vonatkozott , de — ismétlem 
— magát a szentiratok történeti hitelességót egyáltalá-
ban nem érintette. Hiszen a hi tuj í tók is, a régi evangé-
liumi alapon, istenileg kinyilatkoztatot t vallásnak tar-
tot ták a kereszténységet, mely hitelreméltóságát és isteni 
voltát Krisztus csodatetteire, mint megdönthetet len 
bizonyítókokra alapít ja : csak aztán az evangéliumi 
szabad vizsgálat alapján, illetőleg következtében, más, 
ú jabb és a kath. tanoktól eltérő tartalmat adtak a 
kereszténységüknek. 

II . 
Fordula t ez utóbbi tekintetben is úgy 1773 óta, 

t. i. a prot . Lessing „Wolfenbüttel i töredékeinek" és 
Bölcs Náthánjának a megjelenése óta, kezdett köztük 
mutatkozni, ahogy ez, az angol és a franczia deizmus 
szellemében, a németek közt elsőnekB) támadta meg a 
kereszténység természetfelett i jellegét és az evangéliu-
mokat.6) Attól kezdve az ú. n. raczionalista i rány hívei, 
a különféle bölcseleti rendszerek behatása alatt, évről-
évre folyton szaporodtak. J ö t t Paulus, heidelbergi tanár 
(1804), az ő „természetes" szentírás-magyarázatával s a 
csudák kiküszöbölésével ; majd támadt a 30-as években 

4) Döll inger : Keresz ténység és egyház az a lapí tás ko rában . 
1869. 128. 1. 

5) L. Kaulen : E in le i tung in die heil. Schrif t . 1886. 379. 1. : 
Die Un te r suchung über Ur sp rung und Zusammenhang der drei 
ersten Evangel ien wird j e t z t gewöhnl ich die synopt ische Frage , 
oder auch die Evange l i en f r age g e n a n n t . Sie wird vorzügl ich von 
pro tes tan t i schen Gelehr ten behande l t ; seit Lessing b i lde t sie pro-
tes tant ischersei ts , zum groszen Schaden für Wissenschaf t und 
Glaube, den H a u p t b e s t a n d t e i l der neu tes tament l i chen Studien 
und h a t besonders in den drei letzten J ah rzehn ten eine unüber -
sehbare Reihe von Schr i f t en und Abhand lungen hervorgerufen . 

6) B a u m g a r t n e r : Lessings rel igiöser En twick lungsgang . 1887. 
105. 1. — A Bölcs N á t h á n vallási je lentőségéről é r tekez tem a Hit-
t ud . Folyói ra tban 1890. 13. 1. 
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a tübingeni iskola Baurral az élén ; ez már rendszerbe 
foglalta a kereszténység természetes (petrinismusból és 
paulinismusból való) kialakulását.7) Baur ebben a szel-
lemben írta meg az egyháztörtónelmet is.s) Jö t t Strausz 
Dávid az ö Jézus életével, akit a franczia Renan élvez-
hetőbb stílusban megnópszerüsített. ' J) Majd sorompóba 
léptek a ma is működő berlini t anárok : Pfleiderer, 
Harnack és mások. 

Szóval a „természetes" irány és pedig igen-igen 
szóles körben, rohamosan hódított s a nézetek minden 
kigondolható árnyalatával lepte el az irodalmat, annyira, 
hogy bát ran mondhat juk , mikóp éppen arról az oldal-
ról, ahol a hi túj í tás korában s azután is jó ideig — 
szerfölött túlozva — a szentírásnak még a betűit , sőt 
az írásjeleit is sugalmazottaknak hirdették s a nyo-
mukban járó többi raczionalista részéről, a mai napig, 
már szinte darabokra szedték szét az evangéliumokat.10) 

I lyformán az evangéliumok tekintélyéről szóló 
kérdés ú jabb időben nagyon is megváltozott, lepat tant 
róla immár a kegyelet és a szentség zománcza. A sza-
bad vizsgálat hívei — ma kri t ikusoknak nevezik ma-
gokat — nem azon vitatkoznak többé, hogy vá j jon a 
hit dolgában a Péter-apostoli tanító-testület-e, vagy az 
ihletett biblia-e a legfőbb hitszabály ? ezen ők már túl 
vannak ; hanem azon vitatkoznak, hogy milyen tudo-
mányos értéket kel l jen az evangéliumoknak tulajdoní-
tani? Váj jon lehet-e egyáltalán a történeti források közé 
számítani s olyanoknak tekinteni, amelyekből való tör-
téneti fény árad Jézus életére s a kereszténység kelet-
kezésére, vagy s e m ? Vájjon az apostoli korból valók 
és szavahihetők-e, vagy sem? 

Azaz mit mondok? Már ezeken a kérdéseken is 
túl vannak s egyszerűen a tagadás körében botorkál-
nak. Kezeikben az elődeik által istenieknek t a r to t t s 
mindenfölé felmagasztalt evangéliumaink oly szánalmas 
állapotba kerültek, mint az egyszeri ember, aki valaha 
szebb napokat lá to t t s ma, barátai tól elhagyatva, régi 
jobb módjának már csak az utolsó roncsait igyekszik 
megmenteni. 

Sajátszerű egy helyzet mijidenesetre ; én azonban 
a szabad vizsgálat hívei részéről teljesen logikusnak 
tar tom. Elvete t ték az egyházi tanitó-tekintélyt , melyre 
mint az apostoloktól rendelt oszlopra (őrzőjére és ma-
gyarázójára) támaszkodott a biblia, idővel ennek is le 
kellett dőlnie. Már sz. Ágoston mondot ta : Ego evan-
gelio non crederem, nisi me ecclesiae catholicae com-

7) L. értekezésemet : Jézus személye és tana a modern val-
lási rendszerekben. Magyar Sión. 1888. 

8) B a u r : Kirchengeschichte der drei ersten J a h r h u n d e r t e 
1863. I. köt . Alig néhány évtized kel le t t hozzá s Baur felfogása 
már is le jár ta m a g á t ; m a Harnack i ránya divatos. 

9) Renan : Das Leben Jesu. Übersetzt von A. Pa t azz i 1864 
Ez a mű inkább fantasz t ikus regény, m i n t történet. Ki tűnő czáfo-
lata F r e p p e l : Krit ische Beleuchtung der E. Renan'schen Schrift . 
Übersetzt von Kallmus. 1864. 

,0) Részletezi Boese : Die Glaubwürdigkei t unserer Evange-
lien. 1895. 7—20. 1. — Az olyan nézet, mint Erdős Józsefé (Az 
újszövetségi kánon görög szövegéről. Phi l . Közlöny 1905. 466. 1.) 
aki a kánon t ma is m é g „ihletett okmány gyűj teménynek* nevezi 
mind r i tkább a m a g y a r prot . theologusok között is. V. ö. Szász 
Ká ro ly : A világirod. nagy époszai. 1881. I. 419, 469. 1. 

moveret auctoritas, nem hinnék az evangéliumnak, ha 
csak az egyház tekintélye nem indítana rá. (Contra 
Epist. fundam. c. 5.) 

Azonban a ku ta tó tudomány nevében tör ténvén 
ez a destructív munka, a kérdés ezen ú jabb alakjában 
valóban nem csekély jelentőségű. Evangéliumaink 
ugyanis úgyszólván az egyedüli egykorú irott történeti 
forrás Jézus életére és tanára, valamint az egyház 
keletkezésére s egész természetére vonatkozólag, követ-
kezéskóp alapvető fontossága van az iránt való biztos 
ismeretünknek, ha váj jon az evangéliumok történeti 
okmányok-e, vagy sem? 

Mert ha a raczionalistáknak abban, hogy az evan-
géliumok közönséges legendás képződmények, igazuk 
volna, akkor a szentírás teljes megtagadásával, a világ 
legnemesebb vallása, a kinyilatkoztatottnak hi t t keresz-
ténység alól húznók ki a történeti alapot s J ézus egész 
szereplése, valamint tanítása, amennyiben ilyen úton 
ós módon, a legendás iratokból, még megállapítható 
volna, egyszerűen a bölcselet-történet többi szisztémái 
közé sorakoznék. 

A krit ikusoknak ide czélzó eljárása nagyban hason-
lít a XVI . századbeli hi túj í tókéhoz. Valamint ezek a 
hierarchián emelkedő egyházzal szemben já tszot ták volt 
ki a szentírást, mint magok a hívek által kezelendő 
egyetlen hitforrást, aztán pedig annyifelé mentek, annyi-
féleképen magyarázták, mint a hány magyarázó volt : 
hasonlóképen tesznek a krit ikusok is. A hivő kereszté-
nyek meggyőződése s az ősi hagyományokon alapuló 
kath. theologia változatlan álláspontja ellenére legen-
dáriumoknak, ismeretlen eredetüeknek nyi lvání t ják 
ugyan ki az evangéliumokat, de máskülönben annyifelé 
oszlanak meg a tagadásban — hozzá minden következő 
hivatásának tar t ja előbb ráczáfolni a másikra — mint 
ahány a kritikus. Mindenik más Jézust mu ta t be s 
más-más ötletből magyarázza az evangéliumok kelet-
kezését. (.Folyt.) 

A legújabb magyar könyv az Oltáriszent-
ségről.*) 

Hittudós, ki az Oltáriszentséget megérti, fenséges 
ker. vallásunkból mindent megértet t . Pap , a ki az 
Oltáriszentséget használni tudja , csodákat mívelhet a 
lelkek feltámasztásának s örök életre való táplálásának 
mezején. Hivő lélek, aki az Oltáriszentségből rendesen 
táplálkozik, az örök kárhozatnak zsákmányul nem eshe-
tik. Ezé r t oly messzevágó dolog Krisztus egyházában a 
legméltóságosabb Oltáriszentségnek ismerete és a lelkek-
nek benne való részesülése. Minden könyv, minden 
predikáczió, mely az Oltáriszentségről szól, a keresz-
tény hitélet derekát gondozza s nagy súlylyal esik, ha 
igazán alapos dolog, az Isten megdicsőülésének s az 
emberek örök üdvösségének munkálásába. Ez az oka, 
a miért az alant, tel jes czime szerint idézett doktori 
avató értekezést i t t külön is fölemlít jük s szivünk egész 
melegségével üdvözöljük. 

*) Az Oltáriszentség mibenléte és h i t tani erősségei. Hit tudori 
értekezés. I r ta Bezúk Is tván Ferencz, nyi t ra i kisszemináriumi lelki-
igazgató. Kézirat gyanán t . Budapest , 1905. 8-r. 109 1. 
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Körülbelül két évtizede mul t annak, bogy I. b. 
Kisfaludy Árpád Béla, a dogmatikának egyetemünkön 
varázsos magyarságú oktatója, mikor még csak sejte-
lem lehetet t lelkében az, hogy ő valaha még tanára 
lehet a dogmatikának az egyetemen, talán erre való 
tekintet tel kötelességének ismerte megmutatni , hogy 
tud a dogmatikából nagyra gondolni és megfelelőt irni. 
Gondolom ilyesféle lelki vajúdásnak volt a terméke a 
boldogultnak az az értekezése, melynek 1886-ban „A 
szentmise áldozati valósága" czimet adott. Ehhez fog-
ható dogmatikai értekezés magyarban utána eddig még 
csak egy vo l t : Zubriezky Aladár drnak „A maitól eltérő 
szokások stb. az Oltáriszentségről az első nyolcz század-
ban" cz. értekezése a M. Sionban s azután külön is 
lenyomtatva. Az itt most szóba hozot t avató értekezés 
a második dogmatikai munka, mely Kisfaludy említett 
értekezésével párhuzamba állitható. 

És mi van benne ? 
I t t á tadjuk a szót az „Örökimádás"-nak. 
„Ebben a szépen megirt értekezésben megvan 

mindaz, a mit a katholikus hitágazattan a szeretet szent-
ségéről tanít . Bőven magyarázza az Oltáriszentségnek 
megigérését és rendelését s a hagyományt föntartó 
eszközök során kimutat ja , hogy a katholikus világ kez-
dettől fogva hitte és vallotta, hogy Jézus Krisztus teste és 
vére valóban jelen van az Oltáriszentségben. A való-
ságos jelenlót bebizonyítása mellett megvilágít ja még 
azt a két fontos ké rdés t : mi módon lesz jelen Krisztus 
teste és vére s mi módon marad jelen Krisztus az 
oltáron. E g y további részlet az ész viszonyát fej tegeti 
az Oltáriszentségről szóló tanhoz, az utolsó és legszebb 
fejezet pedig az Oltáriszentség imádásáról, vételéről és 
szeretetéről beszél emelkedett hangon. Örömmel hívjuk 
föl a figyelmet erre a lapunk olvasóit oly közelről 
érdeklő eucharisztikus műre, melynek minden lapján 
meglátszik, hogy szerzője igazi szeretettel dolgozott 
raj ta ." 

Mi is még egyszer felhívjuk t . olvasóink figyelmét 
erre a kiváló dogmatikai és egyúttal záró fejezetében, 
a hol az Oltáriszentség imádásáról, vételéről és szere-
tetéről beszél, per eminentiam hitbuzgalmi morális 
értekezésre, a melyen dogmatikai és hi tbuzgalmi tekin-
te tben meglátszik a dogmatika püspökké lett jelenlegi 
tanárának a — hatása. ? ? 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom, nov. 28. A Szent Antal kenyere ügyében 

ő eminencziája rendelete: — 
„Örömmel értesültem, hogy főegyházmegyém szá-

mos templomában persely állíttatott fel az úgynevezet t 
szent Anta l kenyerére. Ezen perselyek nemcsak a fele-
baráti szeretet gyakorlására nyúj tanak alkalmat és buz-
dítást, hanem az egyre fokozódó szegénység és nyomor 
enyhítésére is áldásosán segítő forrásokat nyi tnak meg. 
Hogy ezen intézményt czéljának megvalósulásához 
minél hathatósabban elősegítsem, másrészt hogy a ke-
zelésben is egyöntetűséget létesítsek, a következőket 
rendelem el : 

1. A szent Antal perselybe befolyó adományok 
kizárólag a szegények gyámolítására fordí tandók. 

2. A szent Antal perselyt a templomok igazgató 
tartoznak kezelni. 

3. A persely az 1900. évben kiadott „ S z a b á l y z a t -
nak a templom folyó bevételeiről és kiadásairól szóló III . 
fejezetének 2. és 3. pont ja iban foglalt előírások szerint 
kezelendő. 

4. A templomok igazgatói kötelesek a szent Antal 
persely jövedelméről az évi számadásokban szabály-
szerűen elszámolni; és pedig a) a készpénzben kiosz-
to t t segélyekről a segélyezettek névsorát fel tüntető, e 
czélból vezetendő jegyzék alapján, b) a természetben 
kiszolgáltatott segélyekről az ezek beszerzéséről kiállí-
to t t számlákkal, e) az esetleg valamely jótékony-egye-
sületnek átadot t összegekről a megfelelő nyug ták mel-
léklésével. 

5. A templomok igazgatóinak engedelme nélkül 
senkinek sincs jogában templomokban perselyeket fel-
állítani s azokat a templom igazgatójának közbejötte 
nélkül kiüríteni." 

Kalocsa. A kassai vértanuk ünnepe. — 
A hit hőseinek muta t ta be hódolatát az elmúlt 

héten Kalocsa közönsége, — irja a K. N. decz. 3-iki 
sz. — midőn a három kassai vér tanú: Körösi Márk, 
Pongrácz I s tván és Grodeczky Menyhért boldoggá avatá-
sának örömére gyűl t össze a jézustársasági templomban. 
Kegyelet tel adózot t ezen a napon első sorban a jezsu-
ita rend az u j szenteknek, mer t kettő közőlük a Jézus-
társaság tagja volt, s így a hősi vértanusággal meg-
szerzett pá lmájuk mindenekelőtt a rendet ékesíti ; de a 
nagyközönség is kivette részét az ájtatos ünnepségből, 
mer t e vér tanuk egyszersmind a magyarországi katho-
liczizmusnak is örök díszét képezik, mert közös kin-
csünkért, a katholikus hi tér t gyilkolták le őket az 
egyház ellenségei. 

A jézustársasági templom ez alkalommal pazarul 
volt feldíszítve. A templom főaj ta ja felett lá tható volt 
virágfüzérek közöt t a három u j szentnek képe, mely 
egy helybeli jeles művésznek, Kiss Kálmánnak ecsetje 
alól került ki. A templom szintén virágokkal volt tele-
aggatva, s különösen a főoltár nyúj tot t elragadó lát-
ványt . A villanyos körték egész halmaza árasztotta rá 
fényét és ezen fényből kivált a három vér tanú neve : 
Is tván, Márk, Menyhért. 

Az ünnepély nov. 25-én kezdődött d. u. 5 órakor, 
mely alkalommal a boldoggá avatás bulláját olvasták 
fel. A következő három napon reggel ünnepélyes szent 
mise, délután pedig letenye és szent beszéd tar tatot t 
és mindennap más szónok magasztalta a vér tanuk érde-
meit. Boromisza Is tván kanonok-plébános, dr Povischil 
Richárd kisebb papnöveldei igazgató és Huber Lipót 
theologiai tanár voltak a szónokok. 

Vasárnap este díszelőadás volt a gimnáziumban, 
mely alkalommal a „Vértanú hálája" cz. színdarabot 
adták elő a Stephaneum növendékei. A színdarab előtt 
az ünnepet előjátékben méltat ták. Ennek a szövege a 
P . Komarik I s tván műve. Az ünnepi köl teményt Hőrl 
atya irta. 
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Nagyvára«!. Xav. sz. Ferencz napja. — 
Deozember 3-án ünnepelte a kath. egyház Xav. 

sz. Ferencz emlékét. Fáradhata t lan , apostoli buzgalom-
mal munkálkodot t az evangéliumnak a legkülönbözőbb 
pogány népek közt való terjesztésén. Ezér t a hitter-
jesztés munkásai őt ismerik ós tisztelik védőszentjük 
gyanánt . Mi nagyváradiak azzal dicsekedhetünk, hogy 
nálunk van hazánkra nézve a hitterjesztós művének 
középpontja, a mi egyházmegyénk jár t elől ez ügyben 
vezetőként az egész országban. A hit terjesztés művének 
ismertetésére indult meg a „Kath. Hit terjesztós Lapjai" 
czímű ismert folyóirat, ennek támogatására alakult meg 
szintén nálunk a „Missió-Társulat" hivatalos közlönyé-
vel, a „Képes Missió Könyvtá r" füzeteivel. Sz. Ferencz 
napjá t különösen a hi t ter jesztés műve ünnepének kell 
ismernünk. É p emiatt Xav . sz. Ferencz napján 9 óra-
kor ünnepélyes szent mise és utána szent beszéd volt 
a várad-olaszi plébánia templomban e szent mű elő-
mozdítására. Ugy az ünnepélyes sz. misét, mint a szent 
beszédet dr Tóth Lajos tar tot ta , ki jelenleg mint 
beret tyó-ujfalusi plébános is szerkesztője a „Hitterjesz-
tés Lapjai"-nak. Nála bővebb felvilágosítás szerezhető 
ugy a lapra, mint a missió-társulatra vonatkozólag. 

Róma, nov. 30, Uj kath. napilap. Előléptetés a 
Vatikánban. Fro Calabria. — 

Az ú j kath. napilapnál a technika minden modern 
vívmánya fel lesz használva. 1906-ban j anuár 1-én fog 
megjelenni. Azt hiszik 300,000 líra tőke elég lesz. 
Usus — plura docebit. — Mgre Cagiano de Azevedo 
majordomusnak bibornokká való előléptetése folytán a 
majordomusság a Vatikánban megüresül. Híre jár, hogy 
erre a magas állásra a szentatya mgre Eisleti szolgálat-
tevő főkamarás van kiszemelve, de úgy, hogy állítólag 
a főkamarásságot is megtar t ja . Első szolgálattevő kama-
rás lesz de Samper, második Scapinelli ós harmadik 
Zichy Gyula gróf püspök helyébe Cacois Dominioni. — 
Calabria fölsegítésóre 100 millió lira lesz szükséges. A 
kirabolt egyház tehetségéhez képest j á ru l hozzá e nagy 
összeghez. Például Morabito miletói püspök ezt mondta : 
„Vagyonom nincs, tartok pénzér t felolvasásokat." Az 
első ily felolvasás Nápolyban 5000 lirát hozot t be. 

Szentpétervár, nov. 20. Oroszország és az apostoli 
szentszék. — 

Pobjedonoszzeff, az Oroszország vallási ügyeit 
gondozó „szent zsinat" főgondnokának visszalépésével 
a kath. egyház fellélegzésének is tavasza következett 
be. Ez az ember volt az, a ki minden közeledését a 
czári hata lomnak a pápasághoz „az or thodox egyház 
érdekeinek" ürügye alatt 1880 óta, a midőn hivatalát 
elfoglalta, rendszeresen és elvből megakadályozta. Most 
Obolenszki hg van a helyén, a ki minden vallási kény-
szernek ellensége és állítólag szivesen látna egy pápai 
nunt ius t is a czári hatalom mellett. Pápa i nuntiatura 
Pé te rváro t t már IX. Piusnak kedves eszméje volt. 
Készen volt minden, nevet is emlegettek monsignore 
Berardi személyében. A tárgyalásokat azonban a péter-
vári kabinet egészen önkényesen megszüntette. 1896-
ban, II . Miklós czár megkoronázása alkalmából, midőn 
az apostoli szentszéket ezen az ünnepélyen Agliardi 

bibornok képviselte, a tárgyalások újból megkezdődtek. 
Tarnassi, Agliardi ti tkárja, hónapokig Szentpétervárot t 
maradt a tárgyalások folytatása és befejezése czéljából. 
Egyszerre azonban ismét minden abba maradt . Pob-
jedonoszzeff volt , aki megakadályozot t mindent, „az 
orthodox egyház érdekében". Most alapos a remény, 
hogy lesz pétervár i nunt ia tura s hogy a czár birodal-
mában szabadabban fognak fellélegzeni a kath . egyház 
elüljárói és hívei. A boldogult oroszországi kath. metro-
polita, Schembegk gróf azt mondta egy alkalommal, hogy 
„jönni fog idő, midőn Oroszország mind a két egy-
háza (a kath. és schismatikus) egy ha jóban fognak 
haladni Pé t e r kormányzósága alatt." E t tő l az időtől 
még messze vagyunk ; de közeledünk felé. 

T A R C Z À . 
Amerikába kivándorló honfitársaink. 

Felolvasás 

Vay Péter gróftól 
Hogy mit veszt, és mit nyer, a kivándorló magyar 

Amerikában ? 
Nyer ötször több fizetést. Könnyen megkeres négy-

öt koronát a legutolsó munkával . Mert csak a 
nehezebb munka az, amire odakint a magyarokat alkal-
mazzák. Ami csak közönséges munka akad, amire már 
az angol-szász nem vállalkozik, arra alkalmazzák honfi-
társainkat. A legnehezebb kézimunkát ott csak magyar, 
olasz, vagy tó t végzi. És daczára annak, hogy mindig 
olyasféléket hallunk, mintha az amerikaiak nem akar-
nák a magyarokat bebocsájtani , mindaz csak külső 
látszat, amelylyel bizonyos fokú népszerűséget akarnak 
elérni azok, akik oda törekednek, hogy ne jöj jenek be 
Amerikába u j elemek. A munkaadók ellenkezőig, nagyon 
is szivesen l á t j ák a magyar munkaerőt , mer t az olcsóbb, 
bár természetesen veszélyezteti is a benlakó munkás 
keresetét. A mérvadó körök tehát nincsenek a beván-
dorlás ellen. Sőt ellenkezőleg. Mit csinálna az a hatal-
mas gyáros világ, ha nem jönne minden évben négy-
ötszázezer u j munkás. 

Mint mondottam, kezdetben odakint a legsúlyosabb 
munkára vannak alkalmazva. Elnéztem, mi mindenre 
vállalkozik odakint a magyar . Épen j anuárban voltam 
New-Yorkban. Az egész város t elárasztotta a rettenetes 
havazás, és lehetetlen volt olyan odavaló polgár t találni, 
aki éjjel t izenöt fokos hidegben hányta volna a havat 
a tengerbe. E r r e csak a magyar , tót vagy olasz mun-
kás volt alkalmas. 

A bányákban is a legnehezebb munkát , mind 
idegen munkások végzik. Épen ugy a kohókban, gyá-
rakban, ipartelepeken. E b b e n a súlyos kenyérkereset-
ben vész el a kivándorlóink nagy része. Nem tudja ez 
az ember, hogy, ha ki is kap ja az öt koronáját , de elvesz-
tet te érte egészségét. Az az ember fabarakban lakik, 
husz-huszonötöd magával, elég jól étkezik az igaz, de 
hogy tisztaságról, csínyről volna szó, az nem létezik. 

') A nagyváradi Kath. Lyczeumban. 
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A magyar munkások, bányászok, ugy élnek, mint a 
vadak Afrikában. Érdemes-e az ötszörös napidijért fel-
áldozni az életet és az életnek egyetlen vigaszait, a 
hétköznapi eseményeket ? Nem. És ők maguk is érzik, 
hogy nem. 

New-Yorkban értesültem, hogy Kanadában több 
mint tizenöt éve vannak magyar kivándorlók. Meg-
tudtam azt is, hogy magyar pap még nem volt köztük, 
s ezért elhatároztam, hogy meglátogatom őket. Ez 
azonban nem ment oly könnyen. Majd meg a püspöki 
karral kellett a szokatlan helyzet miatt egyet-mást el-
intézni. Az Egyesült-Államokban van nekünk egy apos-
tolunk, Böhm, Károly clevelandi plébános. Nincs ma-
gasabb czime, nincs magasabb állása, de azért nagy 
ember. 

Bátran odaállíthatom példaképül. Hogy valaki 
kiváló ember legyen, nem feltétlen szükséges, hogy 
nagy házban lakjék, vagy nagy czimmel bir jon. 0 
mondta nekem, lássa önnek módjában állana az első 
kanadai missiót létesíteni Kanadában. Ön ismeri a jelen-
legi alkirályt és érsekeket. Ha ön szól neki, egyetlen 
szavára el lesznek simítva kanadai út jából az akadá" 
lyok ós felkeresheti ottani honfitársaikat. 

Az óriási országban Magyarországból és Ausztriá-
ból összesen száztizenötezer embert találtam, közülök 
tiszta magyart tizenegyezret. Ezek részben falvakban 
laknak, tiszta szép birtokaik vannak s jó sorsuk van. 
Nem lehet azonban ezt mondani a bányamunkásokról , 
azokról, akik kézművesek egy-egy gyártelepen. A Rocky-
Mountain (Szikla-hegység) vas- és rézbányáiban nagyon 
sok magyar munkást találunk. Keresnek öt-hat koro-
nát, de az életviszonyok rendkívül nehezek. Nincs hit-
községi élet s az erkölcsi élet állandó veszélyeknek 
van kitéve. Ahol mint földmivesek alkotnak telepeket 
véreink, ott a sorsuk, mint említettem, sokkal jobb . 

Legérdekesebb emlékeim közé tartozik, Nova-
Scotiában, Sidney közelében te t t látogatásom, ahova 
kizárólag a Gondviselés irányított . Sidneybe, ahol nagy-
számú magyar él ! Elmentem az érsekhez, 'megemlítet-
tem a dolgot és kérdeztem, hogy érdemes-e elmenni 
Sidneybe? Az érsek sürgönyözött az odavaló püspöknek, 
s a válasz az volt, hogy a telepen háromszázötven, 
nagyrészt magyar ember van alkalmazva. Daczára annak, 
hogy három éjjel és két napon át ta r to t t az út, elha-
tároztam, hogy felkeresem ottani véreinket. 

Mélyen megható volt a fogadtatás, melyben része-
sítettek. Templom után mind el jöt tek a magyarok. Azt 
mondták, mi már azt hit tük, el kell végképen kárhoz-
nunk, i t t oly sok bűnt követ el az ember, mégis bán-
tuk, de nincs aki bűnbánó szavunkat megértse, akinek 
gyóntunk volna. Midőn áldozás u tán fölkerestem őket, 
egy öreg asszony lépett elém s azt mondta : „Lássa, 
itt engem kinevettek, mert mikor olvastam, hogy mól-
tóságod Amerikában ad missiókat, ón mondtam az em-
bereknek, í r junk neki, keressen fel bennünket is. Kine-
vet tek engem s azt mondták : úgy anyóka, majd az 
épen azért jö t t ide Amerikába, hogy bennünket fölke-
ressen. Én pedig azt gondoltam, hogy no há tha nem 
í runk, akkor ón mindennap imádkozom a szűz Máriá-

hoz, hogy méltóságod eljöjjön hozzánk. És én tud tam 
hogy el is fog jönni ." 

A jó öreg mély meggyőződése az ima erejében, 
könnyen elképzelhető, milyen hatás t tet t az emberekre. 

Valamennyien el jöt tek az U r asztala elé és része-
sültek a szentségekben, egy hét te l később olvastam, 
hogy robbanás tö r t én t a bányában és t izenegyen ott 
lelték halálukat. 

Az amerikai gyáréle t szomorú, mert azzal a több 
keresettel nem áll a rányban lelki jólétük. Ötször többet 
keresnek, de nem ötször boldogabbak. 

H a az amerikai műnké s többet keres, mint amennyi 
valódi szükségleteinek megfelel, sok esetben orvosra 
költi el a felesleget. 

I t thon még arra helyez bizonyos fokú büszkesé-
get, milyen lesz a háza, családja, o t t ez megszűnik és 
a legnagyobb keresetet a csapszékben költik el. És nagy 
veszély, hogy nincs elegendő lelkipásztor; legnagyobb 
nehézség mindig az első időkben van, mikor még a 
nekik ismeretlen nye lve t nem tanul ták meg. 

A különböző felekezetek dolga volna gondoskodni 
arról, hogy kivándorló az u j hazában is olyan katho-
likus maradjon, mint amilyen régi hazájában volt. Nem 
arról van szó, hogy nemzetiségi poli t ikát csináljunk. Ez 
odakint ki van zárva. 

Az az ember, aki kimegy, ha vissza is jön, csak 
azért j ön vissza, hogy rábeszélje az egész családot és 
k imenjenek mindnyájan. A statisztika, mely a vissza-
vándorlókról szól, a legnagyobb részben hamis, mer t 
fölírja ugyan, hogy hányan mennek ki és hányan jön-
nek vissza, de nem jegyzi fel, hogy a visszatértek közül 
hány fordul a legközelebbi hajóval vissza Amerikába. 

A lelkészek föladata odakint csak az, hogy óvják 
meg őket, hogy pogányokká ne legyenek. Az első 
vasárnap még elmegy a templomba és nem ért meg az 
istentiszteletből egy szót sem. Még néhányszor elmegy, 
aztán azt mondja, hogy majd imádkozik otthon, meg-
hal lgat ja ott is az Is ten . Egy ideig meg is teszi, aztán 
ez is elmarad. A gyermek hi toktatásban nem részesül, 
vagy csak felületesen. Meggyőződése selejtes és az 
ilyen viszonyok közt felnőtt idegen gyermek adja azt 
az amerikai salakot, amelyet annyiszor hánynak igaz-
ságtalanul szemünkre. New-York külvárosai telve van 
az emberiség ezen szomorú a lakja ival ; közzójük tar-
toznak, közülök kerül tek ki az anarkisták, bombaké-
szítők, akik a köztársaság elnökét megölték, ós akik 
minden bűnre készek. 

Ez t kell meggátolni s ebben tehet sokat a papság. 
Ha lesznek lelkészek, akik beszélnek magyarul a ma-
gyarnak, svédül a svédnek, olaszul az olasznak, hogy 
a kivándorló ne veszítse el odakünn ideáljait, akkor 
megmente t tük őt a tisztességnek, a társadalomnak és 
az örök valóságnak. 

H a attól a szegény munkástól elvesszük a hitet , 
nincs annak többé semmije, ami visszatartsa a bűntől. 
És ezt nagyon jól lá t ják az amerikaiak és erre nézve 
nagyon érdekes társalgásom volt a köztársaság elnö-
kével. 
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Legnagyobb elismeréssel kell megemlékeznem 
Rooseweltröl. O volt az, aki először vett annyi bátor-
ságot, hogy nyil tan dicsérje a mi templomainkat, 
támogassa katholikus intézményeinket és aki sohasem 
mulasztja el hangoztatni, hogy nem elég zászlókat 
lobogtatni, hanem tet teknek kell következniök, csak 
ugy lehet megadnunk az igaz hazaszeretetnek legelső 
biztosítékát és ez a természetfölötti erény a család, a 
gyermek, a szülők szeretete és imádat Istennel szemben. 
Roosewelt ezt minden alkalommal hangsúlyozza és ezt 
mondotta. 

És megmondhatom azt is, ő azt találta, hogy 
lelkészek működése a különböző hitközségekben csak 
kívánatos lehet ós minden honpolgárt hálára kell, hogy 
kötelezzen. Nagy szó ez, ha azt a leghatalmasabb köz-
társaság elnökét halljuk. 

Annál érdekesebb volt ez, mert a követségünk 
fiatal ügyvivője nem látszott t isztában lenni egészen a 
magyar lelkészek működését illetőleg. Hal lot tam pár 
panaszt, hogy a lelkészek nem kapták meg követségünk 
részéről nemcsak a támogatást , de a jó indulatot sem, 
amelyet megérdemeltek volna. 

A Rooseweltnél való fogadtatásra is akarok egyet-
mást megjegyezni. Mi azt hisszük, hogy odaát Ameri-
kában nagy a demokraczia. Windsorban Viktoria ki-
rálynőnek várába és az orosz czár téli palotájába soha 
olyan kordonon nem kellett áthatolnom, mint a wa-
shingtoni fehér házban. Éppen nem olyan demokratiku-
sok az ottani intézmények, mint hinnők. E g y vasut-
király társaságában volt ezt látni alkalmam. Az illető 
Wedingot tban volt és egészen igénytelenül nézett ki, 
a mint be akar menni a fogadtatásra, a teremőr eléje 
áll s azt mondta, hogy nem lehet. 

— De én meg vagyok híva — magyarázta a 
milliomos. 

Hiába volt minden magyarázat . Következő percz-
ben kijön egy szenátor és amint észreveszi a megállí-
tot t urat, mólyen meghajolva fog vele kezet. Mikor a 
teremőrök meghallották, hogy a százszoros milliomos 
Mackay, oly mólyen meghajol tak, mint Európában senki 
dereka nem volna képes meggörbülni . (Vége köv.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
é s 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Az egri keresztény munkásegyesület megalakulása. 

Az egyesület megalakulására ^indított mozgalom 
lelke Nagy J ános dr tanár volt . 0 nyi tot ta meg az 
iparoskörben az ülést is. 

Beszédében kimutatta, hogy a katholiczizmus az 
egyetlen szocziális vallás s hogy nekünk is ki kell 
vennünk a részünket a társadalmi fejlődésből. A fele-
lősség érzetét, a kötelességteljesítés gondolatát, az önzet-
lenséget és igazságot kell fejleszteni a társadalomban, 
mert ezeken a pilléreken nyugszik a társadalmi béke. 
A kisemberek javára is gyümölcsöztetni kell a tudo-
mány és haladás áldásait s azért a társadalmi rend érde-
kében kell megalakítani a keresztény munkásegyletet . 

Giesswein Sándor kanonok volt a következő szó-
nok. Először is üdvözölte Hellebronth Géza és Samassa 
János képviselőket, akik szintén megjelentek, örömét 
fejezte ki, hogy ebben a dicső emlékű városban is ú j 
műhelye készül a keresztény szoczializmusnak, sorra 
czáfolja a keresztény szoczializmus ellen felhozott váda-
kat és azt mondja, hogy ami keresztény, az egyúttal 
szocziális és ami szocziális, az csak akkor valóban az, 
ha keresztény. U j szó ez arra a régi fogalomra, amely 
Bethlehemben és Nazarethben született. A keresztény-
ség többet te t t az emberek javára , mint az összes kor-

mányok . A keresztény felebaráti szeretet egyenlí t i ki 
az osztályellentéteket. Igazság kell ós szeretet. Min-
denkinek meg kell adni a magáé t . A szocziáldemo-
kraczia féligazságai ellen fel kell venni a küzdelmet 
a keresztény igazságokkal. Nem elég a fizikai tör-
vények érvényesülése, mert amellet t ki lehet zsákmá-
nyolni a munkást. A t ízparancsolat uralmára van szük-
ség. Az embert mint embert kel l venni. Nem akarjuk, 
hogy a tőke központosításával rabszolga legyen minden 
dolgozó ember. Szervezkedés által akarjuk erőssé tenni 
a munkásokat. Nem felforgatni, hanem erősíteni aka-
r u n k a régi alapokon. A kereszt a jelvényünk, mert 
csak a keresztény szellem ura lma mellett lehet szabad 
ós megelégedett a munkás. 

Huszár Káro ly szerkesztő mondott ezután nagy 
tetszéssel fogadott agitácziós beszédet a népjogok és a 
keresztény sajtó mellett és a szocziáldemoliraczia tév-
tanai, taktikai baklövései ós terrorizmusa ellen. 

Az egri egyesület hatalmas vára lesz a keresztény 
szocziális akcziónak. 

Az Erdélyi róm. kath. Irodalmi Társulat ez évi 
rendes közgyűlését nyilvános felolvasással kö tö t te össze, 
amelyet november hó 26-án ta r to t t meg az Európa 
szálló dísztermében. A gyulafehérvári közönség elég 
élénk érdeklődést tanúsí tot t a társulat ügyei iránt és 
iigy a tagok, mint a szives érdeklődők szép számmal 
je len tek meg a gyűlésen. A felolvasást ós a közgyűlést 
magas megjelenésével tisztelte meg Majláth Gusztáv 
Káro ly gróf erdélyi püspök ú r őnagyméltósága, aki 
Erdé lybe való küldetésétől fogva a társulat i rán t állan-
dóan a legkegyesebb jóindulat ta l viseltetik. A társulat 
kiadásának 28"/0-át ő méltósága viseli, vagyis előfizetett 
1903-ban 33 példányra és a jándékozot t a társulatnak 
400 koronát. 

I R O D A L O M . 
= Első fogadalmi templom Erzsébet királyné 

emlékére. Épü l t Edelényben 1904. Irta Nagy Géza, ede-
lényi plébános. Kis ivrét, 30 lap, 6 képpel. Ára 1 kor., 
díszes kötésben 2 korona. 

Tartalma: 1. A nagy áldozat . 2. A hazafias kegye-
let áldozata. 3. Művészet a templomban. 4. Edelény 
múlt jából . 5. Az ú j templom története. 6. Az ú j tem-
plom leírása. 7. Hála és zárószavak. 

Ha minden plébános i lyen emléket emel nevének : 
akkor az monumentum aere perennius. 

A füzet árából befolyó t iszta jövedelem egy részét 
a templomra fordí t ják. Kapha tó a szerzőnél, Edelényben. 

Katholikus paedagogia. Gyürhj Ödön hézagpótló 
t anügyi lapjának 1904—905-iki f. füzetje következő 
érdekes tartalommal jelent meg: Dr . Fallenbiichl Ferencz: 
A szemináriumi nevelés. Dr. Berkovics Miklós : A gyer-
mek játéka. Mázy Engelber t : Deák ot thon. Várnay 
S á n d o r : Idegen nyelvek tanítása. Egyetemi és főiskolai 
élet hajdan. 

VEGYESEK. 
— Rómából érkezett tudósí tásunk szerint Rómá-

ban egyébről sem beszélnek gyakrabban, mint a ves-
eovi iingheresikről, akiknek a consecratiója 21-ón lesz. 
— 0' Connel port iandi püspök, a pápa különkövete 
Tokióból Pekingbe ment át, ahol a kath. egyház hely-
zetéről gyűj t tapasztalatokat Chinában. Tokióban min-
den valószínűség szerint apostoli delegatusságot állít 
fel X . Pius pápa. 

A „Rózsafüzér Királynéja" tiszteletére épí-
tendő templom ügyében Vaszary Kolos bibornok 
herczegprimás, esztergomi érsek úr legutóbbi főpász-
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tor i körlevelében a következő felhívást intézte a 
főmegye papságához: Felhívom a ft. papságot , hogy 
tudassák a Rózsafüzér- társulat tagjaival s híveikkel, 
kik között a Szent Olvasó Kirá lynéjának tisztelete 
általában dicséretreméltó el terjedésnek örvend, hogy a 
budapesti Domonkos-rendi atyák a „Rózsafüzér Királynéja" 
t iszteletére templomot szándékoznak építeni, mely 
nemes terv megvalósulását filléreikkel támogatn i szí-
veskedjenek. Az egybegyűlt adományok továbbítás 
véget t az egyházi főhatósághoz küldendők. 

— Az „Uj Lap" ügye Esztergomban élénk érdek-
lődésben ós fölkarolásban részesül. Eddig a követke-
zők jegyeztek részvényeket : Sujánszky Anta l nagy-
prépost 100 kor., Dr. Rajner La jos érseki vikárius 100 
kor., Blümelhuber Ferenc prelá tus 20 kor., Maszlaghy 
Ferencz prelátus 100 kor., Yezinger Károly prelátus 
100 kor., Yenczell Antal prelátus 40 kor , dr. Horváth 
Ferencz rektor 20 kor., dr. Csernoch János 100 kor., 
Schlick István 50 kor., Graeffel J á n o s 100 kor., Klinda 
Theofil 100 kor.. Magurányi József 100 kor., i f j . Ma-
gurányi N. 20 kor., dr. Krammer György 60 kor., 
dr. Pécsi Gusztáv 100 kor., dr. Török Mihály, dr. Zub-
r iczky Aladár, Brühl József, dr. Andor György, dr. 
Csárszky István, Haliczky Zoltán, dr. Babura László 
20—20 kor. Ad ja Isten, irja az „Esztergom", hogy a 
lap ügye még az u j óv elején nyélbe legyen ütve. 
Már bizony égető szükség van rá . Maholnap a kraj-
czáros lapok, a szavazók nagyobb kontingensének 
lapjai, döntő szerepet fognak vinni a politikában. Most 
vagy soha! H a most össze n e m hozzák a 250,000 
korona részvény-tőkét, a nemes ügy talán egészen 
elalszik. 

— Boldog Japán ! A tokiói rendkívüli pápai követ, 
O'Connel port iandi püspök, vi láglátot t ember, mondta 
ki J a p á n szerencséje fölött ezt az ítéletet. A „Daily 
Telegraf" tokiói tudósítójának arra a kérdésére, mi a 
véleménye a japáni császárról és népről, a pápai követ 
ezt felel te: „ Japán t boldog nemzetnek lehet mondani, 
mer t oly uralkodója van, akit mindenki legfőbb fokban 
igazságosnak, bölcsnek és jóságosnak kell elismerni. 
Most, hogy ennek a fejedelemnek magasztos érzelmeit 
ismerem, most teljesen értem azt a határtalan hűséget, 
ragaszkodást és hódolatot, melylyel japán népe iránta és 
uralkodó családja iránt viseltetik." Boldog J a p á n ! 

— Egy püspök mint feltaláló a technika terén. 
Fiorini pontremoli püspökről sokszor emlegették az 
olasz lapok, hogy a természettudományok terén szak-
tekintély. Legú jabban a hírneves püspöknek sikerült 
oly készüléket összeállítani, amely vasutaknál az össze-
ütközést elhárítja. Az olasz vasutak főigazgatója a kí-
sérletezést elrendelte. 

— Főgimnáziumi Mária-kongregáczió a szombat-
helyi főgimnáziumban. Még a mu l t tanévben szervezte 
H a j d ú János főgimn. tanár, s mivel az a folyó tanévben 
szintén megalakult ós szép virágzásnak indult, s igy 
fennállása biztosítottnak tekinthető, a megyés-püspök úr 
azt kánonszerüleg jóváhagyta ós erigálta. Az első ünne-
pélyes tagfelvétel deczember hó 8-án lesz a székes-
egyházban, a 10 órai ünnepi nagy mise alatt, melyet 
a megyés püspök ur fog celebrálni. A kongreganista-
je löl teket (mintegy 150-et) szintén ő méltósága fogja 
ünnepélyesen felvenni s a kongregáczió érmével föl-
díszíteni. 

— Férfiak Mária-kongregácziója Sopronban. Gróf 
Széchényi Miklós győri püspök úr decz. 8-án, pénteken 
Sopronban fog időzni azon czélból, hogy a Sopronban 

megalakul t „Férf iak Mária G y ü l e k e z e t é i n e k első ünne-
pélyes tag-felavatását és ezen gyülekezet zászlószente-
lését megtartsa. Az ünnepély decz. 8-án, d. e. 9 órakor 
a Szent Mihály-templomban megy véghez ós ez alka-
lommal 100 férfit avatnak fel. 

— A kántortanítók nyugdija. A Szent-István-
Társula t kiadásában megjelenő Népnevelő czimü neve-
lési ós oktatásügyi legutóbbi számában Ember Károly 
a kántor taní tók nyugdí jügyének sérelmeit teszi szóvá. 
E lmodja , hogy bá r az 1891. X L I I I . tcz. 15. §-a nyíltan 
kimondja , hogy a nyugdí j tö rvényt tiz év mul tán revi-
deálni fogják, az 1901. óv elmúlt anélkül, hogy a revizió 
kérdése távolról is szóba kerül t volna. Ped ig a régi 
tö rvény a kántor taní tók nyugdi jának igen méltánytalan 
sérelmeit foglalja magában. A kántor taní tókat legkivált 
az sú j t ja , hogy a tanitói és kántor i fizetésük közül 
csak az előbbit veszik a nyugdí j alapjául. Ez törvény-
ellenes eljárás, mer t az 1893. évi XXVI . t.-czikk 8. 
szakasza határozot tan igy rendelkezik : „Ha a hitfele-
kezeti tanitó az 1868. X X X V I I I . törvényczikk 141. 
§-ának harmadik bekezdése értelmében a kántor i teen-
dőket is végzi, a tanitói ós kántor i járandóságok együt-
tesen tanitói fizetésnek veendők." A tanügyi kormányok 
a törvény eme világos rendelkezését nem haj to t ták 
végre . Ennek következménye aztán, hogy sok derék, 
munkás kántor taní tónak hosszú tanügyi munkásság 
u tán nincs kellőleg biztosítva az ekszisztencziája. Pedig 
hazánkban, ahol kulturális té ren még oly sok tenni-
való van, a tani tók különösen megérdemlik, hogy 
fizetésük a nyugateurópai államokban fennálló törvények 
szelleméhez igazodjék. Ha polit ikai életünkben a rend 
helyreáll , törvényhozóink figyelmét e kérdésnek nem 
szabad elkerülni. 

— Apró hirek. A budapest i hitoktatók Nóvák 
L a j o s cz. kanonok főnökük elnöklésével értekezletet 
ta r to t tak , melyben az elnök észrevételeit t e t te meg, 
azután Anbermann Miklós tett jelentést az ú j katekiz-
musról . — Esterházy Miklós hg. a győri kath . inter-
ná tusra 10,000 koronát adott. — Fór Antal esztergomi 
kanonok a jövő esztendőben éri el félszázados írói 
jubi leumát . Első írod. munkája 1856-ban jelent meg a 
„Családi Lapok"-ban . — A római fölszentelésre a 
magya r püspökök f. hó f7-én indulnak, hogy 21-ére 
az örök városban legyenek. Gr. Zichy Gyula püspök úr 
már Rómában van. — Ámon Pá l dr újvidéki plébános 
beiktatása nagy ünnepélyességgel s három főpásztor, 
az érsek, az erdélyi és ú j fejérvári püspök urak gratu-
lácziója közt folyt le. A theol. tanárból lett plébános-
nak gratulálunk. — A veszprémi káptalanban nov. 30-án 
volt Molnár Dénes dr kanonok installácziója. Theolo-
giai tanárságból lépet t a stallumba. Ide is gratulálunk. 
— Váczon a Kath . Kör lyceumi felolvasásainak első 
nap ján az elnöki beszédet Gulcsek György dr tartotta, 
emlékbeszédet pedig Csávolszlcy József cz. püspökről 
Almási János mondot t . — Mayer Béla dr szatmári 
püspök úr a püspöki javadalmak kormányzójává Hámon 
József prelátus-kanonokot nevezte ki. 

fëW Figye lmeztetés t . olvasóinkhoz : À czimszalag száma 
előtt levő b és c betii azt jelenti, hogy az élőfizetést a kiadóhivatal 
(Budapest , VI. Bajza-utcza 14.) mindennap váija. A viszonyok vál-
toztak, az előfizetést nem lehet más j á r a t á s i móddal helyettesíteni. 
Ha a fizetés megtör tén t , a b, c nem j e l en t semmit. 

Főszerkesztő : B r e z n a y B é l a dr. 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k . m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1905. Nagy Sándor könyvnyomdájából . (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, deczember 14. 

DALMI ES IRODALMI F 0 L Y 0 I R A T . 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. 1905. 

„Perge alacriter m coepio tuo : praeiiare praeiia Domini, cantatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingenda 
adlabora . . . Nos interim grati ammi Nostri pignus. tibi et iis, qui operi tuo sufragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus." 

IX. Pius a szerk. 1871. m á r c í . 27-én. 

„Additos t ibi animos auc to r i t a t e Nos t r a exoptamus, q u i b m excitatus a t q u e erectue . . . . re l igioni doct r inaeque provehendae fel icius incumbas." 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept . 5-én. 

SAMASSA JÓZSEF 
B I B O R N O K . 

1905. deczember 11. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok : Samassa József bibornok. Az egyetemes E g y h á z és Magyarország dicsőségére : Ad mul tos annos ! 
Fel ! A néphez ! A néphez ! I r t a : **» — Az evangé l iumok tekintélye. I r t a : D u d e k J á n o s dr. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : 
Ünnepélyes felvétel a Mária-kongregáczióba az Angolkisasszonyok t e m p l o m á b a n . — P á r i s : A ki szelet vet, v ihar t a ra t . — Táreza: 
Amer ikába kivándorló honfi társaink. Fe lo lvas ta : V a y P é t e r gróf. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység : Magvarország katholikusai-
hoz ! - Vegyesek: Egyház jog tö r t éne lmi gyakor ló i sko lá t nyi to t t Gietl t a n á r . Ki h a s z n á l t a elsőnek az „Euchar is t ia" s z ó t ? Gyászjelentés-

Figyelmezte tés elő, i l letve utófizetésre. 

dolgai is vallásos, erkölcsös alapon nyugszanak 
s a haladás szellemi és anyagi téren, bárha 
akadályok és zavarok jönnek is közbe, bizto-
sítva van. Ellenben lia a nép maga is már a 
vallástalanság és erkölcstelenség ú t j á r a tért, ha 
az önzetlen gyarapító munka helyét az élve-
zetvágy s a munka nélkül mások rovására való 
napról-napra számító megélhetés démonja fog-
lalta el : akkor pusztulásnak és feloszlásnak 
indul az egész ország. Ilyen messzeható ereje 
van a nép erkölcsének. 

Igaz, hogy a világ egy országában sem 
minden a nép magában véve. A népnek veze-
tőkre van szüksége. E z t mindenüt t az intel-
ligenczia, a k á r rangfokozatokba van beosztva, 
akár nincs, szokta teljesíteni. És teljesíti is 
mindenütt , de nem mindenüt t egyformán; mert 
i t t a nép javára , amot t a nép romlására for-
dí t ja befolyását . Nálunk hosszú idők mulasz-
tásai u tán nagy gondot kezd az intelligenczia 
egy része fordí tani a népre ; de úgy látszik, 
hogy legalább is az ország szivében, a fővá-
rosban, a nép gondozásával elkésett a keresz-
tény magyar intelligenczia. A munkások ezrei 
nem az Is ten és haza jelvényeivel jelennek 
meg Budapes t utczáin, hanem a nemzetközi 
sociáldemokraczia jelvényeivel, melyeknek se 

. 50 

Az egyetemes Egyház és Magyarország 
dicsőségére : 

Atl m u l t o s annos ! 

Fel! 
A néphez! A néphez! 

Ad popu lum vos conver t i te ! 

Leo X I I I . 

Minden ország a lkotmányának és életének 
alapjai a nép lelkében vannak elhelyezve. A 
milyen a nép lelke, olyan az ország képe. H a 
vallásos, erkölcsös, szorgalmas, vagyont szerző, 
gyarapí tó és alkotó szellemű a nép, az ország 
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Istenök, se hazájok, a melyeknek nyomában 
erőszak, vagyonpusztí tás és vérontás j á rnak . 
Tetézi a baj t ná lunk az, hogy már a t rónt is 
belekeverték a veszedelmes já tékba . 

A legeslegfőbb ideje következet t be ná-
lunk a nép vallásos erkölcseinek az ol ta lmára 
és kifejlesztésére. Az általános választójog Ígé-
rete a trónról oly óriási esemény, hogy ennek 
minden értelmes katholikus keresztény ember 
lelkére villámlás- és menydörgésszerű hatással 
kell lenni. Nem azért , mintha az egyház a nép-
től, melyet ő keresztelt meg, ő nevelt fel, félne ; 
hanem azért, mer t a dolog, a mit a népnek 
kezébe akarnak adni, kétélű fegyver. A mun-
kások százezreit zsarnoki ura lmuk alá kerítő 
agitátorok szellemében a suffrage universel 
nálunk ugyanoda vezet, a hova Francziaország-
ban : a t rón és oltár felforgatására. A nép lel-
két megmenteni s az ősi keresztén)7 társadalmi 
erkölcsök gyakorlásában megtar tan i — millió 
és millió lelkek irányítására hivatott három 
eszközzel lehetséges. E három népfentar tó és 
boldogító eszköz : a vallásos iskola, a vallásos 
egyesületi társasélet vagyis a szövetkezés, és 
— a sajtó A kié a sajtó, azé a közvélemény ; 
a kié a közvélemény, azé a törvényhozás. 
Szakadat lanul izgató sajtóval a legjózanabb 
eszű népet is ki lehet forgatni hagyományos 
egészséges gondolkozásából és erkölcseiből. 

Es ezzel elérkeztünk e czikkely velejére. 
Ebben a mindent fenekestől való felforgatással 
fenyegető időjárásban szózat ment ki Buda-
pestről, a magyarországi katholikus egyesületek 
országos szövetségének igazgatóságától az 
ország katholikusaihoz, arra hivó, hogy a negye-
dik évfolyamát fu tó „ Uj Lapíl cz. keresztény 
néplap megerősítése végett részvénytársaságba 
lépjenek 100, illetve 20 koronás részvények 
elfogadásával. 

A felhívás nov. elején ment ki az országba. 
Azóta egy hónap folyt le. 20-as, 40-es, 100-as 
előjegyzésekről — bár ezt is gyéren — már 
olvastunk. A dolog haladása a csigáéra emlé-
keztet . 

Sűrűbb kisebb aláírásokra, de főképpen 
1000-esek aláírására van gyorsan, sürgősen 
szükség. 

Mi a felhívást alább megismételjük. 

Az evangéliumok tekintélye. 
I r ta Dudek János dr. 

Részint hogy számot adjunk magunknak abbeli 
kath. meggyőződésünkről , részint a kérdés általános 
fontosságára való tekintetből, lássuk ezeket a tudo-
mányosoknak nevezet t evangeliumi búvárkodásokat 
közelebbről. 

A történelmi források hitelességének megítélé-
sére tudvalevőleg van biztos mértékünk. Ha kétségen 
kívül áll az, hogy az okirat attól a szerzőtől s abból 
a korból való, amelynek tulajdonít tat ik ; ha továbbá a 
a szerzője szavahinető ember, aki egyúttal tudhat ta is 
azt, amiről értesít : az ilyen okiratot minden tör ténet í ró 
autent ikusnak ismer el. 

Evangéliumaink is történeti é r tékű okiratok, ter-
mészetes tehát, hogy a hitelességökre vonatkozó kér-
dést is nem máskép, hanem a tör ténet i kritika rendes 
módszere szerint kell megoldani. Első sorban meg kell 
hallgatni a tanukat, azután mórlegelni kell a belső 
kri tér iumokat Igy j á r el az oknyomozó történetírás. 

A kritikusok azonban nem ezt az utat követik. 
Műveikből látom, hogy mind az a támadás, mely Less ing 
óta az evangéliumokat éri, nem a tör ténet i kritika, hanem 
egy bizonyos filozófia nevében történik. Valamennyien 
abból a filozófiára tar tozó nézetből, mint valami feltétle-
nül igaz alapelvből, indulnak ki, hogy csoda nincs, hogy 
kinyilatkoztatás nincs, hanem hogy az emberiség vala-
mint minden más téren, úgy a vallás dolgában is a 
természetes fejlődés u t j á n halad.1) Ez a sarkpont juk . 
Tehát — így következtetnek a praemissából — az 
evangéliumok, melyek ennek a menetnek az ellenkező-
jé t hirdetik, amennyiben nem egy fejlődött , hanem egy 
kinyilatkoztatot t s csodáktól kisért vallásról beszélnek, 
nem tar ta lmazhatnak való történetet , nem is lehetnek 
az apostolok korából valók, hanem monda módjára , 
mely költöt t darab és nem történet, lassan kialakult s 
csak jóva l később í rásba foglalt ókori irodalmi ter-
mékek. 

E g y a priori a lkotot t elméletnek az összeütközése 
ez az evangéliumokkal, a szokott történeti módszer 
teljes kizárásával. 

Ennek a felfogásnak klasszikus képviselőjeként 
felhozhatom Renant, — de a többiek is mind ezen a nyo-
mon haladnak, — aki Jézus életében ezt mondja : „Az 
evangéliumok részben mondaszerűek, mert tele van-
nak csodákkal és természetfelett i eseményekkel," már 
pedig „az állandó tapasztalás nevében száműzzük a 
csodát a történelemből." Ennek következtében, mondja 
tovább, „mindenki l á tha t j a fejtegetésemből, hogy minő 
történeti ér téket tu la jdoní tok az evangéliumoknak. Nem 
életrajzok azok, aminőket Svetonius írt, de nem is 
egyszerűen köitött legendák, mint Philostratesó, hanem 

') Ha az emberiség az erkölcsi téren is folytonos fe j lődésben 
volna, csak a keresztény századok kul turál is , erkölcsnemesitő m u n -
ká j a u tán is az erény és a tökéletesség mely fokán kellene m a 
á l l a n i a ? Már pedig figyelje m e g bárki is az é le t je lenségei t és azt 
kell t apasz ta ln ia , hogy e t é r e n m é g mindig keveset távoztunk a t tó l 
a szomorú képtől, melye t sz. Pál a m a g a koráról s a n n a k az 
erkölcseiről festet t , (ßom. I. 21—32.) Ennek az oka pedig a b b a n 
rejlik, hogy mig minden m á s téren az ész végzi a maga ha l adó 
munká já t , a vallás és erkölcs terén ke rékkö tőkén t közbelép az 
eredeti bűn ál tal m e g r o m l o t t emberi aka ra t . 
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legendaszerű életrajzok. A szentek legendáival lehetne 
őket legjobban összehasonlítani, amelyekben a tör ténet 
és az a szempont, az erény minél tökéletesebb minta-
képeit felállítani, kölcsönösen kiegészitik egymást ." 2 ) 

S valóban egész művében ilykópen, legenda mód-
jára, kezeli is az evangéliumokat. Pl. szerinte Jézus 
Nazarethben született s a legenda — úgymond — 
elcsavarja a dolgot, midőn születését Bethlehembe he-
lyezi.3) A miért is a legenda — illetőleg az evangé-
liumok — helyet t ő érzi magát hivatottnak arra, hogy 
Jézus valódi élet történetét megírja . 

Ezen az apodiktikus s úgyszó ' . an már ellenmon-
dást sem tűrő alapon, hogy t. i. az evangéliumokban 
egyszerű legendákkal van dolgunk,4) mozog valamennyi 
kritikus, hogy hasonlattal éljek, olyaténképen, mint 
midőn a magyar történetíró azon van, hogy a honfog-
lalást elbeszélő Anonymusban a történeti magvat elvá-
lassza a rá tapadt sokféle mondai elemtől, miu tán nyil-
vánvaló, hogy a jó krónikás jobbára a saját korának, 
a XI I . századnak a képét helyezte át a 896. körül 
fennállott hazai viszonyok közé. 

Ehhez képest intézik el a részletkérdéseket. 
És pedig ami először is az evangéliumok kelet-

kezési idejét illeti, mivel a monda kifejlődéséhez hosszabb 
idő szükséges, az evangéliumoknak a mai a lakjukban 
való elkészülését előbb a II . század közepére helyezték, 
u jabban azonban már kevesebb idővel beérik.5) Magát a 
fejlődési folyamatot pedig akként magyarázzák, hogy 
az apostolok korából származó valamelyes szóbeli ha-
gyomány, esetleg valami feljegyzés képezte volna az 
evangeliumi monda a lap já t ; ehhez idővel hozzáadtak 
valamit, az egyik módosította, a másik ismét megtol-
dotta, míg végre a mai a lakjukban kerültek ki, illető-
leg foglaltat tak írásba. 

2) Renan : Das Leben Jesu i. műve 7, 19, 22. 1. — Baur : 
Kirchengeschichte i. müve 22. 1. : „Bs enthäl t (das Christentum) 
nichts, was nicht, sei es in dieser oder jener Form, auch zuvor 
schon als ein Resul ta t des vernünft igen Denkens, als ein Bedürf-
niss des menschlichen Herzens, als eine Forderung des sittlichen 
Bewusstseins sich geltend gemacht hät te ." Hogy tényleg nem így 
volt, az összehasonlító val lástudomány adatai bizonyítják, amint ezt 
müvemben: A keresztény vallás apológiájában (1893. 436—508. 1.) 
kifej te t tem. Majd azt mondja, szembeállítva a negyedik evangéliumot 
a három elsővel, hogy az előbbit nem lehet elfogadni, mivel ha 
ezt tesszük : hiemit ist die geschichtliche Auffassung der evang. 
Geschichte aufgegeben, das Wunder ist so überwiegend und über-
greifend, dass man in ihr nirgends auf einem festen historischen 
Boden s teh t . , Mintha a három első evangelium nem beszélne cso-
dákról ! — Érdekes Harnack. Egyál ta lán fölöslegesnek t a r t j a már 
szóbahozni az evangeliumi csodákat (v. ö. 63. 1.), egyszerűen el-
mondja, hogyan képzeli Jézusnak egész természetes szereplését s 
azt nevezi evangéliumnak. (58. 1.) Et től megkülönböztet i az ú j 
szövetségi i ratokat , mint Krisztus halála után következet t ú jabb 
fejlődést. Ezen a második fokon. — úgymond — : Wi r finden statt 
begeisterter selbständiger Christen eine neue Offenbarungsurkunde 
— das Neue Testament — und christliche Priester. W a n n haben 
diese Bildungen begonnen ? Die Antwor t kann nicht zweifelhaft 
sein : diese Bildungen sind in ihren frühesten Ursprüngen so alt, 
wie die Loslösung des Evangel iums von der jüdischen Kirche. 
(Lehrbuch der Dogmengeschichte 1894. I. 45. 1.) 

3) Renan i. műve 35. 1. 
4) Krisztusról csakugyan legendák is képződtek, az apokrif 

i ra tok sora, melyet az egyház mind já r t az első időben elvetett . 
5) Komikus képet nyú j t a kr i t ikusok eljárása. Nemcsak az 

evangéliumok ellen, hanem egymás ellen is küzdenek ; semmi sem 
jó, amit az elvtárs mondott , minden következő valami u ja t , eredetit 
akar mondani. Igy Strausz szerint a három első evangél iumot 150 
körül szerkesztették. Baur külön osztályoz s Mátét 130, Lukácsot 
150, Márkot pedig még későbbi évbe helyezi. Már Hilgenfeld sze-
r in t Máté 70 - 80, Márk .90, Lukács 100 körül szerkesztődött. Ha-

Yégre magokban az evangél iumokban keresvén 
az ősforrást, a monda magvát (ősevangeliumnak neve-
zik), az egyik kri t ikus hozzá legközelebb állónak találja 
Márkot, a másik Mátét, a harmadik Lukácsot, aszerint, 
amint ezt vagy azt nézi legalkalmasabb modellnek 
ahhoz az önfogalmazta képhez, melyet Jézusró l festeni 
akar. 

Legrosszabbul jár J ános apostol evangeliuma, a 
negyedik. Ez a kritikusok szer int egyáltalán nem apos-
toli eredetű, nem is vihető vissza Jézusra, hanem a 
későbbi idő, a II . század, a gnózis és a keresztény 
eszmék küzdelmének, keveredésének a t e rméke s Pál 
apostol után (f 67-ben), aki állítólag már ú j formát 
adot t Jézus egyszerű tanának,6) szóval aki megváltoz-
t a t t a az eredeti kereszténységet,7) János a harmadik 
foká t képviseli.8) 

A legendáknak nyi lvání tot t evangéliumokkal így 
bánnak el s az tán válogatnak bennök. A megrostált s 
bámulatos önkónynyel összeillesztett evangeliumi szö-
vegek alapján ki ilyen, ki amolyan Jézust muta t b e ; 
ki ilyen, ki amolyan ter jedelműnek állítja fel tanrend-
szerét s azt tö r téne t i valóságnak tünteti fel, pedig az 
egész ilyen tör ténetből nem annyi ra Jézust, min t inkább 
a szerző kedvelt filozófiai rendszerét lehet kiolvasni. 
Pé ldáu l Renan Jézusa, amint ő t csupán Is tenhez való 
viszonyunk és a szeretet prédikátorának a képében 
muta t j a be, egy jó modorú szabadkőmíves ; már Bauré,9) 
Pfleidereré,10) Harnacké,11) egy telivér pantheista — 
német kiadásban. 

' Mindenikök, hogy a monda-képződés elmélete csor-
bá t ne szenvedjen, s hogy a fejlődésben a kellő fokozatos 
egymásután is meglegyen, csak keveset, egy-két eszmét 
h i rde t te t vele ; a többiről, ami azon felül az evangé-
l iumokban foglaltatik, azt mondják , hogy részint tanít-
ványai , az ó-szövetségi prófé ták hatása alatt , részint a 
későbbiek, a gö rög szellemtől és eszmevilágtól befo-
lyásoltatva, ad ták szájába, ami aztán nem is vol t egyéb 
J ézus tiszta t anának elrontásánál. 

sonlókép Keim és Volkmar. Hol tzmannak pedig kevesebb is elég. 
— Boese i. müve 9. 1. 

6) A kérdést minden oldalról megvilágitja : Simar, Die 
Theologie des hei l igen Paulus. F re iburg , li-83. 

7) Külön müve t i r t erről Pf le iderer : Der Paul inismus. 1890. 
8) János evangél iumának a k o r á t illetőleg kr i t ikusaink már 

egy egész körfutást végeztek : 160—170-ről (Baur, Bauer), 1 5 0 - 160-ra 
(Schwegler), 155-ről (Volkmar), 150 (Zeller), 150 körül (Bretschneider, 
Schölten, Matthes), 1 3 5 - 163 (Tayler), 140 körül (Hilgenfeld, Haus-
ra th , Thoma), 1 3 0 - 1 3 5 (Lützelberger), 130 (Keim), 110-115 
(Nicolas, Renan, Schenkel), 100 r a (Aubé) mentek visszafelé; de 
azér t mindegyikök az t gondolta, h o g y igaza van. — Az evangéli-
u m o k n a k egymáshoz való tényleges viszonyáról 1. Kaulen Einleit. 
in die heil. Schrift 376. 1. — Cornely : Introductionis in libros 
sacros compend. Paris i is 1896. 489. 1. 

9) Baur : Kirchengeschichte i. m ű I. 23—41. 1. 
i°) Pfleiderer: Religionsphilosophie 1884. II. 1 8 3 - 9 7 . 1. 
u ) Harnack : Dogmengeschichte i. műve 41—73. 1. „Jesus 

Chris tus hat keine neue Lehre gebracht , sondern er h a t ein heiliges 
Leben mit Gott und vor Gott in seiner Person vorgestell t und er 
h a t sich in Kraft dieses Lebens in den Dienst seiner B rüde r bege-
ben, um sie für das Reich Gottes zu werben d. h. sie aus der 
Eigensucht und der W e l t zu Gott, aus den natürlichen Verbindun-
gen und Gegensätzen zu einer Verb indung in der Liebe zu führen 
und sie für ein ewiges Reich und ein ewiges Leben zu bereiten." 
41. 1. — E s : „Man k a n n desshalb die „Lehre" Jesu nicht aussagen; 
denn sie stellt sich als ein überweltl iches Leben dar, das an der 
Pe r son Jesu empfunden sein will, u n d sie ha t ihre W a h r h e i t daran, 
dass ein solches Leben gelebt werden kann." 69. 1. 

Ezekkel szemben a keletkező kereszténység igaz képé t festi 
Döll inger i. müvében, kivált 128—391. 1. 

44* 
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A legvégső következtetése pedig az egész ú. n. 
kr i t ikának az, hogy a magát kinyi latkoztatot t vallásnak 
tar tó és az evangéliumok hiteles voltára támaszkodó 
kath. kereszténység, egyházával, theologiájával, egy 
nagyszerű tévedés, legendákra emel t épület, Lessinggel 
szólva : a megcsalatott csalók egyesülete. 

III. 
Mit mondunk már most er re a sok evangeliumi 

búvárkodásra? Azt, hogy kár vo l t a munkáér t . A 
kri t ikusok Berl inből Párisba aka r t ak érni s Moszkvá-
nak indultak, természetes, hogy ily fordulattal u t juk 
czélját el nem érhették. Tör ténete t vártunk tőlük, igaz 
kritikai tör ténetet , s fejtegetéseik merő raczionalista és 
pantheis ta okoskodások, amelyeknek az oknyomozó 
történelemhez valóban vajmi kevés közük van. 

Vezessük azért az egész ké rdés t vissza oda, ahová 
tu la jdonképen tartozik : a tör ténet i térre s kérdezzük 
ú j b ó l : lehet-e az evangéliumok korát , szerzőit, hiteles-
ségót biztos tör ténet i adatokkal megállapítani ? 

Igen, lehet ! S nekünk n e m is kerül már nagy 
fáradságba erről meggyőződnünk. Hogy csak a neves 
prot . szaktudósra, a Codex Sinait icus felfedezőjére: 
Tischendorfra,1 2) továbbá Boesere, Székelyre s másokra 
hivatkozzam, a jeles és a dologhoz értő férfiak egész 
sora végezte ezt a munkát s a fönnebbi kérdésekre 
adott igenlő feleletet a tör ténet i kutatásnál egyedül 
lehetséges erkölcsi bizonyosság oly fokára emelte, aminő-
vel semmiféle ókori könyv hitelessége nem dicsekedhetik. 

Mélyreható és részletes kuta tása ik szerint a II. 
századnak ránk maradt elég gazdag irodalma, a tanuk 
egész sora, visszamenőleg az I. századba, tesz bizony-
ságot a négy evangéliumról, azoknak az akkori czivi-
lizált s kereszténynyé lett v i lágban való általános hasz-
nálatáról, t iszteletéről s ismert apostoli eredetéről. 

Csak a főbb adatokat je lzem. 
Római Kelemen, 90 körül római püspök, akinek 

élete mélyen visszanyúlik az apostolok korába, a korin-
thusiakhoz írt levelében Máté, Márk és Lukács evan-
géliumaiból merít s következőleg azok ismeretét a 
távoli Görögországban, a korinthusiaknál is feltételezi. 
— Ignácz, antiochiai püspök, aki 60 körül születet t s 
J ános apostol köréből való volt, Szmirnából (Kis-Ázsia) 
107-ben levelet í r t a római keresztényeknek. János 
evangéliumának világos nyomaival. — Hasonlókép evan-
géliumaink ismeretével találkozunk Polykarp szmirnai 
püspöknek, J ános apostol taní tványának, 107-ben 
Maczedoniába, a filippiekhez in téze t t levelében, mely-
ben már óva int az újításoktól is, tehát a hagyomány 
elvét hangoztatja.1 8) 

Aristides, Quadratus, a théneiek, 125 körül Had-
r iánnak benyú j to t t apológiáikban az evangéliumokra 
hivatkoznak. 

12) Tischendorf : W a n n wurden u n s e r e Evangelien ver fass t? 
1880. — Boese : Die Glaubwürdigkei t i. m ű v e 20—140. 1. — Székely : 
A Szent í rás apologiá ja . 1891. 134—207.1. — Didón: Jézus Krisztus. 
Ford . Kiss János 1892. I. 5—75. 1. — F a m u l u s : L e g e n d e oder 
G e s c h i c h t e ? (Aus dem Holländischen.) 1905. 2 8 - 7 1 . 1. 

13) Az akkor i irásanyag, a papyrus- levél s az ebből álló 
tekercsek igen megnehez í te t t ék a szent - i ra tok kezelését s a belőlök 
való idézést . Maga az anyag sem volt fejezetekre, versekre osztva, 
aminek szükségkép való folyománya vol t , hogy az első i rók nem 
szószerint , h a n e m legtöbbször emlékezetből idéznek. 

A római egyház meggyőződése nyilvánul Juszt in 
bölcsésznek Antonius császárhoz a keresztények érde-
kében 150-ben benyú j to t t apológiájából, melyben nem-
csak hogy idéz Mátéból, Lukácsból és Jánosból , hanem 
azt is említi, hogy isteni t iszteletnél felolvasnak az 
apostolok kommentáraiból, melyeket más helyüt t (Apol. 
I. sz. 66.) evangéliumoknak nevez.14) 

Tovább menve, Irén lyoni püspök Galliában, az 
emii te t t Polykarp tanítványa, 180-ban hatalmas művet 
írt az eretnekek megczáfolására ; ebben szakszerűen 
foglalkozik az evangéliumok kérdésével is. S amint 
hévvel támadja az eretnekeket, ú g y óv az újításoktól, 
anélkül , hogy fél t volna az eretnekeknek a vissza-
vágásától , ha az általa annyiszor hivatkozott evangé-
l iumok mondás eredetűek.15) — Ugyanazon időben 
alexandriai Kelemen is foglalkozott az evangéliumokkal 
s bizonyít ja , hogy csak négy i lyen van. 

Nem kevésbé tanulságos a I I . század elejéről való 
gnoszt ikus eretnekek, Basilides, Valentin stb. tanúsága, 
akik ál láspontjuknál fogva részletesen foglalkoznak 
evangéliumainkkal s ami sokat mond, egyik sem vonta 
ké t ségbe hitelességüket, ami pedig döntő czáfolat lett 
volna, ellenkezőleg tanaik megerősítésére igyekeztek 
azokat kihasználni. Er re a tényre utalva, mondja Boese ; 
„Ha a secták fejei 120, 140 körül válnak ki az egy-
házból s magokkal viszik a szentkönyveket , következik, 
hogy ezeknek tekintélye akkor már igen szilárd lehe-
te t t . " 16) 

Még csak azt említem fel, hogy Tatián, Juszt in 
taní tványa, 167 körü l harmonisztikus művet (diatessa-
ron) í r t a négy evangéliumból ; hogy a II. század közepé-
ről származó Muratori-kánon 17 )a római egyház újszövet-
ségi kánonját (a szentkönyvek jegyzékét) t a r to t ta fenn, 
élén a négy evangeliummal ; s végül, hogy már a II. 
század közepe t á j á n két fordí tásuk is létezett az evan-
gél iumoknak — kétségtelen je le az általános tekintély-
nek és a közhasználatuknak — t. i. a latin I tala és a 
szír Pesito. (Vége köv.) 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 8. Ünnepélyes felvétel a Mária-

kongregáezióba az Angolkisasszonyok templomában. — 
A budapesti Angolkisasszonyok intézete fellegvára 

a kathol ikus keresztény nőnevelésnek és hitbuzgalmi 
életnek mondhatni bizonyos ér telemben egész Magyar-
ország számára. A nőnevelés t e rén folyó működéséről 
s ezen a téren virágzó ós gyümölcsöző, sokágú iskolai 
intézményeiről most nem szólunk, s ha szólnánk is, 
csak a legnagyobb elismerés hang ján lehetne szólni mind-
ezekről. Csak arra szorítkozunk most, hogy a nőnem 

,4) Már előtte is i lyesmit emlit i f j . Pl inius : „Chris t iani soient, 
s t a to die ante lucem convenire c a r m e n q u e Christo quas i Deo dicere 
secum invipem". Ad T r a i a n . ep. lib. 10, 97. 

,5) Érdekes I r énnek Florin b a r á t j á h o z (mindke t t en Kis-
Azsiából valók vol tak) í r t levelének egy helye. „Po lyka rp — az 
e m l í t e t t szmirnai p ü s p ö k — mindazt , a m i t tőlük (János apostoltól 
s a többi tő l , kik m é g ismerték az Ura t ) Jézus felől ha l lo t t , csodái-
ról és tanairól, t u d t u n k r a adta, min t olyan, aki ezt azoktól , akik 
az é le t igéjét sa já t szemeikkel lá t ták, t a n u l t a és pedig teljes össz-
h a n g z á s b a n a Szent i rással" . Boesenél i. müve 60. 1. 

,6) Boese i. m ű v e 91. 1. 
17} Közölve C o m e l y i. művében 657. 1. 
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hitélete körében mit tesz ez a zárda. A Szeplőtelen 
Foganta tás ünnepén az intézet templomában reggel és 
délután lefolyt külön ünnepélyek rövid leirásában képét 
akar juk adni annak az áldásos hatásnak, melyet ez az 
intézet, a melynek élén jelenleg sok Isten-áldással 
k i tün te te t t fényes tulajdonságtól és érdemtől körül-
ragyogva Almásy Mária főnöknő áll és fáradozik. 

Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe a 
budapesti Angolkisasszonyok templomában ket tős ün-
nepséggel szokott járni . Most is ú g y volt. Reggel volt 
a Mária-kongregáczió tagjainak közös szent áldozása. 
Serdülő leánykák és érdemekben gazdag matrónák 
hosszú-hosszú díszes sorban vonul tak fel Isten szent 
oltárához, hogy magukhoz vegyék az angyalok eledelét* 
a testvéri szeretet isteni táplálékát, az örökboldogság 
leghathatósabb biztosítékát és zálogát. I t t föl kell 
említenünk, hogy a budapesti Angolkisasszonyok inté-
zetével kapcsolatosan virágzó Mária-kongregácziönak 
védnöke dr báró Hornig Károly veszprémi püspök úr, 
azon a czimén, hogy az Angolkisasszonyok anya-inté-
zete Magyarországon Veszprémben van. Igazgatója a 
Kongregrácziónak Tomcsányi La jos J . t. atya, a ki az 
ő magasszárnyalásu szellemével fáradhatat lanul vezeti 
a szent társulat tag ja i t a lelkiüdvösség küzdelmes ut ján . 
A tagok, magasrangu és közrangú úrnők, idősebbek 
és i f jabbak, minden héten összejönnek egyszer kézi 
munkát végezni szegények felruházása czéljából. Ilyen 
összejöveteleken, mig a kongreganisták kezei szorgal-
masan dolgoznak, Tomcsányi, a lelkiigazgató, lángoló 
hi tének és nagy tudományának tárházából gazdagon 
merítve önt az Istenhez ragaszkodó női lelkekbe mind-
több világosságot és erősséget. 

Ezek előrebocsátása után most megpróbál juk leírni 
a templomban lefolyt kongregácziói tagfelvételt . Az 
ünnepség tulajdonkópen d. u. 5 órakor vet te kezdetét. 
Azonban már 4 órakor kezdődött a gyülekezés. A kon-
gregáczió tagjainak, kivált a felveendőknek rokonai és 
ismerősei kezdték megtölteni a padokat . A gyengélkedő 
védnök-püspök úr helyettesítésében dr Csernoch János 
praelatus, esztergomi apátkanonok úr, Buda I s tván vesz-
prémi prépostkanonok, Kollányi Ferencz jáki apát, 
Bakács János budapest-belvárosi plébános és dr Lukcsics 
József veszprém-egyházmegyei áldozópap, egyetemi 
könyvtárt iszt kíséretében a mint megérkezett , kezdetét 
vet te a kongreganisták bevonulása a templomba imma-
kulátás fehér zászlójuk vezetése alatt, előbb a fehér-
ruhások, azután a feketeruhások, kik rendszalaggal és 
— a szerint a mint már fel vannak avatva — a társulat ér-
mével is mellükön jelentek meg. A mint a tagok elhe-
lyezkedtek. megjelent az oltárnál a papság, és kez-
detét vet te a felvétel, a felavatás, az előirt szertásokkal. 
A pontifikáló prelátus intonálta a Veni Creator Spiri-
tus-t. Az énekkar folytat ta. Azután következett a pon-
tifikáló prelátus úr magvas dogmatikai beszéde a B. 
Szűz kiváltságos móltóságáról a megváltás és üdvözítés 
isteni munkájában. Megmagyarázta, hogy mit tesz, mit 
je lent a B. Szűz malaszttal való teljessége, és az an-
gyali üdvözlet ama kijelentése „az Úr van teveled," 
Ezt a ket tőt Krisztus Urunk u tán senki abban az 

értelemben, a melyben a B. Szűz, magáról el nem 
mondhat ja . Ebben rejl ik az oka az ő mentességének 
még az eredeti bűnnek a szennyétől is. A szeplőtelen 
szentséges Szűznek a társulatába való belépés avval a 
kötelességgel jár a Kongregáczió tagjaira nézve, hogy 
Mária tisztaságának szellemében igyekezzék élni kiki 
a maga körülményei között. Szent Jeromos mondá egy 
római matrónának, a ki avval dicsekedett , hogy már 
Jeruzsálemben is megfordult : nem elég Jeruzsálemben 
lenni, annak szellemében kell élni. A mély értelmeket 
ós tanulságokat re j tő beszéd u t án következet t az érmek 
megszentelése, mely u tán a Kongregáczió nagyérdemű 
elnöknője, Kvassayné báró Barkóczy Margit úrnő fel-
szólította a jelölteket, hogy lépjenek elő s hozzájuk több 
a felvétel ós a tagság érvényességének biztosítókául 
szolgáló kérdést intézett . Ezu tán következet t a kath. 
hitvallás letevése a trienti és vat ikáni zsinatok meg-
állapítása szerint. E z t a már fölvet t tagok is megújí-
tot ták. Most a jelöltek letérdeltek s együt tesen elmond-
ták felajánlásukat, hogy Máriának hűségesen fognak 
szolgálni s másokat is rávesznek erre az üdvösséges 
szolgálatra. És ekkor, a felajánlás alapján történt az 
érem feltevése a prelátus ú rnak latinul mondot t sza-
vaival : „Vedd a B. Sz. Mária társulatának jelvényét , 
tested ós lelked oltalmára, hogy a legjóságosabb Isten 
kegyelmével és égi anyádnak segítségével méltó légy 
az örök boldogság elnyerésére." A felvétel X. P ius 
pápa felhatalmazásából, magyar nyilatkozattal tör tént 
„Isten nagyobb dicsőségére, a B. Szűz Mária tisztele-
tére, a társulat lelki javára." A fölvételt a pontifikans 
áldásos imája fejezte be. Köve tkeze t t az ünnepség 
bezáró része : a pontifikans intonál ta a Magnificatot, 
az énekkar fo ly ta t ta ; szentségimádás, mely alatt az 
énekkar a Tan tum ergót s a Grenitori-t énekelte ; áldás 
u tán antifóna és a pap hármas közimája. 

Szebb ünnepet , szebb énekeket — csak az angya-
lok végeznek a magas mennyországban ! ? ? 

Páris, decz. 5. A ki szelet vet, vihart arat. — 
A franczia szabadkőművesség Combes, a hite-

hagyot t exkispap vezérlete alatt pusztító háborút indí-
to t t a keresztény vallás, a kath . egyház ellen. Fellází-
tot ta Francziaországot a teremtő, megváltó ós meg-
szentelő Szentháromság egy I s ten ellen. Most a lázadás 
szelleme magában a törvényhozó testületben kezd meg-
nyilatkozni a haza és a hazát védeni hivatot t nemzeti 
hadsereg ellen. Szóval a teljes anarchia készül Franczia-
országban átvenni a hatalmat az istentelenség száj-
hőseitől. Sembat képviselő hadseregellenes, antipatrio-
t ikus beszéde borzongást kel te t t az eget ostromló 
miniszteri padokon is. Allard szoczialista azt kiáltotta 
oda a miniszteri padok fe lé : „Mi teljes egyetértésben 
vagyunk az orosz forradalmárokkal." Rouvier minisz-
terelnök mérsékelni óhaj tván e felkiáltás hatását, be-
széde folyamán „néhány, kevés ember véleményének" 
nevezte a kipat tant fenyegetést . Erre Rouanet képvi-
selő közbekiáltotta, hogy magában a képviselőházban 
200-an vannak, a kik a legradikálisabb európai forra-
dalmat, minden t rónnak és oltárnak, minden karhata-
lommal fellépő hatóságnak felforgatását akar ják. Hazát 
ők nem ismernek. íme, az apostoli kir. t rón megláthatná, 
hogy hová vezet a szocziáldemokraczia ! 
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T A R C Z A. 
Amerikába kivándorló honfitársaink 

Felolvasás 

Vay Péter gróftól.1) 
Az amerikai társadalom egészen más színvonalon 

áll, min t a mienk. 
Nagyon fényes, de akik benne élnek, szívesen 

cserélnének velünk. Az élet feltételei egészen mások, 
mint nálunk. Ne feledjük el, hogy Amerikába azért 
mentek ki az emberek, hogy megkeressék a minden-
napi kenyeret . A tárgyi szükségletek pótlására kellett 
kivándorolni . Vágya volt az illetőnek minél többet ke-
resni, ezret a száz után, billiót a millió után és mikor 
már nagyon jó ebédeket megkeresett , tovább küzdött, 
azt hivén, hogy százszoros ebédeket kell keresni. Az a 
vágy, hogy ha krajczárok vannak zsebünkben, akkor 
for in tok után vágyunk, végigkíséri az embert az egész 
életen s akkor sem szűnik meg, mikor már milliók 
vannak bankunkban. És mégis keresnek, harácsolnak 
tovább. És miér t? A leggazdagabb emberek ismerik 
be életük végén, hogy mennyire hamis eszményekért 
áldozták fel fiatalságukat, egészségüket. Megbocsájtható 
ez, mig az eiső szükségletek tartanak. Amerikában azon-
ban végigkíséri ez az embert egész életén, s odavezet, 
amit az öngyilkosságok statisztikája mutat, hogy a 
gazdagok közt van olyan ember, aki az életét nem 
tud ja mire használni. Ezek az emberek, akik már gaz-
dagok, amikor már az aranyat nem kohókban készítik, 
hanem ezer dollárokban számlálják, ezek bámulatos 
leleményességet fej tenek ki az arany összehalmozásá-
ban. Agyuk minden fokozott működése arra irányul, 
hogy dollárt dollár mellé halmozzon, ós hogy a világ 
pónzpiaczát bankházakból kormányozzák. 

Meglepett az a rendkívül fokozott képessége a 
pénzszerzésnek ós ezzel ellentétben pénzük rendkívül 
naiv elköltése. Látva ezt, mindig egy gyermekmese jut 
eszembe, mely azt verseli, hogy a legnagyobb kincse-
ket, a legszebb királyi koronákat törpék őrzik tulaj-
donukként . S mit csinálnak e drága kincsekkel a tör-
p é k ? Őrzik, mint a szérüs-kertben a kutya a szénát. 

Elmentem New-Yorkba, hogy lássam, hogyan köl-
tik el pénzüket az amerikaiak. És ezek az emberek, 
akik legtöbbet dolgoznak, mert Amerikában akinek a 
legtöbb pénze van, az dolgozik legtöbbet, •— ezek az 
emberek az üdülést úgy fogják fel, mint egy fáradsá-
got. Szombattól hétfőig a nyaralóban dolgoznak mulat-
ság czime alatt. Reggel korán elmegy az amerikai lo-
vagolni, aztán tenniszt játszik, u tána csolnakázik, hama-
rosan eszik valamit, étkezés után kikocsikázik, játszik 
pólót, elmegy egy klubba és játszik más társasjátékot, 
meghív annyi vendéget ebédre, amennyi befér a há-
zába, hogy megmutassa mennyi embert tud ellátni, 
aztán elmegy másokat meglátogatni és éjfélkor fárad-
tan, kimerülten fekszik le. Bizony sokkal jobban tet te 
volna, ha úgy ólt volna, mint más" szegényebb ameri-

') A nagyvárad i k a t h . Lyozeumban. 

kai, ha tudatára ébred annak, hogy ő ember, — nem 
pedig gép. 

Mert Amerikában a legtöbb ember csak gép. 
Fo ly ton siet, folyton csak dolgozik, mindig a test van 
fokozott tevékenységben, de anélkül, hogy a kellő belső 
kárpótlást megtalálná. 

Az élet ot t egészen más színvonalra van állítva, 
mint minálunk. Az emberek tudták, hogy gyermekko-
rom óta ismerem az irigyelt osztályt, a Vanderbilteket, 
Gouldokat, az Astorokat stb. és ez volt személyes benyo-
másaimból merí tet t prédikáczióm New-Yorkban. Midőn 
ezt elmondtam azoknak a szegény embereknek a kül-
városokban, ők maguk kezdték belátni, hogy azért, 
mer t négy ló húzza a kocsijukat , még nem boldogok 
az emberek. És kivált abban a perczben, amikor ez a 
lázas élet szünetel, akkor súlyossá válik a lélek hely-
zete. Az emberek nem mernek magukba szállani. Az élet 
nem volt számukra más, mint gyár, mely arra szolgál, 
hogy dollárokat harácsoljanak össze. 

És lássák, hölgyeim és uraim — ha a magyar 
kivándorló ezt jobban tudná, nem lehetne őt olyan 
könnyen elcsábítani hazájából. Gyakorlatilag kellene 
mindezt velük megismertetni, hogy maradjanak az édes 
haza családai i t teni erkölcsök, a nemzeti viszonyok 
közt ; ápoljuk ezeket, hirdessük és mondjuk meg az 
embereknek, hogy ne menjenek ki Amerikába gazdag-
ságot keresni, ot t van ez a t i szivetekben. Ott többet 
találtok, mint Amerikában. 

Ez a mi kötelességünk, ez volna a leghálásabb 
feladat, megmutatni nekik, mily sokat vesztenek és 
mily keveset kapnak. 

Végezetül a magyar hitközségekről akarok pár 
szót szólani. 

Felkerestem közülök a legtöbbet. Ami magyar-
ja inka t illeti, rendesen gyári munkások ők, négy-öt-hat 
dollárt kereső emberek. 

Távolabbi vidékeken a viszonyok nagyon szomo-
rúak. Még nincsenek letelepedve, egyedül állanak és 
minden tekintetben szomoru helyzetben élnek. New-
Yorkban azok, kik hitközségnek tagjai, meglehetősen 
élnek már, kivált a gyermekek, kik angolul beszélnek 
és szabad terük van arra, hogy alkalmazást nyerjenek. 

Legnagyobb magyartelep Clevelandban van, to-
vábbá Chicago, Trenton, Bridgeportban. Kanadában még 
nincs manapság egyetlen magyar pap sem. Az első 
magyar missiót én tar tot tam és ha Isten akarja, foly-
tatom is, meglátogatom azokat a vidékeket, ahol még 
nem já r tam 

Nyugat -Kanadában még szórványosan élnek az 
emberek, mert minden ember kap százhúsz hold első-
osztályu földet, de az élet fölötte nehéz, mer t az illető-
nek magának kell megmunkálni a földjét, hiszen a 
napszámosnak t izenkét koronát kellene fizetni. Másrészt 
azonban szűz ta la ja könnyen terem s a tulajdonosnak 
legfőbb gondja, hogy gépeket vásároljon. 

Ezek az emberek egészséges feltétek közöt t élnek, 
családostól vannak letelepedve s a nagyobb társaság-
ban ők is összetartanak. É n a Mátyás-telepen nyitot-
tam meg egy templomot, melyet az ottani magyarság 
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épít tetet t saját megtakar í to t t filléreiből. Mikor hallották, 
hogy hozzájuk is el • g o k látogatni, több száz magyar 
munkás összeállott s egy mezei templomot építettek. 
Éppen húsvét másodnapja volt, amikor még Winnipeg-
ben tar tózkodtam s a winnipegi érsek felkérésére pré-
dikáltam. Prédikál tam pedig magyaroknak, olaszoknak, 
németeknek, angoloknak, végül pedig a francziáknak. 
I lyen munkás nap u tán keltem ú t ra és igyekeztem a 
Mátyás-telepre. Eszterháza, Kaposvár nevű telepeket 
érintettem, egyiken Gönczy uram vit t ki az állomásra 
négyes fogatán. 

Mátyás-telepre eljöttek az emberek 30—40 kilomé-
ternyiről. Különösen olyan megelégedést kelt, hogy 
nem sajnálja a fáradságot. Boldog voltam s még bol-
dogabb leszek, ha példámat követve, mások is vállal-
koznak papjaink közül erre az út ra . 

Legfontosabb dolog volna a kivándorló ha jókon 
szervezni a lelkipásztorkodást. Ma már egy-egy hajón 
2400—2500 ember van és senki sincs, aki a lelki 
szolgálatot ellátná. Nemcsak ide kellene lelkészeket 
állítani, hanem a kikötőkbe is. 

Hogy mennyire hálásak ezek az emberek, arra 
nézve elég lesz egyetlen példa. Mikor a hajóra érkez-
tem, sokan kellemetlen arczkifejezéssel fogadtak. „Minek 
ide a pap, mondották, az csak szerencsétlenséget hoz 
reánk." Volt a ha jón magyar szakács, magyar doktor, 
akiket fölötte szükségesnek találtak. Hanem aztán mikor 
a ha jó el kezdett tánczolni, főzhet te a magyar szakács 
a legjobb ételeket, a sáppadozókat a legkitűnőbb magyar 
doktor sem gyógyí tot ta meg s mikor a hajó féloldalára 
fordul t s azt hi t ték, hogy már sülyedni kezd, akkor 
mind azt sóha j to t ta : „Küldjék ide a tisztelendő urat." 

És nem volt aztán nap, hogy ne jöttek volna el 
misére és olyan áhítattal hallgattak, mikor a prédiká-
cziót tartottam, amily áhítatot fényes templomokban 
r i tkán tapasztaltam. 

Fő dolog az, hogy meghal l juk az Isten szavát és 
áll juk meg helyünket ott, ahova bennünket ö állított. 
H a missionariusok vagyunk egy kivándorló hajón, 
vagy Afrikában, ál l juk meg egyformán. Ne arról álmod-
junk, hogy talán más illetett volna meg bennünket . 
Fogad juk el azt, amit kapunk, legyünk minden hely-
zetben embertársaink hasznára és dolgozzunk Isten 
dicsőségére. 

Németországban, Amerikában, Angliában vissz-
hangra talált munkám. A Winget Charitas társulat nem 
régen elhatározta, hogy az első két oltárt, amelyeket 
kivándorló hajókra szánt az én missióm emlékezetére 
fiumei hajónak, a Pannoniának fogja ajándékozni, 
melynek személyzete olyan sokban megkönnyítet te lel-
készi teendőimet a fedélzeten. 

Természetes, hogy mindenki jobban szeretne otthon 
maradni, kivált ha éltes édes any ja van ot thon ; de a 
lelkésznek magasabb hivatásai vannak, nem szabad 
visszariadni és áldozatokat nézni. Ha nehéz szívvel is 
távoztam, annál nagyobb örömmel tértem vissza, mert 
lát tam, hogy utam némi eredménynyel jár t ós a lelkek 
üdvére szolgált. 

Is ten ezt mér te ki tevékenységi körömül, ennek 
igyekszek megfelelni és ha nehéz is a feladat, de meg-
elégedést bőven merí thetünk működésünk gyümölcsei-
ből, lá tva annak eredményeit . 

Nagy és nehéz feladat vár ránk magyar papokra, 
ha a vándor híveink szolgálatára szánjuk magunkat . 
De azért meg kell tennünk kikötőkben, ha jókon és 
idegen földön. 3-as tér nyílik meg — nehézségek pedig 
számtalanok. De nem szabad tétováznunk, bátran kell 
a munká t felkarolnunk ; örömmel végeznünk it thon, a 
tengeren, vagy távol híveink lelki üdvére — Isten 
dicsőségére. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I É L E T 
és 

K Ö Z T E V É K E N Y S É G . 
Magyarország katholikusaihoz ! 

Mindenki tud ja , hogy ma az eszmék és érdekek 
harczát nagyobbrészt betűkkel v ív ják meg. Hogy mi, 
katholikusok gyengék, szétszórtak és igy majdnem 
minden téren legyőzöttek vagyunk, oka a katholikus 
hírlapirodalom kiáltó szegénysége. Nem menthető intel-
ligencziánk részvétlensége sem, melylyel nagyobb lap-
ja ink iránt viseltetik, annál kevésbbé volna megbo-
csáj tható az a bűn, ha tapasztalat lan katholikus népün-
ket továbbra is azon borzasztó fertőzet áldozatául esni 
engednők, mely az istentelen és erkölcstelen krajczáros 
lapok s más szennyiratokból szivárog a nép tudnivágyó 
lelkébe. Az a romlottság, züllöttség, lázongás, képtelen 
gondolatzavar, mely társadalmunk tapasztalatlan réte-
gein vesz erőt, mind ezen a papircsatornán j u t az 
emberek szivéig, eszéig. És nincs erő, nincs mód, hogy 
az áldozat lelkét megóvjuk vagy megtisztí tsuk a mé-
regtől, mert kellőszámu népies katholikus orgánumok 
nélkül szűkölködünk. 

Négy éve, hogy az Uj Lapot megalapítottuk és 
kimondhatat lan sok küzdelmünkbe, keserűségünkbe és 
ugyanannyi áldozatunkba kerül t addig eljutni, hogy az 
Uj L a p szükséges voltáról meggyőzzük a ka th társa-
dalmat. Ma még azok is, kik e lap támogatásától távol 
állanak, az mondják , hogy „az Uj Lap megszűnése 
kiszámíthatatlan erkölcsi kár volna." Annál jobban 
t u d j u k ezt mi, kik eredményeinket sokban e lapnak 
köszönjük. 

Az Uj Lap ma több mint húszezer példányban 
j u t a nép kezébe. Mi ez azonban tiz millió katholikus 
védelmére, mi ez a roppant számban olvasott isten-
telen, maszlaggal i ta to t t kolportázs lapok ellen ! Azon-
felül, mit végezhetünk a szűk, nem is négy, hanem 
három oldalon? Azt se tudjuk, melyik sebre borítsuk. 
Amelyik legjobban vérzik, azt is félig takarhat juk vele, 
mint a félkezü ember, kit kőzápor ér és száz sebből 
vérzik. Pedig nekünk nem haldokló ügyeket fedezni, 
hanem ujakat teremteni kellene, hogy a társadalmi 
fej lődést helyesen irányítsuk és saját népünk igazi 
oktatói legyünk. A szocziáldemokraczia gazságait lelep-
lezni, a liberálizmus hazugságait , tévelyeit megvilágí-
tani, a nép lelkében a hitet és becsületet megőrizni, 
egyrészről, az új jáalakulás eszközeit a haladás helyes 
intézményeit szolgálni másrészről, csak úgy lehet, ha 
az U j Lapot, mely a katholikus népnek tagadhatat lanu 
a legkedveltebb katholikus napilapja, tartalmasabbá 
t ehe t j ük . 

Hoa;y az U j Lapot amennyire lehetség több, átlag 
nyolczoldalas terjedelemben, alkalmas szakrovatokra 
osztva adhassuk ki, anyagi eszközökről kell gondos-
kodnunk. 
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A szükséges összeg beszerzésére leghelyesebbnek 
ta r t juk a legmodernebb alapot, a részvénytársaságot. 

A Magyarországi Katholikus Egyesületek Országos 
Szövetsége, mint a lap mai tulajdonosa s a részvény-
társaság törzsalapítója, ezennel felkéri Magyarország 
katholikusait , hogy részvények jegj 'zésével az ügyet 
sikerre vinni szíveskedjék. 

A részvénytársaság tőkéjét, melynek legalkalma-
sabb elhelyezéséről az alakuló közgyűlés fog határozni, 
500 drb 100 korona és 12,500 drb 20 korona névértékű 
bemutatóra szóló részvény képezné. 

Az Uj Lap-részvénytársaság tervezete. 
1. A vállalat t á r g y a : Az Uj Lap fejlesztése és 

terjesztése. 
2. Tar ta lmát tekintve határozot tan időre alakul. 
3. A részvénytársaság alaptőkéjót ötszáz (500) drb 

egyszáz korona és t izenkétezerötszáz darab (12500) drb 
husz korona névértékű bemutatóra szóló részvény képezi. 

4. A Katholikus Egyesületek Országos Szövet-
sége az U j Lap tula jdonjogának átengedéseért 3500 
drb 20 korona névér tékű részvényt kap. 

5. Az első igazgatóságot az alapitók nevezhetik 
ki 3 évi időtartamra. 

6. A részvények jegyzése az 1875. évi X X X V I I . 
t.-cz. 151. §-a értelmében személyesen vagy meghatal-
mazás u t j á n is eszközölhető az alapítók által az idézett 
törvény 150. §-a értelmében aláirt je len gyüjtőiveken. 

7. A részvénytőke jegyzésének határideje 1905. 
évi deczember hó 31-ike, mely időtől számított két 
hónapon belül az alapítók az alakuló közgyűlést az Uj 
Lapban közzéteendő szabályos meghívás u t j án egybe-
hívni tar toznak. A részvényesek igazolására a befize-
tési nyugta tványok szolgálnak. Minden 20 koronás rész-
vény u tán egy, minden 100 koronás részvény után öt 
szavazat adható le. 

ri. A részvények értékének lefizetése vagy a Ka-
tholikus Egyesüle tek Országos Szövetségénél, vagy az 
U j L a p kiadóhivatalánál, vagy gyüj tő ivek felmutatói-
nál tör ténhet ik . Utóbbi esetben a részvénygyüjtőnek 
befizetések elfogadására szóló felhatalmazását a szö-
vetség pecsétjével ellátott igazgatói nyi latkozat iga-
zolja. 

9. A befizetés nyugta tvány ellenében a kereske-
delmi törvény értelmében (151. § 2. p.) úgy történik, 
hogy a jegyzéskor 10°/0 tőkerészlet és 2 és fél % 
pítási költség : vagyis a 20 koronás részvényre 2 korona 
50 fillér, a 100 koronás részvényre pedig 12 korona 
50 fillér fizetendő be. A többi 80u/0, vagyis a 20 koro-
nás részvényre 18 korona, a íOO koronás részvényre 
80 korona a megalakult részvénytársaság igazgatóság-
nak felhívására bármikor befizetendő. 

Budapes t , 1905. november 1-én. 
A Magyarországi Katholikus Egyesületek Országos Szövet-

ségének igazgatósága. 
Gyűj tő ivekér t az „ Uj Lap" kiadóhivatalához kell 

fordulni. 

VEGYESEK. 
— Egyházjogtörténelnii gyakorló iskolát (u. n. 

Seminariumot) nyitott meg £ hó 2-án a müncheni egye-
tem hi t tudományi karában Gietl egyházjogtani tanár, 
a Knöpfler egyháztörténelmi tanár által nagy virágzásra 
emelt egj 'háztörténelmi „Seminarium" helyiségében. 
Megnyitó előadásában, melynek czime „Vorlesung und 

Seminar" (előadás ós tudományos p-yakorló iskola) vala, 
k i fe j te t te Gietl, hogy az e l r -" '^ | i előadások mellett 
haladó gyakorlati tudomány beiskolázás oly régi, 
mint az egyetemek. A közép jan ugyanis ot t van a 
tanárok előadásai mellett a dis ; atatio intézménye és a 
baccalaureusoknak a magister felügyelete alat t végzett 
előadási gyakorlatai . Gietl tanár seminariumi gyakorla-
taiban főtekintet tel lesz a kánonjog tör ténetének míve-
lésére. Ez fog nála a vigens disciplina értelmébe beve-
zetni. Nálunk, ná lunk még mindig deliberáczió, hogy 
meglegyen-e, aminek meg kell l enni : a hi t tudományi 
kar tanulmányi rendjének a kiáltó szükségek szerint 
való kiegészítése. 

— Ki használta elsőnek az „Eucharistia" szót? A hit-
tudományi mesterszavak legtöbbjének eredete a keresz-
tény időszámítás legelső századaiba nyúl vissza. Igy pl. 
a trias Theophilus hitvédőnél, a trinitas Tertull iánnál 
fordul elő legelőször. Az Oltáriszentségre vonatkozólag 
két mesterszó érdemel különös figyelmet : az eucharistia 
s a magyar könyveinkben közönségesen átlényegülés-
nek mondot t transsubstantiatio. Az utóbbit a hivatalos 
egyház a IV. lateráni zsinaton használta először, jól-
lehet már korábban föllelhető egyházi írók műveiben, 
sőt maga a fogalom a szentatyák koráig nyomozható. 
Az eucharistia szót pedig első ízben ugyanaz az antiochiai 
szent Ignácz használja , kinél az ecclesia catholica elneve-
zés is először fordul elő. Antiochiai szent Ignácz, ki 
Origenes tanúsága szerint szent Péter utódát , szent 
Evodiust , követ te a püspöki t rónon, nem kevesebb, 
mint öt helyen ír a legméltóságosabb Oltáriszentségről, 
még pedig minden félremagyarázást kizáró szavakkal. 
I gy pl. azt mondja (Ad Smyrn. c. 7.): „Az Oltáriszent-
ségtől és az imádástól tar tózkodnak (a dokóták), mivel-
hogy nem vallják, hogy az Oltáriszentség a mi Üdvö-
zí tőnknek, Jézus Krisztusnak teste, mely bűneinkért 
k in t szenvedett és melyet a jóságos Atya föltámasztott ." 

((>•) 
t Mély részvéttel vettük a következő gyászjelen-

t é s t : A panonhahni szent Benedek-rend dömölki apátsága 
szomorú szívvel je lent i Labach Berthold Sándor sz. Be-
nedek-rendi áldozópapnak f. é. decz. 6-án esti 9 órakor 
Czelldömölkön hosszú betegség és a szentségek fel-
vétele után agyszélhödés következtében beállott gyá-
szos elhunytát . Az engesztelő szent mise áldozat a bol-
dogul t lelki üdveér t a czelldömölki apátsági templomban 
f. é. decz. 9-ón d. e. 9 órakor lesz, hült te teme pedig 
ugyanaznap d. u. Y24 órakor a czelldömölki temetőbe 
fog nyugalomra tétetni. Születet t Sopronban, 1846. 
márcz. 31-én ; a rendbe lépett 1863. szept. 8., egyszerű 
fogadalmat 1866. jul. 22-én, ünnepélyes fogadalmat 
1869. jul. 27-én t e t t : áldozárrá szenteltetett 1870. jul. 
26. ; 1870—78 liczeumi tanár. 78—81 liczeumi tanár és 
könytárőr , 1881—95 noviczius-mester Pannonhalmán; 
1895—1901 per je l és könyvtáros, 1901—1905 rendházi 
lelkiatya és könyvtáros, 1905-ben nyugalomban volt 
Czelldömölkön. Czelldömölk, 1905. decz, 7. Az örök 
világosság fényeskedjék neki. 

KâF* Figyelmeztetés t. olvasóit ikhoz : A czimszalag száma 
e lő t t levő b és c beti i azt jelenti, h o g y az előfizetést a k iadóhiva ta l 
(Budape ;t, VI. Ba jza -u tcza 14.) m i n d e n n a p váija. A viszonyok vál-
toz tak , az előfizetést n e m lehet más j á r a t á s i móddal helyet tesí teni . 
H a a fizetés megtörtént?, a b, c nem j e l e n t semmit. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr. 
Segédszerkesztő: Valnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár . 
Budapest, 1905. Nagy Sándor könyvnyomdá jábó l . (IV., Papnövelde-u tcza 8. sz.) 
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„Perge alacriter tn coepto tuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgenda 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et i s, qui open tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus." 

IX. Pius a szerk . 1871. m á r c í . 27-én. 

„ Additos t ibi amnios a u c t o n t a t e Nost ra exoptamus , quibus exci ta tus a tque erectus . . . . rei igioni doc t r inaeque provehendae fel ic ius incumbas." 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szep t . 5-én. 

Tarta lom. Vezéreszmék és tanulmányok. : A Megvál tó születésének is teni jelei . I r t a : = — Az evangél iumok tekintélye. I r t a : D u d e k 
János dr. — Szoczialista b i rókat kezd választani a nép. Egy p lébános dicsérete. I r t a : ? ? — Egyházi Tudósítások : f Szecsányi Vilmos. 
— G y ő r : A győri ka lh . in te rná tus . Adományok . -— E r d é l y i e g y h á z m e g y e : Episcopus a n n u n t i a t clero e t p o p u l o iter suum 
r o m a n u m . — R ó m a : X. Pius p á p a és az ál lam elszakadása az egyháztó l F r a n c z i a o r s z á g b a n . — V a r s ó : Kik cs inál ják a forradalmat '? 
A ka thol ikus egyház a béke és rend ő rangya la és oszlopa. — Irodalom : Szentek élete . A Szent I s tván-Társu la t népies tagil letménye. 

A Szent - I s tván-Társu la t ú j abb nép i ra tká i . Aranykönyv . — Vegyesek. 

jászolokkal : ezek nem lehetnek a mindenható 
Is ten dicső Fiának méltó j e l e i ! . . P e d i g azok! 
Ennek igazolásával foglalkozik Bourdaloue 
XIV. Lajos, a „roi soleil" előtt t a r t o t t kará-
csonyi beszédének egész nagy és hatalmas 
bizonyításában. 

Se időnk, se terünk az egész beszéd köz-
lésére, illetve felújí tására i t t most nincs. Csakis 
a beszéd te rvra jzá t közöl jük a bevezetésből, 
úgy, amint azt Bourdaloue maga megfogal-
mazta , a kiről köztudomású, hogy a logika úgy 
soha nem szónokolt, mint Bourdaloue ékesszó-
lásu ajkain. 

Az a kérdés, úgymond, van-e jogunk ezt 
a jelet elvetni s vájjon illő-e, hogy ez a jel, 
melyet I s ten választott , az emberek részéről 
annyi ellenmondással ta lá lkozzék? E n azt állí-
tom, hogy ellenmondás a lap ta lanabb ennél még 
nem volt. Mér t? Mert n e m volt m é g soha jel, 
mely észszerűbb, szentségesebb, istenibb, kö-
vetkezésképp Isten részéről a kiválasztásra, 
részünkről a helyeslésre nézve mél tóbb le t t 
volna, mint Jézus Krisztus szegenysege es ala-
zatossága. 

Hal l já tok ennek bebizonyítását , a mely 
magával fog ja hozni ennek a beszédnek be-
osztását is. 

51 

Figyel m extet és. 
Figyelmeztet jük s illetve kér jük t. olvasóin-

kat , hogy az előfizetést csak az „Egyetemes 
Kritikai Lapoku-r& tegyék meg (VI., Bajza-u. 14.) 
és pedig mennél előbb, hogy a nyomtatandó 
példányok száma iránt tá jékozva legyen a szerk. 

A b és c j e lű m é g mind ig há t ra l ékos előfizetőket kér-
j ü k a h á t r a l é k mielőbbi törlesztésére. 

A Megváltó születésének isteni jelei. 
„És ez lesz nek tek a j e l : ta lá l tok 

egy kisdedet , p ó l y á k b a takarva, és 
jászolba fekte tve ." Sz. Luk. II, 12. 

Bourdaloue, abban az apostoli szónoki 
remekében, mely tőle Karácsonyra maradt , 
minden tekin te tben felülmúlat lanul áll. Abból 
indúl ki, hogy a szegényes pólyák és a durva 
jászol, mint isteni jelei a Megváltó születésének, 
a zsidóknak ugyan botrányul szolgáltak, mer t 
ők ha ta lmas földi királyt vártak, a pogányok 
s az ezeket követő gőgös és önfejű eretnekek 
szemében pedig esztelenségnek tűntek fel ; 
valóság szerint azonban azok Is ten erejének 
és bölcseségének dicső és diadalmas hirdetői. 
Hiába kiabál ta Marcion, a mint Tertull ián 
t anús í t j a : „Aufer a nobis pannos et dura prae-
sepia", el szemeink elől a gyengeség és nyo-
mor jeleivel, el azokkal a pólyákkal és durva 
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A jel, melyet az angyal a pásztoroknak 
ad, Jézus Krisztus születését hirdetve nekik, 
úgy van odaállítva, mint a megváltó Is ten 
jele : „Ma született nektek az Üdvözitő, ki az 
Űr Krisztus, és ez nektek a je l ." {Luk. II, 11, 
12.) Erről a jelről fogjátok Üdvözitő Is tenteket 
megismerni. Ezt a jeladást t ehá t a Megváltó 
hivatalához való viszonyában kell megvizsgál-
nunk. Ezt előre bocsájtva, én elsőben is azt 
mondom, hogy ez a jel, mindazon jelek között , 
melyeket Isten valaha az embereknek adott , 
a legcsodálatosabb. Mért? Mert ez a jel a leg-
természetesebb és egyúttal a leghatásosabb 
azok között a jelek között, melyeket Is ten 
valaha az ő kegyelme gazdagságának feltárá-
sára és a végett adott , hogy az emberek az 
ő irgalmasságának tényeit érezzék. Két saját-
sága van e je lnek: a legtermészetesebb és a 
leghatásosabb . . . . Isten nem adhatott ennél 
természetesebb jelt azért, mer t ez a jel töké-
letesen jelzi, hogy a Megváltó megszületett, 
és azt is, hogy mér t született. Nem adhato t t 
hatásosabb jelt azért , mert ez a jel már egy-
úttal megkezdi létesíteni az elmékben és szi-
vekben azokat a csodás hatásokat , a melyek-
nek czéljából a Megváltó született . 

Ez amaz örökbecsű beszéd beosztásának a 
vázlata. A tanúság bőségére és fenségére nézve 
bámulatos és igazán páratlan. Ügy még senki 
se bizonyította be nekünk, mint Bourdoloue 
azt, hogy a durva jászolyban fekvő kisded 
Megváltó az ő szegénységével és szenvedésé-
vel már gyermeki tehetetlenségében is a csodák 
csodáit mívelte: áldozat volt érettünk és meg-
kezdte a világ erkölcseinek megtisztítását és 
megszentelésót — példája által. 

Szent Karácsony ünnepe : üdvöz légy, ál-
dott légy ! = 

Az evangéliumok tekintélye. 
I r t a Dudek János dr. 

Érdekesek az idáig felsorolt adatok részletesen 
kifejtve, amint az az említet t szerzőknél bőven olvasható ; 
én azonban most csak általánosságban vetem fel a 
ké rdés t : micsoda bizonyító erő re j l ik ezekben a közel 
egykorú, hiteles tör téne t i tanúságokban az evangéliu-
mokra nézve. Kivált ha azokat együt tesen mérlegeljük. 

Nagy és döntő erő rejlik azokban. Nemcsak az 
első idők összegyházának a bizonyságát s meggyőző-
dését t á r j ák elibénk, mely nyilván azt hirdeti, hogy az 
akkori egész czivilizált világon, Szmirnától Kar thágó ig 

"(Tertullián», Egyiptomtól Rómáig és Maczedóniáig min-
denütt ismertek voltak s egyforma tiszteletnek örvendtek 

mostani evangéliumaink ; hanem egyúttal a hagyomány-
nak oly erős szála is húzódik ra j tok keresztül, mely az 
említet t férfiakon által s a 100 körül Efezusban elhalt 
J ános apostolon keresztül, kézről-kézre, fölmenőleg az 
első századba, a 60-as, az 50-es évekbe, egyenesen az 
apostolok közé vezet és rámutat a forrásra, amelyből 
ezen apostol- taní tványokban az evangéliumok ismerete 
és t isztelete fakadt. 

Ez a forrás pedig magok az apostolok s első híveik. 
Az a római Kelemen, az az Ignácz és Polykarp ugyanis 
színről-színre látták az apostolok egyikét vagy másikát, 
velők beszéltek, tőlük bizonyosodhattak meg az evan-
géliumok valódiságáról, amint egyházközségeik is, me-
lyekben működtek, s melyek őrzői voltak az evangé-
l iumoknak, magoknak az apostoloknak az alapításai. 
Valóságos áthidalói t ehá t ezek az írók az I. és II. szá-
zadnak. 

Ennek folytán mindegyike azon íróknak, akiket 
említet tem, valamint híveik is, szóval az egész I. és II . 
századi egyház, az apokrif (legendás) iratoktól jól meg-
különböztetet t evangéliumokat tar tván kezeiben, elmond-
hat ta tehá t sz. Pállal : scio, cui credidi et certus sum ; 
tudom, kinek hiszek, midőn ezeket az evangéliumokat 
Isten igéjének tartom. S velük együtt mi is tudjuk, kinek 
hiszünk, midőn hiteleseknek t a r t juk az evangéliumokat. 
Szemtanuknak hiszünk, olyanoknak, akiknek legtöbbje 
vérét ontot ta ezekért az evangéliumokért . 

De az említett írók még többet is mondanak. 
Elmondják , hogy micsoda fél tékeny gonddal őrizte a 
II. század egyháza az I -nek az örökségét. Kri t ikusaink 
már azáltal is bizonyos szemfényvesztő játékot űznek, 
hogy evangéliumainkat, ott az első korban, más iro-
dalmi s a közönségre rendesen közömbös könyvek 
mód já ra kezelik. Mint valami magánszerzőnek a mun-
káját , melynek keletkezését s további sorsát senkisem 
figyeli. Didón szer int : holt betűdnek tekintik.1) Ped ig 
egészen más természetű könyvek az evangéliumok. A 
szó legtágabb értelmében vet t köziratok voltak azok 
kezdettől fogva, a folyton üldözött keresztény vallással 
s az egyház szervezetével benső kapcsolatban állottak, 
azért nem lehetett azokban más irva, mint amit a zsi-
dóságból és a pogányságból megtér t ú j hívek vallottak. 
Azonkívül az isteni tiszteletnél felolvastattak : barát 
és ellenség — a sok eretnek — folytonos ellenőrzése 
alatt állottak.2) Szóval a közönség könyvei voltak azok, 
melyeknél se szövegrontásról, se valami álkönyvnek a 
becsúztatásáról nem lehetet t szó. 

Nincs is az egész II . század irodalmában nyoma 
annak ; pedig az eretnekek bizonyosan nem hagyták 
volna említtetlenül, hogy a mi evangéliumaink valami 
későbbi fejlődésnek toldozott-foldozott termékei. Ez 
maga is igen súlyos bizonyíték valódiságuk mellett. 

Innen magyarázható az a különös tény, hogy 
krit ikusaink, filozófiai elfogultságukon kívül, nem is 
képesek pozitív tör téne t i bizonyítékot felhozni elmé-
leteik mellet t ; amit tehetnek, az legfelebb az, hogy 

1) D i d ó n : Jézus Kr isz tus 41. 1. 
2) Kifej t i Schanz : Apologie des Chr is ten thums. 1888. II . 311. 1. 

— Döll inger i. müve 144. 1. 
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szorultságukban egyes ismert írók kifejezéseibe kapasz-
kodnak. Rendesen há rmat variálnak. Hivatkoznak Lu-
kácsra, aki evangeliuma elején említi, hogy előtte már 
sokan ír tak Jézus életéről ; hivatkoznak Papiasra, aki 
azt ír ja, hogy Máté az „Ur beszédeit" jegyezte föl, 
tehát — s ezt már ők mondják — hogy csak evangé-
l iumának az alapját : végre utalnak Jusztinra, aki arról 
értesít, hogy a korabeli keresztények isteni t iszteletökör 
az apostolok kommentárai t olvassák.3) 

Ha úgy vennők is ezeket a hivatol t nyilatkoza-
tokat, szószerint, ahogy hangzanak, akkor is csodál-
kozva kellene kérdeznünk : hát ezekkel az érvekkel 
akarják bizonyítani mai evangéliumaink legendás fejlő-
dését ? Hiszen ezek az írók semmi ilyesmit nem állí-
tanak ! 

Abból ugyanis, amit Lukács említ, hogy már előtte 
is sokan írtak, nem az következik, amit Renan különös 
logikai ugrással abból kiolvas, hogy tehát „Lukács 
evangeliuma előző akták átdolgozása", már t. i. egy 
későbbi szerzőtől és mondai értelemben, hogy így 
ráutal jon a többi evangéliumok hasonló keletkezésére, 
hanem következik egyszerűen az, amit Lukács maga 
folytatólag mond, hogy annak daczára, hogy előtte 
sokan ír tak — Máté és Márk is előtte írtak, — ő is ír 
és pedig evangéliumot, mint „aki elejétől mindennek 
végére j á r t " ; mint az íróktól t ud juk : aki Pál apostol 
kísérője volt. 

Hogy ez így van s hogy a Lukács által említet t 
„sok íróra" mennyire nem lehet alapítani a kri t ikusok 
evangeliumi legendás elméletét, legjobban muta t ja az a 
tény, hogy mint említettem már, a kereszténység — a 
sok tényleg létezett apocrif irat daczára — kezdettől 
fogva csak négy iratot ismert el apostolinak, Isten igé-
jének : csak négy evangéliumot emleget folyton. Tehá t 
kellő kri t ikát gyakorolt . Maga választotta ' el a buza-
szemet a polyvától. 

Ami pedig a másik két kifejezést : az Úr beszé-
deit és az apostolok kommentárai t illeti, amint az illető 
szövegek összehasonlítása mutat ja , az csupán arra vall, 
hogy az első időkben, ami különben közös minden 
műkifejezéssel (terminus technicus-sal), ezeknek az ira-
toknak a közhasználatban nem volt mindjár t egy bizo-
nyos megállapodott nevök, mint később, midőn a köz-
élet az evangelium (szószerint: örvendetes hir) szót 
kizárólag csak rájok vonatkoztat ta . 

Eszerint összefoglalva az eddig mondottakat, lát-
juk, hogy a történeti kutatás rendes módszere szerint 
lehetetlen mást állítani, mint hogy a mi négy evan-
geliumunk valódi mű, a szem- és kor tanuk idejéből való. 

De vegyük továbbá szemügyre magát a legendás 
elméletet, amint azt a kritikusok nagy kedvteléssel 
konstruál ják. Fontolgassuk csak azokat a politikai és 
vallási viszonyokat, melyek evangéliumaink keletkezését 
kísérték, és kérdezzük : olyan volt-e a kereszténység 
első százada, olyanok voltak-e az érdekelt felek körül-
ményei, aminők lehetővé teszik az ilyféle különleges 
monda keletkezését ? Nem egy mondáról vagy legendá-

3) I gy pl. Renan i. műve 8. 1. — Magya ráza tuk Boese i-
művében 28. és 66. L t ovábbá Székely i. művében 185. 1. 

ról, de többet mondok, még egy a szó közönséges értel-
mében ve t t könyvről sem lehet itt ugyanis szó, pl. egy 
Cicero vagy egy Sallustius-fóle kéziratról, mely néhány 
tanult férfiú vagy könyvbará t kezén forog, vagy éppen-
séggel ládafiában hever s a mely kéziratnál teljesen 
közömbös a nagy közönségre : egy-egy sorában mi 
f o g l a l t a t i k ? — vájjon nem tetszet t-e valamely későbbi 
lectornak vagy másolónak változtatni a szövegén ? Nem 
ilyen könyvek voltak a mi evangéliumaink. A mi evan-
géliumaink tartalma, minden sora, keletkezése első pil-
lanatától fogva mólyen belevágot t az életbe, egy nagy 
birodalom, egy hatalmas államvallás testébe, mely az 
első pil lanatban mindjár t felsziszszent r á j a ós kegyetlen 
vihart ziídított vallóinak a fejére. 

Valahányszor kri t ikusaink legendás elméleteit olva-
som, amint azokat most 19 század multán csendes író-
asztalaiknál szövegezték, mindig eszembe ju t Tacitus 
megható elbeszélése Nero fáklyáiról.4) Egy egykorú 
pogány író tanúsága ez airól, hogy azoknak a római 
keresztényeknek — Péte r apostol műve voltak — mind-
já r t első napjaikban micsoda kereszt tüzet kellett kiálla-
niok és pedig nem amiatt, ámi a legendában még csak 
fejlődni ós a II. század közepén fog irásba foglaltatni, 
hanem azért, amit már tényleg vallottak. 

Taci tus szerint ugyanis némelyeket az állatok 
bőrébe bevarrva a ku tyák elé dobtak, másokat ke-
resztrefeszítettek vagy máglyára vetet tek, másokat 
ismét szurokkal bevonva Nero ker t jében fáklyák gya-
nánt égettek, úgy hogy a szokatlan lá tvány a pogány 
lakosság között is közrészvétet ger jesztet t . És ez az 
egész t ragikus jelenet 64-ben ment végbe, tehát 30 
évvel Krisz tus halála után. 

H a Jézus Harnack és társai szerint semmi új tant 
nem hirdetet t , hanem Baur állítása szerint mindaz fog-
lal tatott a görög filozófiában is ; ha, mint Renan hang-

4) Tac i t i Annales XV. c. 44 Edi t . Halm. 1881. 301. 1. „Non . . . 
decedebat infamia , quin iussum incend ium credere tur . (A hóbor tos 
Nero f e l g y ú j t a t t a Rómát s g y ö n y ö r k ö d ö t t lángja iban.) E rgo abolendo 
rumor i Nero subdidit reos et quaesit issimis poenis adfecit, quos 
per flagitia invisos vulgus chr is t ianos appe l laba t . Auctor nominis 
eius Chris tus Tiberio imper i t an t e p e r p rocura to rem Pon t ium P i l a tum 
suppliciis adfec tus e ra t ; repressaque i praesens exit iabil is xuptrstitio 
rursum erumpeba t , non modo pe r J u d a e a m , o r ig inem eius ma l i , 
sed pe r u r b e m etiam, quo e u n c t a und ique a t roc ia aut pudenda 
confluunt ce lebranturque . I g i t u r p r i m u m corrept i , qu i fa tebantur , 
deinde mdic io eorum mul t i tudo i n g e n s h a u d pe r inde in crimine 
incendii, q u a m odio humani gener i s convicti sun t . E t pereunt ibus 
addi ta ludibr ia , u t fe ra rum tergis contect i l an ia tu c a n u m in t e r i r en t , 
mult i c rucibus adfixi aut flamma ust i , al i ique, u b i defecisset dies, 
in usum noc turn i luminis u re ren tu r . Hor tos suos (a mostani Vat ikán 
helyén) ei spectaculo Nero ob tu l e r a t e t circense ludicrum edebat , 
hab i tu au r igae permixtus plebi vel curriculo insistens. Unde q u a m -
quam adversus sontes et noviss ima exempla mer i tos miserat io 
or iebatur , t a m q u a m non u t i l i ta te publ ica , sed in saevit iam unius 
absumeren tu r . " V. ö. Kath. Szemle 1905. 897. 1. 

I lyesmitől kr i t ikusaink e l tek in tenek . Hason lókép jellemző az 
első század végéről az itj. Pl inius, B i thyn ia p roconsu lának levele 
T ra j án császárhoz : Visa est mihi res d igna consul ta t ione p rop te r 
per ic l i tan t ium numerum ; muf t i enim omnis aetat is , omnis ordinis, 
u t r iusque sexus etiam vocantur in per iculum et vocabuntur ; non 
civitates t an tum, sed vicos e t i am a t q u e agros chr is t ianae super-
stitionis contagio pervagata est ; p rope iam desola ta templa deorum 
et sollennia diu intermissa. (L. 10. Epist . 97.) 

44* 
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súlyozza, csupán az emberszeretetefc hirdette : vá j jon 
miért szenvedtek ezek a keresztények oly csúf k ínokat? 
Vájjon miér t nevezi akkor a művelt Tac i tus val lásukat : 
exitiabilis superstitió nak, utálatos babonaságnak, ha az 
csak a kor fejlett gondolkozásának vo l t egyszerű vissz-
fénye? Vagy mi hozta őket oly nagy ellenmondásba az 
akkori vi lág szellemével, hogy a pogányok az emberi-
ség gyűlöletéről (odio generis humani) vádolhat ták? 

A babonaság vádja , már maga ez a szó is, sokat 
se j te t ; de a 3-ik századból ('220. évből) való í rónak, 
Minucius Felixnek Octavius5) czímű műve részletesen 
is elmondja a pogányság gyűlöletének voltaképeni 
okait. (Jézus istensége, az oltári szentség, a t isztaság 
erénye stb.) Ugyanazok a tanok vo l tak azok, melyek 
a mai evangél iumainkban foglaltatnak. 

Ahol tehát az embertől így kér ik számon vallását, 
fej lődhetik-e ott számára történet he lye t t legenda? És 
viszont haj landók-e az emberek ezrei (multitudo ingens), 
kivált a római nép „panem et circenses" akkori romlott 
világában, oly vallási monda felkarolására, amelyért 
nyomban karóba húzzák őket? Oh meséér t valóban nem 
szokott az ember meghalni. Mélységes meggyőződés, 
tör ténet i tudat kell ahhoz. 

í m e a kereszténység első századának összes poli-
tikai és vallási viszonyai — Taci tuson kívül ott van 
if j . Pl inius részletező levele Tra jánhoz — tehát ráczá-
folnak kri t ikusainkra, erősen kizárván az ú. n. evan-
géliumi monda fejlődésének a lehetőségót s annál inkább 
az elhivését. 

S hogy ismét visszatérjünk a tör ténet i írói ada-
tokhoz, a II . századbeli irók, ugyanazok, akik evan-
géliumaink valódisága mellett tanúskodnak, arról is 
értesítenek, hogy kik ennek a négy könyvnek a szerzői 
és hogy micsoda alkalomból irták azokat . 

I rén és alex. Kelemen szerint Márk a római hivek 
kérésére foglalta írásba Péter apostol tanítását, akinek 
állandó kísérője volt . I rén szerint Lukács mint P á l 
apostol kísérője írta le ennek az evangéliumát, vagyis 
tanait, bizonyos római Theophilus számára. (Bisping 
Exeg. Handb . 142. 1.) Papias és Euseb ius szerint Máté, 
mielőtt missiói ú t jára elindult volna, i r ta le a zsidóknak 
hirdetet t evangéliumát. Végre ugyancsak Irén és alex. 
Kelemen értesítése szerint a negyedik evangéliumot 
János apostol írta és pedig élete vége felé, midőn a 
meglevő három evangelium nem vo l t már elegendő a 
felmerült tévelyek eloszlatására. 

Ez t az állítást a ké t apostol és ké t apostol-tanítvány 
szerzőségéről különben megerősíti az a sok belső érv is, 
melyet a kuta tó tudomány magokban az evangeliumiszö-
vegekben talál,6) s mely különösen a filologusokra és az 
archeologusokra van nagy vonzó erővel, annyira, hogy 
Székely tanár egyenesen „megdönthetet len" érvnek 
nevezi. Ezek a belső sajátságai a szövegeknek, az evan-
géliumi elbeszélésnek : a zsidó zamatú görög nyelvezet, 

5) Minuci i Felicis : Octavius. Opusc. P a t r u m . Edit. Hur t e r . 
1871. XV. kö t . 26. 1. — V. ö. Döllinger i. m ű v e 374. 1. 

6) H u g : Einle i tung in die Schriften des N. Test. 1847. I. 11. 1. 
— Székely i. műve 135—9. 1. — Kaulen i. m ü v e 383.1. — F a m u l u s 
i. műve 71. 1. 

Paleszt ina földrajzi és polit ikai viszonyainak pontos 
fel tüntetése, az előadás frissesóge és félreismerhetetlen 
közvetet lensége stb., mind oly jellemző vonások, melyek 
szembetűnően az apostolok korára vallanak s egyene-
sen k izár ják a II . századból való eredetet . Akkor már, 
nevezetesen a Zsidóországnak Titus által 70-ben tör-
tént feldulatása után, megváltoztak a régi zsidó poli-
tikai viszonyok, a szótszórt zsidóság nyelve már más 
szint öltött , amennyiben a megtér t görögök görög mű-
szókat vi t tek be a keresztény eszmekörbe : mind ezt az 
evangéliumok még nem ismerik, amint viszont egy 
későbbi szerző, bármily adatok álljanak is rendelkezé-
sére, nem képes a messze távlatból az elmúlt kort oly 
élénken és hűen megfesteni, hogy bizonyos halavány-
ság ne tűn jék fel előadásán. Azonfelül az evangéliumok 
egész előadási módja is egyszerűbb szerzőkre vall. Sehol 
nem találkozunk lélektani megjegyzésekkel, jellemfes-
tésekkel, kortani párhuzamokkal : minden a beszédek, 
a tények egyszerű előadására szorítkozik. 

Tischendorf, mint szövegkritikus végül érvként 
felhozza, hogy vizsgálódásai szerint a II . század köze-
péről származó textusokban is már nagy számú lectio 
varians (másolási eltérés) fordul elő, amelyből követ-
kezteti, hogy a szövegeket addig is már sokszor lemá-
solhatták, miután egy-két másolásból annyi eltérés nem 
magyarázható meg. Tehát hogy ez is — tekintve a 
másolás lassú voltát, — a szövegek régibb, I. századi 
eredetére mutat.7) 

Fe j tegetésem végére értem. Visszatekintve a mon-
dot takra s mérlegelve összes felhozott érveinket, tiszta 
meggyőződéssel mondhat juk , hogy evangéliumaink 
apostoli eredetűsége, tör ténet i hitelessége s így tekin-
télye valóban a tudomány követelménye s hogy az 
egész legendás elmélet egyszerű ráfogás , melynek sem-
mi tör ténet i alapja nincsen. Valóban — mi is elmond-
ha t juk Tischendorffal — az egész ókori irodalomban 
kevés példájára akadunk oly nagyszerű történeti meg-
hitel tetésnek, mint a minővel a mi négy evangeliumunk 
dicsekedhetik. 

A kri t ikusok egész elméletéből t ehá t nem marad 
más hátra , mint az eleje, a filozófiai kiindulási pont a 
csoda tagadásáról. Ennek a megvitatása már más lapra 
tartozik ; 8) i t t történeti kérdéssel lévén elfoglalva, ennek 
a kifej tése vet te igénybe egész figyelmünket. 

Különben ami a csodaténynek akár a lehetőségét, 
akár a valóságát illeti, ha valaki kellő elméleti tanul-
mányok után rászánja magát egy kis utazásra s meg-
látogat ja Lourdes t : és ot t a helyszínén komolyan meg-
figyeli az eseményeket,9) az, bármely filozófiai rendszer 
híve is legyen különben, nehezen fogja tagadni a cso-
dát. É n megtet tem s hiszek a csodábau. 

Egyébi rán t még abban is tévednek a kritikusok, 
hogy a csodák miatt akar ják kótségbevonni az evan-
géliumok tör ténet i hitelességét s apostolkori szerzö-

7) Tischendorf i. műve 123—9. 1. 
8) Bonnio t : W u n d e r u n d Scheinwunder . 1889. — Müvem : 

A ker . vallás apologiája 403—36. 1. 
9) S t u c k n e r : Korunk és a természetfölöt t i . Kath . Szemle 

1905. 637. 1. 
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ségét. Jó l megfér ez a ket tő egymással s amiatt nincs 
szükség legendás elméletre. Az a világ ugyanis, mely 
hallgat ta Jézus t és az apostolokat, majd pedig rendü-
letlenül köve t t e ; de nemcsak az, hanem, amint a mű-
velődéstörténetből ismerjük, sok századdal előtte s akár 
a mai napig utána, meg volt győződve a csodák lehe-
tőségéről ós tör ténet i valóságáról. 

Nem is tudom, hogy a kri t ikusoknak miért tet-
szenek ezek a szerintök evangeliumi mondák a II. szá-
zadban s miért t a r t j ák följegyzósöket lehetetlennek az 
I. században? A mondaszerűség — a csodálatos elem 
— semmiesetre sem lehet az ok ; az vagy igazi akadály 
mind a két században, vagy egyikben sem az. Mint 
sz. Ágoston m o n d j a : a kereszténység vagy csodák által 
t e r j ed t el, vagy csodák nélkül ; ha csodák nélkül, akkor 
elterjedése maga a legnagyobb csoda. (De civ. Dei d. 
22. c. 5.) S ha azokra a Nero korabeli keresztényekre, 
a Tacitus képére — bogy csak ezt említsem — vissza-
gondolunk, igazat kell neki adnunk. 

Tehát a csodás elem mellett is, hogy Renan sza-
vait használjam, életrajzok az evangéliumok, olyanok, 
aminőket Svetonius írt ; csakhogy Svetoniusé az általa 
vázolt eseményeknek felelnek meg, az evangéliumok 
meg Jézus életének, miután a csodák tagadása csak a 
legújabb időhöz, az elmúlt egy-két század ú. n. szel-
lemi vívmányai közé tartozik. 

Szoczialista Mrókat kezd választani a nép. 
Sión őrei vigyázzatok ! 

Innen is, onnan is hirek érkeznek arról, hogy a 
falusi nép, hol rendzavarással, hol a nélkül, szoczialista 
birót és elüljáróságot ültet a községi kormányzás szé-
keibe. Ha ez a keresztény szocziális akczió sikerét 
jelenti , elsők vagyunk az országban, a kik ehhez a 
sikerhez gratulálunk. Ez Magyarország keresztény újjá-
születésének sokat ígérő kezdete volna! Ámde minden 
jel arra mutat, hogy épp ellenkezőleg, a vallástalan 
szocziáldemokraczia kezdi a falusi nép fölöt t uralmát 
biztosítani. Oly vidékről érkeznek ugyanis a biróválasz-
tások szoczialista sikereiről hirek, hol a keresztény 
szocziális népszervezés akcziója még ta lán meg se 
indult : az ország keleti részéből, a hol kálvinizmus ós 
keleti szakadárság ülte meg zsibbasztó hatásával a nép 
lelkét. Biharon 128 szavazattal 119 ellenében győzte le 
a szocziálisták je lö l t je a 48-as párt i jelöltet — „rend-
zavarás nélkül." Szalárdon, ugyanazon a vidéken már 
rendzavarással, de mégis győzöt t a szocziáldemokraczia. 
Sión őrei, a néphez, a néphez ! Sero medicina paratur, 
cum mala per longas invaluere moras. A szocziális 
pasztorácziót haladéktalanul meg kell indítani minden-
felé. Er re tüstént állítunk fel példát a következő kis 
czikkelyben. 

Egy plébános dicsérete. 
Szép ünnepélylyel akarta, olvassuk az A .-ban, a 

bihar-bárándi római katholikus hitközség megörökíteni, 
illetve háláját kifejezni plébánosa, buzgó és derék lelki-
pásztora : Végh Vincze irányában. Husz éve, hogy 
Bárándon működik s ez a husz év áldásos volt a hi t -
életre és hitközségre egyaránt . Tetemes költségen egy 

katholikus olvasó-kört alapított , hol egész télen minden 
vasárnap este felolvasásokat ta r t és taní t ja felnőtt híveit; 
felállította a segélyző magtárat úgyszólván sajátjából, 
alapként száz métermázsa terményt adott a magtárnak 
és ennek tőké jé t a közelmúltban száz mázsával gyara-
pította ; az iskolában katholikus népkönyvtárat nyitott , 
háromszáz köte t értelmes munkával ; egy szegénymen-
házat létesített . A hitéletet oly széppé te t te bölcs mű-
ködésével, hogy még a más vallású lakosok is lelke-
sednek érte. Ezen szép működésé t akarta a hitközség 
megünnepelni, de a szerény lelkipásztor, ki nem hive 
az ünnepeltetésnek, elvonult csöndes magányába. Sőt 
távolléte a la t t is azzal örvendeztet te meg hiveit, hogy 
egy építendő leányiskola czéljára kétezer koronát aján-
lott fel a hitközségnek. 

Azt mondja a „Tiszántúl" decz. 15-i számában 
a papságot szocziális pastorat ióra szakadatlanul hévvel 
lelkesítő (/?.), hogy — „szántsuk fel a keresztény faluk 
társadalmát, nehogy fe jünkre gyúj tsa a házat falvaink-
ban is a nemzetközi, vagy újjászervezett , vagy más 
milyen mindenféle formájában egy húron pendülő szo-
cziáldemokraczia." 

íme, i t t a példa, hogyan kell „a keresztény faluk 
társadalmát felszántani," ? ? 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

A nagytapolesányi alesperesi kerület lellcészkedő pap-
sága a rokonság nevében is fájdalommal jelenti , hogy 
szeretett főnöke, nagyságos és főtisztelendő nemesjáci 
Szeesányi Vilmos úr, esztergomfőegyházmegyei cz. kano-
nok, szentszéki ülnök, kerület i esperes, nagytapolesányi 
plébános, 8 éves jubiláris pap stb., folyó hó 17-én esti 
8'/^ órakor életkora 84. évében, a haldoklók szentsé-
geinek á j ta tos felvétele u t á n jobblétre szenderült. A 
boldogult hű l t tetemei f. hó 20-án reggeli 9 órakor 
fognak beszentelni a plébániai templomban s a boldogult-
ért bemutatot t szentmise u t án Prasiczra szállíttatni és 
az ottani temetőben a fel támadás napjáig nyugalomra 
elhelyeztetni. R . I. P . 

Győr. A győri kath. internátus. Adományok. — 
Negyedik évfordulóját ül jük annak a napnak, 

hogy dr. Széchényi Miklós grófo t a pápa a győri püs-
pökségben megerősítette. A győri székesegyházban ez 
alkalomból B r a u n Adolf apát-kanonok ünnepi infulás 
misét muta to t t be, s az egész egyházmegyében hálaadó 
könyörgés emelkedik az Éghez nemeslelkü főpászto-
runkért . Négy év — csak röppenő, szük idő, főleg oly 
országrész kormányzatában, amilyen a győr i egyház-
megye. És Széchényi gróf máris maradandóan jegyezte 
föl nevét. Nem lehet fe lada tunk e helyen alkotásait 
vázolnunk, főleg kormányzat i intézkedéseit, legföljebb 
jótékonyságáról szólhatunk. E r r e is csak szűkösen ter-
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jeszkedhetünk ki, nehogy lefoglalja lapunk teljes terét . 
Néhány vonásként szolgáljanak azok a nagyobb ado-
mányok, amelyekről az 1904. évben tudomást szereztünk : 

1. Taní tóképző-intézet fentar tására 10,000 K. 2" 
Szegény tanulók ingyenes élelmezésére 800 K. 3. Győri 
Orsolyitáknál két növendék eltartására 640 K. 4. Bán-
falui apáczáknak segítség 600 K. 5. Budapesti szent 
József-intézetben egy növendék el tartása 600 K. 6. 
Győri kath . autonómiának 6000 K. 7. A győri kath . 
f iuárvaházra 2000 K. 8. Jótékony egyesületeknek 1500 
K. 9. Szegényeknek és iskolai czélokra évenkint 22,000 
K felül. 10. Szegény plébániák javadalmazására 4000 K. 
11. Egyházmegyei papi nyugdí ja lapra 2000 K. 

S e több mint félszázezer korona adomány éven-
ként nemcsak ismétlődik, hanem egyéb nagyobb segé-
lyekkel 80,000 koronára is felrúg. Külön rá kell muta t -
nunk főpásztorunknak határt nem ismerő jó tékony-
ságára az iskolákkal szemben. Az egész egyházmegyében 
szervezte a kath. népiskolák helyzetét s csak megfeszítet t 
küzdelmek után nyugszik bele az elkerülhetetlen álla-
mosításba. A győri kath. autonomiát is épen a mult 
évben bőkezű adományával restaurál ta . S közepet te a 
sokoldalú megterhelésnek felvállalta még a kath. inter-
nátus létesítését is. Ebbel i fáradozásáról nem szükséges 
szólanunk, ismeretes ez a polgárság előtt s beszél róla 
az adomány, amelylyel előljár ez az intézet, amely 
létesül ! 

S e Széchenyi-alkotásban nemes áldozatkészséggel 
vesznek részt a Széchényi család tagja i . Az országban 
szétszakadt sarjait Széchényinek összekapcsolja a haza-
fias jótékonyság. E téren mindig számithatunk reájuk. 

Az elismerés és hála mély hódolatával nyugtáz-
zuk még főpapságunk bőkezű adományai t . Ez muta t j a 
igazi képét a magyar püspökök n a g y lelkének. Ahol 
a vallásos nevelésről, a magyar tudományosság terjesz-
téséről van szó, ott időben és adományban első helyen 
jelentkezik a püspöki kar. Nemcsak a saját egyház-
megyéjükben, de szerte az országban mindenhol. Ez a 
„holt kéz", a papi birtokok munká ja . Művelődésünk 
felényit sem haladt volna, ha vagyonnal rendelkező, 
fenkölt lelkű főpapságunk nem támogatná ! 

Ezen igazság leszögezésével nyugtázzuk az alábbi 
adományokat : Dr. Széchényi Miklós gróf győri püspök 
10,000 kor., dr. Vaszary Kolos herczegrimás, eszter-
gomi érsek 2000 kor., dr. Kohl Medárd primási segéd-
püspök 200 kor., Majláth Gusztáv Károly gróf erdélyi 
püspök 500 kor., Csáky Károly gróf váczi püspök 200 
kor., Szabó János szamosujvári püspök 100 kor., 
Bende Imre nyitrai püspök 50 kor., Bat thyányi Vilmos 
gróf nyi t ra i segédpüspök 20 kor., dr. Vályi János 
eperjesi püspök 10 kor., dr. Kuncz Adolf csornai pré-
post-prelátus f 2000 kor., Széchényi Manó gróf 150 
kor., Széchényi Rezső gróf 30 kor. D. H. 

Erdélyi egyházmegye. Episcopus annuntiat clero et 
populo iter suum romanum. — 

Szentséges Atyánk X. Pius P á p a Szent Tamás apos-
tol ünnepén a Vat ikánban óhajt ja felszentelni az ú jonnan 
kinevezett szatmári, pécsi, székesfehérvári és rozsnyói 
püspököket és úgy rendelkezett, hogy ezen magasztos 

szertartásnál én is közreműködjem. Mielőtt a keresz-
ténység atyjának, Krisz tus földi helytar tójának ezen 
minket magyarokat oly annyira megtisztelő elhatáro-
zása előtt meghajolva, az örök városba el indulnék: 
főpásztori szívem késztet , hogy nektek, Tisztelendő 
Testvéreim és Szeretet t Hiveim, a karácsonyi szent 
ünnepek alkalmából, a melyeket ezúttal először vagyok 
kénytelen a messze távolban tölteni — Istentől kegyel-
met és békességet k ívánjak. Mikor volt erre nagyobb 
szükségünk, mint napjainkban, a midőn világszerte 
megujul a harcz Krisztus és az 0 Anyaszentegyháza 
ellen, a midőn édes hazánkra is, számtalan vétkeink és 
mulasztásaink megérdemlet t büntetéseként , ugyancsak 
reánehezedik az Úrnak sújtó keze. Tehetünk-e jobbat , 
mint hogy kettőzött buzgósággal és bizalommal foly-
tassuk a kérő ós engesztelő imádságot, (a melynek 
végzésére már az idei VIII. sz. körlevelemben fel-
kértelek), hogy az Ú r Jézus kegyelme felvilágosítsa 
azoknak elméjét, akik drága hazánk sorsát intézik s 
szivökbe oltva az igazságnak szeretetét — meghozza 
szegény, zaklatott hazánknak azt a békét, a melyet 
angyali szózat igért a jóakaratú embereknek! Ti pedig, 
tisztelendő testvéreim, hassatok hivatástoknál fogva 
mérsóklőleg a szenvedélyektől fel izgatot t kedélyekre, s 
igyekezzetek a gondja i tokra bízott híveket úgy irányí-
tani, hogy sem a koronás királynak tartozó tiszteletről, 
sem a haza iránti kötelességről meg ne feledkezzenek. 

Deczember 21-dikén pedig imádkozzatok közös és 
buzgó imádsággal Szentséges Atyánkér t és a magyar 
püspökökért , kik tőle köz vetetlenül nyerik a Szentlélek 
kegyelmét, hogy apostolok erős hi tével térjenek haza 
ós Szentséges Atyánk példáját követve s a lelkeknek 
odaadó szeretetétől eltelve igyekezzenek mindent meg-
újí tani a Krisztusban. 

S ha nekem is kívántok örömet szerezni : ne levél-
ben keressetek fel, a melyet elolvasni sem tudnék e 
napokban, hanem az Ú r oltáránál emlékezzetek meg 
rólam, s ajánljátok fel az ünnepek alat t végzendő áhí-
tatos sz. áldozástokat Anyaszentegyházunk felvirágzá-
sáért, édes hszánk nyugalmáért és boldogságáért . 

„A mi Urunk Jézus Krisztus malasztja veletek. 
Az én szeretetem mindnyája tokkal Krisztus Jézusban . 
Amen." (I. Kor. 16, 23.) 

Gyulafehérvárt, a Szeplőtelenül fogantatot t Szent 
Szűznek ünnepén 1905. Gusztáv Károly, s. k. 

erdélyi püspök. 

Róma, dec. 15. X. Pius pápa és az állam elszaka-
dása az egyháztól Francziaországban. •— 

X . P ius pápa erről az ügyről érdemlegesen külön 
encyklikában fog nyilatkozni. A f. hó 11-iki consistorium-
ban azonban már ér intet te a dolgot, allocutiójában a 
következőket mondván : „Istennek legyen hála, a kath . 
vallás egyre jobban t e r j ed a világon és emberi számí-
tás ellenére, a sikerek nagyobbak olyan országokban) 
melyek a katholikus tanoktól elszakadtak. Nagy szo-
morúságra és aggodalomra látunk azonban okot, hogy 
ha tekinte tünket másfelé fordítjuk, t . i. a katholikusok-
nak nevezet t nemzetekre. Tar tani lehet attól, hogy 
beteljesedik a Szentírás szava : „Elvétetik az ország 
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tőletek és más népnek adatik, a mely jó gyümölcsöket 
fog teremni." Az a nemzet, melyet eddig az egyház 
legidősebb leányának neveztünk, e tekintetben jelenleg 
részünkről nagy nyugtalanság és gond tárgya. Szándé-
kunk ezekkel a törvényekkel, melyek az egyház ellen irá-
nyulnak s melyeket az igazságosság minden követel-
ményének mellőzésével bocsátot tak ki, még tüzeteseb-
ben és komolyabban és nagyobb hangsúlyozással fog-
lalkozni kellő időben, a mint ezt apostoli hivatásunk 
követeli. Hogy bátorságát ne veszitse, az egyháznak 
lelke elé kell idézni, a mit Krisztus az evangéliumban 
ismételve hirdetett , t. i. hogy az egyház sorsa — itt 
a földön — ez, és hogy taní tványai őmiatta gyűlöltek 
és üldözöttek lesznek. Ennek meggondolása nagy vi-
gasztalást nyú j t . A híveknek Krisztus szenvedésére 
kell gondolniok s belőle bátorságot kell meriteniök a 
kisértetek idején, melyeknek rendeltetése hi tünk izmo-
sitása és az isteni gondviselésbe vetet t bizalmunk meg-
erősítése. Azalat t pedig állhatatosnak kell lenni az 
imádságban s jócselekedetekkel kell az isteni malaszt 
gyarapítását kiérdemelni. Isten a népeknek a javulható-
ság képességét a végett adta, hogy kellő időben a 
nyugalom és béke új ra kisugározzék." 

Varsó, decz. 12. Kik csinálják a forradalmat? A 
katholikus egyház a béke és rend őrangyala és oszlopa. — 

I t t Orosz-Lengyelországban az ostromállapot meg-
hozta a kivánt eredményt. Béke van mindenfelé. A 
forradalmárok, kiknek nagyobb része zsidó s kikhez 
néhány franczia és német agitátort lehet számítani, 
sakkba vannak téve. A tömeg nem hallgat rájok, nem 
strájkol, hanem visszatért a munkához. Külön dicsére-
tet érdemel a katholikus papság. A pápa levelét, melyet 
X. Pius a lengyel püspöki karhoz intézett , igazán lel-
kére vet te s a szószékről s a magán életben igazán 
azon volt, hogy a népet a forradalmi izgatók sugalmai-
tól elvonja. Nagyon haragszanak a forradalmárok, 
különösen a zsidók, a varsói érsekre, mert ezeknek a 
nyugtalan elemeknek üzelmeire bátran és egyenesen 
rámutatot t . A forradalmárok bosszúból röpiratokat ter-
jesztet tek, melyben azt híresztelték, hogy a lengyelek 
az érsek lemondását követelik. Szó sincs róla. A íiitök-
höz ragaszkodó katholikusok nem forradalmárok sehol 
a világon, tehát Lengyelországban sem. Oroszország 
lengyelei mindnyájan akarják hazájok autonómiáját . 
Forrada lmat a jók nem akarnak. Az egyház ezalatt 
egyre jobban felszabadul. Már szabad vegyesházasság-
ból született gyermekeket kath. lelkészhez vinni. Más 
béklyók is lehulltak. 

I R O D A L O M . 
Szelitek Élete. Közrebocsáj t ja meszleni 

Meszlényi Gyula szatmári püspök. I. kötet. 
J anuár—jun ius 3 szinnyomatu és 119 szöveg-
képpel. II . köt. Jul ius — deczember, 5 szin-
nyomatu és 114 szövegképpel. Kis ivrétű 565, 
553 1. Előszóval. 

A hitbuzgóság tiszteletre méltó monumentuma 
főpásztor és iró papjai részéről. 

A Szent-István-Társulat népies tagilletménye. A 
Szent-István-Társulat pártoló tagja inak szóló idei tag-
illetményt, mint bennünket értesítenek, most küldik 
szét. A tagilletmény több műből áll. Első sorban emlí-
tendő : Rosty Kálmánnak, a nemrég elhunyt neves jézus-
társasági a tyának „Magyar szentek legendái" czímű 

műve, melynek első kiadása tiz év előtt j e len t meg és 
tel jesen elfogyott . A mostani második kiadást Komárik 
Is tván, az e lhunyt szerzőnek rendtársa rendezte sajtó 
alá, megtoldván Rosty művét az u jabban kanonizált 
magyar szentek élettörténetével. — A népies tagilletmény 
második müve Szuszai Antal „A nagy mesterség" czímű 
műve, mely arról a fontos kérdésről szól, miképen kell 
a gyermekeket helyesen nevelni. Ha meggondoljuk azt, 
hogy egyfelől a szülők a gyermekek természetadta 
nevelői, másfelől pedig a nevelői mesterség még sem 
termószetadta tudás és gyakorlottság, ebben olyan ellen-
tétre bukkanunk, melyet csakis a szülők kötelesség-
érzete, a nevelés mesterségének elsajátítására való gon-
dos törekvése hidalhat át. E r re alkalmas eszközül kínál-
kozik Szuszai könyve, mely kimerítő gyakorlat i taná-
csokkal lát ja el a szülőket arra vonatkozólag, mikóp 
kell a gyermekkel egészségi, valláserkölcsi s oktatói 
szempontból bánni, kezdve fogantatásától a gyermek-
éveken keresztül. Különösen az anyák tanulhatnak 
sokat a könyvből . — A vallásos buzgalom fölgerjesz-
tóse és a hasznos oktatás mellet t a tisztességes szóra-
kozásnak is megvan a maga jussa. Erre is figyelem-
mel volt a Szent-Is tván-Tírsula t , midőn a népies tag-
il letmény harmadik könyvéül Domonkos Is tvánnak, az 
ismert népies irónak „Barázdák a szántóföldön" czímű 
elbeszéléskötetét adja, melyben öt elbeszélést találunk. 
Mindezekhez já ru l a Szent-István Társulat Naptára az 
1906. évre, melyet nemcsak a pártoló tagok, hanem a 
Társulat összes tagjai kapnak. Ebben benne van az 
alapító, irodalmi osztálybeli és rendes tagok névjegy-
zéke is. — A Szent-István-Társulat a népies tagillet-
ményt nagy áldozattal állítja ki, mert amit pártoló 
tagjainak nyú j t , az bizony a ké t koronás tagdíjból ki 
nem kerül. De a Társulat tudatosan hozza ezt az ál-
dozatot, könyvkiadói üzletéből eredő nyereségéből 
pótolva a hiányt , mivel hű akar maradni nagy alapítói-
nak szándékaihoz s mivel tud ja , hogy főkép a mai 
időkben mennyire szükséges az, hogy a nép kezébe 
csak jó i rányú olvasmányok kerüljenek. Ezé r t a Tár-
sulat mindazokhoz, kik ennek a sorsát, sőt hozzátehet-
j ü k : ennek az országnak a sorsát a szivükön hordják, 
első szent k i rá lyunk nevében, kinek védelme alá helyez-
kedett , azzal a kérelemmel fordul, hogy több és több 
pártoló tag szerzésével segítsék öt alázatos, de hon-
mentő törekvésében. 

= A Szent-István-Társulat újabb népiratkái. 
Nyolcz ú j népiratka sorozatát adta ki legújabban a 
Szent-István Társulat . A nyolcz népiratka a nép lelki 
világának és a gyakorlati é letben szükséges tudnivalók 
megvilágosítására, irányítására egyaránt ha t tárgyainak 
változatosságával és a nép szükségletéhez, valamint 
észjárásához mér t nemes, magyaros, érdekes előadásá-
val. A 220. sz. Három balta cz. rege ós Olcsó húsnak 
híg a leve tanulmányos história Horváth E . Jánostól 
vidáman feddi a kapzsiság, meg a helytelen hiszékeny-
ség hibáját . Ára 8 fillér. A kaszálók és legelők ápolása 
(221. sz.) Czike Imrétől hasznos útmutató, kivált ma, 
a mikor mindjobban sürget jük az állattenyésztés föl-
lendítését. Ára 6 fillér. A domonyi éjféli mise (222. sz.) 
Gubicza La jos tó l egy csodálatos, de szépen megokolt 
megtérésnek kedves története. Ára 10 fillér. A pataházi 
menyegző cz. (223. sz.) elbeszélés a lakodalmakon még 
mindig divatozó lövöldözések káros szokása ellen szól 
eleven példával. Ára 10 fillér. A sertés tenyésztése és 
hizlalása (224. sz.) Mócsy Lászlótól szintén j ó tanács-
adó, melynek nagyon is hasznát vehetik a gazdák. 
Ára 12 fillér. Melyek a polgár kötelességei ? (225. sz.) ú j 
dolog a népira tkák sorozatában. A községi életben elő-
forduló mindennapi jogesetekben ád ügyes, rövid fel-
világosításokat. Valóban szükséges kis kalauz ez min-
den falusi gazdának. S hogy mindenki könnyen meg-



408 RELIGIO. LXIV. évf. 1905. 

találhassa a maga esetét, betűrendes tárgymutatóval is 
el van látva ; nemkülönben az adófizetésre, katonasoro-
zásra, cselédszerződtetésre stb. vonatkozó teendők és 
határidők is havi táblákban vannak csoportosítva. 
Szerzője dr Sissovics Miklós kőszegi polgármester. Ára 
24 fillér. Ügyes és nyilván nagyon kedvelt könyvecske 
lesz a Példabeszédek és közmondások (226. sz.), melyeket 
Horváth E. János szedett össze és látott el magyará-
zattal. Ára 24 fillér. Végül a 227. számú népira tka 
Szent József tisztelete, szavalatokban és élőképekben. 
Erdősi Károly ismert pompás tollából. Kath. köröknek, 
legényegyesületeknek, iskoláknak különösen ajánlható. 
Ára 16 fillér. Megrendelhetők a Szent-István-Társulat 
könyvkereskedésében Budapesten (IV., Kecskemóti-
utcza 2. sz.). 

VEGYESEK. 
— Rómából érkezett tudósítás szerint X . Pius 

pápa a decz. 11-iki titkos consistoriumban Samassa, 
Spinola y Maestre és de Albuquerque bibornokokat pres-
byter-bibornokokká, Cagiano de Azevedo volt Major-
domust pedig szerpap-bibornokká kreálta. A 14-iki 
nyilvános consistoriumban ő Szentsége Albuquerque 
ós Azevedo bibornokoknak feltette a bíbornoki kalapot. 

— Főpásztorainkról. Samassa József dr bibornok-
nak ő felsége a király szombaton adta át a bíbornoki 
biretumot. — Mayer Béla dr szatmári püspök ur jobban 
van, de Rómába nem utazhatott el. — Városy Gyula 
dr kalocsai érsek ur Rómából visszajövet Karácsony 
napján fog elbúcsúzni szókesfej érvári hiveitöl. -— 
Prohászka Ottokár dr székesfejérvári püspök ur előbb 
nagy szentgyakorlatot tartott s azután u tazot t el 
Rómába f. hó 17-én. — Samassa József bíboros érsek 
urat kitüntetése alkalmából a budapesti egyetem hit-
tudományi , kara fel iratban üdvözölte. 

Üdvözlet Prohászka püspöknek Rómába. 
Püspökké szentelósónek ideje alat t czimére a budapest i 
k. m. tud. egyetem hit tudományi karának III . éves hall-
gatói a következő táviratot küldték : 

Reverendissimo Episcopo Prohászka 
Roma, Palazzo Vaticano. 

Theologi discipuli tui Budapestinenses duce altero 
Magistro Te nunc et in aeternum salvere iubent . 

Breznay. Rusu . 
— Egyházi személyzetiek. O felsége az egri fő-

megyében Koncz Menyhért prépostot, jászberényi espe-
res-plebánost patai főesperessé nevezte ki. — Megható 
eset a nagyváradi. 0 felsége Denes János cz. kanono-
kot ós nagyvárad-olaszii plébánost nagyváradi kano-
nokká nevezte ki. A kinevezésnek csak hirét vet te , a 
kinevezésnek hivatalos megerősítését a hivatalos lap-
ban már nem olvashatta. Meghalt 17-én. R. i. p. 

— A. Kassai Szent Imre Kör az ádvent alat t négy 
hitvédelmi konferencziát tartott ; Csiszárik J á n o s dr 
tb. tag a Szentírás és egyptologia viszonyáról, F ischer 
Colbrie Ágost dr segédpüspök tb. elnök pedig e három 
tárgyról ér tekezet t : „Vallás és boldogság", „Isten léte", 
„Krisztus". E hó 17-én a tagok nagy része az aka-
démiai misén megáldozott . Az egyesület pályadi já t 
„Az alkoholizmus és a magyar törvényhozás" czimü 
dolgozatával Kalmár Lajos joghallgató nyerte el Ester-
házy Sándor jog tanár bírálata alapján. 

— Kápolnaszentelés. Dr. Ba t thyány Vilmos gróf 
nyitrai püspök-coadjutor ur ő méltósága, ir ja a Ny. 
Sz., folyó hó 10-ón szentelte be Bohuszlaviczon az 
ú jonnan restaurált kápolnát. A kápolna maradványa 

ós most egyedüli h i rdetője az egykor hires ós művé-
szeti szempontból nagybecsű bohuszlaviczi kastélynak, 
melyet 1763 - 6 4 . é v e k b e n ' a híres versaillesi várkas-
tély mintájára épi te te t t gróf Erdődy Antal, a püspök-
coadjutor úr déda ty ja anyai ágon. Dús ornamentiká-
val, remek hófehér szobraival és művészi falfestményei-
vel, mint a rokoko stil műremeke, tán egész Felvidéken 
r i tk í to t ta párját . A kápolna reliquiariuma oly gazdag, a 
minő tán egyházmegyénk egyik templomának sincs. 
Az alkalmi szent beszédet Ludvigh Gyula bossáczi 
plébános mondotta, a kinek nagy érdeme van a kápolna 
restaurálásában, amennyiben ő eszközölte ki a kastély 
jelenlegi birtokosánál, Springer-féle uradalomnál, hogy 
meg ne feledkezzék a már-már feledésbe menő köteles-
ségéről, a nyilvános kastély-kápolna jó karban való 
tartásáról . 

— „Kálvin-Szövetség". Az ev. ref. zsinat együttülóse 
alatt a zsinati tagok egy része s a kálvinisták számos 
egyházi és világi ki tűnősége többszörösen tanácskoztak 
afelett , hogy a református felekezel miként vehetné ki részét 
a szocziális munkában, melynek szüksége a felforgató 
szoczializmus ter jeszkedése következtében napról-napra 
égetőbb lesz. A legutóbbi értekezleten, amely ennek a 
szervezkedésnek az alapját megvetette, Koncz Imre espe-
res és Szilassy Aladár főgondnok elnököltek, mint előadó 
Berná t István szerepelt A reformátusok közt kifejtendő 
szocziális munkásság középpont já t a szervezendő „Kál-
vin szövetség" fogja képezni, amelynek az előkészíté-
sére Bernát Is tván elnöklete alatt bizottságot küldöt-
tek ki. 

— Apró hirek. A váci papnevelő-intézetben t r iduum 
volt a kassai vé r tanuk tiszteletére, mely a kispapok 
közös szentáldozásával végződött. — Ugyanot t a Kath . 
Lyceum harmadik estélyén, decz. 20-án Giestwein 
Sándor dr országgyűlési képviselő konferenczia beszé-
det tar tot t . — Egerben f. hó 15-ón volt installácziója 
Dutkay Pál legif jabb mester-kanonoknak, Begovcsevich 
R ó b e r t dr érseki megbízott jelenlétében Debreczeni 
J á n o s apátkanonok által. Dutkay Pá l 25 éves áldozó-
pap, Budapesten végezte a theológiát, 24 év óta van 
az érseki udvarban, ezidőszerint érseki iroda-igazgató. 
Ad multos annos ! — If júsági Mária-kongregáczió ala-
kul t Nyitrán az ottani főgimnázium kebelében Német 
Is tván ós Sarmaságh Géza tanárok együttes fáradozása 
folytán. — Krizsán Mihály pápai kamarás budapest-
józsefvárosi plébános a Ranolder-féle rk. tanitónő-
képzö-intézet igazgatóságáról lemondván, helyébe dr 
Magdics Ignácz, az intézet h i tokta tója neveztetet t ki. 
— Hartmann Fer . r. atya, a hires zeneszerző, jelenleg 
„Az Ú r halála" czímű oratoriumon dolgozik. Hírlik, 
h ° g y a z oxfordi egyetem doktori babérral akar ja ki-
tün te tn i a szerény franciskánust . — Az innsbrucki egye-
tem világi karainak kath. i f júsága erősen sarokba 
szorította az ottani rektor t egy nyilatkozatáért , mely 
a szabadelvű i f júságnak kedvezett . A rektor kénytelen 
volt elismerni, hogy a kath. i f júság jogosan cselekedett, 
midőn a pártosság ellen til takozott. 

K^P** F i g y e l m e z t e t é s t . o lvasóinkhoz : A czimszalag száma 
e lőt t levő 6 és c be tű az t je lent i , hogy az előfizetést a k i adóh iva ta l 
(Budapes t , VI. Ba jza -u tcza 14.) m i n d e n n a p vár ja . A viszonyok vál-
toz tak , az előfizetést n e m lehet más j á r a t á s i móddal helyet tes í teni . 
Ha a fizetés meg tö r t én t , a b, c nem j e l e n t semmit. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr. 
Segédszerkesztő: Yalnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k . m. t . egyetemi ny . r . tanár . 
Budapest, 1905. Nagy Sándor könyvnyomdá jábó l . (IV., Papnöve lde-u tcza 8. sz.) 
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